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سرمقاله

خودروسازی در پسابرجام
حمیدسعیدی|سرپرست مدیریت خدمات پس از فروش اورند پیشرو

صنعت خودرو ایــران دومین صنعت بزرگ کشــور
اســت و در پنچ دهه اخیر باتوجه به شرایط مختلف
فرازونشــیبهای زیادی به خود دید .مراحل رشــد
صنعت خودرو کشور تا سال  90ادامه داشت و سال
 90شــکوفاترین زمان تولید و عرضه خــودرو بود و
توانست باالترین رکودها را ثبت کند؛ بنابراین برای
بررسی تاثیرگذاری وضعیت سیاسی کشور بر صنعت
خودرو در یک دهه اخیر ،ســه دوره را مورد بررسی
قرار میدهیم.
دوران کاغذپارههای تحریم

در سال نود صنعت خودرو کشــور به اوج تولید خود
رسید و تا مرز یکمیلیونوهفتصدهزار دستگاه تولید
کرد تا اینکه تحریمها شــدت گرفت .در سال  91با
کاهش تولید ،تیراژ تولید به نصف رســید و در سال
 92صنعت خودرو زمینگیر شــد و با افت تیراژ ،آمار
تولید به یکسوم ســال  90کاهش یافته و قیمتها
نیز چند برابر شد .افت تولید و رشد قیمت البته پایان
دردسرهای دوران تحریم نبود .چه آنکه بالی کاهش
کیفیت نیز برسر خودروسازی کشور نازل شد.
بدون تردید  ،این ســالها را باید سختترین دوران
برای خودروســازی ایران پس از ســالهای جنگ
دانست .خروج شرکتهای خودروسازی معتبر سبب
شد این خالی شدن بیشــه از شیران ،صنعت خودرو
ایران را بــرای یکهتازی چینیها باز کند تا ســودای
تصرف بازار کشور را داشته باشند.
دوران مذاکره و برجام

برجام درتیرماه  94توافق و اکنون سهساله شد و سبب
شد تحریمهای پیشین لغو شود و شرکتهای بزرگ
خودروسازی تمایل به همکاری با ایران داشته باشند.
پس از توافق هســتهای و بعد از اجرایی شدن برجام
خودروسازی ایران جانی تازه یافت و موفق شد .ضمن
ازسرگیری روابط با دنیا از شر افت تولید و روند نزولی
کیفیت خالص شــود .برجام نمودار تولید خودرو را
صعودی کرد.
تهدیدهای آمریکا در سال گذشته به خروج از برجام
از یک طرف و گل بهخودیهای متعدد از داخل سبب
متالطم شدن فضای کســبوکار شده و باعث شد تا
سرمایهگذار خارجی نبودن فضای امن سرمایهگذاری
را بیشازپیش احساس کند و از آن خارجشود.
در دوران پسابرجام هیچ صنعتی مانند صنعت خودرو
با موفقیت مواجه نبوده است .درخشش صنعت خودرو
در پســابرجام آغازی نویدبخش برای جهش صنعت
خودرو بود که آمریکا شوک جدیدی بدان وارد کرد.

4

دوران خروج یکجانبه آمریکا از برجام

ترامپ از ابتدا اعالم کرد برجــام را قبول ندارد و اگر
برجام اصالح نشود از برجام خارج خواهد شد .ترامپ
همچنین تصریح کــرد با کشــورهای اروپایی برای
رسیدن به توافقی که بهگفته وی مکمل برجام است
توافق کرده است و هر زمان ایران آماده باشد امریکا
بار دیگر با تهران توافقنامهایی را امضاء خواهد کرد.
سرانجام در اردیبهشتماه آمریکا رسماً و یکجانبه
از برجام خارج شــد و اعــام کرد باالترین ســطح
تحریمهای اقتصادی را علیه ایران وضع خواهد کرد،
صادرات نفت را به صفر و جریان ورود پول را به کشور
قطع میکند.
اولیــن دوره تحریمها  15مردادماه آغاز میشــود و
شامل تحریم قطعات و مواد اولیه خودرو است .هیچ
بعید نیست اتفاقات تلخی که در دوران تحریم برای
صنعت خودرو کشور رخ داد تکرار شود .دومین دوره
تحریمها  13آبانمــاه و شــامل تحریمهای نفتی،
پتروشیمی و مبادالت مالی است.
البته فرجــام صنعت خودرو بــدون برجام ،تعطیلی
نیســت اما بدون تردید به دردسر خواهد افتاد .هنوز
چراغ برجام خاموش نشــده ،رونــد تامین قطعات
خودروهای داخلی ب ه سرعتگیرها خورده و نمیتوان
کند شــدن این روند را انکار کرد .همین عامل سبب
کاهش آمار تولید خودرو در خردادماه شده است.
خودروسازی بدون برجام معنایی جز از دست رفتن
شرکای معتبر بینالمللی و مسدود و باریک شدن راه
تامین قطعات و دریافت تکنولوژی و محدود شــدن
دوباره نقلوانتقاالت مالی ندارد.
بعید بهنظر میرســد که ایران از برجام خارج شود و

اروپاییها هم تاکنون حرمت برجام را نگه داشتند و
طبق این سناریو بستههای پیشنهادی حمایت از ایران
را ارائه کردند و همه بهدنبال پیدا کردن راهکارهایی
برای به حداقل رساندن اثرات خروج آمریکا از برجام
هستند.
آینده صنعت خودروسازی

صنعت خودروســازی یکــی از دو صنعتی اســت
که بیشــترین میزان ســرمایه خارجی را در دوران
پســابرجام جذب کردند ،در سه ســال بعد از توافق
برجام دســتکم هفت قرارداد مهم بینالمللی میان
خودروسازان ایرانی و جهانی و چندین قرارداد دیگر
مابین قطعهسازان با شرکتهای بزرگ تامینکننده
اروپایی بهامضاء رسید.
باتوجه به ظرفیت بالقوه تولید  2میلیون دستگاه در
سال ،تا دو دهه آینده ،صنعت خودرو کشور ،صنعتی
پویا خواهد بود که تقاضای بسیاری پیش روی خود
دارد و اگر بــه آن جمعآوری و اســقاط خودروهای
فرسوده و صادرات به منطقه را اضافه کنیم چشمانداز
این صنعت درخشانتر نیز میشود.
در پایان ذکر چند سئوال وضعیت آینده خودروسازی
را مشــخص میکند .درصورت آغاز تحریمها و حتی
خروج اروپاییها از برجام ،خودروسازی چه روزگاری
را تجربه خواهد کرد .چه چیزی میتواند خودروسازی
را از این شرایط نابهسامان دوران تحریمها نجات دهد.
هرچه هست خودروسازی ایران فعال در شرایط بیم و
امید قرار گرفته و باید منتظر ماند و دید در آینده چه
اتفاقاتی رخ خواهد داد و کدام سناریو برای صنعت و
بازار خودرو کشور عملی خواهد شد.

پرونده

رویداد

در بخش رويداد هر شماره راز صنعت ،جديدترين رخدادها در
حوزه صنعت و خودرو را در قالب گزارش ،گفت و گو و اخبار مي
خوانيد .اين رخدادها مربوط به مهم ترين نمايشگاه ها،سمينارها
و رونمايي از خودروهاي داخلي و خارجي است.
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اخبار داخلی
اعالم اسامی باکیفیتترین خودروهای تولید داخل ،خردادماه 97
سه محصول بهمن موتور در جمع 4ستارهها

اداره کل خــودرو و نیرو محرکــه وزارت صنعت ،معــدن و تجارت اســامی باکیفیت و
بیکیفیتترین خودروهای تولید داخل درخردادماه  97را اعالم کرد .براســاس گزارش
ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت منتشر شد ،در خردادماه  97در گروه وانت ،وانت تندر شرکت ایران خودرو
با دریافت سه ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در سطح
ت مزدا کارا 2000تککابین
قیمتی پایین تر از 500میلیون ریال به خود اختصاص داد و وان 
ن رو با کسب دو ستاره کیفی در رده بعدی
بهمن موتور و وانت سایپا  151شرکت سایپا ب 
ی مزدا کارا 2000دوکابین بهمن موتور ،آریسان
جای گرفتند .در این کالس قیمتی وانتها 
ی نیسان تکسوز و دوگانهسوز زامیاد هرکدام یک ستاره کیفی
ایران خودرو دیزل و وانتها 
را از آن خود کردند؛ همچنین در بخش سواری خودروهای پژو  2008ایران خودرو ،مزدا3
نیو شرکت بهمن موتور و سوزوکی گرند ویتارای شرکت ایران خودرو خراسان در سطح
قیمتی باالتر از یک هزار میلیون ریال با کسب چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروها
را بهدست آوردند .در سطح قیمتی  750تا یک هزار میلیون ریال نیز خودروهای هیوندا
 20iکرمان موتور ،هاوال H2بهمن موتور و کیاسراتوی شرکت سایپا موفق به دریافت چهار
ستاره کیفی شدند .تیگو 5مدیران خودرو و  JAC-S5کرمان موتور و هایما  S7اتوماتیک
ایران خودرو خراسان نیز در این کالس قیمتی با کسب سه ستاره کیفی در رتبه بعدی قرار
گرفتند .از سوی دیگر در کالس قیمتی  500تا  750میلیون ریال خودروی  B30ساخت
شرکت بهمن موتور چهار ستاره کیفی بهدست آورد و آریزو 5مدیران خودرو  ،آریو اتوماتیک
و آریو دندهای سایپا بنرو ،چانگان CS35سایپا ـ سیتروئن و برلیانس H330شرکت پارس
خودرو توانستند سه ستاره کیفی بهدست آوردند .در این کالس قیمتی لیفان X60کرمان
موتور نیز دو ستاره کیفی بهدست آورد .همچنین در سطح قیمتی  250تا  500میلیون
ریالی خودروهای رنو ساندرو و پارس تندر پارس خودرو و خودروهای پژو  207و پژو 207
اتوماتیک ،تندر  90پالس و تندر  90پالس اتوماتیک ایران خودرو با دریافت چهار ستاره

کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولید ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.
خودروهای تندر ،90رانا ،دنا پالس ،پژو 206و پژو 206SDهمگی از ایران خودرو بههمراه
تندر  90پارس خودرو در این کالس قیمتی سه ستاره کیفی بهدست آوردند؛ همچنین
خودرو NEW MVM315مدیران خودرو ،سورن و سمند تبریز شرکت ایران خودرو تبریز،
پژو پارس صنایع خودروسازی فردا ،پژو پارس ایران خودرو مازندران ،پژوپارس ایران خودرو
کرمانشاه و پژو  405ایران خودرو خراسان دو ستاره در این کالس قیمتی بهدست آوردند.
خودروهای دنا و دانگ فنگ H30از محصوالت ایران خودرو بههمراه تیبا 2شرکت سایپا نیز
توانستنددراینماهدرکالسقیمتی 250تا 500میلیونریالیدوستارهایشوند.همچنین
خودروهای تیبا و ساینای شرکت سایپا ـ سیتروئن نیز دو ستاره بهدست آوردند .در کالس
قیمتی پایینتر از 250میلیون ریال نیز خودرو سایپا X131و سایپا X132شرکت سایپا و
همچنینسایپا X131پارسخودروهرکدامدوستارهبهدستآوردندوسایپا X 111شرکت
سایپا یک ستارهای شد.

شایعات پیرامون سهمیهبندی بنزین
مجلس و دولت تعیین تکلیف میکنند

این روزها شایعات فراوانی درباره وضعیت بنزین بهگوش میرسد و سهمیهبندی بار
دیگر بر بازار بنزین ایران سایه انداخته است .کارشناسان صنعت انرژی کشور میگویند
افزایش مصرف بنزین نسبتبه سال قبل و همچنین تحریمهای احتمالی ،اصلیترین
دالیل سهمیهبندی دوباره بنزین هستند .اما سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی در این باره اعالم کرد :فعال درمورد سهمیهبندی بنزین ابالغی به شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی نرسیده است و تصمیمگیری درمورد سهمیهبندی بنزین بر
عهده هیئت دولت و مجلس است .فاطمه کاهی درمورد احتمال سهمیهبندی بنزین
گفت :تصمیمگیری درمورد ســهمیهبندی بنزین بههیچوجه برعهده شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی نیست و ما یک شرکت مجری هستیم .موضوع سهمیهبندی
بنزین مصوبه هیئت دولت و مجلس است و اگر در این زمینه ابالغی به شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی شود آنرا اجرا خواهیم کرد .سخنگوی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی با اشاره بهاینکه تجربه سهمیهبندی بنزین را در سالهای  85ـ 86
داشتهایم ،اعالم کرد قطعا یکی از راههای کنترل مصرف ،سهمیهبندی است.

طی سه ماه نخست سال رقم خورد
ورود 7هزار خودرو سواری به کشور

روابط عمومی گمرک ایران براساس گزارشی اعالم کرد طی سهماهه نخست سال
 97تعداد  7هزار و  43دستگاه انواع خودرو سواری بهارزش  198میلیون و  950هزار
دالر به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد
 67و  56صدم درصد و از نظر ارزش  66و  75صدم درصد کاهش را نشــان میدهد.
واردات انواع خودرو سواری طی سهماهه نخست سال  96به تعداد  21هزار و 714
دستگاه بهارزش  598میلیون و  354هزار دالر بوده است .براساس ابالغیه سازمان
توسعه تجارت به گمرک ،ثبت سفارش و واردات خودرو از اوایل تیرماه ممنوع شده
است؛ بنابراین گزارش سال گذشته درمجموع  70هزار و  75دستگاه انواع خودرو وارد
کشور شد .گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع خودرو در دو مرحله تاییدیه
مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت بهصورت الکترونیکی اخذ میکند.
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نسل جدید کارتخوانهای عرضه سوخت با قابلیت پرداخت آنی از طریق کارتهای

بانکی روز سهشــنبه19 ،تیرماه در جایگاه آزادی رونمایی شــد .سید محمدرضا
موســویخواه ،مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،در آیین
رونمایی از نسل جدید کارتخوانهای عرضه سوخت گفت :از  15تیرماه تجهیزات
نسل جدید کارتخوانهای عرضه ســوخت در جایگاه آزادی نصب و بررسیهای
محیطی آن در روزهای اخیر انجام و آیین رونمایی رسمی آن برگزار شد .مدیرعامل
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،ســامانه پرداخــت الکترونیکی هزینه
سوختگیری را یکی از بزرگترین ســامانههای تراکنشی در خاورمیانه دانست و
گفت :روزانه بیش از  100میلیارد تومان از محل سوختگیری در جایگاهها بهعنوان
درآمد کشور حاصل میشود که امنیت کسب این درآمد با رفتن بهسوی پرداخت
الکترونیکی افزایش مییابد .موسویخواه درباره نحوه کارکرد این تجهیزات توضیح
داد :بااســتفاده از تجهیزات جدید هیچ مبلغی از ســوی اشخاص به سیستم وارد
نمیشود و براساس میزان سوختگیری دستگاه مبلغ پرداخت را اعالم میکند.
بهگفته موسویخواه ،این سامانه نسبت به ســامانههای گذشته  250برابر قدرت
حافظه دارد و از لحاظ اقتصادی نیز بهصرفه اســت ،زیرا سامانههای قدیمی بیش
از  11سال عمر کردهاند و ساالنه بیش از  20میلیارد تومان صرف نگهداشت آنها
میشود .بهگفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تا پایان سال
 98همه جایگاههای عرضه سوخت در سراسر کشور به این سامانه مجهز میشوند.
به اینترتیب و با این شــرایط بار دیگر استفاده ازکارتهای سوخت شخصی برای
دریافت بنزین الزامی خواهد شد.

معاون نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان ،بااشاره بر اینکه مردم از عقد قرارداد
پیشفروش خرید خودروهای وارداتی اجتناب کنند ،حداکثر مدت عرضه خودرو
در قالب فروش فوری را ۳۰روز اعالم کرد .وحید منایی ،خطاب به مصرفکنندگان
خودرو گفت :باتوجه به شــرایط حاکم بر بــازار خودروهای وارداتی و بهاســتناد
تصمیمات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیرامون ممنوعیت ثبت ســفارش
خودروهای مذکور از تاریخ  ۳۱خردادماه امسال ،هرگونه فروش خودرو وارداتی در
قالب تعهدات مدتدار بیش از  ۳۰روز اعم از پیشفروش ،فروش مشارکتی و ...توسط
کلیه شرکتهای عرضهکننده (نمایندگی رســمی) تا اطالع ثانوی ممنوع و فاقد
وجاهت است .شرکتهای عرضهکننده درصورت فروش خودرو در قالب فروش فوری
ی در اختیار (ترخیصشده و موجود در محل
ملزم به عرضه خودرو از محل خودروها 
انبار واردکننده) و حداکثر ظرف  ۳۰روز (کاری و غیر کاری) هستند .معاون نظارت
بر کاالهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
با درخواست از تمامی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برای توجه به نکات یاد
شده ،از آنان خواست که از اقدام به عقد قرارداد پیشفروش خودرو اجتناب کنند.
بهگفته منایی عرضهکنندگان خودروهای وارداتی موظف هستند درصورت عدم

ن تکلیف مشتریان در قراردادهای
دریافت ارز از سیستم بانکی ،سریعاً نسبت به تعیی 
پیشفروش قبلی وفق مفاد مندرج در ذیل ماده( )۴آییننامه اجرایی قانون حمایت
از حقوق مصرفکنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره /۷۴۱۵.ت۵۱۶۸۱هـ
مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸هیئت وزیران اقدام کنند.

درحالی که این روزها اخبار نگرانکنندهای درباره خروج خودروســازان خارجی
از کشورمان بهگوش میرســد یک خبر امیدوارکننده در اینباره از سوی رئیس
انجمن صنفی واردکنندگان خودرو منتشــر شــد و میثم رضایی از شروع دوباره

فعالیت خودروسازی فیات در کشورمان با ارائه چند محصول مختلف با برنامه تولید
مشترک خبر داد .رضایی در این باره در جمع خبرنگاران اعالم کرد :در این قرارداد
مشترک قرار بر این است که بهواسطه دانش فنی و توانایی گروه فیات در طراحی،
تولید و تامین خودروهای سواری و تجاری سبک و نیاز ما به آموزش فنی ،اطالعات
و پشــتیبانی در این رابطه ،فیات امتیاز تولید انحصاری ،فروش و خدمات پساز
فروش در بازار ایران را به شرکت آرتمن موتور کیش نماینده رسمی فیات در ایران
اعطا کند .بهگفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ،گروه خودروسازی فیات در
قالب قرارداد همکاری که با این شرکت داشته همچنان امکان فعالیت در ایران را
دارد اما بهدالیلی فعالیتهای این شرکت درکشورمان متوقف شده بود که اکنون
با تغییراتی مدیریتی شاهد ورود محصوالت و همچنین تولید مشترک برند فیات
در کشورمان خواهیم بود .رضایی درخصوص مدلهای محصوالت و نحوه عرضه
آن نیز گفت :آنطور که در قرارداد پیشبینی شــده  16محصول برای همکاری
تولیدی و وارداتی پیشبینی شده که باتوجه به نیاز بازار ،استانداردهای داخلی و
همینطور قوانین صنعت خودرو ایران انتخاب و به بازار عرضه خواهد شد؛ همچنین
در این قرارداد آمده که ارائه محصوالت بهصــورت  CBUخواهد بود و پس از آن
میتواند بهصورت گامبهگام در یک برنامه زمانبندی توســعه و بهبود یابد و پس
از فراهمسازی زیرساختها نسبت به تولید محصوالت بهشکل  CKDاقدام کند.

رونمایی ازکارتخوانهای جدید عرضه سوخت

الزام تحویل  30روزه خودروهای وارداتی به مشتریان

بازگشت خودروسازی فیات به ایران

شماره  11مرداد 7 1397

گزارش

سرانجام تغییر قانون برای دریافت مجوز طرح ترافیک اصحاب رسانه

به نام خبرنگاران به کام آقازادهها

بیش از  2ماه از اجرای مصوبه جدید طرح ترافیک در
تهران گذشته اســت .مصوبهای که به ادعای بسیاری
از مدیران شــهرداری پایتخت و در راس آنها معاونت
حملونقل و ترافیک برای ایجاد عدالت و د ر راستای
بهبود وضعیت ترافیک در تهران بهاجرا در آمده است
و تصمیماتی متفاوت ازسالهای گذشته در این رابطه
گرفته شده است .بهادعای مسئوالن مربوطه با اجرای
طرح جدید دیگر خبری از واگذاری فلهای مجوز طرح
ترافیک همانند ســالیان گذشته نیســت و بهادعای
بهشتنشــینان همین عامل از دالیل اصلی شلوغی
در معابر اصلی تهران در محــدوده طرح ترافیک بوده
است .نگاهی به گذشته نشــان میدهد بخش اصلی
دریافتکنندگان مجوز طرح ترافیک را ســاکنان این
محدوده ،خبرنگاران ،پزشکان ،جانبازان و معلوالن و
مسئوالن عالیرتبه تشکیل دادهاند و مدیران تازهوارد
معاونت حملونقــل و ترافیک درصــدد کاهش این
ســهمیه برای کاهش بار ترافیکــی درمحدوده طرح
ترافیک برآمدند .متولیان امــر ادعا میکردند که طی
سالیان گذشته افراد بسیاری با نام پزشک یا خبرنگار
توانستهاند ازطریق رانت و با هویت جعلی مجوز ورود
به طرح را دریافت کنند و همین عامل باعث شد تا برای
صدور طرح در سال  97سختگیریهای فراوانی ازجانب
شهرداری تهران اعمال شود ،اما خروجی این تصمیمات
چیزی جز ادعای مدیران شورای شــهر و شهرداری
تهران بود و حق بسیاری از خبرنگاران پایمال شد.
داستان از کجا شروع شد؟

باید به چندینماه قبل بازگردیم .اواخر پاییز  96بود که
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استارت اولیه تغییرات در قوانین طرح ترافیک تهران
زده شد .همان روزها بود که محســن پورسیدآقایی
لونقل و ترافیــک اعالم کرد برای برقراری
معاون حم 
عدالت و حذف رانت قصد دارد تمام سهمیههای سالیانه
ورود به محدوده طرح ترافیک را حذف کند و همه برای
ورود به این محدوده باید هزینه یکســانی بپردازند .از
لونقل و ترافیک شهرداری منتقدان به
نگاه معاونت حم 
طرح جدید ترافیک ذینفعانی بودند که بهدلیل بهخطر
گوبوی
افتادن منافعشان منتقد طرح جدید شده و رن 
انتقادها را به باجخواهی تشبیه میکرد .پورسیدآقایی
در نخســتین نشســت خبری برای رونمایی از طرح
جدید اعالم کرد شــیوه توزیع آرمهای خبرنگاری را
قبول نــدارد و آرم طرح ترافیــک خبرنگاری بهجای
آنکه به خبرنگاران برسد به مدیران مسئول و بستگان
آنها میرسد .کار تاجایی پیش رفت که مبلغ سنگینی
برای اخذ مجوز طرح ترافیک خبرنگارن درنظر گرفته
شد که این موضوع جنجال فراوانی را بهراه انداخت و
سرانجام این طرح پرحاشیه با تخفیف  ۹۰درصدی برای
خبرنگاران بهتصویب رسید .هرچند دستورالعملی هم
برای شناسایی خبرنگاران واقعی از سوی شورای شهر
تهران تدوین شــد .دســتورالعملی که از همان ابتدا
مشخص بود نمیتواند مبنای درستی برای تشخیص
خبرنگاران واقعی باشد .براساس این آییننامه باید ۱۰
اثر بهنام متقاضی ،بیمه خبرنگاری و معرفینامه رسانه
در سامانه طراحی شده برای ثبتنام ،بارگذاری میشد.
یک حساب سرانگشتی ما را به این نتیجه میرساند که
در سطح تهران بیش از  5هزار خبرنگار فعالیت دارند و
شاید در دورههای قبلی کمتر از  500مجوز غیرقانونی

برای افرادی بهاســم خبرنگار صادر میشــده است.
این درحالی است که درســال  97فقط  2200مجوز
برای اصحاب رسانه درنظر گرفته شــد که متاسفانه
بازهم بسیاری از این ســهمیهها به خبرنگاران واقعی
تعلق نگرفت .از همان ابتدای کار حاشیههای زیادی
برای اثبات هویت خبرنگاران برای صدور مجوز طرح
بهوجود آمد .معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
بارها اعالم کرد که بــرای معرفی خبرنگاران واقعی به
انجمن صنفــی روزنامهنگاران تهران ،وزارت ارشــاد،
انجمن مدیران غیر دولتی رسانهها و ...پیشنهاد دادیم
که این مسئولیت را بر عهده بگیرند ولی همه آنان سر
باز زدند و تنها خواهان افزایش سهمیه به تعداد سهبرابر
سهمیه تعیینشده بودند تا بتوانند به همه افراد واجد
و غیر واجد شــرایط ،طرح را واگذار کنند .این اظهار
نظر کافی بود تا انجمن صنفــی روزنامهنگاران تهران
واکنش نشان دهد و آنرا تکذیب کند .بههرحال برای
خبرنگاران چارهای باقی نمانده بود جز ثبتنام اولیه در
سایت مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری .اما
مشکل اینجا بود که برای بسیاری از خبرنگاران امکان
ارائه لیســت بیمه یا مطلبی به اســم خودشان بسیار
دشوار بود .بیمه اغلب خبرنگاران بهدلیل قراردادهای
پیمانی رســانه مربوط بهصــورت غیرخبرنگاری رد
میشــود و ضمن اینکه تقریبا در تمامی ســایتها و
خبرگزاریها و حتی رسانههای مکتوب نام نویسنده
درکنار مطلب درج نمیشــود .همین عامل مشکالت
بسیاری را برای اصحاب رســانه بهوجود آورد و دست
آنها از رسیدن به مجوز طرح ترافیک کوتاه ماند .از اواخر
اردیبهشــت بود که پیامک تایید مجوز طرح ترافیک
برای برخی از خبرنگاران ارسال شد و متاسفانه بسیاری
از خبرنگاران موفق به دریافت طرح نشدند .ساختمان
سازمان ترافیک در خیابان ایرانشهر در این مدت محل
گردهمایی خبرنگارانی بود که میخواستند بدانند چرا
باوجود آنکه مدارک الزم را ارسال کرده بودند بهعنوان
خبرنگار شناخته نشدهاند .البته برخی از خبرنگاران با
مراجعه به سازمان ترافیک از مرحله رد اولیه عبور کردند
و موفق به گرفتن تایید شدند ،درحالی که خبرنگارانی
که از این موضوع اطالعی نداشــتند از این فرصت هم
بیبهره ماندند .اما نکته اصلی اینجاست که در صدور
مجوز برای همان  2200سهمیه خبرنگاری هم ابهامات
فراوانی وجود دارد.
لیست پرابهام

از همان زمان صــدور مجوز طــرح ترافیک بود که
مسئوالن مربوط اعالم کردند که بهزودی لیست کامل
اســامی خبرنگارانی که موفق به دریافت مجوز طرح
ترافیک شدهاند ،ازسوی معاونت حملونقل و ترافیک

شهرداری تهران اعالم خواهد شد تا شفافسازی در
اینباره بهطور کامل انجام شود .اوایل تیرماه بود که این
شوقوسهای فراوان و پیگیری
اتفاق رخ داد و پس از ک 
رسانهها و اصحاب رسانه برای اعالم اسامی خبرنگاران
و اهالی رسانهای که از سوی شهرداری تهران به آنها
لونقل و
طرح جدید ترافیک تعلق گرفته ،معاونت حم 
ترافیک این اسامی را روی سامانه شفافیت شهرداری
تهران قرار داد .در این لیســت  150صفحهای که نام
 2240نفر درج شــده ،ابهامات فراوانی وجود داشت.
ازجمله اینکه در این لیست هیچ قابلیت جستوجویی
یا وارد کــردن اطالعات افراد وجود نــدارد و باتوجه
به این نقص افرادی که حائز ســهمیه شــدهاند باید
 150صفحه را مرور کنند .نکته دیگر اینکه انتشــار
اسامی خبرنگاران درحالی رقم خورده که تنها نام ،نام
خانوادگی و نام پدر افراد درج شــد و در این بین هیچ
نا مونشانی از رسانه یا خبرگزاری وجود نداشت و واقعا
مشخص نیست که این اسامی اعالمی متعلق به کدام
سایت ،روزنامه یا خبرگزاری هستند .این درحالی است
که براساس ماده هفت ابالغیه شــورای شهر تهران،
معانت حملونقل و ترافیک موظف بود نام ،رســانه
محل اشتغال و نوع فعالیت تمامی دریافتکنندگان
ســهیمه طرح ترافیک را اعالم کند .از ســوی دیگر
بسیاری از خبرنگاران رســانههای رسمی و معتبر در
گزارشهایی اعالم کردهاند که سهمیه طرح ترافیک
بهرغم ارسال تمامی مدارک به آنها تعلق نگرفته است و
در طرف مقابل برخی از رسانهها و خبرگزاریها بیشتر
از سهمیه درخواستی ،طرح ترافیک به آنها تعلق گرفته
است .همه اینها بهکنار که در میان اسامی موجود در
لیست  2240نفر ،نام بســیاری از فرزندان مسئوالن
و آقازادهها بهچشــم میخورد که پدرانشان بهدلیل
مدیریت در رسانه توانسته نام فرزندان و نزدیکان خود
را بهعنوان خبرنگار ارسال کرده و مجوز طرح را دریافت

کند .بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس و همچنین
برخــی از وزرا ،مدیریت رســانهای را برعهده دارند و
همین عامل دســت آنها را باز گذاشته تا نام فرزندان،
اقوام و نزدیکان خود را بهعنــوان خبرنگار رد کنند و
سهمیه اندک رسانه خود را بهجای خبرنگاران به این
افراد اختصاص دهند .یعنی درســت برخالف ادعای
مدیران شهرداری درراستای ایجاد عدالت برای صدور
مجوز طرح ترافیک.
اعتراض برخی از اعضاء شورای شهر

از همان روزهای آغازین تصویــب قانون جدید طرح
ترافیک در تهران برخی از اعضاء شورای شهر مخالف
این مصوبه بودند اما انــگار زور معاونت حملونقل و
ترافیک به آنها میچربد .بعد از اعالم ناقص اســامی
دریافتکنندگان مجوز طــرح ترافیک بود که برخی
از اعضاء شــورای شهر به لیســت ارائهشده اعتراض
کردند .ناهید خداکرمی عضو شــورای شهر تهران در
اینباره گفت« :برخی عــادت کردهاند از هر امتیازی
که استحقاقش را ندارند؛ به هر نحو استفاده کنند .اما
برخی حاضر نیستند از یک امتیاز کوچک که میتواند
به فرد دیگری تعلق گیرد که اســتحقاق و نیازش را
دارد ،بگذرند .آنها همه چیز را برای خود میخواهند.
متاســفم از اینکه این اخبار درست باشد و در لیست
منتشرشده اســامی نمایندگان مجلس ،فرزندانش
و کســانی که خبرنگار نیســتند ،وجود داشته باشد.
امیدوارم کســانی که خبرنگار نیســتند یا میتوانند
از نظر مالی هزینه ورود به طرح را شــخصا مثل بقیه
شــهروندان ،پرداخت کنند ،انصــراف داده و اجازه
دهند خبرنگاران زحمتکشــی که واقعا به طرح نیاز
دارند ،اما سهمیه به آنها نرسیده است ،از آن استفاده
کنند ».مجید فراهانی دیگر عضو شورای اسالمی شهر
تهران هم در اعتراض به این اتفاق گفت :انتشار اسامی

خبرنگاران دریافتکننده طــرح ترافیک بدون اعالم
نام رسانه مورد انتقاد کمیسیون برنامه و بودجه بوده و
موضوع به کمیسیون عمران و حملونقل انتقال داده
شده اســت .باتوجه به اینکه در آییننامه توزیع طرح
ترافیک خبرنگاری آمده است که معاونت حملونقل
و ترافیک شــهرداری تهران موظف است نام ،رسانه
محل اشتغال و نوع فعالیت تمامی دریافتکنندگان
این ســهمیهها را در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر
کند این موضوع رعایت نشده است .این اقدام معاونت
حملونقل و ترافیک شــهرداری تهران تخلف بوده و
باتوجه به جلسهای که با معاون حملونقل برگزار شده
این موضوع به وی اعالم شده است و قرار است اسامی
خبرنگاران بههمراه رسانه محل اشتغال منتشر شود.
معاونت حملونقل و ترافیک موظف بود نام خبرنگار
و رسانه محل اشتغال را منتشر کند تا مشخص شود
که رسانهها چهتعداد طرح ترافیک دریافت کردهاند.
حاال حدود یک ماه از انتشار لیســت گذشته است و
بســیاری از اعضاء شورای شهر انتشــار اسامی بدون
نام رســانه را تخلف میدانند .آنها از همان روز انتشار
لیست وعده پیگیری این تخلف در صحن علنی شورای
شــهر را دادند .اما تا لحظه ارسال این گزارش خبری
از پیگیری نبود و ســهمیه اختصاص یافته رسانهها
به نام خبرنگاران و به کام آقازادههای صاحب رســانه
شــد .بازهم فقط ادعایی ازسوی مسئوالن شهرداری
درراستای ایجاد عدالت مطرح شد و نتیجه چیزی جز
بیعدالتی نبود .آیا اعضاء شورای شهر همچنان وعده
رسیدگی به اسامی دریافتکننده مجوز طرح ترافیک
را خواهند داد یا واقعا از حق پایمالشده خبرنگارانی
که محل کارشان یا حوزه کاریشان در محدوده طرح
ترافیک است و دستشــان از رسیدن به سهمیه طرح
ترافیک کوتاه مانــده ،برخالف چندمــاه اخیر دفاع
خواهند کرد؟
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کمپین

ی دی در نمایشگاه ایران آگروفود
حضور آب معدنی د 

یک نفس در راه زندگی
گاهی گمــان میکنیم
مشــارکت در یک کار
خیر ،امری است جدی و
سعیده علیپور
حتی توأم با غم .اما اینجا
زن و مرد و پیر و جوان و
کودک و نوجوان جمع شدهاند تا در قالب یک تفریح ،در
یک کمپین برای اهداف اجتماعی و خیریه شرکت کنند.
کمپینی که در آن تنها با نوشیدن آب میتوان ،برای حفظ
محیطزیست قدم برداشت ،به کودکان و زنان در معرض
توپنجه
آسیب کمک و از زنانی که با بیماری سرطان دس 
نرم میکنند ،حمایت کرد.
هشتم تا یازدهم تیرماه سال  97غرفه شرکت آب معدنی
دی دی واتر روبهروی سالن 8و 9نمایشگاه ایران آگروفود،
میزبان گروههای مختلفی اجتماعی بود که در چالشــی
شرکت کردند که نزدیک به یک سال از آغاز آن میگذرد؛
«چالش یک نفس یک زندگی»  .چالشــی کــه در آن
بازدیدکنندگان در یک نفس آب را مینوشیدند و در ازای
آن جوایزی دریافت میکردند.
ماجرا از این قرار اســت که اواخر سال  1393هولدینگ
رایزکو با هدف اجرای هدفمند مسئولیتهای اجتماعی با
تأسیسمؤسسهنیکوکاریراز،اقدامبهتأسیسشرکتآب
معدنی دیدی کرد .بر ایناساس قرار شد تا درآمد حاصل از
فروش آبهای معدنی این شرکت به کودکان بدسرپرست
و بیسرپرست ،زنانی که از سرطان رنج میبرند و حفاظت
محیطزیست اختصاص داده شــود .اقدامی که عالوه بر
منافعخیریهمستقیم،زمینه تأثیراتفرهنگیمطلوبینیز
دربرداشت و به گسترش فرهنگ توجه بیشتر شرکتها به
موضوعمغفولماندهمسئولیتهایاجتماعیمیانجامید.
این کمپین پاییز سال گذشته با حمایت سلبریتیها آغاز
شدهبودوشخصیتهایمشهورمختلف،فیلمهایکوتاهی
از خود درحال نوشیدن یک نفس آب معدنی دی دی در
شبکههایاجتماعیمنتشرکردند .اینموجابتداییسبب
شد تا بسیاری از مردم به این کمپین بپیوندند و فیلمهایی
ازخوددرشبکههایمجازیدرحالنوشیدنیکنفسآب
معدنی دی دی را منتشر کنند .حال بعد از گذشت کمتر
از یک سال حضور شرکت دی دی واتر در نمایشگاه ایران
آگروفود و برپایی دوباره این چالش در غرفه این شرکت در
گوبویدوبارهای
نمایشگاه،کمپینیکنفسیکزندگیرن 
بهخود گرفت و توانست بســیاری دیگر از مردم را با خود
همراه کرده و با اهداف این شرکت آشنا کند.
نمایشگاه ایران آگروفود بهعنوان بزرگترین و معروفترین
رویــداد تجاری مربوط بــه صنایع غذایــی و تجهیزات
کشاورزی در خاورمیانه است .این رویداد تجاری در چهار
بخش تخصصی «ایران فود»« ،ترکیبات غذایی ایران فود»
«،ایران فودتک» و «ایران آگرو» با حضور شرکتکنندگان
داخلی و خارجی برگزار شد و شرکت دی دی واتر از این
فرصت برای معرفی هرچه بیشتر فعالیتهای خیریه خود
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استفاده کرد.
صدها بازدیدکننده در غرفه این شــرکت در نمایشگاه
ایران آگروفود حضور یافتنــد و در چالش یک نفس یک
زندگی شرکت کردند و بیش از 400پک بهعنوان جایزه به
شرکتکنندگان در این چالش اهدا شد .جالب بود که در
این نمایشگاه که در مدت چهار روز برپا بود از کودک 6ساله
تا سالمند 85ساله به غرفه شرکت دی دی واتر مراجعه و در
این چالش شرکت کردند و با خوردن یک نفس آب معدنی
به کمپین یک نفس یک زندگی پیوســتند .البته در این
میان کودکان زیر 9سال برای خوردن یک نفس بطری آب
معدنی اجباری نداشتند و بهصورت آزادانه در این چالش
شرکت کردند .مسئوالن غرفه برای هرکدام از حاضران در
غرفه و شرکتکنندگان در این چالش توضیح میدانند که
هرکدام از ســه رنگ آب معدنی تولید این شرکت در چه
حوزهای هزینه میشود و هر شهروند چگونه میتواند با
خرید هر یک از این آبمعدنیها در امر خیر مشارکت کند.
محمد راجی مسئول روابط عمومی و تبلیغات هولدینگ
رایزکو و طراح این چالش به مجله راز صنعت در این مورد
گفت :وقتی یک نفس بطری آب معدنی را مینوشیم و در
میان نوشیدن آب ،نفسمان دمی بند میآید ،ممکن است
حتی برای لحظهای با سایر هموطنانی که دچار مشکالت
و بیماری هستند ،حس همدردیکنیم .البته این چالش
تنها به ایجاد این حس ختم نمیشود و منافع بطریِ آبِ
سرکشید ِه شده نیز برای امور نیک هزینه و چرخه کار خیر
کامل میشود و این موضوع همان چیزی است که هدف
سرمایهگذاران آب معدنی دیدی بوده است.
ســرمایهگذاران این کارخانه تمام ســود حاصل از این
واحد تولیدی را در قالب یک موسســه خیریه با همین
نام و زیر نظر هیئت امنا به مصارف عامالمنفعه اختصاص
میدهند .تولیدات این مجموعه در سه رنگ بطری و با
اهداف خاص اعالم شــده به بازار راه یافته است .درآمد
بطریهای آبی یا  DIDI Tomorrowصرف بسترسازی
برای آینده کودکان میشود ،درآمد بطریهای صورتی
یا  DIDI Hopeبه پیشــگیری و درمان ســرطانهای
زنان بهخصوص سرطان پســتان که بیشترین آمار را در
کشور بهخود اختصاص داده ،تخصیص مییابد و درآمد
بطریهای ســبز یا  DIDI Greenنیز برای پاسداشت
محیطزیست هزینه خواهد شد.
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مقایسه خودرو

بررسی مشخصات و مقایسه خودروهای برلیانس  H320و  H30کراس

متوسط درتوان فنی
قابل قبول در ظاهر
طی سالیان اخیر بازار خودرو درکشورمان تنوع فراوانی را
به خود گرفته است .این تنوع و فراوانی محصوالت وقتی
شدت بیشــتری به خود گرفت که پای چینیها به بازار
خودرو ایران باز شد .اگر در ابتدای ورود خودروسازان چینی
به ایران فقط شاهد واردات بودیم ،در ادامه این موضوع با
تولید خودروهای چینی توسط خودروسازان کشورمان
شرایطرامتفاوتکرد.ازجملهمحصوالتچینیتولیدشده
در ایران میتواند بــه خودروهای برلیانس و  H30کراس
(محصول کمپانی دانگ فنگ) اشاره کرد که طی سالیان
اخیر بازار تقریبا خوبی را در ایران بهدست آوردهاند .دراین
گزارش به مقایسه کیفیت فنی و ظاهری برلیانس H320
و  H30کراس خواهیــم پرداخت .ذکر این نکته ضروری
است که  H30کراس توسط ایران خودرو تولید میشود و
برلیانس محصول پارس خودرو است.
مشخصاتظاهری

بازار خودروهای هاچ بک یا همــان کراساوورها در ایران
همیشه داغ و پرمشتری بوده است و خودروبازان ایرانی
همیشه استقبال خوبی از این سبک خودروها داشتهاند.
همین عامل باعث شده تا کمپانیهای بزرگ خودروساز
داخلی درکشورمان برای رسیدن به بازار هدف بهدنبال
چنین محصوالتی از بازارهای خارجی بروند .درکنار این
موضوع نمیتوان از بحث قیمت هم بهسادگی گذشت و
قطعا یکی از دالیل استقبال از این دو خودرو موضوع قیمت
آنهاست که مشتریان فراوانی را بهسوی خود میکشاند
ولی درکل نگاه آماری نشــان میدهد خودروهای هاچ
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بک درکشورمان همیشه پرمشتری بودهاند و در اینمیان
خودروهایی با اصالت چینی بهخوبی با کراساوورها جوالن
میدهند ،بههمین خاطر ایران خــودرو یک هاچ بک یا
کراساووری با نام  H30کراس را در سبد محصوالت خود
قرار داد که با استقبال خوبی نیز روبهرو شد .قیمت ارزان،
ظاهر کراساوور گونه ،جعبهدنده اتوماتیک و پیشــرانه
 TU5ازجمله مواردی بود که مذاق ایرانیان خوش آمد .اما
در مقابل پارس خودرو مدتهاست که عرضه محصوالت
متنوع برلیانس را در دستور کار قرار داده که در این بین
خانواده برلیانس  H300از فروش مناسبتری برخودار
بوده است .برلیانس  H320نسخه هاچ بک سدان H330
بهدلیل ظاهر جوانپسندش توانست توجهات را بهخود
جلبکند.
شبه کراساوور بودن  H30کراس قطعا میتواند کمک
شایانی در ابعاد این خودرو داشته باشد .یکی از نکات مهم
اینجاست که درمقایسه تمامی ابعاد این H30کراس است
که میتواند فضای داخلی بهتری را در اختیار سرنشینان
قرار دهد؛ همچنین ارتفاع بیشتر خودرو تا حدودی اثبات
میکند که این خودرو یک هاچ بک نیست و شاید باید در
سگمنت کراساوورهای ساب کامپکت قرار بگیرد .البته
برلیانس هم از ابعاد خوبی در میان هاچ بکها برخوردار
بوده ،هرچند که در این مقایســه بازنده است .همچنین
برلیانس باتوجه به ابعاد کوچکتر از وزن بیشتری برخوردار
است که شاید یک نکته منفی بهحساب بیاید .در بحث
مقایسه ظاهری خودرو باید برتری را به نام برلیانس نوشت
البته  H30کراس هم بهعنوان یک خودرو ارزانقیمت در

بازار کشورمان چهره قابل قبولی دارد .در قسمت ابتدایی
خودرو ،جلوپنجره بزرگ و چراغهای کشــیده بهچشم
میخورد و سپر نیز طراحی نسبتا سادهای دارد .چراغهای
عقب خودرو ،بدون شک نام محصوالت ولوو را در ذهن شما
تداعیمیکند.امابرلیانس H320ازطراحیبهترینسبت
به اچسی کراس برخوردار است و یکی از دالیل این طراحی
زیبا میتواند همکاری برلیانس و بیامو باشد .در قسمت
جلو چراغها و جلوپنجره از طراحــی جدیدی برخوردار
هســتند .محصول زیبای پارس خودرو شباهتهایی با
بیامو سری یک دارد و ابعاد و فرم کلی آن دلنشین است.
نمای عقب خودرو نیز هوشمندانه طراحی شده و چراغها و
بدنه عضالنی بهخوبی شکل گرفتهاند .در کل اگر بخواهیم
از لحاظ ظاهری یک خــودرو را انتخاب کنیم ،برلیانس
شایسته انتخاب اســت .هرچند که انتخاب ظاهری یک
خودرو امری کامال سلیقهایست.
طراحیداخلیکابین

در طراحــی  H30کــراس نمــای داخلی خــودرو که
شباهتهایی نیز با محصوالت پژو دارد ،اگرچه ساده بوده
اما از طراحی خارجی خودرو بهتر است .طولاچسی کراس
 ۴.۳متر بوده و اندکی از  ۲۰۶صندوقدار بزرگتر اســت
اما فاصله بین دو محورش حدود  ۲۰سانتیمتر بیشتر از
 ۲۰۶است.بنابراینبافضایداخلیبیشترینسبتبه۲۰۶
صندوقدار مواجه هستید .با ورود به کابین  H30کراس
کمی به طراحی این خودرو امیدوار میشویم ،هرچند که
سبک طراحی داخلی هیچ مناسبتی با ظاهر خودرو ندارد

چرا که در نمای ظاهری هرچه ممکن بوده است از خطوط
زاویهدار و تند استفاده شده در صورتی که طراحی کابین
بهصورت مالیم و از خطوط منحنی بهره برده اســت .اما
بههرحال داشبورد این خودرو که با خطوط منحنی شکل
داده شده است در کنار صفحه نمایش لمسی و پنل پشت
فرمان عقربه نمایی جذاب برای یک خودروی اقتصادی
ارزانقیمت رقم زده است .اما در طرف مقابل سادگی کابین
برلیانس  H320بیشتر از اچسی کراس است .این سادگی
نیزهمانندمحصوالتبیاموبودهاماکمیبیشازحدساده!
صندلیها بزرگ و جادار بوده و در داخل کابین فضای کافی
برای آرامش شما وجود دارد .تمام دکمهها و ادوات کنترلی
خودرو بهگونهای طراحی شدهاند که شما بهسادگی به آنها
دسترسی خواهید داشت ،البته جنس کابین از پالستیک
ارزانقیمت است که بهنظر نمیرسد اچسی کراس بهتر از
این خودرو باشد .اما برلیانس H320در نمای داخلی سعی
کرده کامال محافظهکارانه عمل کند از همین رو با کابینی
بیشازحد ساده روبهرو هستیم .داشبورد کامال ساده که در
میانه آن صفحه نمایش لمسی بهکار گرفته شده .هرچند
که طراحان این خودرو سعی کردهاند با استفاده از تریم
دورنگ به جذابیتهای بصری بیفزایند اما شاید خیلی
موفق نبودهاند .برلیانس طولی معادل  ۴.۲۱۰متر دارد و
عرض و ارتفاع آن نیز بهترتیب ۱.۷۵۵و ۱.۴۶۰متر است.
مشخصاتفنی

 H30کراس بهمنظور نیروی مولد از پیشرانه  1.6لیتری
 TU5بهره میبــرد که در بســیاری از محصوالت ایران
خودرو نظیر سمند ،پژو پارس و  206مورد استفاده قرار
گرفته اســت .این موتور از قدرتی برابر با  105اسب بخار
و گشتاوری برابر با  154نیوتنمتر بهره میبرد و بهمنظور
انتقال قدرت به جعبهدنده  4ســرعته اتوماتیک مجهز
شده است .برلیانس  H320هم از پیشرانه  1.6لیتری با
بیشینه قدرت  114اسب بخار و گشتاور  154نیوتنمتر
بهره میبرد .همچنین این موتور بــرای انتقال قدرت به
چرخها با جعبهدنده 4سرعته اتوماتیک جفت شده است.
از لحاظ انتقال قدرت دانگ فنگ بسیار خوب عمل کرده و
گیربکسهای بیکیفیت پژو را با گیربکسهای  ۴سرعته
اتوماتیک ساخت کمپانی ژاپنی معتبر  AISINتعویض
کرده است .براساس اخبار منتشرشده از سوی دانگ فنگ

و ایرانخودرو ،اچسی کراس مصرف سوخت  ۶.۱لیتری
در هر صد کیلومتر دارد و شتاب صفر تا صد آن  ۱۲.۵ثانیه
است .برلیانس  H320با اختالف بســیار کمی از قدرت
بیشتری برخوردار بوده اما در عمل مجموعه مشخصات
فنیاینخودروشاملوزن،جعبهدندهوپیشرانهبسیاربهتر
ازرقیبچینیخوداستومیتواندشتابمناسبوکشش
خوبی را در اختیار مالک قرار دهد .از همینرو  H320از
شتاب بهتری برخوردار بوده و در سرباالیی هم میتوان
بهراحتی از پس وزن خودرو برآید اما اچسی کراس که از
میزان قدرت کمتری برخوردار است بهدلیل استفاده از
جعبهدنده 4سرعتهبسیارقدیمیآیسینوموتورنهچندان
جذاب  TU5قدرت رقابت با برلیانــس  H320را ندارد.
همچنین در بخش هندلنیگ برلیانس کامال از پایداری و
فرمانپذیری بهتری در مقابل  H30کراس برخوردار بوده
و در حرکتهای ناگهانی عملکرد قابل قبولتری دارد.
تجهیزاتداخلی

محصول ایران خودرو بهصورت استاندارد تجهیزات خوبی
دارد که از جمله آنها میتــوان به رینگ آلومینیومی ۱۶
اینچی ،قابلیت تنظیم دستی صندلی راننده در  ۶جهت،
کامپیوتر سفری ،چراغهای جلو هالوژن ،چراغ مشایعت تا
منزل ،چراغ مهشکن جلو و عقب ،گرمکن آینه ،سانروف
برقی دو حالته ،پاور ویندوز ،جا عینکی ،گرمکن شیشه
عقب ،کنترل سیســتم صوتــی از روی فرمان ،صندلی
پارچهای دورنگ ،غربیلک فرمان چرمی ،سیستم صوتی
مجهز به پخــش  MP3و  USBدارای  ۶بلندگو ،تهویه
مطبوع اتوماتیک ،مانیتور  ۶.۵اینچی لمســی بههمراه
 GPSو دوربیــن دید عقب با قابلیــت پخش فایلهای
تصویری ،هندزفری بلوتوث ،اسپویلر عقب ،صندلیهای
تاشو عقب و کنسول میانی صندلیهای جلو اشاره کرد.
البتهبایدتوجهداشتمثلهمیشهامکانتغییربرخیازاین
تجهیزات در خودروهایی که ایران خودرو تحویل میدهد،
وجود دارد .در طرف مقابل برلیانس  H320با تجهیزاتی
مانند ،کیسه هوای جلو (راننده و سرنشین جلو) ،سیستم
ترمز  ،ABS+EBDسانروف برقی ،سنسور دندهعقب،
بسته شدن پنجرهها با استفاده از ریموت کنترل ،قابلیت
تنظیم صندلی راننده در  ۸جهت بههمراه تنظیم گودی
کمر ،تنظیم الکتریکی آینههای جانبی ،سیســتم تاشو

برای صندلی عقب ،میله ضربهگیر درهای جانبی ،باز شدن
خودکار درها هنگام تصادف ،سیستم ضد سرقت موتور
و صندلی عقب با قابلیت پشتیبانی ایزوفیکس (صندلی
کودک) عرضه شده اســت .هر  ۲خودرو تجهیزات کافی
برای راحتی ۵سرنشین دارا هستند.
ایمنیوگارانتی

یکی دیگر از نکات مهم بحث ایمنی این دو محصول است.
اگر قصد خرید این دو خودرو را دارید مشخصا ایمنی جزو
مالکهای آخر شما است .چراکه  H30کراس از موسسه
ایمنی C-NCAPکه مربوط به کشور چینی بوده توانسته
فقط  3ستاره ایمنی را دریافت کند ،این درحالی است که
اغلب خودروها در این تست  5ستاره را دریافت میکنند.
 H30کراس از دو کیسه هوا در جلو ،ترمزهای مجهز به
سیستم  ABSو  EBDو سنسور دندهعقب بهره میبرد.
برلیانس  H330هم از امکانات مشابه  H30کراس بهره
میبرد با این تفاوت که فقط دو کیسه هوا برای سرنشنیان
جلو در این خودرو تعبیه شــده است و اطالعات خاصی
درخصوص تستهای ایمنی این خودرو در دست نیست
و نمیتوان در اینخصوص اظهــار نظری کرد .برلیانس
 H320و  H30کراس هردو از دو سال گارانتی و خدمات
س از فروش برخوردار هستند؛ همچنین این دو خودرو
پ 
بهواسطه عرضه توسط بزرگترین تولیدکنندگان کشور
از خدمات پس از فروش خوبی برخوردار هستند هرچند
که برلیانس  H320بهواسطه قدمت طوالنیمدت خود
از شبکه گستردهتر قطعات برخودار است .ذکر این نکته
ضروی اســت که هر دو گزینه مورد نظر ما خودروهایی
اقتصادی و ارزانقیمت هستند و در مقایسه فوق باید این
مهم را لحاظ کرد .از همینرو میزان کیفیت و عملکرد این
دوخودروبایکدیگر مقایسه شدهنهباخودروهای مطرحتر.
درنهایت هم باید گفت برلیانس  H320بهواسطه ظاهر
جذاب ،موتور قویتر ،سیستم انتقال قدرتی مطمئنتر
بهمراتب بهتر از رقیب خود و عمال از ارزش بیشتری برای
خرید برخوردار است .اما باید به این نکته هم اشاره کرد
که برلیانس  H320بیشتر مناسب جوانان و خانوادههای
دونفرهاستدرنتیجهاگرفضایبیشتربرایشماازاهمیت
بیشتری برخوردار است  H30کراس گزینه مناسبتری
برای شما خواهد بود.
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گزارش
مقاله

راهکارهایی برای کمتر شدن یک دغدغه بزرگ

ترافیک؛ این داستان تکراری
ترافیــک؛ واژ های
تکــراری و شــاید
خستهکننده برای ما
یگانه عصاری
شــهروندانی که طبق
آمار روزانه چند ساعت
از وقتمان را درگیر آن هســتیم ،شــاید دغدغهای
همیشــگی و از نظر خیلیها غیرقابل حل باشــد .با
اینحال اما مســئوالن و مامــوران ترافیکی از پای
ننشستهاند و تقریبا هر روز راهکارهای جدیدی برا حل
این بحران گریبانگیر ارائه میکنند .در این گزارش
به بررسی این معضل میپردازیم و البته نکته مهمتر
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شهر مادرید

در برنامه جدیدی که شهر مادرید بهاجرا
گذارده است ،ورود خودرو به محدوده 500
هکتاری مرکز شهر تا سال  2020ممنوع
شده است و برنامهریزان شهری مشغول
طراحی مجدد  24خیابان شلوغ این شهر
هســتند تا آنها را بهجای رانندگی ،برای
پیادهروی مناسبسازی کنند .این بخشی
از طرحی است که هدفش کاهش استفاده
روزانهازخودروهایشخصیاستتانسبت
افراد مالک خودرو به افرادی که هرروز از
خودروهایشان استفاده میکنند کاهش
یابدورقمآناز 29درصدبه 23درصدبرسد.
رانندگانی که از قوانین جدید ســرپیچی
کنند ،با جریمه حداقل 100دالری روبهرو
خواهند شد .عالوه براین مقرر شده است
خودروهایی که آالیندگی بیشتری دارند،
پولبیشتریبابتپارکخودروبپردازند.
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اینکه دیگر کشورها برای حل این بحران چه کردهاند؟
آیا ترافیک درمانپذیر است؟
ترافیک چطور بهوجود میآید؟

بیراه نیســت اگر بگوییم یکی از مهمترین مسائلی
که باعث ایجاد ترافیک میشود ،فرهنگ رانندگی ما
است .نراندن بین خطوط ،سعی در سبقتهای بیجا،
تصادفات ،شــرایط جوی و آبوهوایی ،حواسپرتی
راننــدگان ،عدم اســتفاده از حملونقــل عمومی،
سوءضعف مدیریتی و ...شــاید از مهمترین آنها باشد
ولی بهعقیده بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی،
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شهر
کپنهاگ

هماکنون بیش از نیمــی از جمعیت
شــهر کپنهاگ هر روز با دوچرخه سر
کار میروند .این شهر این روند مثبت
را مدیون تعیین مناطــق تردد فقط
پیاد هها در دهه  1960است .این شهر
که پایتخت دانمارک است ،هماکنون
بیــش از  200مایل مســیر مخصوص
دوچرخه دارد و کمترین درصد مالکیت
خودرو را در میان شهرهای اروپایی به
خود اختصاص داده است .هدف نهایی
برنامهریزی شهر کپنهاگ این است که
یک بزرگراه مختص دوچرخهها افتتاح
شود که به همه مناطق حومه این شهر
راه داشته باشد .نخستین مسیر از 28
مسیر برنامهریزی شده در این طرح در
سال  2014افتتاح شد و  11مسیر دیگر
تا پایان سال  2018افتتاح خواهند شد.

مهمتریــن عامل ترافیکهای شــهری ،عدم رعایت
قوانین راهنماییورانندگی ،احســاس زرنگی کردن
و تالش برای زودتر رسیدن به مقصد است .با نگاهی
به آمار تصادفات و نحوه شکلگیری ترافیک در جاده
میتوان مشــاهده کرد که رانندگان با تعویض خط
و حرکتهای زیگزاگی ،شــاید چند ثانیهای زودتر
از دیگران بهمقصد برســند ولی منجر به تشــکیل
صفهای طوالنی در پشت خود میشوند.
یکی از سه معضل اصلی شهر

براساس بررسیهای انجامشــده و آمار ،یکی از سه
معضل اصلی شهر تهران و شهروندان تهرانی ،مسئله
ترافیک پایتخت اســت .همه اقشار اجتماعی در این
شــهر بین 1تا  4ســاعت از روز را در ترافیک سپری
میکنند و این معضل هزینههــای فراوانی را اعم از
مادی و روانی و ملی به کشــور و شهروندان تحمیل
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شهر
هامبورگ

در شهر هامبورگ تدابیری اندیشیده
شده اســت تا رانندگان ترجیح دهند
وسیله نقلیه خود را در جایی پارک کنند
و بدون آن خود را به مقصد برســانند.
اساس طرح جدید شــهر هامبورگ
آلمان ،بر این پایه است که پیادهروی و
لونقل
دوچرخهسواری ،به نوع قالب حم 
این شهر تبدیل شود .روش هامبورگ
در کاهش ترافیک این است که براساس
این طرح جدید ،ظــرف دو دهه آینده
فقط افراد پیاده و دوچرخهسواران حق
ورود به این شهر را خواهند داشت.

میکند .نکته اما این است که خیلی از مردم در پاسخ
به سوال «چرا شهر تهران با ترافیک همیشگی همراه
است» دو پاســخ اصلی دارند :گروه اول علت وجود
ترافیک در تهران را تردد خودروهای بیش از ظرفیت
معابر میداننــد و گروه دیگر مقصر را شــرکتهای
خودروســازی میدانند .با اینحال اما در بسیاری از
شــهرهای جهان مانند برلین و پاریــس و نیویورک
خودروهای بهمراتب بیشــتری تــردد میکنند ،اما
معضل ترافیکی مثل تهران ندارند.
راه حلهای همیشگی

تاکنون چندین راه حل بــرای رفع دغدغه ترافیک از
سوی مردم و مسئوالن پیشنهاد و عملی شده است اما
نکته این است که این راهحلها تا چهاندازه کارساز و
موثر هستند؟ ابتدا چند نمونه از این راهکارها را با هم
بررسی میکنیم.
اجرای تعرفه طرح ترافیک

طرح محدودیت ترافیک زوج و فرد از سال  ۸۴در اغلب
مناطق تهران بهویژه مناطق پر ازدحام شــهر ،اجرا
میشــود که البته هنوز در باب موفق بودن یا نبودن
این طرح بحثهای فراوانی است .نکته این است که
شهروندانی که ســاکن محدودههای طرح هستند،
دچار دردسر بیشتری شدهاند .این افراد برای استفاده
از وسیله نقلیه شخصی خود با مشکل طرح ترافیک
روبهرو هســتند و نمیتوانند بــرای ورودوخروج از
خودرو خود استفاده کنند؛ همچنین باتوجه به قیمت
بسیار باالی خرید طرحهای روزانه و سالیانه هیچگونه
تمهیداتی برای ســاکنان این مناطق نشــده است و
دریافت مجــوز ترافیک هم بهدلیل عدم شــفافیت
شرایط ارائه ،عمال امکانپذیر نیست.
استفاده از وسایل حملونقل عمومی

ناوگان اتوبوســراني تهران با حدود  ۶۵۰۰دستگاه
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شهر اسلو

از اوایل ماه میالدی جاری تردد انواع
خودروها در مرکز شــهر اسلو تا سال
 2019ممنوع اعالم شــد .قرار شــده
است در این شــهر که پایتخت کشور
نروژ اســت 35 ،مایل از مسیرهایی
که مختص خودروها بودند ،به مســیر
دوچرخه تبدیل شــوند .عالوه بر این
ســرمایهگذاری هنگفتــی در بخش
لونقل عمومی انجام شده است.
حم 

اتوبــوس و  ۳۰۰خط ،بيــش از  ۳ميليــون و ۵۰۰
هزار مســافر را در روز جابهجا میكند ،اما اين تعداد
پاســخگوي حجم انبوه مســافراني نيســت كه از
ارزانترین سیســتم حملونقل عمومی اســتفاده
میکننــد و روزانه برای ســوار شــدن در صفهای
طوالنی ،ســاعتها منتظر اتوبوسهایی ایستادهاند
که از شدت شــلوغی درحال انفجارند .این درحالي
است كه مشكالت حملونقل عمومی صرفا مختص
تهران نبوده و بيشتر كالنشهرهاي كشور با كمبود و
مشكالتی در سيستم حملونقل عمومي مواجهاند؛
همچنین اگرچه راهاندازي خطوط اتوبوسهاي تندرو
(بي آر تي) بهدليل قرار گرفتن در مسيرهاي پر مسافر
با استقبال چشمگير مسافران مواجه شد اما اگر يك
روز مســافر اين اتوبوسها باشيد ،بهوضوح میبينيد
كه افزايش  ۲برابري ظرفيت اتوبوسها هم دردي از
مشكل كمبود اتوبوس و تقاضاي باالي مسافران كم
نكرده اســت .بهطوري كه اين اتوبوسها همچنان از
شدت جمعيت درحال انفجار هستند.
استفاده از نرمافزار  google mapsو waze

این دو نرمافزار که این روزها شــاید یکی از نیازهای
روزانه مردم شــهر تهران باشــد ،میتواند وضعیت
ترافیک جادههای شــهری را بــا رنگهای مختلف
بهطور زنده نمایش دهد که این قابلیت میتواند برای
مسیریابی بهتر و همچنین فرار از گرههای ترافیکی،
آنهم در شهرهای شلوغی مثل تهران بسیار مفید و
موثر باشــد .اما در اینجا یک مشکلی هست و آن هم
نیاز این اپلیکیشنها به اینترنت است.
راه حل دیگر کشورها چیست؟

بر همگان واضح و مبرهن اســت که ترافیک در همه
جای دنیا هست و مشکلی نیست که تنها مختص به
منطقه یا کشور خاصی باشــد ،نکته اما این است که
دیگر کشــورها چه راهکاری برای آن اندیشیدهاند و
آیا در اجرای آن موفق هم بودهاند یا خیر؟ با اینحال
با مطالعهای کوتــاه در راهکارهای دیگر کشــورها

0 5

شهر پاریس

شــهردار این شــهر قصد دارد تردد
خودروها در مرکز شهر را بهطور کامل
ممنوع اعالم کند .عالوه براین افرادی
که در خارج از شهر زندگی میکنند،
در روزهــای تعطیالت آخــر هفته با
خودروهای شخصی حق ورود به این
شهر را نخواهند داشت.

برای حل این بحــران هم میتوان متوجه شــد که
بزرگترین این راهحلها ســرمایهگذاری عظیم در
بخش حملونقل شهری و تالش برای تغییر فرهنگ
مردم بوده است.
شهرهای پیادهمحور

یکی از جدیدترین راهکارهایی که برای حل ترافیک
ارائه شــده اســت« ،پیادهمحور» بودن شهرهاست.
تاکنون طراحی بسیاری از شهرهای جهان بهگونهای
بوده اســت که رفتوآمد خودروها در آنها با سهولت
بیشتری انجام پذیرد .جادههای عریض ،پیادهروهای
باریک ،فضاهای سبز پراکنده و محوطههای پارکینگ
چندهزار متری همهوهمه شــهرها را به مکانهایی
دوســتدار خودرو تبدیل کرده اســت .خودروها که
زمانی برای سهولت رفتوآمد و بهرهمندی از آزادی
بیشتر طراحی شده بودند ،این روزها به منبع اصلی
آلودگی هوا ،اتالف وقت و تهدید جان انسانها تبدیل
شــدهاند .امروز بیش از نیمــی از جمعیت جهان در
شهرها زندگی میکنند .شــهرهایی که ساکنان آنها
تا حد زیادی به ماشــینها وابســتهاند .اما زمان آن
فرا رسیده اســت تا با بازطراحی شهرها ،ساختار آنها
بهگونهای شود که اولین انتخاب افراد برای سفرهای
درونشهریشان «پیادهروی» باشــد .در این رابطه
یکی از راهکارهای بلندمدت و پایدار برای تشویق به
استفاده کمتر از خودرو شخصی و انتخاب پیادهروی
در سفرهای روزانه ،توسعه فضاهای مناسب و منحصر
به پیادهروی و دوچرخهسواری است.
پیادهمحورترین شهرهای جهان

بر اساس فهرســت پیادهمحورترین شهرهای آمریکا
که از ســوی پایگاه اینترنتی «والک اسکور» منتشر
شده است ،شــهر نیویورک با کســب امتیاز ، ۸۸ /۹
پیادهمحورترین شــهر آمریکا در ســال  ۲۰۱7لقب
گرفت؛ همچنین این شــهر با داشــتن امتیاز  ۸۴در
بخش حملونقل ،رده نخســت این حــوزه را نیز در
میان کشــورهای آمریکایی به خــود اختصاص داده
است .همچنین پایگاه اینترنتی «د کالچر تریپ» در
رتبهبندی دیگر ۱۰ ،شهر برتر جهان در زمینه شهرهای
پیادهمحور را معرفی کرده اســت .بر ایناســاس۱۰ ،
شهری که پیادهروی ،بیشــترین رواج را در آنها دارد
عبارتند از :فلورانــس (ایتالیا) ،نیویــورک (آمریکا)،
مراکش (مراکش) ،پاریس (فرانسه) ،ونکوور (کانادا)،
بوینس آیــرس (آرژانتین) ،دوبرونیک (کرواســی)،
ملبورن (استرالیا) ،بوستون (آمریکا) و الئوس.
برای حال خوب خودمان..

راهکارهای پیشنهادی شاید برای خیلی از ما امتحان
شده باشد و باز هم ساعتها را در ترافیک مانده باشیم
اما برای حال خوب خودمان میشود گاهی با وسایل
حملونقل عمومی مثل مترو و اتوبوس به محل کار
رفت یا دوچرخــه را جایگزین آنها کــرد .همه اینها
راهکارهایی بود تا عالوه بر کمتر کردن حجم ترافیک
که تاثیر مســتقیمی بر آلودگی هوا دارد ،گامی بلند
برای کمک به حال بهتر خودمان برداشــته باشیم و
آسودهتر قدم بزنیم در شــهری که دوستش داریم و
دوستمان دارد .برای حال این شهر حداقل دو روز در
هفته بدون وسیله نقلیه تکسرنشین به خیابانهای
تهران سر بزنیم...
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جدول فروش

اعالم شرایط فروش تابستانه
انواع محصوالت سایپا
الف) شرایط فروش فوری نقدی
قیمت خودرو (ریال)
275.070.000
301.210.000

نام خودرو
تیبا بنزینسوز
تیبا  2رینگ فوالدی

زمان تحویل

شماره اطالعیه

 30روز پس از پذیرش

18730011

ب) شرایط فروش پیشفاکتور
قیمت خودرو (ریال)
627.460.000
234.000.000
275.070.000
301.210.000

نام خودرو
آریو اتوماتیک
سایپا 151
تیبا بنزینسوز
تیبا  2رینگ فوالدی

زمان تحویل

شماره اطالعیه

 30روز پس از پذیرش

15530007

ج) شرایط پیشفروش مشارکت در تولید نقدی  x100و ( x200قیمت قطعی)

تیبا بنزینسوز
تیبا 2
سایپا 132

مبلغپیشپرداخت
(ریال)
100.000.000
100.000.000
100.000.000

نام خودرو

سایپا 151

100.000.000

سود مشارکت

سود انصراف

 12درصد

 15درصد

زمان تحویل

شهریور و مهر
شهریور

شماره اطالعیه

11700007

شرح

قیمت قطعی تیرماه
97

د) شرایط پیشفروش مشارکت در تولید نقدی CS35
نام خودرو
CS35

مبلغ پیشپرداخت
(ریال)
370.000.000

سود مشارکت

سود انصراف

زمان تحویل

شماره اطالعیه

 15درصد

 12درصد

مهر و آبان

11700008

ه) شرایط پیشفروش مشارکت در تولید اعتباری
مبلغ
نام خودرو
پیشپرداخت
(ریال)
تیبا بنزینسوز 100.000.000
100.000.000
تیبا 2
سایپا 100.000.000 151
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سود مشارکت سود انصراف

 15درصد

 12درصد

مبلغ
تسهیالت
140.000.000
170.000.000
120.000.000

نرخ تسهیالت

 22درصد

شرایط
بازپرداخت

 5چک  4ماهه

زمان تحویل

مهر و آبان

شماره
اطالعیه

16700002

پیش فروش مشارکت در تولید نقدی برلیانس  H300و ( H200با قیمت قطعی) کلیه مبالغ به ریال است
قیمت قطعی
خودرو

نام خودرو
برلیانس( H220 (MTبا رینگ
فوالدی

زمان صدور مبلغ پیش پرداخت سود
مشارکت
دعوتنامه

436.840.000

برلیانس( H230 (MTبا رینگ
فوالدی

توضیحات

سود انصراف

شماره اطالعیه

210.000.000
هفته چهارم
مهر 97

برلیانس  H320گیربکس معمولی
( )MTموتور  1650تریم مشکی

568.360.000

برلیانس  H330گیربکس معمولی
( )MTموتور  1650تریم مشکی

548.640.000

270.000.000

برلیانس  H320اتوماتیک ( )ATموتور 637.410.000
 1650با مولتی مدیا تریم مشکی

310.000.000

برلیانس  H330اتوماتیک ( )ATموتور 664.810.000
 1650با مولتی مدیا تریم مشکی

330.000.000

280.000.000

 22درصد

با قیمت قطعی
تیر 97

 12درصد

21730013

پیشفروش مشارکت در تولید اعتباری برلیانس  H200کلیه مبالغ به ریال است
نوع خودرو

حداکثر تسهیالت

برلیانس

نرخ
بازپرداخت
زمان
تسهیالت
بازپرداخت
 12ماهه

 3چک 4
ماهه

 18ماهه

 3چک 6
ماهه

 20درصد

 24ماهه

 6چک 4
ماهه

 23درصد

(H220 (MT

( 150.000.000صرفا
با رینگ
یکساله)
فوالدی
200.000.000
برلیانس
(( H230 (MTبه انتخاب مشتری)
با رینگ
فوالدی

 18درصد

زمان صدور
دعوتنامه
هفته چهارم
مهر و آبان
و آذر 97
(به انتخاب
مشتری)

مبلغ پیش
پرداخت

سود
سود
مشارکت انصراف

شماره
اطالعیه

 15 200.000.000درصد  12درصد 22730029

نکات مهم بخشنامه
 -1مشتریان محترم در انتخاب رنگ ثبتنامی دقت کنند ،امکان تغییر رنگ میسر نخواهد بود.
 -2مهلت واریز وجه  24ساعت است.
 -3قیمت نهایی پیشفروش اعتباری خودروهای  H200با قیمت روز شرکت است و مابقی قیمت خودرو براساس قیمت زمان تحویل مشخص میشود.
 -4مدل ،تیپ ،آپشن ،رنگ و تریم داخلی خودروها زمان ارسال دعوتنامه مشخص میشود.
 -5هرگونه افزایش نرخ بیمه ،عوارض ،شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی از مشتریان ثبتنامی با شرایط پیشفروش عادی (با قیمت قطعی) اخذ
میشود.
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جام جهانی

ماشین ملی کشورهای حاضر در جام جهانی  2018روسیه چیست؟

جام جهانی ماشینها
تب داغ جام جهانی فوتبال جهان را در بر گرفته و هیچ
رسانهای در دنیا وجود ندارد که اثری از این مسابقات در
آن مشاهده نشود .این بازیها میلیاردها بیننده در سراسر
جهان دارند و برای مدتی نزدیک به یک ماه به باالترین
اولویت مردمان زیادی از کره زمین تبدیل میشــوند.
بههمین دلیل مقاالت جالبی هم با محوریت جام جهانی
منتشر میشــوند .عمده این مقاالت به بررسی سبک
بازی تیمها ،بازیکنان برتر و مربیان اختصاص دارند و در
گوش هوکنار برخی گزارشها درباره ویژگیهای فرهنگی
مردم کشــورهای حاضر در جام جهانی دیده میشوند.
اما در ادامه در پســت های «جام جهانی ماشین ها» از
دیدگاهی متفاوت به جام جهانــی  2018نگاه خواهیم
کرد .در این مجموعه میبینیم که ماشین ملی هر یک از
 32کشور حاضر در جام جهانی 2018روسیه چیست.
لهستانArrinera Hussarya GT ،

در این ماشین از یک پیشرانه  V8استفاده شده که پیشتر
توسط کوروت بهکار گرفته شده بود؛ همچنین بهدلیل
همکاری کمپانی سازنده با نوبل ،میتوان شباهتهایی به
خودرو  Nobel M600نیز در آن دید .ظاهرا Arrinera
 Hussarya GTهم درســت مانند تیم ملی لهستان
هیجانانگیز اســت ،اما برنده واقعی در میدان مسابقه
تعیینمیشود.
سنگال ،پورشه 959داکار

شاید سنگال با صنعت خودروسازی شناخته نشود اما
هیچاهلخبرینیستکهیکبارناممسابقاتاتومبیلرانی
پاریس داکار به گوشش نخورده باشــد .داکار پایتخت
سنگال است و بههمین دلیل نماینده آنها در جام جهانی
ماشینها یکی از آیکونهای رقابتهای رالی پاریس داکار
خواهد بود .خودرویی از پورشه متعلق به دهه 80میالدی
که افتخارات زیادی را کسب کرده و کامال درخور یکی از
شیرهایآفریقااست(تیمهایدیگریدرآفریقاهمبالقب
شیرها حضور دارند).
کلمبیا،دیسیاداستر

کلمبیا هــم یکی دیگر از کشــورهای بــدون صنعت
خودروســازی در جهان اســت .درواقع برخالف ایران،
بسیاری از کشورهای جهان اصراری به سرپا نگهداشتن
صنعت خودروسازی ندارند و ترجیح میدهند هزینههای
این حوزه را در بخشهای پرســودتری سرمایهگذاری
کنند .با اینحال پرفروشترین خودرو در کلمبیا رنو (یا
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دیسیا) داستر است .ماشینی که اخیرا در ایران هم شاهد
ورود آن به خیابانها بودیم .صد البته که تیم ملی کلمبیا
بسیار سرسختتر و هیجانانگیزتر از نماینده آنها در جام
جهانیماشینهاست.
ژاپن ،هوندا NSX

ژاپنیها همیشــه و در همه جای جهان به نظم ،دقت،
تعهد کاری و درنتیجه محصوالتی فوقالعاده با کیفیت
مشــهور بودهاند .برای این کشــور میتوان از نیسان
نمایندهای انتخاب کرد یا ســری به خط تولید مزدا زد.
با اینحال نماینده ژاپنیها برای جام جهانی ماشینها،
سوپراسپورتی بینظیر از ســرزمین آفتاب تابان است.
هوندا  NSXکه بــردن نامی از آن بــرای برانگیختن
تحسین همگان کافیست .ماشینی که از یک پیشرانه
 3.5لیتری میتواند چیزی درحدود  600اســب بخار
نیرو تولید کند بدون شک بهخوبی نماینده ژاپنیهای
سختکوش خواهد بود.
بلژیکGillet Vertigo ،

بلژیکیها بیشتر از آنکه به ساخت ماشین مشهور باشند
به شکالتهای تلخ شــهرت دارند .بههمین دلیل هم
عجیب نیست که خودروی ساخت بلژیک اسم خود را از
روی لوازم پیرایشی مردان گرفته باشد! اما ژیلت ورتیگو
حداقلازنظرظاهریمیتواندنمایندهخوبیبرایبلژیک
باشد .تیمی که شاید به اولین قهرمان غیر کالسیک جام
جهانیتبدیلشود.
پاناماSsangyacht ،

پاناما واقعا هیچ نماینده چهارچرخــی در جام جهانی
ماشــینها ندارد .اما میتوان با کمــی ارفاق یک قایق
تفریحی را بهعنوان تیم پاناما در جام جهانی ماشینها
قبول کرد Admiral E Motion .حتی ساخت پاناما
هم نیست ولی پاناما به «کانال پاناما» مشهور است و چه
چیزی بهتر از یک قایق تفریحی لوکس برای عبور از این
کانال بین آمریکای شمالی و جنوبی؟
تونسWallyscar Izis ،

کشــور تونــس یــک
خودروســاز مشــهور به
اســم  Wallyscarدارد
و محبوبترین ماشــین
ســاخت این کمپانی هم

مدل  Izisاســت .با نگاه
کردن به ظاهر این ماشین
میتوانیــد شــباهتهای
متعدد آن را با  4در  4های
لندروور ببینیــد .البته این
ماشــین از نظر فنی چندان
عملکرد جالبی ندارد و فقط 2
ستاره ایمنی دریافت کرده و برای
دور زدن هم به دایرهای به شعاع 9
متر نیاز دارید.
انگلیس،بنتلیکانتیننتال GT

انگلیس هم مانند آلمــان میتواند یک جام
جهانی کامل با ماشینهای بریتانیایی برگزار
کند .شاید در نگاه اول رولزرویس فانتوم نمایندهای
بسیار عالی برای انگلیس و پرستیژ خاص آنها باشد،
اما برای شــرکت در جام جهانی فقط تشریفات
نیســتند که اهمیت دارند و قدرت و سرعت هم
شرطهایاساسیبهحسابمیآیند.پسانتخابما
برای تیم ملی انگلستان در جام جهانی ماشینها
بنتلــی کانتیننتــال مدل  GTخواهد بود.
پیشرانه  W12با قدرت 626اسب بخار برای
قهرمانیکافیبهنظرمیرسد.
آلمانAMG GT R ،

آلمان در صنعت خودروســازی
جهان در جایگاهی قرار دارد که
بسیاری از مردم ،تنها ماشینهای
آلمانی را بهعنوان اتومبیل قبول
دارند و بهجز چند اســتثناء ،بقیه
چهارچرخها را نوعی اسباببازی درنظر

میگیرند .شاید بتوان یک جام جهانی ماشینی فقط با
اتومبیلهای ســاخت آلمان برگزار کرد که همه در آن
قهرمان شــوند اما تک نماینده آنها در این جامAMG ،
 GTاست .ماشینی که در قله دستاوردهای تکنولوژیک
صنعت خودروسازی قرار دارد و میتواند با یک موتور 4
لیتری نزدیک به  600اسب بخار نیرو تولید کند و تنها
در  3.5ثانیه از حالت سکون به سرعت  100کیلومتر در
ساعت برسد .آلمانیها با هیچ چیز شوخی ندارند ،نه
فوتبال و نه خودرو.
مکزیکMastretta MXT ،

مکزیکیها بــرای ورود به عرصه
خودروسازی از انتها آغاز کردند.
به ایــن معنی کــه بهجای
ساخت ماشینهای هاچبک،
سپس سدانها ،بعد کراس
اوورها ،رسیدن به  SUVها
و درنهایــت ســاخت
ماشینهای سوپراسپورت،
اولیــن بــار Mastretta
 MXTرا معرفی کردند .یک
سوپراســپورت که البته قابل
مقایسه با سوپراســپورتهای
ایتالیایی و آلمانی نیست اما برای
شــروع بســیار فراتر از کافی بهنظر
میرســد .البته این خودرو سرنوشت
خوبی نداشت و بهتدریج نهتنها خود آن،
بلکه کمپانی سازنده هم در تاریخ محو
شدند ،اما با اینوجود شاید یک نماینده
از رده سوپراسپورتها بتواند اشتیاق
مکزیکیها برای تاریخسازی را بهتر از
هر چیز دیگری نشان دهد.
سوئد ،کونیگزگ آگرا RS

سوئدیها مردمی آرام ،صبور و البته سختکوش
هســتند و این ویژگیها را از اجدادشــان در
اسکاندیناوی بهارث بردهاند .نکته دیگر درباره
آنها تمرکز بر کیفیت بهجای کمیت است .به
همین دلیل آنها خودروسازان کمی دارند اما
اینچندشرکتماشینهاییتولیدمیکنند
که بهراحتی میتوانند یک کتاب رکورد را
بهصورت کامل به خود اختصاص دهند.
کونیگزگ چندین و چند مدل اتومبیل
در کالس «ابرخودروها» دارد اما نماینده
آنها در جام جهانی ماشینها مدل Agera
 RSاست .ماشینی با حداکثر سرعت 450

کیلومتر در ساعت که یک رقیب بزرگ برای غولهایی
مانند بوگاتی بهحساب میآید.
کرهجنوبی،کیااستینگر GT

کشورهای شرق آسیا ازجمله کره جنوبی نماد روشنی
از حرکت پیوسته و پیشرفت تدریجی هستند .شرکتی
مانند کیا شاید همسن کمپانیهای خودروسازی داخلی
باشد اما کافیست به فهرست ماشینهای خط تولید آنها
نگاه کنید تا مفهوم پیشرفت را متوجه شوید .کره جنوبی
آنقدرماشینبیادعاوعالیداردکهبتواندیکتیم 11نفره
را راهی جام جهانی کند اما نماینده آنها در جام جهانی
ماشینها مدل استینگر  GTاست .اولین خودرو  GTاز
کمپانی کیا که تحسین منتقدان و رسانههای اروپایی را
همبرانگیخته.
برزیل،فولکسواگنکمبی

شایدکمپرهایفولکسواگنبااینظاهرمدتهاباشدکه
از خط تولید خارج شدهاند .اما برای کشوری مانند برزیل
با ساحلهای دلپذیر و امکان تفریحی بیپایان هیچ چیز
بهترازماشینینیستکهبتوانیکاتاقخوابرادرآنجا
داد .کافی است در برزیل یک فولکس واگن کمبی داشته
باشید تا بتوانید از آفتاب ،شنا ،فوتبال ساحلی ،ضرباهنگ
سامبا و کارناوالهای رنگارنگ لذت ببرید.
سوئیسRinspeed Oasis ،

سوئیسیها معموال خودشان را درگیر مسائل پیچیده
حوصفا به امور اداری
نمیکنند و ترجیح میدهند در صل 
و بانکداری و بیمهای بپردازنــد و در اوقات خالی هم از
مناظر طبیعی پوسترمانند لذت ببرند .بههمین دلیل
نمایندهآنهادرجامجهانیماشینهایکمدلمفهومیبه
نام  Rinspeed Oasisاست که در دسته ماشینهای
الکتریکی طبقهبندی میشود تا هیچگونه آلودگی برای
طبیعت سوئیس نداشته باشد .سوئیس بهاحتمال زیاد
قهرمان جام جهانی نخواهد شد و ظاهرا ماشین نماینده
آنها هم سرنوشت مشابهی خواهد داشت.
کاستاریکا،جنرالموتورزآمیگو

این ماشــین در دهــه  70میــادی در کارخانههای
جنرال موتــورز در کاســتاریکا و تنها بــرای مصرف
داخلی ساخته میشد .شاید بتوان آنرا کاریکاتوری از
تویوتا  J40دانست که توســط شخصی طراحی شده
که تابهحال یک تویوتا  J40را از نزدیک ندیده .جنرال
موتورز آمیگو را تنها برای کشور توسعهنیافتهای مانند
کاستاریکاطراحیکردوساختوهمانطورکهازتکتک
جزئیات آن مشخص است هیچ اهمیتی به امکانات در آن
داده نشده .شاید کاستاریکا یکی از شگفتیسازان جام
جهانی قبلی بوده باشد اما ماشین نماینده آنها هیچکس
را شگفتزده نخواهد کرد.
صربستانAQOS Javier ،

یک ماشین مفهومی دیگر برای
حاضران در گــروه پنجم
جام جهانی .این خودرو با
ظاهر عجیبش 500اسب
بخار قدرت دارد و از یک
پیشرانه  V10استفاده
میکنــد .هرچند بهنظر
نمیرسد حتی در آینده

نزدیک هم ردی از آن در جادههای واقعی دیده شود ،اما
بههرحال باید  Javierرا نماینده صربستان در این گروه
سخت دانست.
آرژانتینIAME Justicialista ،

آرژانتیــن بهخودیخــود برند مطرحــی در صنعت
اتومبیلســازی جهان ندارد ،اما تعدادی از بزرگترین
شــرکتهای جهان کارخانههای خود را در این کشور
راهاندازی کردهاند که ازجمله میتوان به فورد ،شورولت،
هوندا ،مرسدس و حتی رنو اشاره کرد .با اینحال میتوان
از دل موزههای ماشــین در آرژانتیــن خودرو IAME
 Justicialistaمدل 1950را بهعنوان نماینده آرژانتین
پیداکرد.البتهازنظرفنینبایدانتظارخاصیازاینماشین
داشت .موتور دو سیلندر IAME Justicialista  تنها
توانایی تولید 36اسب بخار نیرو را دارد .شاید چیزی شبیه
تیم ملی آرژانتین امسال.
ایسلند،تویوتاهایلوکسآرکتیک

درباره ایســلند بهجای انتخاب خودرو ملی باید پرسید
بوهوای طاقتفرسای ایسلند دوام
«کدام ماشین در آ 
خواهد آورد؟» .البته پاســخ دادن به این سوال چندان
سختنیست.اگرقرارباشدتنهایکخودروتخریبناپذیر
در جهان انتخاب کنید چه ماشینی به ذهنتان میرسد؟
بله؛ تویوتا هایلوکس نســخه آرکتیک کــه بهصورت
بوهوای
اختصاصی برای عملکرد در یخبندانهــا و آ 
فوقالعاده سرد قطبی بهینهسازی شده است.
کرواسی ،ریماک C-Two

اگر قرار بود این فهرست برای جام جهانی  2014برزیل
منتشر شود احتماال کرواســی نماینده قدرتمندی در
آن نداشت .اما نماینده ســال  2018این کشور درست
بهاندازه تیم ملی فوتبال آنهــا هیجانانگیز و قدرتمند
است .ریماک ،رقیب اصلی تسال در دنیای خودروهای
الکتریکی یک کمپانی کروات است که تاکنون سه مدل
خودرو الکتریکی را تولید کرده و  Rimac Two_Cیکی
از تحسین شدهترین اتومبیلهای کنونی جهان را نیز
دراختیار دارد 1900.اسب بخار بااستفاده از پیشرانههای
الکتریکی و شتاب صفر تا صد کمتر از  2ثانیه با حداکثر
سرعت 415کیلومتر در ساعت نهتنها برای یک ماشین،
بلکه برای قهرمانی یک تیم ملی هم کافی بهنظر میرسد.
شاید کرواســی اولین قهرمان غیر کالسیک ادوار جام
جهانیباشد!
نیجریهIVM Carrier 4x4    ،

نیجریه احتماال سادهترین انتخاب را پیش روی ما خواهد
گذشت .تنها یک شرکت خودروسازی به نام Innoson
 Vehicleدر این کشور فعالیت میکند و چند مدل در
خط تولید خود دارد .با اینحـ�ال انتخا ب �IVM Car
   rierاحتماال منطقیترین کار خواهد بود .این ماشین
بهدلیل جادار بودن و توانایی حرکت در مسیرهای خاکی
و سنگالخی یکی از پرطرفدارترین اتومبیلهای نیجریه
است.
فرانسه ،آلپاین A110

فرانســویها برای حضــور در یک رقابت ماشــینی
نمایندههای متعددی دارند که البته تعداد زیادی از آنها را
میتوانید با نگاه کردن به نزدیکترین خیابان روبهرویتان
مشاهدهکنید.بااینحالنمایندهایدرشأنجامجهانیاز

شماره  11مرداد 19 1397

جامجهانی
فرانسه بدون شک آلپاین است .مدل  A110از پیشرانهای
 1.8لیتری با قابلیت تولید  249اســب بخار اســتفاده
میکند و در هر صد کیلومتر هم تنها 6لیتر مصرف بنزین
دارد .البته برای خرید آن باید  50هزار پوند بپردازید که
چندان هم کم نیست.
استرالیا،هولدن  GTSمالو

استرالیا با دشتهای وسیع و زمینهای زراعی بینهایت
کیلومتری که محل زندگی کانگوروها و کواالهاســت
شناخته میشود .ماشین نماینده آنها در جام جهانی هم
درست بهاندازه ابعاد زمینهای خالی از سکنه استرالیا
عجیب اســت Holden GTS Maloo .ماشــینی با
 577اسب بخار بهحساب میآید که تکلیفش با خودش
مشخص نیست .موتوری برای ثبت رکوردهای سرعت
و البته صندوقی تاشو برای حمل علوفه بهسبک نیسان
وانت! احتماال درست به عجیبی خود استرالیا.
پرو،تویوتایاریس

پروبادهکدهباستانیماچوپیچووطبیعتبکرششناخته
میشود ،اما برای این اقوام اینکاها چیزی به نام صنعت
خودروسازی تعریف نشده .با اینحال از آنجا که هر تیمی
باید در مسابقات نمایندهای داشته باشد تویوتا یاریس
بهعنوان پرفروشترین خودرو در کشــور پرو میتواند
گزینهای مناسب بهحساب آید.
دانمارک ،زنوو TSR-S

سوپراسپورت  Zenvoبههیچعنوانشوخیبردارنیست.
خودرو بینظیری ســاخت دانمارک که برخالف مردم
خونسردش فوقالعاده خشن و عصبی است و این ویژگی
را میتوانید بهراحتی از طراحی مدل  TSR-Sمشاهده
کنید .این ماشین بهاندازهای جدید است که حتی خود
زنوو هم اطالعات چندانی از آن منتشر نکرده اما باتوجه به
موتور  7لیتری  V8خودرو  ST1بهعنوان دیگر ماشین
این کمپانی که قادر به تولید  1089اسب بخار نیرو بود
نباید انتظاری چیزی کمتر از  TSR-Sرا داشت.
پرتغالUMM 4x4 Cournil ،

هرچقدر که سواحل توریستی و دیدنی پرتغال بینظیر
بهچشم میآیند ،صنعت خودروسازی این کشور تعریف
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چندانی ندارد .شاید مهمترین خودرو تولیدشده در این
کشــور  UMM 4x4 Cournilباشــد که جایگزینی
ارزانقیمت برای لندروور دیفندرهای کالســیک است.
UMMدر سال  1977در شهر لیسبون در مرکز پرتغال
تاسیس شده و امروز فعالیتی در صنعت خودروسازی ندارد.
اسپانیاTramontana XTR ،

صنعــت خودروســازی اســپانیا عمدتــا بــا
کمپانی  Seatشناخته میشود که قبال زیرمجموعهای
ضوطویل  VWبــوده و امروز بهصورت
از کمپانی عری 
مســتقل به فعالیت خود که موفقیتآمیز هم ارزیابی
میشود ادامه میدهد .برای مثال دو مد ل  Leonو �Ibi
 zaپرفروشترین خودروها در کشور اسپانیا هستند .اما
برای جام جهانی انتخابهای بهتــری هم وجود دارند.
برای مثــال  Taramontana XTRکه از پیشــرانه
تقویتشده  V12مرســدس بنز با توانایی تولید 900
اسب بخار نیرو اســتفاده میکند و از نظر طراحی هم
با نوارهای طالییرنگ چیزی کمتــر از محبوبترین
سوپراسپورتهای ایتالیایی ندارد (که اصال در جام جهانی
حاضرنیستند!).
ایران،پیکان

پیکان نهتنها خودرو ملی ایران ،بلکه بخشــی از هویت
جمعی ماست .شاید در ابتدا اینطور گفته شود که پیکان
مدتهاست از چرخه تولید خارج شده اما وقتی هنوز هم
در خیابانهای همه شهرهای کشور با این ماشین روبهرو
میشویم صحبت کردن از پایان پیکان چندان دوستانه
نیست .پیکان از پنجاه سال پیش تاکنون محبوبترین
ماشین نسلهای مختلف ایرانیها بوده و گفته میشود
بیش از نیمی از مردم ایران حداقل یک پیکان داشتهاند.
مراکشLaraki Epitome ،

مراکش هم ازجمله کشورهایی است که اصوال صنعت
خودروسازی در آن بهمعنای واقعی تعریف نشده و بهنظر
نمیرسد هیچ خودرو ملی در این کشور ساخته شود .با
اینحال وبسایت تاپ گیر در گزارشی به این نکته اشاره
کرده که یک کمپانی مراکشی به اسم  Larakiبا سابقه
بیستسالفعالیتدرکازابالنکابهصورتمحدود،ماشینی
به نام  Epitomeطراحی و ساخته است .این خودرو که

بیشتر به یک مدل مفهومی با تیراژ  1عدد شباهت دارد
بهگفته کمپانی مورد نظر از پیشرانه  V8استفاده میکند
و 1200اسب بخار هم نیرو دارد.
اروگوئهEffa Ideal ،

اروگوئه کشــوری نیســت که بــه تولیــدات صنعت
خودروسازی شناخته شــود .محصوالت مورد استفاده
توسط مردم این کشور عمدتا بازطراحی نهچندان خاصی
از برخی مدلهای چینی هستند .درست بههمین دلیل
خارج از اروگوئه خریدار خاصی برای ماشینهای داخلی
این کشـ�ور وجود ندارد .با همه این احواالت مد ل �Ide
 alاز  Effaرا میتوان خودرو ملی اروگوئه دانست.
مصر،رامسس

خودرو ملی مصریها رامسس نام دارد و برخالف تاریخ
سرشــار و شــاهکارهای بینظیر معماری مانند اهرام،
ماشین دندانگیری نیست .این خودرو در ابتدا در سال
 1950در مصر تولید شــده و میتوان آنرا ماشین ملی
مصریها دانست.
عربستان سعودی KSU Gazal 1

عربســتان هم هرگــز بهعنــوان یک ســازنده جدی
ماشــین بهحســاب نیامده اما در این کشــور سرمایه
کافی برای تلف کردن و ســاختن یک ماشــین کلی
که احتماال هیچ خریــداری هم ندارد موجود اســت.
خودروی  Gazal-1براساس نســخه قدیمیتری از
ماشینهای  G Classمرسدس ساخته شده است .این
ماشین از پیشرانه  5.5لیتری  V8مرسدس با توانایی
تولید 380اسب بخار نیرو استفاده میکند.
روسیه Vaz 2101

با اینکه روســیه در سالهای اخیر ســرمایهگذاریهای
جدیتــری را در بخش خودروســازی انجــام داده ،اما
همچنان ماشین  VAZجزو محبوبترین و مطمئنترین
ماشینهای ساخت این کشــور بهحساب میآیند .مدل
 2101براساس خودرو فیات  124ســاخته شده که در
سایر نقاط جهان باعنوان الدا شناخته میشود .از ظاهر این
خودروکهویژگیچندانهیجانانگیزیبهچشمنمیخورد
و با اینحال باید الدا را ماشین ملی روسها درنظر گرفت.

گزارش

نگاهی به وضعیت آشفتهبازار تولید و واردات خودرو

تصمیمات بحرانساز

طی چند ماه اخیر ،بازار خودرو درکشــورمان وضعیت
پرتالطمی را پشت سرگذاشته است .این موضوع هم
شــامل محصوالت داخلی میشــود و هم گریبانگیر
خودروهای وارداتی شده است .شاید یکی از مهمترین
دالیل این وضعیت نابهسامان ازجمله افزایش بیرویه
قیمتها به نوسانات شــدید ارزی بهخصوص افزایش
بیسابقه نرخ دالر طی دو سهماه گذشته برمیگردد اما
بیشک درکنار این موضوع عوامل دیگری هم هستند
که این بازار پرتالطم را بهوجود آوردهاند .در این گزارش
اتفاقات رخداده طی چند ماه اخیر را در بازار خودرو مرور
خواهیم کرد و به بررسی عوامل موثر در نوسان عجیب
قیمت خودروهای داخلی و خارجی خواهیم پرداخت...
کمپینی که بیثمر بود

همیشه و بعد رخ دادن نوســانات ارزی و افزایش دالر
درکشــورمان ،یکی از محصوالتی که شدیدا از لحاظ
قیمتی تحت تاثیر قرار میگیرند ،خودروها هستند .طی
بوغریب
دو سهماه اخیر شاهد افزایش غیرمعقول و عجی 
قیمت اکثر خودروهای داخلــی بودهایم و کار تاجایی
پیش رفت که کمپینی برای تحریم خرید خودرو هم
بهوجودآمد اما انگار این کمپین هم بیثمر واقع شــد.
همانطور کــه این اتفاق (تحریم خریــد خودروهای
داخلی) هم سه ســال قبل و با تصمیم دولت مبنی بر

فروش اقساطی خودروها با شکست مواجه شد .در پی
راهاندازی کمپینی از ســوی برخی سلبریتیها برای
نخریدن کاالهایی که مشمول افزایش قیمت بیرویه و
گرانی شدهاند که بازه زمانی یکماهه نیز برای آن درنظر
گرفته شده و مردم نیز تاحدودی از آن استقبال کردند،
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن درباره آن اظهارنظر
کردهاند و پدرام سلطانی ،نائبرئیس اتاق بازرگانی ایران
هم در اینباره گفت« :تاخیــر و نخریدن کاالهایی که
مشمول افزایش قیمت و گرانی میشوند ،در برخی از
گروههای خاص میتواند در مقطعی کوتاه پاسخگو باشد
اما برای همه کاالها ازجمله خودرو جواب نمیدهد».
مردم تشنه خرید خودرو بودند و خبری از تحریم نبود.
روزبهروز متقاضی خرید خودرو بیشتر میشد و بهانه
برای افزایش قیمت خودرو دردست فروشندگان بود.
آغاز داستان صعود!

استارت رشد صعودی قیمتها ازجایی رقم خورد که
دونالد ترامپ خروج آمریکا از معاهده برجام را اعالم کرد
و از تحریمهای جدید پیش روی کشــورمان خبر داد.
همین عامل زمزمههای خروج کمپانیهای خودروساز
ازجمله رنو و پژو را بهوجود آورد و زمینهای برای افزایش
قیمتهــا رقم خورد .متاســفانه وضعیــت طی یکی
دوماه اخیر بهگونهای پیش رفــت که در بازار پرتالطم

خودروهای داخلی شاهد افزایش بیرویه قیمت برخی
از محصوالت داخلی حتی تا  50درصد قیمت کارخانه
را شاهد بودهایم .سردرگمی مردم در آشفتهبازار خودرو
هرروز بیشتر از قبل شده و در این میان سکوت مدیران
خودروســازیها هم به وخامت بازار دامن زده اســت.
نوسان قیمت به موضوعی معمولی و عادی تبدیل شده
است و هیچ نشانهای از ساماندهی وضعیت بازار دیده
نمیشود .قیمتها ساعتی شــده است و فروشندگان
خودرو تأکید میکنند قیمتها برای همان ســاعت و
دقیقهای است که اعالم شده اســت ،به اینجهت اگر
خواستید خریدی انجام دهید و شاهد رشد قیمت بودید
تعجب نکنید ،چراکه خودرو هم مانند بازار دالر و طال
شده است .نکته مهم در اینمیان ابهام درگزارشهای
ارائه شده ازســوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و
مقایسه آن با وضع موجود در بازار خودرواست .بسیاری
ازکارشناسان کمبود موجودی و پایین آمدن تولید را
یکی از دالیل افزایش بیسابقه قیمتها میدانند و این
درحالی است که آمار وزارت صنعت و معدن از رشد قابل
توجه تولید خودرو طی یکی دوماه اخیر خبر میدهد.
بهطور مثال این وزارتخانه یادآور شده است تولید انواع
خودرو در اردیبهشــتماه  ۳۹.۸درصد افزایش یافته
است .بر ایناساس تولید انواع سواری با افزایش ۴۰.۲
درصدی همراه بوده و از  ۹۸هزار و  ۴۰۶دســتگاه در
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اردیبهشتماه  ۱۳۹۶به  ۱۳۷هزار و  ۹۴۹دستگاه رسید.
باتوجه به آمار تولید ســوال این است اگر تولید خودرو
افزایش قابل توجه داشت چرا بازار از کمبود خودرو انتقاد
دارد و چرا قیمتها ساعتی شده است؟ چرا در بسیاری
از نمایندگیها خبری از فروش محصوالت نیســت؟
محصوالت تولیدی اگر در نمایندگیها بهدست خریدار
نرسد ،پس ازکدام طریق برسد؟ وقتی نوسانات ارزشی
افزایش وحشتناک قمیت خودروهای وارداتی را رقم زد
تقاضا برای خرید محصوالت داخلی بیشتر شد و وقتی
بازار نتوانست این تقاضا را تامین کند ،آشفتگی دامن
خودروهای داخلی را هم گرفت .اواخر خردادماه بود که
شوقوسهای فراوان ،شــورای رقابت افزایش
بعد ازک 
 5تا  7درصدی نرخ خودروهای داخلی را اعالم کرد .بر
این اساس و طبق اعالم رضا شیوا رئیس شورای رقابت
بهطور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران
خودرو که مشمول قیمتگذاری هستند مجوز افزایش
 ۷.۱۸درصــد را دریافت کردهاند و بــرای خودروهای
سایپا هم بهطور متوسط افزایش  ۷.۰۱درصدی تعیین
شده است .این درحالی است که در بخش خودروهای
مدیران خودرو هم بهطور متوسط افزایش  ۵.۶۲مورد
تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفت .نکته عجیب اینجاست
که خودروسازان از اول تیرماه میتوانستند محصوالت
خود را با نرخ جدید عرضه کنند و این درحالی است که
برخی از خودروها پیش از این دستورالعمل با افزایش
قیمت ازسوی خودروساز مواجه شده بودند .نکته جالب
اینجاست که طبق گفتههای یکی از اعضاء کمیسیون
صنایع و معادن مجلس محصوالت فعلی خودروسازان
کشــور با قطعات با دالر  ۳۲۰۰تومان در آذرماه تولید
شده است .این درحالی است که خودروسازان این مقدار
افزایش را ناعادالنــه میدانند و خواهان تجدیدنظر در
قیمت خودروها هســتند .اوضاع بهقدری آشفته شده
که پای مجلسیها به موضوع آشفتگی بازار خودرو باز
شده است و در جلسهای که کمیسیون صنایع و معادن
مجلس با مدیران خودروســازی برگزار کرد ،مسئله
اساسی خودروسازان این بود که باتوجه به شرایط کشور
باید قیمت خودرو بازهم افزایش یابد ،اگر این اتفاق نیفتد
آنها با ضررهای زیادی مواجه خواهند شــد .اما اعضاء
کمیسیون معتقد بودند که افزایش قیمت خودروها باید
منطقی باشد و خودروسازان باید بهدنبال روشهایی
برای کاهش قیمتهای تمامشده باشند .با تمامی این
شرایط بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی وضع موجود
در تالطم بازار داخلی را عدم تــوازن در عرضه و تقاضا
میدانند.
عدم توازن عرضه و تقاضا

شاید اگر خودروســازان در تزریق محصوالت خود به
بازار تدبیر بهتری درنظر میگرفتند و آمار بیشــتری
از محصوالت خود را به بازار ارائــه میکردند ،کمی از
تالطم بازار کاسته میشد .این وضعیت شرایط را برای
سودجویان و دالالن مهیا کرده است که سود هنگفتی را
وارد جیب خود کنند .آیا دولت و وزارت صنعت و معدن و
تجارت خواهند توانست در شرایط حساس کنونی راهی
برای جلوگیری از آشفتگی بازار خودرو پیدا کنند؟ اواخر
تیرماه بود که وزیر صنعت معدن و تجارت رسما اعالم
کرد که هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت غیر از نرخ
مصوب را ندارد و همچنین کارخانهها موظفند به قیمت
مصوب عمل کنند .محمد شــریعتمداری همچنین
خطاب به رئیس ســازمان حمایــت از مصرفکننده
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گفت« :شما موظف هستید افزایش قیمتها را پیگیری
کنید ».این درحالی است مدیرعامل سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از سه اقدام دولت برای
بازگشت آرامش به این بازار پرده برداشته است .بهگفته
منصور معظمی «اختصــاص یک شناســه برای هر
خریدار خودرو»« ،الزام خودروسازان برای عرضه همه
تولیدات به بازار» و «پیگیری از واردکنندگان برای ورود
همه محصوالتی که روند قانونی ورود به کشور را طی
کردهاند» ،سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار بهشمار
میروند .بهگفته معظمی اتفاقاتی مانند تغییر نرخ ارز و
تعرفههایگمرکیوهمچنینحجمباالینقدینگیهای
سرگردان و البته فضاســازیهای روانی ،سبب هجوم
مشتریان به بازار خودرو شدهاند .اظهارات معظمی در
شرایطی است که گفته میشد خودروسازان بخشی از
تولیدات خود را احتکار و این موضوع دلیل اصلی افزایش
قیمتها در بازار بوده است .نکته مهم دیگر اینجاست که
منصور معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس هیئت عامل
ایدرو ،نسبت به تولید خودرو در سال جاری اعالم کرد
که امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون و  700هزار
دستگاه رقم خواهد خورد و افزایش پیدا خواهد کرد ،این
درحالی است که دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی
در همین زمینه گفته اســت که درحال حاضر حجم
زیادی از مواد اولیه و قطعات نیمســاخته قطعهسازان
در گمرک مانده و امکان ترخیص نــدارد .از اینرو این
وضعیت باعث ایجاد مشکل در فرآیند تولید قطعهسازان
و درنتیجه خودروسازان خواهد شد.
تصمیماتی بدون تدبیر

اما بهســراغ وضعیت بحرانی واردات خودرو میرویم.
حدودا یک ســال پیش بود که ســایت ثبت سفارش
برای واردکنندگان خودرو بسته شد .هرچند آن موقع
مسئوالن ذیربط این تصمیم را موقتی اعالم کردند اما
این محدودیت 6ماه به طول انجامید و همین تصمیمات
افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی را درپی داشت.
به این موضوع داستان خروج آمریکا از برجام و افزایش
شدید نرخ ارز را هم اضافه کنید .این درحالی است که
ثبتنام در سایت ثبت سفارش دوماه بعد از بازگشایی
مجدد ،بازهم با توقف روبهرو شــد .این درحالی است
که در همان بازه زمانی دوماهه هم مشــکالت فراوانی
پیش روی واردکنندگان بهوجود آمد داستان واردات
بهصورت کجدارومریض ادامه داشــت تا اینکه در اوج
آشفتگی بازار خودرو در پی نوسانات ارزی ،وزیر صنعت
معدن و تجارت ممنوعیت واردات خــودرو را در اوایل
شوقوسهای فراوان درمورد
تیرماه اعالم کرد .پس از ک 
تامین ارز خودروهای وارداتی و انتشار شایعاتی مبنی
بر فروش ارز  6500یــا  8هزار تومانی به واردکنندگان
خودرو ،سرانجام روز دوم تیرماه ،وزارت صنعت معدن و
تجارت دستور توقف واردات کاالهای غیرضروری گروه
 4را صادر کرد و بر ایناساس واردات خودرو نیز بهعنوان
کاالیی ارز بر و مشمول این دستهبندی بهکلی ممنوع
اعالم شد .البته زمزمههای این ممنوعیت از ماهها پیش
شنیده میشد و بسته شدن سامانه ثبت سفارش طی
سال  96و آشفتگی بازار خودروهای وارداتی ،افزایش
تعرفههــا و درنهایت عدم تخصیــص ارز و ممنوعیت
کامل واردات خودروها از مدتها پیش برای فعاالن بازار
قابل پیشبینی بود .بر ایناساس وزیر صنعت معدن و
تجارت در نامهای به مسئوالن مربوطه اعالم کرده است
که تمامی ثبت سفارشهای معوقه از قبل لغو میشود

و از اینرو بســیاری واردکنندگان ناچار به پس دادن
وجوه دریافتی از مشتریان خواهند شد .اما آندسته از
پروندههای ثبت سفارش که تاکنون تامین ارز شدهاند،
مشمول این تصمیم نمیشوند و طبیعتا در ادامه روند
فعلی باید شاهد واردات آخرین محمولهها از خودروهای
وارداتی ظرف چند ماه آینده باشــیم .خودروهایی که
احتماال در بازه زمانی قبل از عید یا کمی بعد از عید ثبت
سفارش شدهاند .البته براساس ابالغیه فعلی ،ممنوعیت
واردات شــامل قطعات منفصله خودروهای مونتاژی
( )CKDنمیشــود و تنها خودروهای وارداتی بهشکل
کامــل ( )CBUرا دربر خواهد گرفت .بــه اینترتیب
بهنظر میرســد که در ماههای آینده شــاهد افزایش
قیمت بیشازپیش خودروهای وارداتی موجود در بازار
(در نتیجه کاهش عرضه) باشــیم و البته از اینبهبعد
خودروهای مونتاژیبهشــرط آنکه مشمول تحریمها
و عدم تعهد طرفین خارجی نشوند ،نقش خودروهای
پرچمدار بازار را بازی خواهند کرد و قطعا بازهم شاهد
ویراژ بیشازپیش محصوالت چینی خواهیم بود.
تبعات یک تصمیم

این درحالی است که باتوجه به وضع تعرفههای  40تا

 55درصدی مستقیم و دریافت بسیاری عوارض دیگر
در پروسه واردات و ترخیص خودروها از گمرک ،درآمد
قابل توجهی از مقوله واردات بهدست میآید که عالوه
بر بودجه دولت ،بودجه مربوط به اســقاط خودروهای
فرسوده یا تامین هزینه آمبوالنس و ...را تامین میکند،
اما با توقف کامل واردات خودرو نهتنها دولت از این درآمد
هنگفت بازخواهد ماند ،بلکه روند اســقاط خودروها و
جایگزینی آمبوالنسها نیز با اخالل مواجه خواهد شد.
اما این همه ماجرا نیست و احتمال بیکاری چند هزار نفر
را نیز باید از عواقب این تصمیم دانســت ،براساس یک
آمار کلی ،درحدود  5هزار نفر در زمینه واردات خودرو
به ایران فعالیت دارند که با احتساب افراد خانواده ایشان
میتوان حدس زد که بیش از  10هزار نفر دچار عواقب
اقتصادی این تصمیم خواهند شد.
به امید تدبیر

تصمیمات اخیر دولت درباره ممنوعیت واردات خودرو
شوک عجیبی را به بازار وارد کرد و افزایش بیسابقهای در
قیمت خودروهای خارجی بهدنبال داشت .همین عامل
باعث شد تا خیلی زود شایعاتی مبنی بر مقطی بودن این
قانون بهگوش برسد .محمدرضا تابش نماینده مجلس

توسوم تیرماه در اینباره
شورای اسالمی روز شنبه بیس 
گفت :این تصمیم برای کوتاهمدت اتخاذ شده و بهطور
قطع تغییر میکند ،اما رفع ممنوعیت واردات خودروهای
هیبریدیدراولویتاست.بهگفتهتابشتصمیمممنوعیت
واردات خودرو برای عبور از شرایط حاد و سخت اقتصادی
اتخاذ شده است و پس از عبور از بحرانهای بهوجود آمده،
تجدیدنظر در آن صورت میگیرد .آیا میتوان امیدار بود
که در این ممنوعیت تجدیدنظری صورت گیرد تا بحران
فعلی قیمت خودروهای وارداتــی ازبین برود .فراموش
نکردهایم که رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
تهران خبر از تشــکیل هزاران پرونده شکایت در بخش
خودروهای وارداتی داده اســت .با اینحساب ،میتوان
ریشه تشکیل چنین پروندههایی را تصمیماتی دانست
که در حوزه واردات خودرو طی یک سال گذشته گرفته
شده است .تصمیماتی که هم بازار را بههم ریخت و هم
مشتریان را سرگردان کرد .به اینها داستان ثبت سفارش
 6هزار و  400خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش
خودرو بسته بود را هم اضافه کنید تا متوجه شوید بازار
خودرو درکشــورمان چه وضعیت اسفناکی دارد .اواخر
تیرماه بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی
توگو با خبرگزاری
و اداری و شفافسازی مجلس درگف 

ایسنا اعالم کرد  ۳نفر از واردکنندگان غیرقانونی ۶۴۰۰
خودرو بازداشت شــدند ۳،نفر دیگر نیز برای مراجعه به
مقامات قضایی احضار شدهاند و در رابطه با جزئیات تخلف
در ورود بیش از  ۱۰۰هزار خودرو به کشور ۴یا  ۵خانواده
هستند که در تبانی با مسئوالن وزارتخانههای مربوطه
توانستهاند تخلفات زیادی انجام دهند .با این شرایط باید
منتظر اتخاذ تصمیماتی در جهت کاهش بحران خودرو
نشســت .آیا دولت در تصمیم خود برای واردات خودرو
تجدیدنظرخواهدکرد؟برخیازکارشناساناینتصمیمرا
غیرکارشناسانهودرجهتفروشخودروهایدرانبارمانده
برخی از نمایندگیها میدانند .هرچه هست این تصمیم
تاثیری عجیب بر قیمت محصــوالت داخلی و خارجی
گذاشته اســت .چندی پیش بود که ریاستجمهوری
دستوری مبنی بر آزادسازی تمامی کاالهی باقیمانده
درگمرکها را صادر کرد .قطعا خودروهای خاکخورده
درگمرکهابخشعظیمیازاینکاالهاراشاملمیشوند
که تزریق آنها به بازار درکوتاهمدت تاثیر مثبتی برکاهش
قیمت خودروهای خارجی خواهد گذاشت .آیا این گام
برداشته خواهد شــد و در قدم بعدی شاهد رفع موانع
واردات خودرو خواهیم بود؟
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یکی از آفات اقتصاد و سیاست سادهاندیشی است .داشتن
ذهن منطقی در مسائل پیچیده سیاسی اقتصادی نه تنها
مزیت نیست بلکه تهدید بزرگی است .ذهن استداللگرا
و منطقی میل دارد تا روابط بین متغیرها را عِلی معلولی
ببیند در صورتی که گاها روابط دوسویه ،سیستمی یا غیر
خطی هستند .مثال در دولتهای پیشین استدالل میشد
که قیمت مسکن گران است چون قیمت زمین گران است
پس ما قیمت زمین را با پدیده پیشآزمودهای چون مسکن
مهر کاهش میدهیم ،درنتیجه انتظار داریم قیمت مسکن
کاهشیابد.هرچنداینمدلپیشازاینبارهادرکشورهای
دیگر اجرا و شکست خورده بود اما بازهم در ایران اجرا شد.
موضوع نوشتار حاضر بررسی اثرات جنگ تجاری آمریکا به
رهبری دونالد ترامپ علیه جهان است .رئیسجمهور ترامپ
سعی دارد تا با تحت فشار گذاشتن شرکای تجاری از جمله
چین ،کانادا ،مکزیک ،آلمان و ...آنها را مجاب به افزایش
واردات از آمریــکا کند .ابزار این فشــار اقتصادی اعمال
تعرفه بر کاالهای وارداتی از کشورهای مورد بحث است.
مثال عمده صادرات کانادا به آمریکا شامل چوب ،فوالد و
آلومینیوماست.بااعمالتعرفههاقیمتتمامشدهاینکاالها
از مبداء کانادا افزایش مییابد ،درنتیجه سهم بازار کانادا یا
حجم صادرات کانادا به آمریکا کاهش مییابد.
اثرات:
ریاست تک دورهای جمهوری

تاکنون کشورهای دیگر در برابر این سیاستهای آمریکا با
پرهیزازجنگتجاری،مقابلهبهمثلکردهاند.امانکتهحائز
اهمیت این است که این کار بهصورت کامال هدفمند و در
راستای تضعیف پایگاه رای ترامپ انجام داده-اند .همانطور
که میدانید سیستم رایگیری در آمریکا برمبنای آرای
الکترال یا ایالتی اســت .در این بین ایاالتی وجود دارند
که همواره جمهوریخواه یا همــواره دموکرات بودهاند،
سرنوشت انتخابات آمریکا عمال در دست ایالتهای بیطرف
موسوم به  SwIngاســت .کانادا در اعمال تعرفههایش
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کاالهایی را هدف قرار داده است که از مبدا این ایالتها صادر
میشوند .این کار اقتصاد این ایالتها را تضعیف و نارضایتی
عمومی را از رئیسجمهور افزایش میدهد.
دنیابهمثابهکشتی

در تحلیل شیوه مذاکره یا رویکرد رئیسجمهور آمریکا باید
گفت که شیوه یا پارادایم ذهنی ایشان بردوباخت است.
اما بایستی اذعان کرد که این شیوه شاید جواب بدهد اما
الزاما مناسب نیست .اما چرا این شیوه در مناسبات جهانی
مناسبنیست؟
چندینسالاستکهاتحادیهاروپاوسازمانهایبینالمللی
بودجه چند میلیارد دالریای را برای مقابله با بی-آبی و
اثراتآندرکشورههایخاورمیانهوشمالآفریقااختصاص
دادهاند .بهراســتی چرا باید این کار را بکنند یا اینکه چرا
باید به پیمان محیطزیستی پاریس متعهد باشند؟ چون
فهمیدهاند در نهایت تسلسل نتایج به خودشان برمیگردد
که یکی از آنها ممکن است بحران پناهجویی از این منطقه
باشد .در سطح وقایع این اتفاق قابل مشاهد است که ساالنه
هزاران پناهجو از مرز مکزیک وارد آمریکا میشــوند یا از
مرز افغانستان وارد ایران میشوند .کشیدن دیوار روی مرز
هیچگاه نمیتواند منجر به ازبین رفتن این پدیده شود .راه
حل سیستمی شاید سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال در
کشورهمسایهباشدتانیازبهمهاجرتازبینبرود.نیازیکه
از نبود کار ،بهداشت ،رفاه و ...ناشی میشود .با اعمال تعرفه
بر سایر کشورها طبیعتا بخشی از بازار ازبین رفته و حجم
تجارت کاهش مییابد .از آنجایی که آمریکا با دراختیار
داشــتن حدود یکچهارم ثروت جهــان بزرگترین بازار
منحصربهفرد یک کشور است ،تاثیر سوئی بر درآمد سایر
کشورها خصوصا کشورهای پیشرفته خواهد داشت .وقتی
که درآمد سایر کشورهای جهان کاهش یابد ،درآمدی که
تا پیش از این از محل صادرات به آمریکا بهدست میآمده
است بهتبع آن حجم اقتصاد آن کشور کوچکتر شده و
واردات نیز کاهش پیدا میکند .درواقع آمریکا قدرت خرید
مشتریان خود را کاهش خواهد داد .یک چنین سیاستی
در درازمدت منجر به رشد آمریکا نخواهد شد.
رشد شدید در کوتاه مدت

بازدهبازارهایسرمایهگذاریبرایاهلفنمشخصومعین

است .سرمایهگذاران و سرمایهداران بهخوبی می-دانند
نرخ بازگشت سرمایه در هر بازار چقدر است .در اقتصاد غیر
رانتی و آزاد دامنه معقولی برای هرچیز قابل تصور است.
اغلب کالهبرداریها اعم از موسسات مالی و شرکتهای
سرمایهگذاری معموال در شرایطی است که نرخ سودی
(رشد) ســرمایه عجیبوغریبی وعده داده شده بود .رشد
سریع در کوتاهمدت منجر به رکود در بلندمدت میشود.
این همان قانونی است که منجر به فروپاشی شوروی شد.
الزاما بیشترین نرخ رشد بهترین آن نیست بلکه نرخ رشد
مطلوب بسیار پایینتر از بیشترین نرخ است .اما باید توجه
داشت که نشانههاي بيماري سيستم و اسباب و علل اين
بيماريها بهلحاظ زماني و مكاني الزاماً نزديك بـــههم
نيستند .عملکرد ترامپ در کاهش نرخ بیکاری و افزایش
درآمد آمریکا در مدتزمان  15ماه واقعا چشــمگیر است.
اما بایستی توجه داشت که این مسئله اثرات سوء خاص
خودش را هم خواهد داشت.
فروپاشیرویایآمریکایی

اعمال تعرفه بر واردات الزاما یک سیاست حمایتی تولیدی
نیست بلکه گاهی یک بازی با مجموع صفر است که در
آن هیچکس برنده نیســت .اعمال تعرفه بر مواد خامی
همچون آلومینیوم ،فوالد و چوب منجر به افزایش قیمت
تمامشده نهادههای تولید شده و درنتیجه منجر به کمتر
شــدن رقابتپذیری محصوالت تولید آمریکا می-شود.
این تعرفهها عمال کار را برای شرکتهای آمریکایی سخت
میکند.اعمالتعرفهحتیبرکاالهاییکهمشابهآمریکایی
دارند نیز کار درستی نیســت چراکه بخشی از بازار به هر
دلیلی (کیفیت ،قیمت ،ویژگی و )...دســت شرکتهای
خارجی است .اعمال تعرفه گزینههای مصرفکنندگان
را کاهش و هزینه آنها را افزایش می-دهد .بهنوعی باعث
ایجاد تورم میشود .پیشبینی شده است که تعرفه فوال
حدود  140هزار شغل در صنعت اتومبیل آمریکا را ازبین
خواهد برد.
آیا در آمریکا واقعا کسی این مسائل را نمیفهمد؟ پاسخ این
است که خیلی از مباحثی که مطرح شد حاصل نظریههای
دانشمندان آمریکایی اســت .آمریکا تا پیش از روی کار
آمدن ترامپ در حلوفصل مسائل فرامنطقهای و جهانی
پیشتاز بوده است آمریکا بنیانگذار بسیاری از سازمانها و
معاهداتبینالمللیاست،ازجملهسازمانجهانیتجارت،
سازمان ملل متحد ،پیمان آبوهوایی پاریس ،نفتا و . ...با
روی کار آمدن دونالد ترامپ خیل عظیمی از متخصصان
شاغلدربخشدولتیآمریکااستعفاکردند.منجملهتقریبا
تمامی افرادی که برای بهسرانجام رسیدن برجام تالش
کردند .از جمله مخالفان سرسخت سیاستهای اقتصادی
ترامپ میتوان موارد زیر را برشــمرد ،اساتید دانشکده
اقتصاد دانشگاه شیکاگو که از مکاتب اقتصادی آمریکا نیز
محسوب میشود در مخالفت با سیاستهای اقتصادی وی
نامه نوشتند ،بیانیه صادر کردهاند و فروم تشکیل دادند .از
دیگر مخالفان وی میتوان به پائول کروگمن برنده نوبل
اقتصاد ،لورنس سامرز رئیس اسبق بانک جهانی و وزارت
خزانهداری آمریکا اشــاره کرد .اما از آنجایی که برخالف
تصورمارئیسجمهورواقعاتصمیمگیراست،تصمیمنهایی
را مطابق با نظر خودش میگیرد.

پرونده

برون مرزی

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

بازسازی
المبورگینیمیورا

شــرکت المبورگینی با همــکاری پولو
استوریکو توانست نسخه خاص و بسیار
کمیــاب میــورا  SVRرا بــا موفقیت
بازســازی و ترمیم کند .بسیاری از مردم
المبورگینیمیورا()Miuraرااولینخودرو
سوپراسپرت جهان در نظر میگیرند ،اما
گاهیاوقاتمدلهایخاصنسبتبهبقیه
کمی«فوقالعادهتر»هستند .المبورگینی
میورا یکی از عجیبتریــن خودروهای
سوپراسپرت و کالســیک دنیا بهشمار
میرود که بین سالهای  ۱۹۶۶تا ۱۹۷۲
تنها  ۷۶۳دستگاه از آن ساخته شد ،اما در
این میان نسخ ه بســیار خاصی از خودرو
سوپراســپرت المبورگینی میورا به نام
 SVRوجود دارد که خودروساز ایتالیایی

ن را ساخته است.
تنها یک دســتگاه از آ 
این کارها زمانی آغاز شد که راننده تست
و توســعه محصوالت المبورگینی ،باب
واالس در اوایل دهه ۷۰تصمیم به ساخت
نســخ ه مســابقهای میورا جوتا ()Jota
گرفت .واالس شــروع به توســعه نسخه
جوتا طبق مقررات مسابقهای فدراسیون
جهان اتومبیلرانی کرد ،اما بهدلیل عدم
استقبال مؤســس المبورگینــی از این
حرکت ،تصمیم گرفت بهطور شــخصی
آنرا تولید کند؛ بنابراین واالس بهتنهایی
شــروع به توســعه خودرو مســابقهای
المبورگینی میورا جوتا کرد ،با این تفاوت
که از تجهیــزات و ابزارهای المبورگینی
بهخوبی بهره برد .واالس با بهروزرســانی

خــودرو سوپراســپرت المبورگینــی
میورا  ،SVاصالحات زیادی در آن انجام
داد که شــامل کاهش وزن بدنه خودرو،
اســتفاده از پنجرههای پلکسیگالس،
چراغهای جلو جدید و بهبود فضای داخلی
میشــود .واالس با بهرهگیری از تجارب
خود ،توزیع وزن این خودرو سوپراسپرت
را بهینه کرد که باعث بهبود آیرودینامیک
آن شــد .زیر کاپوت المبورگینی میورا از
پیشــرانه خورجینی  ۱۲سیلندر با ۴۴۰
اسب بخار قدرت اســتفاده میشد که در
آن زمان بســیار قابل توجه بود .شاهکار
سوپراسپرتالمبورگینیمیوراجوتا نهایتاً
پس از آزمایشهای گسترده به یک خریدار
خصوصی فروخته شد ،اما در سال ۱۹۷۱

در یک تصادف آتش گرفت و نابود شــد.
در ادامه تقاضای خریداران باعث شــد تا
المبورگینی ساخت نسخههای ویژهای از
خودرو سوپراســپرت میورا به نام  SVJو
 SVRرا در دستور کار قرار دهد .توسعه
این مدلهای خاص نیز توسط باب واالس
صورت گرفت اما درحالی که از نســخه
 SVJپنج دستگاه ساخته شد ،از نسخه
 SVRتنها یک دســتگاه توانست از خط
تولید خارج شود .این مدل اساساً نسخه
تکاملیافتههمانخودرومیوراجوتاساخت
واالس محسوب میشود .این همان مدلی
اســت که درحال حاضر پولو استوریکو
بازسازی کرده و آنرا در رنگ قرمز روشن
ارائه کرده است.

رونمایی از
ابرخودرو بلغاری

یکی از عجیبترین ابرخودروهای آینده
در یکی از کشورهای بالکان تولید خواهد
شد .شرکت بلغارستانی آلینو ()Alieno
که در ســال  ۲۰۱۵بنیانگذاری شــد،
برای اولین محصول خــود یک ابرخودرو
باورنکردنی انتخاب کرده اســت .مقامات
این شرکت تازهتأسیس که نام برند خود
را از واژ ه ایتالیایی  Alienoبهمعنی بیگانه
( )Alienالهام گرفتهاند ،باهدف تولید یک
ابرخودرو تمامبرقی با قدرت بیش از ۵هزار
اسببخارمسیریجاهطلبانهمانندشرکت
اماراتی دویل ( )Develدر پیش گرفتهاند
که پایان آن مشخص نیســت .براساس
گفتههای مقامات این شــرکت بلغاری،
ابرخودرو تمامبرقی موسوم به آرکانوم(Ar�( 
 )canumدر چهار مدل مختلف با قوای
فنی متفاوت ساخته خواهد شد .آرکانوم
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در مدل پایه ( )RP2با قدرت  ۲۶۱۰اسب
بخار و گشــتاور  ۴۴۴۰نیوتنمتر همراه
ل بعدی ( )RP3با  ۳۴۸۲اسب
است؛ مد 
بخار قدرت و  ۵۹۲۰نیوتنمتر گشتاور و
مدل ســوم ( )RP4با  ۴۳۵۱اسب بخار
قدرت و  ۷۴۰۰نیوتنمتر گشــتاور تولید
خواهد شد .براساس ادعای مدیران ارشد
این شرکت ،آلینو آرکانوم در مدل ()RP5
پرچمدار با ۵۲۲۱اسب بخار قدرت و۸۸۸۰
نیوتنمتر گشتاور همراه است .کد  RPدر
مدلهای مختلف ،بهمعنی قدرت خالص
( )Raw Powerاست .همانطور که اشاره
شــد ،آرکانوم از قوای فنی برقی استفاده
میکند .در قدرتمندترین مــدل ،در هر
چرخ آرکانوم  ۶موتور برقی مســتقل کار
گذاشته شده است تا با مجموع  ۲۴موتور
برقی ،این ابرخــودرو «فضایی» به نهایت

سرعت  ۴۸۸کیلومتر بر ساعت برسد .پک
باتری لیتیوم پلیمر ( )LiPoدر کنار چند
ابرخازن در مدلهای مختلــف آرکانوم
با ظرفیــت  ۶۰تا  ۱۸۰کیلووات ســاعت
وجود دارد؛ در بزرگترین پک باتری ،این
ابرخودروی منحصربهفرد با یکبار شارژ
تا  ۱۰۲۰کیلومتر مسافت را طی میکند.
آلینو آرکانوم در  ۳تیپ متفاوت خیابانی
( ،)STRپیســت ( )TRCو مسابقهای
( )RCEتولید خواهد شد .تیم مهندسی
آلینو حتی آماد ه ساخت مدلی ویژه برای
شــرکت در کالس خودروهای LMP1
مسابقات ۲۴ساعته لمانز نیزهستند؛البته
درصورتی که ورود خودروهای تمامبرقی به
این مسابقات مجاز اعالم شود .هنوز هیچ
اطالعاتی از عملکرد فنی آلینو آرکانوم در
تستهای ســرعت و درگ منتشر نشده

اســت .یکی از عجیبترین ویژگیهایی
آرکانوم،سیستمتعلیق«روباتیک»آناست
یرولبارهای
کهدرکنارطرحدوجناغی،آنت 
قابل تنظیم و مسابقهای و کمکفنرهای با
قابلیت تنظیم برقی در هر چرخ بهصورت
مســتقل قرار دارد .سیستم ترمز آرکانوم
ترکیبیازسیستمترمزهیدرولیک،بازیابی
انرژی و «روباتیک» بادی است .مهندسان
آلینوتوضیحبیشتریدرموردسیستمهای
روباتیکاینهایپرکارعجیبندادهاند.آلینو
آرکانوم فقط بهصورت پیشفروش تولید
میشود؛ درحال حاضر ثبت سفارش این
ابرخودرو برقی بلغاری در مدل پایه RP2
با قیمت  ۷۵۰هزار یورو تا مدل پرچمدار
 RP5با قیمت یک میلیــون و  ۵۰۰هزار
یورو (حدود یک میلیون و  ۷۵۵هزار دالر)
انجام میشود.

رونمایی زنوو از
شاهکار دانمارکی

زنوو کمپانی جوان اما نامآشنای دانمارکی
از خودرو  1177اسب بخاری بههمراه باله
عقب متحرک خود رونمایی کرد .بهمحض
دیدن این خودرو میتوانید دریابید که این
خودرو نســخهای دیگر از همان خودرو
همیشــگی زنوو بوده و حتما دوباره یک
خودرو مجهز به  2توربوشــارژر است .اما
اینبار این خودرو  5.8لیتری  V8به توان
خروجی  1177اسب بخار در دور موتور
 8500RPMرســیده .ناگفته نماند که
باتوجه به خبرهایی که رســیده میتوان
این توان خروجی را بهصورت دســتی در
داخل کابین تنظیم کرد ،ظاهرا در حالت
پایه رانندگی میتوان قــدرت را حداقل
روی  700اسب بخار تنظیم کرد .اما نکته
جالب درمورد این نســخه از این خودرو
جعبهدنده آن است .سیستم جدیدی که
زنوو از آن بهره میبرد به این شــرح است
که از دو جعبهدنده در قالب یک جعبهدنده

بهره میبرد .این کار خیلی خوفناک بهنظر
میرسد ولی درواقع دو جعبهدنده مستقل
از هم نیســتند ،میتوان گفت که زنوو از
نسخه  7دنده موتوراسپرتی بهره میبرد
که هنوز هم توضیحی دقیق از آن به بیرون
درز نکرده و برای ما مبهم است این موضوع،
اما بهظاهر میتوان در دوحالت خیابانی
و مسابقهای این جعبهدنده را تنظیم کرد
که بتوان در هر دو حالت بهترین عملکرد
را از خود نشــان دهد .باتوجه به آمارهای
زنوو TSR-S ،میتواند خــود را در 2.8
ثانیه از صفر کیلومتر بــه  96کیلومتر بر
ساعت رسانیده و در  6.8ثانیه به سرعت
 200کیلومتر بر ســاعت برسد .حداکثر
ســرعت این خودرو نیز  323کیلومتر بر
ساعت درنظر گرفته شده چونکه فلسفه
این خودرو رسیدن به حداکثر سرعت و
رکوردشکنی نیست و این خودرو باید در
پیست حرفهایی برای زدن داشته باشد.

بههمین دلیل اســت که زنوو از سیستم
«باله عقب مایل به مرکز(Centripetal
 » )Wingدر خودرو  TSR-Sاســتفاده
کرده اســت .درواقع این سیستم بهطور
کل یکبالهای اســت که از دوطرف لوال
شده و میتواند با تنظیم شــیب و زاویه
خود بهعنوان ترمز هوایی یا کاهنده نیروی
درگ یا حتی با چرخش در خالف جهت
محور تایرهایی که ســر پیچهای خیابان
نیروی وارده به آنها کمتر است را مجبور
به چسبیدن به زمین کند .نیروی مرکزگرا
منجر به کاهش تمایل و کشش از دست
دادن کنترل قسمت عقب خودرو میشود
که این قابلیت در خودروهای موتور وسط
تقریبا یک اقدام ذاتی است .عالوه بر این ،
نقطهمحوریباالیبالایناجازهرامیدهد
که بهعنوان یک آنتــیرول بار اضافی در
عقب عمل کند که میتواند چسبندگی
بیشتری را برای چرخ درونی فراهم کند

و شانس ازدست رفتن چسبندگی را در
قسمت پشــت خودرو کم کند .درواقع
میتوان گفت کاری که مــک الرن باید
برای خودرو ســنا انجام میداد زنوو برای
 TSR-Sانجام داد .دیگر قسمتهای بدنه
نیزبااضافهشدنقطعاتی ،سعیبرانطباقبا
شرایط آیرودینامیکی ایجاد شده کردهاند و
هماهنگی فنی و ظاهری را در سرتاسر این
خودرو به رخ کشیدهاند .درواقع این خودرو
برای هرچه سبکتر شدن دیگر از چیزی
کم نگذاشته و هر چیز قابل جدا شدنی را
به بهانه سبکتر شدن جدا کرده و حتی از
صندلیهایکربنیبرایسرنشیناستفاده
کرده .ظاهرا فقط  5دستگاه از این خودرو
تمام کربنی فضاییشکل در سال ساخته
میشود که این  5عدد هم بهطور خیلی
زیادیشخصیسازیشدهاند.حالبایددید
این دانمارکی جسور چه زمانی را در پیست
معروف نوربرگرینگ آلمان ثبت می کند.

رشد فروش پژو
در خارج از اروپا

پژو یکی از برندهایی است که سریعترین
رشد فروش را در استرالیا طی سال جاری
بهثبت رساند و در سهماهه اول سال۲۰۱۸
با افزایش  ۲۴.۱درصدی در میزان فروش
خود مواجه شد .خودروســاز فرانسوی
تاکنون  ۱۳۳۳دستگاه سال جاری فروش
داشته اســت ،درحالی که این رقم طی
مدت مشــابه در ســال  ۲۰۱۷به ۱۰۷۴
دستگاه رسید .بیش از نصف سهم فروش
به کراساوور پــژو  3008تعلــق دارد
که با  ۶۹۱دستگاه در ســال ،بوده است.
درحالی که پژو  5008طی همان مدت
توانســت به فروش  ۳۰۷دستگاه برسد.

از ســوی دیگر ،پژو  308از سال گذشته
تاکنون تنها  ۱۶۳دستگاه فروش داشته
است ،که نسبت به ســال گذشته ۴۳.۸
درصد کاهش نشان میدهد؛ با اینوجود
چنین رقمی تقریبــا دو برابر فروش پژو
 208است .پژو با داشتن طیف مناسبی
از کراساوورهای رقابتی در بازار که از سایز
کوچک پژو  2008تا مدل هفت صندلی
پژو 5008گسترده میشود ،برای اولینبار
در سال مالی جاری توانست فروش باالی
کراساوور نسبت به خودروهای سواری
را تجربه کند .چنیــن موضوعی تاکنون
در فروش پژو سابقه نداشت .پیش از این

نیز میزان ثبت درخواســت خرید برای
خودروهای سواری (غیر شاسیبلند) ،در
سال به  ۶۹درصد سهم فروش میرسید.
طی سال مالی گذشــته ،طیف وسیعی
از شاســیبلندهای پژو شاهد رشد ۲۰۸
درصدی در فروش بودند؛ درحالی که رشد
خودروهای شاســیبلند در مدت مشابه
پارســال تنها به  ۶۵درصد میرسید .پژو
و ســیتروئن گارانتی فروش محصوالت
خود را به  ۳تا  ۵ســال افزایش دادهاند و با
تغییر ساختار قیمتگذاری ،قصد دارند
تا رقابتپذیــری خود را در بــازار فروش
گسترش دهند .پژو درحال حاضر گستره

مناسبی از محصوالت را عرضه میکند،
اما برند فرانسوی قصد دارد با افزایش خط
تولید خود ،فروش کراساوورها را افزایش
دهد .عرضه مدلهای پژو  508معمولی
و پژو  508تورینگ در ســال آینده برای
خارج از مرزهای فرانسه برنامهریزی شده
اســت؛ همچنین یکی از واردکنندههای
خودروهای پــژو اعالم کــرد که عرضه
مدلهای سدان تا اواخر  ۲۰۱۸در اروپا
دنبال خواهد شد .اگرچه مدلهای واگن
(استیشن) نیز در این لیست سواریها قرار
دارند ،اما تصمیم نهایی در این مورد تائید
نشده است.

شماره  11مرداد 27 1397

مسابقه

نگاهی به مسابقات فرمول 3

مقدمهای برای ورود
به دنیای فرمول یک

مسابقات فرمول  )formula 3( 3که با نام  F3شناخته
میشود ،یکی از کالسهای مســابقات چرخ با ِز فرموال
است که عموما از آن بهعنوان مسابقات فرمول یک ساده
شده یاد میشود .مسابقات قهرمانی  F3در بسیاری از
نقاط دنیا نظیر اروپا ،اســترالیا ،آمریکای جنوبی و آسیا
برگزار شده و گام مهمی برای رانندگان حرفهای بهشمار
میرود تا بتوانند راه خود را از طریق این مســابقات ،به
سری فرمول یک باز کنند .فرمول 3درحقیقت مسابقات
پایه برای رانندگان حرفهای بوده و سکوی پرتابی برای
آنها بهشمار میرود تا بتوانند به مسابقات فرمول یک راه
پیدا کنند .بسیاری از رانندگان مشهور فرمول یک ،پس
از آموزشهای الزم ،در ابتدا از مسابقات کارتینگ شروع
کردند و پس از کسب تجربه حرفهای در مسابقات فرمول
 ،3فرمان خودروهای فرمول یک را در دست گرفتند.
تاریخچه

فرمول )F3( 3نامی بود که توسط فدراسیون بینالمللی
لرانی ( )FIAدر ســال  1950میالدی برای این
اتومبی 
مسابقات برگزیده شد .این مسابقه اتومبیلرانی نوظهور
که چند سالی پس از پایان جنگجهانی دوم کار خود را
شروع کرده بود ،از خودروهایی سبکوزن با شاسی لولهای
و نیرومحرکه موتورســیکلت بهره میبرد .نیرومحرکه
مورد استفاده در خودروهای اولیه فرمول  ،3غالبأ 500
سیسی حجم داشــتند و توسط شــرکتهایی نظیر
 Nortonsو  JAPساخته میشدند .پیشینه استفاده
از نیرومحرکههای  500سیســی ،به ســالهای اولیه
پس از پایان جنگجهانی دوم و مسابقات فرمول 500
در بریستول انگلستان باز میگردد .در سالهای پس از
جنگجهانی،رفتهرفتهباناپدیدشدنآثارجنگوتاپیش
از اینکه سوخت از قیمت پایینی برخوردار شود ،استفاده
از نیرومحرکههای  500سیسی بهدلیل داشتن مصرف
سوخت پایین ،ابعاد کوچک و قدرت مناسب ،از محبوبیت
وی ژهای برخوردار بودند .مسابقات موتوری بریتانیا پس
از جنگجهانــی دوم در RAF Gransden Lodge
در تاریخ جوالی  1947برگزار شــد و این مســابقات،
تنها کالس  500سیسی را شــامل میشد .متأسفانه
اولین مسابقه برگزار شده در کالس  500سیسی پس
از جنگجهانی دوم ،بهخوبی پیش نرفت چراکه تعداد
 3راننده از مجموع  7شرکتکننده حاضر در آن رقابت،
غیرحرفهای بودند .جالب آنکه از  4شرکتکننده دیگر
نیز همگی بهجز یک راننده در همان دور اول ،از حرکت
بازایستادند و آن راننده کسی نبود جز Eric Brandon
که در یک کوپر پروتوتایپ ( )T2توانســت با موفقیت
رقابت را به پایان برساند .میانگین سرعت او 90،کیلومتر
بر ساعت بود درحالیکه بهترین دور را با حداکثر سرعت
 105.1کیلومتر بر ساعت ( 65.38مایل بر ساعت) پشت
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سر گذاشت که در آن دوران ســریعترین سرعتی بود
که از یک نیرومحرکه  500سیســی حاصل شده بود.
برگزاری مسابقات فرمول  ،500مسیر را برای برگزاری
سایر مسابقات موتوری در اوایل و اواسط دهه 50میالدی
هموار کرد ،ستارههایی نظیر استرلینگ ماس (Stirling
 )Mossاز این مســابقات به مسابقات فرمول  3راه پیدا
کردند .دیگر ستارههای فرمول 3در کالس 500سیسی
شامل استوآرت لوییس ا ِوانز ،ای ُور بوب ،جیم راسل ،پیتر
کالینز ،دان پارکِر ،کِن تی ِرل و ب ِرنی ا ِکل ِستون میشوند.
موفقترینرانندگان

دان پارکِر ( )Don Parkerرا بایــد موفقترین راننده
فرمول  3عنوان کرد .بهرغم اینکه وی بههنگام ورود به
مسابقات از سن نسبتا باالتری نسبت به سایر رانندگان
برخوردار بود ( 41ســال در ســال  ،)1949توانســت
درمجموع  126عنوان پیروزی را در مســابقات فرمول
 3ازآن خود کرده (طبق گزارش نشریه «موتوراسپرت»

کیوان سوری راننده 18
ساله ایرانیاالصل که در
راند سوم مسابقات فرمول
 3اروپا نیز روی سکو
رفت ،حاال نگاههای زیادی
را بهخود جلب کرده است.
کیوان سوری که فرزند
علی سوری کشتیگیر سابق
ایرانی است امسال در تیم
هلندی «فان آمرسفورت
ریسینگ» حضور یافته
و با خودرو  4سیلندر 2
لیتری مرسدس با ک د �Dal
 lara F317وارد مسابقات
شده است .بیشک این
باالترین سطح از مسابقات
اتومبیلرانی در حال حاضر
است که یک راننده ایرانی
در آن حضور مییابد

چاپ ســال  1998میــادی) و نام خــود را بهعنوان
موفقترینرانندهفرمول 3درطولتاریخثبتکند.اگرچه
که در سال  ،1953اســترلینگ ماس ،ستاره مسابقات
فرمول  3بــود ،دان پارکر بیش از هــر راننده دیگری با
شکست وی ،شهرت او را زیر سؤال برد و در سال  1952و
 1953میالدی ،با مغلوب کردن وی ،جام قهرمانی را باالی
سر گرفت و در سال  1954نیز تنها با اختالف نیم امتیاز،
عنوان قهرمانی را به استرلینگ ماس واگذار کرد اما برای
بار سوم ،در  5سال بعد ،توانست عنوان قهرمانی را پس
بگیرد .در سال 1954میالدی ،پارکر جوانی را با نام نور َمن
گراهام هیل ،بهعنوان دستیار و مکانیک خود برگزید و
به او شانس شرکت در مسابقات فرمول  500را داد .این
راننده جوان و مستعد درحدود یک دهه بعد ،توانست 2بار
عنوان قهرمانی فرمول یک را در سالهای 1962و1968
میالدی ازآن خود کند .دان پارکر ،پس از فصل 1959
میالدی ،از مسابقات فرمول  3خداحافظی کرد و بهدلیل
سنباال،تصمیمگرفتتاحرفهخودرابهفرمول 2وفرمول
یک ادامه ندهد .اما وی برای آخرین بار بنا بهدرخواست
جگوار ،در ســال  1960میالدی در مسابقات قهرمانی
خودروهای بریتانیایی به رقابت پرداخت و در یک جگوار
 ،XK150توانست رقابت را با پیروزی پشت سر بگذارد.
جگوار نیز بهمنظور تکریم وی ،در سال  1961میالدی،
یک نسخه خاص و تولید محدود از  Mark IIرا راهی بازار
کرد .گفته میشد که این خودرو با حداکثر سرعت 225
کیلومتربرساعت ،سریعترین نسخه تولیدشده از مدل
 Mark IIبوده اســت .محبوبیت فرمول  3در رده 500
سیســی در اواخر دهه  50میالدی افزایش یافت .این
درحالی بود که در بریتانیا بهدلیل ظهور «فرموال جونیور»
با نیرومحرکههای یک هزار یا 1100سیسی ،فرمول سه
 500سیسی ،درحال رنگباختن بود.
به همیندلیل بود که در سال 1964میالدی ،فرمول 3با
نیرومحرکهیکلیتریمعرفیشدوبرپایهقوانین«فرموال
جونیور» شکل گرفت .نیرومحرکههای کاربراتوری آنها4
سیلندرداشتوبرپایهنیرومحرکههایتولیدانبوهتکمیل
میشد،با این تفاوتکه اصالحاتبسیاری روی آنها اعمال
میشد .نیرومحرکه فورد  ،Angliaعمدتا پایه و اساس
نیرومحرکه نسل جدید فرمول  3را تشکیل میداد که با
نام  screamerدر بین هوادارانش جا باز کرده بود .اما در
ابتدای دهه 70میالدی بود که عصر طالیی screamer
بهپایان رسید و سازندگانی نظیر  ،Brabhamلوتوس
و  Tecnoظهــور کردند .طراحی شاســیهای اولین
مدلهای فرمول  3یک لیتری ،شباهت غیر قابل انکاری
را با خودروهای «فرموال جونیور» داشــت اما بهزودی
تکامل یافت و شــکل جدیدی را به خودش گرفت .در
سال  1971میالدی ،قوانین جدید این اجازه را میداد تا
نیرومحرکههایی به حجم 1600سیسی در خودروهای

فرمول  3استفاده شود؛ اما محدودیتهای بسیاری برای
اســتفاده از ورودیهای هوا وجود داشت .این خودروها
در فصلهای  1971تا  1973میالدی استفاده میشد.
صنعت خودروسازی در دورانی بود که آیرودینامیک از
اهمیت روزافزونی برخوردار بود .نیرومحرکههایی با حجم
 2لیتر برای فصل  1974میالدی معرفی شدند اما هنوز
محدودیتهایی برای ورودیهای هوا وجود داشت .امروز
با وجود اینکه 40سال از آن تاریخ میگذرد ،قوانین فرمول
 3بر پایه همان قوانین وضعشده در سال  1974میالدی
استوار است و این رکورد در حفظ و عدم تغییر قوانین در
موتوراسپرت در طول تاریخ بهشمار میرود .از آنجایی که
لوتوس و ،Brabhamعالقه خود را به مسابقات فرمول3
از دست دادند و بهسراغ سرمایهگذاری در مسابقات فرمول
یک شتافتند ،برندهایی نظیر آلپاینLola، March، ،
 Modus، GRD، Raltو  Ensignجــای خالی آنها را
در فرمول  3پر کردند .رفتهرفته با گذر زمان در اوایل دهه
 80میالدی ،فرمول 3تکامل یافت و از مسابقه خودرویی
ابتدایی به یک مسابقه مدرن تبدیل شــده و بهعنوان
میعادگاهی برای آموزش حرفهای رانندگان و آمادهسازی
آنها برای مسابقات فرمول یک تلقی میشد .شاسی آنها
برخالف گذشته ،از پیچیدگی باالیی برخوردار بود و در
اواسط دهه  80میالدی بود که شاسی فیبرکربنی برای
خودروهای فرمول  3معرفی شد .برند  Marchتا سال
 Ralt،1981تا اوایل دهه 90و Reynardبین سالهای
 1985تا  1992میالدی ،ســازندگان اصلی شاســی
خودروهای فرمول 3دو لیتری بودند درحالیکهMartini
در همین مدتزمان ،توانست در فرانسه خوش بدرخشد.
در اواسط دهه  80میالدی Reynard ،با معرفی شاسی
فیبرکربنی و جایگزین کردن آن با انــواع آلومینیوم و
استیل ،در میان رقبایش پیشتاز بود Dallara .یکی از
برندهایی بود که در دهه 80میالدی وارد این عرصه شد و
پس از یک تجربه ناموفق در فرمول یک ،تصمیم گرفت تا

تمام تمرکز خود را روی ساخت شاسی خودروهای فرمول
یک معطوف کند که با شاسی F393توانست با موفقیت
تمامی رقبایش را کنار بزند .امروز شاسیهای Dallaraبه
جزء الینفک مسابقات فرموال تبدیل شده است.
خودروهایفرمول3

خودروهای فرمول  3از شاسی مونوکوک ،تایرهای بدون
عاج و باله برای محور جلو و عقب بهره میبرندDallara .
تولیدکننده اصلی عمده شاســیهای فرمول  3است
درحالی که Mygale، Lola، Arttechو SLCنیز سهم
اندکی را در تولید شاسی خودروهای فرمول  3در اختیار
دارند .در سریهای آماتور فرمول  3برخی از خودروهای
قدیمیبهچشممیخورندومعموالهرکالسبه 2یاتعداد
کالسهایبیشتریتقسیمبندیمیشودتاهررانندهای
با هر سطح مهارتی در رانندگی بتواند در فرمول 3شرکت
کند .نیرومحرکههای مورد استفاده در خودروهای فرمول
،3واحدهای 4سیلندر 2لیتریباتنفسطبیعیهستند.
پایهواساسآنهارابایدنیرومحرکههایتولیدانبوهتشکیل
دهندبااینتفاوتکهبهلطفاصالحاتوبهینهسازیهای
متعدد ،برای شرکت در مسابقات آماده میشوند .امروز
نیرومحرکههای ساخت هوندا اصالح شده توس ط �Mu
 ،genفولکسواگن ،آلفارومئو و رنو ،بیشترین استفاده
را در خودروهای فرمول  3دارند .اگرچه نیرومحرکههای
مرسدسبنز اصالح شده توسط HWAو فولکسواگن در
سریهای اروپایی و بریتانیایی استفاده میشوند و عمده
سهم را به خود اختصاص میدهند ،نیرومحرکهها ی�Mu
 gen، TOM’s-Toyota، Opelو  Fiatنیز توانستهاند
سهم اندکی را به خودشان اختصاص دهند.
درخششیکایرانی

راند چهارم مسابقات مهم و جالب توجه فرمول  3اروپا
با حضور یک اســتعداد جوان و تازه ایرانی در پیست

زاندفورت هلند برگزار خواهد شــد .کیوان ســوری
راننده  18ساله ایرانیاالصل که در راند سوم مسابقات
فرمول  3اروپا نیز روی سکو رفت ،حاال نگاههای زیادی
را بهخود جلب کرده است .کیوان سوری که فرزند علی
سوری کشتیگیر سابق ایرانی اســت امسال در تیم
هلندی «فان آمرسفورت ریسینگ» حضور یافته و با
خودرو  4سیلندر  2لیتری مرسدس با کد Dallara
 F317وارد مسابقات شده است .بیشک این باالترین
سطح از مسابقات اتومبیلرانی در حال حاضر است که
یک راننده ایرانی در آن حضور مییابد .کیوان سوری
که متولد سال  2000است باتوجه به شرایط سنی و
موفقیتهایی که در مسابقات پیشین بهدست آورده
میتواند در آیندهای نزدیک خود را برای آزمایش در
فرمول یک آماده کند .کیوان سوری از سال  2013وارد
مسابقات فرموال اسکیپ باربر ( )FSBشد و با  12سکو
و  342امتیاز بهعنوان قهرمانی فصل دست پیدا کرد.
در سالهای بعد نیز وارد مســابقات اوپن یوروفرموال
شد و از سال  2017نیز به مسابقات فرمول  3اروپایی
قدم گذاشت که یکی از مهمترین مسابقات برای بروز
و کشف استعداد رانندگان جوان است.کیوان سوری
البته در چند رشته ورزشــی دیگر مثل بوکس ،موج
سواری و جت اسکی نیز فعالیت دارد اما در مسابقات
اتومبیلرانی او در فصل  2018رقبای نامداری دارد که
میتوان از میان آنها به میک شوماخر (پسر میشاییل
شوماخر کبیر) ،اینام احمد (بریتانیا) ،دانیل تیکتوم و
مارکوس آرمسترانگ اشاره کرد .جالب است که در روز
سوم از راند سوم مسابقات در شهر نورمبرگ و پیست
نوریسرینگ میک شوماخر با کیوان سوری برخورد
کرد و هر دو نتوانستند مسابقه را به پایان برسانند .با
اینحال کیوان سوری با  16امتیازی که در نورمبرگ
کسب کرده به راند چهارم مسابقه در زاندفورت هلند
امیدوارانه نگاه میکند.
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سلبریتی
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سیلوستر استالونه
عشق سرعت و قدرت

در دنیای پررمزوراز هالیوود سیلوستر استالونه
ستاره بیبدیل ژانر اکشــن ،خود را عاشق
سرعت و قدرت میداند و البته در این رابطه
نیز اظهار میدارد برای او در رســیدن به این
عشق پول معنایی ندارد .استالونه که این روزها
ستاره سری فیلمهای  Expendablesاست به
فراری عالقه خاصی دارد .در طی این چند سال
فراریهایی که او خریداری کرده است عبارتند
از  California، 599 GTO:و Scagliet� 612
 tiو گفته اســت که الفراری را نیز قصد دارد
خریداری کند ۲.توسط این ستاره هالیوودی
دســتگاه ویرون نیز تا سال  ۲۰۱۲خریداری
شده بود که یکی از آنها کانورتیبل بوده است.
درمورد بوگاتیهای سیلوستر،نکتهقابلتوجه
دورنگ نبودن این خودروها است ،بهنحوی
که یکی از آنها تمام ًا نقرهای و دیگری مشکی
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و فورد موستانگ تنها خودرو آمریکایی آن
است که با شــعلههای آتش و رینگهای ۲۰
اینچی نقاشی شده اســت .خودرو لوکس و

ملکه الیزابت دوم
بنتلی شیشهای

 Bentley State Limousineنام خودرویی
اســت که تنها  ۲عدد برای ملکه بریتانیای
کبیر بهصورت سفارشی ساخته و پرداخته
شده است .بدون استثناء خاندان سلطنتی
بریتانیا از خودروهای ســاخت کشورشان
که بسیار لوکس هستند استفاده میکنند
و بیشتر هم تمایل به استفاده از خودروهای
کالسیک دارند ،بهنحوی که در مراسم ازدواج
باشکوه شــاهزاده ویلیام آستون مارتین
 DB6مدل  ۱۹۶۹در کاخ باکینگهام بهعنوان
خودرو مخصوص حمل عروس انتخاب شده
بود .اگر از جگوارهــای مختص حمل وزراء
و ســران بریتانیا یا رنجروورهای سیستم
امنیتی این خاندان بگذریم ،چیزی که بسیار
جلب توجه میکند تنها بنتلی خو شرنگ
ملکه الیزابت دوم اســت .ایــن خودرو را
بهعنوان جایگزینی برای درشکه سلطنتی
این خاندان در عصر حاضر برگزیدهاند و از
سوی خاندان سلطنتی نیز از سال  ۲۰۰۲به
این ســمت ،این خودرو بهعنوان نماد قابل
احترامی محسوب میشود .این ماشین به
یک موتور  ۶.۷۵لیتری  ۸سیلندر خورجینی
مجهز شــده که میتواند حداکثر توان ۴۰۰
اسببخار و گشتاور  ۸۳۵نیوتونمتر تولید
کند .بنتلی لیموزین نسبت به مدل معمولی
 ۸۳سانتیمتر کشید هتر ۲۵.۵ ،سانتیمتر
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است .از بنزهای او نیز SL 65 Black series
با  ۶۲۰اسب بخار و  E63 AMGبهشمار میروند

تجمالتی رولزرویس فانتوم نیز در کنار همه
این اتومبیلها ،بهعنوان خودرو تشریفاتی او
محسوب میشود و برای تفریح در خیابانهای
لسآنجلس هم از بنتلــی کانتیننتال رو باز
استفاده میکند.

بلندتر و  ۶.۸سانتیمتر عریضتر شده است.
مکانیزم درهای این خودرو  Suicide doorنام
دارد که دربهای طرفین بهصورت متقارن
نسبت به هم باز میشــوند .طراحان نسل
قبل از این اســتایل در خودروهای لوکس
و تشریفاتی اســتفاده میکردند .بنتلی در
خودرو تشــریفاتی مخصوص ملکه از این
ســبک طراحی بهره برده است .این بنتلی
که برای رؤیت شدن ملکه از داخل خودرو
قســمت انتهایی ســقف آن از شیشه ضد
گلوله ساخته شده است ،مجهز به پیشرانه
 ۸ســیلندر به قدرت  ۴۰۰اسب بخار و ۸۰۰

نیوتنمتر گشتاور است و تا  ۲۱۰کیلومتر بر

ساعت میتواند سرعت بگیرد .این خودرو
مجهز به انوا عواقسام سیستمهای امنیتی
و هشداری مانند کادیالک پرزیدنت اوباما و
حتی در برابر راکتهای با کالیبر باال بدنهای
مقاوم نیســت؛ اما مجهز به پیشرفتهترین
فیلترهای تســویه گازهــای میکروبی و
شیمیایی اســت و همچنین بدنه ضدگلوله
آن نیز در برابر انفجار بمبهای کنار جادهای
میتواند تاب بیاورد .شــایان ذکر است این
خودرو بر پایه خودرو بنتلی  Arnageساخته
شده است؛ اما نســبت به بنتلی از آن ۸۳
سانتیمتر کشیدهتر ۲۴ ،سانتیمتر بلندتر
و  ۸سانتیمتر عریضتر است.
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زالتان ابراهیموویچ
عاشق فراری و پورشه

زالتان که امســال  ۳۲گل در  ۳۲بازی در
جا مهای مختلف بهثمر رســانده ،بهگفته
خودش دستپروردههای مارانللو توانستهاند
او را جذب خود کنند .این بازیکن سوئدی که
به نقل از خودش هیچ خودرویی طعم انزو را
ندارد ،تابهحال مالک  ۳دســتگاه فراری
 ۶۱۲ ،F430اســکالیتی و انزو بوده است.
مرد اول چند سال اخیر سوئد عالقهاش به
خودرو بینظیر است تا حدی که از پورشه
 ۹۱۱کررا خود هم در کتــاب خاطراتش که
پپ گواردیوال و بارسلونا را حسابی به چالش
میکشد ،سخن گفته که باید با سردی تمام
بعد از رانندگی دلنشین با پورشه در تمرین
بارسلونا حاضر میشده است .زالتان بعد از
حضور در بارســلونا که چندان موفق نبود،
راهی میالن شد و با گاالردو صورتیرنگش
در آن دوران نظرها را حســابی به خودش
جلب کرد .مازراتی هم در دوران حضورش در
ایتالیا یک خودرو گرن توریسمو سفارشی
نیز برای وی فراهم کرد و عالوه بر همه اینها
نیز یک دستگاه  S8از اسپانسر خود آئودی
دریافت کرده بود.
درمورد آقای گل سابق لوشامپیونه و سری
آ و یکی از بهترین مهاجمان دهههای اخیر
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نکته جالــب ،بهعنوان خودرو شــهری و
استفاده خانوادهاش انتخاب ولوو T5 C30
است که اشــاره به ملیتش نیز دارد .زالتان
هماکنون نیز مالک پورشــه  ۹۱۸اسپایدر
اســت و در تمرینهای تیم پاریسن ژرمن
فرانسه با این خودرو حاضر میشد .پورشه
 ،918این خــودرو ایتالیایــی معروف را
پشت سر گذاشــته و تنها در  ۲/۲ثانیه به
ســرعت  ۶/۹۶کیلومتر بر ساعت میرسد
و یکچهارم مایــل را نیــز در  ۸/۹ثانیه
میپیماید .پیشرانه  ،918دو موتور الکتریکی

با قدرت مجموع  ۲۸۵اسببخار با یک موتور
 ۶/۴لیتری  V8با قدرت  ۶۰۸اســببخار با
تعامل یکدیگر در نظر گرفته شده درنتیجه
پورشه با گشتاور مجموع  ۱۱۲۵نیوتنمتر که
به تمام چرخها وارد میشود ،بیشترین قدرت
کشش ممکن را خواهد داشت البته الزم به
ذکر است که ویرون ایتالیایی در مدت ۵/۲۵
ثانیه به مرز ۳۲۱کیلومتر بر ساعت میرسد
و پورشه هم بر سر اینکه شــتاب ویرون
در سرعتهای باالتر ،بیشتر بوده تصدیق
میکند.

سلین دیون
لوکس پسند

خواننده مشهور کانادایی بهواسطه شهرتی
که از خوانندگی در فیلم بینظیر تایتانیک
بهدســت آورد و همچنین ثروت هنگفت
همسرش ،یک زندگی فوق لوکس و تجمالتی
را انتخاب کرده اســت .در دوران نوجوانی
ســلین دیون با فولکــس گلفی رانندگی
میکرد که از پدرش قرض میگرفت ،و بهقول
خودش سوار شــدن بر یکی از لوکسترین
خودروهای تاریخ حتی به ذهنش هم خطور
نمیکرده است .یک دســتگاه رولزرویس
کورنیش مدل  ۱۹۹۵متعلق به این خواننده
است که طبق اظهاراتش این خودرو بهعنوان
دومین وسیله نقلیه مورد عالقهاش ،پس از
جت شخصیاش به نام ،Bombardier
بهشــمار مــیرود .او همچنیــن یــک
خودرو میباخ زپلین  ۶۲نیز دارد که بهوسیله
آن فرزندانش را تا کالج همراهی میکند .این
خواننده هالیوودی عالقه وافری به خودرو

دارد و همیشه کمپانی کرایسلر نیز در هنگام
معرفی خودروهای جدیدش بهعنوان یکی
از مهمانان ویژه از او دعوت بهعمل میآورد.
گفتنی است همســر او نیز یک فراری F12

و یک دســتگاه بنتلی کانتیننتال دارد و
ســلین دیون نیز بهعنوان خودرو اسپرت
خود مازراتی گرن توریسمو مشکی با تریم
داخلی بهرنگ قرمز را برگزیده است.
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معرفی خودرو

بررسی یک خودرو

رونمایی از نسخه نظامی «تانک»
اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه از دیــدن
صحرانوردی جیپ رنگلر یا تویوتا لندکروزر خسته
شدهاید ،باید به اولین شاســیبلند رضوانی موتورز با
نام تانک نگاهی بیندازید .تانــک ،با اینکه هم نامش
و طراحــیاش را از خودروهای نظامــی الهام گرفته
است ،سالح گرمی بههمراه ندارد؛ اما به یک پیشرانه
پرقدرت  6.4لیتری هشت سیلندر  Vشکل ،با قدرت
خروجی  ۵۰۰اسب بخار و گشــتاور  ۵۸۳نیوتنمتر
مجهز شده اســت .عالوه بر این ،آپشــنهایی چون
دوربین حرارتی و پنلهــای ضدگلوله برای خریدار
قابل سفارش خواهد بود تا این شاسیبلند حس یک
خودرو نظامی و آماده نبرد را داشته باشد.
شاســیبلند  تانک ( ،)Tankجدیدتریــن محصول
شــرکت آمریکایی «رضوانی موتورز» اســت که با
قابلیتهای آفرود ،پیشرانه قدرتمند و طراحی زیبا
جلب توجه میکند .مهندســان رضوانــی با معرفی
نســخه جدید تانک موســوم به مدل نظامی ،سطح
جدیــدی از تواناییها محصــول منحصربهفرد این
شرکت را بهنمایش گذاشــتند .پیش از این هم مدل
استاندارد این خودرو معرفی شده بود .نسخه نظامی
تانک باهدف عبور از ســختترین مسیرهای خارج
از جــاده و مقاومت در میدانهای جنگ مســلحانه
ساخته شده اســت .تانک با مجهز شدن به پنلهای
ســط شاســیبلند  تانک (  ،)Tankجدیدتریــن
محصول شرکت آمریکایی رضوانی موتورز است که
بــا قابلیتهای آفرود ،پیشــرانه قدرتمند و طراحی
زیبا جلب توجه میکند .مهندسان رضوانی با معرفی
نســخه جدید تانک موســوم به مدل نظامی ،سطح
جدیــدی از تواناییها محصــول منحصربهفرد این
شرکت را بهنمایش گذاشتند .نســخه نظامی تانک
باهدف عبور از سختترین مسیرهای خارج از جاده
و مقاومت در میدانهای جنگ مســلحانه ســاخته
شده اســت .تانک با مجهز شدن به پنلهای سطح ۷
ضدگلوله در برابر بیشتر سالحهای گرم با کالیبرهای
بزرگ و گلولههای  ۷.۶۲در  ۵۱میلیمتر هم مقاومت
میکند .عالوه بر این با اضافه شــدن ماســکهای
محافظتی و محافظت در برابر انفجارهای بمب ،تانک
رضوانی در میــدان جنگهای شــیمیایی هم دوام
خواهد آورد.
تیم طراحــی رضوانی ادعا میکند کــه تانک ،ظاهر
خــود را از خودروهــای نظامی الهام گرفته اســت؛
ولی بهنظر میرســد که بدنه این شاسیبلند ،بیشتر
آیندهنگرانه باشد تا نظامی .گلگیرهای برآمده و فرم
کاپوت ،نمــای جلویی تانک را تکمیل کرده اســت.
فاصله بسیار کم بین ســپر جلو تایرهای جلو ،عبور
این شاســیبلند بینظیر را از موانع بســیار سادهتر
کرده است .سیستم چهارچرخ محرک تانک ،قابلیت
غیرفعال شدن دارد .در ســقف تانک ،بهلطف وجود
چراغهای  ،LEDدید و روشنایی بیشتری در هنگام
رانندگی در شب وجود خواهد داشت .برخالف ظاهر
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خشــن بدنه ،فضای داخلی لوکس کار شده است و
حتی پکیج آپشــن روکشهای چرم و چرم مخملی
نیز در دسترس اســت .از دیگر موارد کابین میتوان
به نمایش اطالعــات فنی روی شیشــه (  )HUDو
سیستم صوتی و مرکزی با نمایشــگر  ۷.۹اینچی با
قابلیت اســتفاده از گوگل مپ ،پاندورا ،اســتیچر و
اپلیکیشنهای دیگر نام برد.
تایرهــای پنچــررو نظامی ،جعبههــای کمکهای
اولیه ،سیســتم آژیــر و بلندگوهای پرقــدرت برای
برقراری ارتباط با خارج از خودرو ،مخزن ســوخت با
پوشــش کِوالر ،نورافکنهای پرقــدرت برای مختل
کردن بینایــی ،دوربینهای دید در شــب حرارتی،
نارنجکهــای دودزا ،دســتگیرههای در برقی برای
جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز ،نوار طولی میخهای
تیز برای پنچر کردن تایر خودروها و شیشههای B7
مقاوم از تجهیزات جدید تانک رضوانی در نســخه
نظامی هســتند .فریس رضوانی ،مدیرعامل ایرانی ـ
آمریکایی شرکت رضوانی موتورز گفت« :ما با ساخت
نسخه نظامی تانک ،این شاســیبلند را خواستنیتر
کردهایم .پــس از موفقیت مدل اســتاندارد تانک،
تصمیم گرفتیم خودرویی با امنیت باال و در عینحال
لوکس تولید کنیم .تانک با تجهیزات کامل یک خودرو
نظامی شهری پیشرفته بوده که برای مقاومت در برابر
جنگها و درگیریهای شهری یا شرایط آخرالزمانی
طراحی شده است».
مدل اســتاندارد تانک ،قابلیت افزایش ارتفاع تا ۱۵
سانتیمتر با کمکفنرهای برند  Foxدارد؛ همچنین
قفل دیفرانسیل برقی بههمراه اکسلهای سفارشی
 ۴۰/۶۰برند  Dynatracروی مدل اســتاندارد قرار
دارد .بهلطف ارتفاع زیــاد ،نصب تایرهای  ۳۷اینچی
بدون هیچ مشکلی ممکن شده است .تیم مهندسی
رضوانی ،دو پکیــج مخصوص آفرود برای تانک در
نظر گرفته اســت .پکیج آفرود اکســتریم ،مواردی
چون اکسلهای سفارشی  ۸۰/۶۰برند ،Dynatrac

کمپرســور هوا ،قفل دیفرانســیل وکیوم ،ترمزهای
سفارشــی ،کمکفنرهای  ۶ســانتیمتری بههمراه
فناوری  DSCرضوانی موتورز را شــامل میشود.
اگر بهدنبال امنیت بیشتر باشید ،آپشن پنلهای ضد
گلوله احتماالً نگرانی شما را برطرف خواهد کرد .این
آپشن شامل پنلهای کوالر ،پنجرههای ضد گلوله،
تایرهای نظامی با قابلیت حرکــت در صورت پنچر
شــدن و پنلهای محافظتی بیشتر در اطراف مخزن
سوخت ،رادیاتور و کف خودرو است .مدل استاندارد
تانک  ۱۷۸هزار و  ۵۰۰دالر قیمت دارد.
نســخه نظامی تانک در مقایســه با مدل استاندارد
وزن بیشتری دارد که بههمین دلیل ،سیستم تعلیق
آن تقویت شده است .عالوه بر پیشــرانه استاندارد
 ۸ســیلندر  Vشــکل  ۶.۴لیتری ،امکان ســفارش
نوع  ۶.۲لیتری هلکت با قدرت  ۷۰۷اســب بخار نیز
وجود دارد .البته این پیشرانه بهتنهایی ،با قیمت ۶۵
هزار دالر در دسترس اســت که از قیمت پایه مدل
 ۲۰۱۹دوج چلنجر  SRTهلکــت (با تلفظ صحیح
انگلیسی داج) معادل  ۵۸هزار و  ۶۵۰دالر هم بیشتر
است .پکیج آفرود تانک نظامی رضوانی شامل کیت
افزایش ارتفاع تا  ۱۵.۲ســانتیمتر ،کمکفنرهای
برند  FOXو اکســلهای برند  Dynatracبا قفل
دیفرانسیل میشود .نســخه نظامی تانک رضوانی با
قیمت پایه  ۲۹۵هزار دالر عرضه میشود؛ استاندارد
این شاســیبلند (نســخه غیرنظامی) با پیشرانه ۶
سیلندر  Vشکل  ۳.۶لیتری  ۲۸۵اسب بخاری۱۵۹ ،
هزار دالر قیمت دارد .البته قیمت فولآپشــن تانک
نظامی با داشتن آپشــنهایی چون رینگهای سیاه
و خاکستری ،رکابهای سفارشی ،پیشرانه هلکت،
پکیج آفرود ،ترمز سفارشــی با دیسکهای  ۱۶اینچ
و  ۸پیســتون ،کابین چرمــی و دوختهای رنگی،
نمایشــگر  ۱۱اینچ بههمراه اپل کارپلی ،سیســتم
صوتی حرفهای ،چادر و کیت استارتر باتری به ۴۰۰
هزار دالر میرسد.

پرونده

چارسو

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

کالسیکهای
دوست
داشتنی
درود بــه همــه
دوستان ماشــینباز
كه تو اين آشفتهبازار
دنبــال دلشــونن و
افشین جم
صــد البتــه عــاوه
بر جمع کردن ماشــینای بااصالــت و باحال چيزی
كه اين وســط مهمه پيــدا كردن دوســتان و ياران
همدله برای اينكــه از پيله روزمرگــی بيرون بيايم
و بهقــول دوســتان اين باهــم بودنه كه باارزشــه.
القصه يــهروز که رفتــه بــودم از يــه لوازمفروش
ب.ام.و یــه چیزایــی بــرای ماشــینم بگیــرم،
يــه دونــه  bmw e12توجهمــو جلــب كــرد
كــه نمونهشــو جــای ديگــه نديــده بــودم.
از صاحب ماشــين پرســيدم اين چهجور ماشينيه؟
گفت اين  6ســيلندره و تو جاده خيلــی راه ميره و
زانتيا كه هيچــی ،ماكســيما و آزرا رو لوله میکنه!
حرفشــو جدی نگرفتم ،گفتم البد داره قصه ميگه.
گذشــت تا اينكه یــه ماشــین مشــابه اون دیدم
چطوری راه میره و چه شــتابی داره تــازه 2زاريم
(ديگه ايــن روزا بايد گفت  500تومنــی!) افتاد؛ ياد
ماشــينه افتادم و به صاحبش زنگيدم كه چيكارش
كــردی؟ گفــت چنــد وقــت پيــش فروختمش.
دو سال بعد اتفاقی از ســر يه كوچه رد ميشدم كه
چشــم ب.ام.و بينم (بخونيد ماشین قديمیبين!) به
يه  e12نگونبخت افتاد كه يه خــروار خاك روش
نشســته بود و مث يه شــير پير كه منتظر مرگه 4
چشمي به رهگذرا خيره شده بود .کنجکاویم گل كرد،
رفتم از نزدیک دیدمش و فهميدم همون ماشــينه.
خالصه زنگ در روبهروييشــو زدم ،يه آقایی جواب
داد ،گفتم ماشين فروشــيه؟ گفت بله .گفتم چند؟
گفت  3تومــن .گفتم چه خبره آقــا؟! گفت  2تومن
خوبه؟ گفتم یکونیم؛ گفت ميخوام تحويلش بدم و
كمتر از  2تومن نميفروشمش .خالصه منم كه اوضاع
پولیم روبهراه نبود دممو گذاشــتم رو كولم و رفتم.
فرداش ديدم ماشينه بدجوری رو مخمه؛ به صاحب
ماشــین زنگيدم که تورو خدا اين ماشــينو تحويل
ندين ،گناه داره بيچاره! گفتم آقای كيانی ماشــينو
ميخوام ولی االن پولشو ندارم و اگه دلتون ميخواد
قولنامهش كنيــم خيالتون راحت باشــه ،همينجا
بمونه چك سه ماه دیگه رو ميدم؛ نقد شد ميبرمش.
گفت يه بندهخدايی اومده بود دور ماشــين گشــت
و کلی روش ايراد گذاشــت حرفاش که تموم شــد،
گفتم فروشی نيست! ازش خوشم نيومد ،من آدمشو
نگاه ميكنم و باهاش معامله ميكنم؛ خيالت راحت
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قولنامه و چك نميخواد سه ماه دیگه بيا ماشینو ببر.
منــم از طرفی خوشــحال كــه جون ماشــينهرو
نجــات دادم و از طرف دیگه ناراحت كــه با اينهمه
بدهي و قســط عقبافتــاده ،چه کاری بــود كردم.
پسفــردای اون روز بههوای ماشــين از اون طرف
رد ميشــدم که ديــدم اعالمیه فوت آقــای كيانی
رو به دیوار چســبوندن؛ يهلحظه خشــكم زد .پيش
خودم گفتم بنده خدا همين پريروز ســرومرو گنده
داشــت باهام حرف ميزد! به موبايلــش زنگ زدم،

ماشين وقتی خيلی وقت
بخوابه ،بهخاطر رطوبت،
لولههای فلزی بنزین زنگ
ميزنن ،كيپ ميشن و
بازكردنشون كار حضرت
فيله! بايد با يه ظرف
پالستیکی باك موقت
براش درست كنی و از
پاركينگ بياريش بيرون و
ببريش تعميرگاه كه لولهها
رو واست باز كنه.
فردای اون روز با بنزين و
بطری  ۵/۱ليتري نوشابه،
شیلنگ و باتري رفتم
سروقت ماشين

خانومش با حال گريون جــواب داد ،گفت فالنی اگه
واســه ماشــين زنگ زدی ،آقای كيانــی فوت كرد.
گفتم نه خانوم واسه تســليت گفتن زنگ زدم .آقای
كيانی دلش ميخواســت ماشينو به شــما بده منم
بهخاطر رضای اون ماشينو به هيچكس ديگه نميدم.
بنده خدا كيانی؛ شــب تو خواب ســكته كرده بود،
مــرد باصفایی بــود ،خدا روحشــو قريــن رحمت
كنــه .از آدما يــه خوبــی ميمونه يه بــدی ،كاش
ما آدمــا متوجه باشــيم عمرمــون چقــد كوتاهه
و تــو اين چنــد صبــاح ســعی كنيــم دل آدمارو
بهدســت بياريم ،نه اينكه پــا رو دلشــون بذاريم.
خالصه ماهها يكی بعد ديگــری اومدن و رفتن؛ از يه
طرف اوضاع كارم قمردرعقرب بود و پول نداشــتم،
از طرف ديگه خانوم كيانی ورداشــته بود تو سياهه
اموال شوهرش ماشينم نوشــته بود و اين مانعی بود
برای اينكــه نه بتونه تحويلش بده و نه بفروشــدش.
يهروز كه داشتم از ســر كوچشون رد ميشدم ،ديدم
ماشــين نيســت! خالصه جا تر بود و از بچه خبری
نبود .حالم گرفته شــد ،گفتم البــد انحصار وراثت
کــردن و ديده مــن تمــاس نگرفتم تحويــل داده
يا فروختــه .باهاش تمــاس گرفتم و گفتــم خانوم
كيانی قرار بود خبــرم كنين .گفــت خيالت راحت
آقای جم ،خونهمونو عوض كرديــم و هنوز از دادگاه
نامــه نگرفتــم ،گرفتم خبــرت ميكنــم .فهمیدم
ماشينههم نميخواد جز من كســی صاحبش بشه!
بعد از چند مــاه تماس گرفتم ،خانــوم كيانی گفت
كجايی آقای جم؟! يــه جوون اومده گيــر داده كه
ماشــينو بده به من ،منم گفتم قولشــو به يه آقایی
دادم ولی شمارهشو گم كردم؛ اونم فكر ميكنه دارم
بازارگرمی ميكنم ،كار خدا رو ببين كه شــما ســر
بزنگاه زنگ زدی و گفت هنوزم نامه دادگاه رو نگرفتم.
باالخره زنگ زد كه بیا ماشينو ببر ،منم كه گرفتارياي
ماليم همچنان بهراه بود هرطور بــود دو تومن پول

یادداشت

چرا هيبريديها در خارج
طرفدار دارند ولي در ايران نه؟
محسن آل طه | كارشناس خودرو

جور کردم و اوستا احمد اصفهاني رفیقمو يقه
كردم رفتيم باال سر ماشين كه روشنش كنه،
اونم بعد كلي ور رفتن به ماشــين تو تاريكی
پاركينگ از باالی كاربراتــور بنزين ريخت تو
حلقوم خشــكيدش و با اتصال پيچگوشتي از
روی اتوماتيك استارت به پيچ برقش (از توی
كابين اســتارت نميزد) از سرای باقی به عالم
فانی برگردوندش و موتور روشــن شد ،چند
دقيقهای با همين روش بنزين ريختن از ســر
كاربراتور موتورو روشن نگه داشت و پاركينگو
بهاتفاق پردود كرديم!
گفت ماشين وقتی خيلی وقت بخوابه ،بهخاطر
رطوبت ،لولههای فلزی بنزیــن زنگ ميزنن،
كيپ ميشن و بازكردنشون كار حضرت فيله!
بايد با يه ظرف پالســتیکی باك موقت براش
درســت كنی و از پاركينگ بياريــش بيرون و
ببريش تعميرگاه كه لولهها رو واســت باز كنه.
فــردای اون روز با بنزين و بطــری  ۱/۵ليتري
نوشابه ،شیلنگ و باتري رفتم سروقت ماشين.
اول چرخاشو باز كردم بردم يه آپاراتی والف چرخا
رو عوض كرد و بادشون كرد .بعد با همون روش
از باالی كاربراتور بنزين ريختم و با پيچگوشتی از
سر استارت ماشينو روشن كردم و انتظار داشتم
كه پمپ ،بنزينو از  ۱/۵ليتری بكشه و خودش
روشــن بمونه ،ولی پمپه كار نميكرد لعنتی!
يه بار ديگه كه اســتارت زدم جرقــه زد و پريد
به بنزينايــی كه ريختــه بــود دور كاربراتور،
آتيش گرفت و از اونجا ســرايت كرد به لوله كه
روكش پارچهای داشت و بنزينو از  ۱/۵ليتري
مثل فيتيلــه به خودش كشــيده بود ،خالصه
بهموقع بهدادش رســيدم؛ اگه بطری پر بنزين
آتيش گرفته بــود ،خود ماشــين كه هيچی،
كل ساختمون دود ميشــد ميرفت آسمون!

خالصه بعد کلی استرس کشیدن ديدم كار من
نيست ،ايندفعه دستبهدامن آقا نادر مکانیک
شدم و بردمش باالسر ماشــين ،اونم ديد وضع
چهجوريه ،عينكشــو جابهجا كرد و گفت آقای
جم ماشــينو با جرثقيل بيار بيرون ببر خيابون
سبالن ،پيش آقا مرتضی كه لولههای بنزينشو
باز كنه ،بعد بيار پيــش من .گفتم خب اين چه
كاريه؟ مســتقيم ميارمش پيــش خودتون!
خالصه يه جرثقيل خبر كردم و با سال موصلوات
ماشــينو بكســل كردیم و از رمــپ پاركينگ
آوردیم باال و برديمش مکانیکــی .چند روزی
مهمون بود تا باالخره آقا نادر مســير بنزينو باز
كرد و ماشــينو تحويلــم داد و گفت موتورش
مرخصه ،جلوبنــدی و كمكاشــم همينطور.
فردای اون روز وکالــت تعویض پالک گرفتم و
ماشــینو با اون وضع داغون که استارت از توی
موتــور میخورد و ترمزدســتیش خراب بود و
بهخاطر خراب بودن جلوبندی و کمکفنرا قیقاج
میرفت ،خودمو رســوندم مرکز تعویض پالک
جاده مخصوص کرج و در عین شــگفتی پالکو
عوض کردم ،چون بهخاطر خصوصی شدن مرکز
تعویض پالک ،داشــتن معاینه فنی و بیمه لغو
شده بود .بعد تعویض پالک خواستم برم محضر و
کاشف بهعمل اومد همه مدارک ماشین جز اون
برگ سبزی که بهم داده بودن ،گمشده؛ بماند
چه مکافاتی کشیدم چون محضردار میگفت
باید برگ سبز گمرکیش باشه و با هر مکافاتی
بود شماره ترخیصشــو از اداره گمرک ترمینال
جنوب گرفتم و با یه کپی برگه از محضری که
قبال وکالت خورده بود و یه کپی سوابق بیمه که
آخریش مال سال  86بود و بعد پرداخت عوارض
شهرداری باالخره موفق شدم سند زبونبسته رو
بهنام خودم بزنم.

شــاید این ســوالی باشــد که بارهاوبارهــا در هفته جوابگو هســتم
که آیا فالن خودرو هیبریــدی را بخریم یا نه؟ یا اینکــه اص ً
ال چرا باید
هیبریدی بخریم؟ شــاید بد نباشــد به فلســفه وجــود خودروهای
هیبریــدی برگردیــم و بعــد از آن بــه ایــران خودمــان بیاییم که
چند وقتی اســت هیبریدیهای متفــاوت در آن جــوالن میدهند.
در بعضی از کشورهای خارجه که پر است از خودروهای رنگارنگ و رقابتی
سخت بین خودروسازان و واردکنندگان برقرار است ،یک دغدغه عمومی
وجودداردوآنهمحفظمحیطزیستاست.دراینراستانهتنهامردمبلکه
دولتها هم سختگیرانه به خودروسازان فشار میآورند و هرساله قوانین
سختتری را برای رسیدن به میزان آالیندگی کمتر و حتی رسیدن به
امنیت بیشتر وضع میکنند .در اين کشورها ،یکی از فاکتورهایی که در
خرید یک خودرو بسیار مهم است ،میزان تولید آالیندگی خودروهاست.
بر ایناساس هر خریداری باید براساس میزان آالیندگی که خودرویش
در سال تولید میکند ،سالیانه مالیاتی را بپردازد ،پس هرچه میزان تولید
آالیندگی خودرو او کمتر باشد ،مالیات پرداختی سالیانه آن کمتر است.
از طرف دیگر ،میزان مصرف سوخت این خودروها نیز بسیار مهم است
زیرا هر لیتر بنزین یا گازوئیل در این کشورها گاهاً بیش از 5برابر کشور ما
ارزش دارد .اینجا بود که خودروهای هیبریدی متولد شدند و موتورهای
برقی بهکمک موتورهای بنزینی آمدند تا نهتنها میزان مصرف سوخت
را کم کنند ،بلکه مالیات ســاالنه برای تولید آالیندگی را هرچه بیشتر
کاهش دهند تا خریداران بتوانند خودروهایی اقتصادیتر و با هزینههای
آتی کمتر سوار شوند .حال به ايران باز میگردیم .در ایران قیمت بنزین
لیتری هزار تومان است و جزو کشورهایی با ارزانترین سوختها هستیم.
در ســالهای اخیر و حتی با ورود خودروهای هیبریدی ،كمتر كسي
درمورد خرید یک خودرو ســوالی ميپرســد و نگران مصرف سوخت
آن است و حتی کســانیکه بهدنبال خودروهای هیبریدی بودهاند ،یا
از روی عالقه و تنوعطلبی بوده یا بهدنبال تکنولــوژی و توان خروجی
جذابتر آنها بودهانــد و قطعاً دغدغه اصلی آنها کمتر مصرف شــدن
سوخت نبوده است وگرنه کســی که برای یک خودرو بیزبان در این
شــرایط اقتصادی  200میلیون تومان پول نقد کارت میکشد ،قطعاً
مشکلی با ماهی  50هزار تومان هزینه ســوخت کمتر یا بیشتر ندارد!
درمورد تولید آالیندگی که بهتر اســت خیلــی صحبت نکنیم چون
این موضوع اص ً
ال در ایران تعریفشــده نیســت و اگر از كسي درمورد
میزان  CO2تولیدشده خودرویش بپرسید ،مطمئنا نمیداند درمورد
چه صحبت میکنید .چه رســد به مالیات ســاالنه تولید آالیندگی و
محیطزیست .اما حال به سوال اول باز میگردیم ،آیا خرید خودروهای
هیبریدی در ایران عاقالنه است؟ باید بگوییم بله ،عاقالنه است! درست
اســت که ما بهاندازه اروپاییها دغدغه هزینه سوخت را نداریم و میزان
 CO2تولید شــده در خرید یک خودرو ،فاکتوری فراموش شده است
اما باید گفت خرید همین خودروها در کنار استفاده از تکنولوژی برتر و
خروجی بیشتر پیشرانه ،بهاندازه خود میتواند به کمشدن آلودگی هوا
و کمتر مصرف شدن سوخت ،ســرمایه ملی خودمان کمک کند .اگر
راستش را بخواهید ،باتوجه به فلســفه تولید این خودروها در بازارهای
جهانی ،در ایران خرید این نوع خودروها بهاندازه آنجا عاقالنه نیســت،
اما در حد خود عاقالنــه و کمک مهمی به محیطزیســت خواهد بود.
درنهایت باید گفت که بازیگر اصلی این داستان ،تاکسیرانی و حمایتهای
دولتی است .حمایتهایی که امیدواریم درنهایت باعث نوسازی ناوگان
لونقل عمومی با خودروهای هیبریدی و برقی شود تا شاید ما هم
حم 
بتوانیم هرروز صبح بهجای دود و آلودگی همیشــگی ،نفسی تمیز را
استشمام کنیم و انرژی اکسیژنی را به خونهایمان تزریق کنیم.
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ماشینبازی

مخور غم گذشته

01

وقتی صاحب ماشین خالق باشد و غم دنیا را نخورد ،نتیجهاش
میشود عکســی که در تصویر میبینید .چند الستیک نیمه
سالم و تکههایی از ماشــین که بههم وصلهپینه شده است!
بالههای کوسه هم شاهد حرفهای ما هستند! البته این روش،
حربهای هم برای مقابله با دیگر ماشــینها است که بهتازگی
کشف شده است!

طبیعتگرد حرفهای

02

کارتون پرطرفدار ســگهای خالدار  101را بهیاد دارید؟ این
ماشین از همان خانواده اســت فقط با ابعادی بزرگتر و کمی
شیکتر که در خدمت نیازهای انسان است و شاید برایتان جالب
باشد اگر بدانید در کشور سوئد به تولید انبوه رسیده است! در
سوئد این ماشین بهمنظور طبیعتگردی استفاده میشود و جزو
ماشینهای بسیار پرطرفدار است.

خوشمزهترینها!

03

این ماشین که در یکی از ایالتهای آلمان ساخته شده است ،برگر
کار نام دارد و بهمنظور جذب مشتری روزها و شبها در خیابان
میچرخد تا مردم بهسمت یکی از رستورانهای فستفود این
ایالت جذب شوند! اما نکته جالب ماجرا این است که افرادی که با
فرزندان کوچک خود به این رستوران بروند ،میتوانند یک دور با
این ماشین بزنند!

بیربط به حیوانات!

04

این ماشــین کوچکترین ربطی به حیوانات ندارد اما بهدلیل
اصرار یکی از افراد پولدار ،بهشــکل یک گربه ساخته شده تا
احتماال این فرد بتواند همسر خود را ســورپرایز کند! دلیل
دیگری اگر بهنظرتان میرســد ،لطفا با رســم شکل اعالم
کنید! این ماشین گربهای در کشور سوئیس تولید میشود و
مشــتریهای خاص خود را دارد .کاربرد اصلی این ماشین در
شهربازیها است.

بازیافتیها را دور نریزید!

05
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بارها شنیدهایم که گفتهاید هرچیز که عار آید ،یک روز
بهکار آید ،این مثل نمونه بارز و مشهود این ماشین است
که بهنظر میرسد راننده با انواع مواد بازیافتی و هرچه
در خانه داشته ،سعی در تزئین آن داشته است و شاید
تالشش هم بیهوده نبوده است!

الهه مسواک!

06

نمونه بارز دندانهای خود را هرشب قبل از خواب بهمدت ده
دقیقه مســواک کنید ،بهروایت تصویر ...نکته دیگری که در
ساخت این ماشین به آن اشاره شده است ،خندهرو بودن آن
است که برعکس بسیاری از ماشینهای ساخته شده در جهان
نیست و شکل منحصربهفردی دارد!

چایطلبان همیشگی!

07

هرچنــد ایرانیهــا اعتقــاد دارند کــه یکی از
حرفهایتریــن مصرفکنندگان چــای در جهان
هستند ،اما این عکس نشــان میدهد مردم دیگر
کشورها هم خیلی از این قاعده مستثنی نیستند و
شاید روزی که خیلی دیر نیست ،چند نمونه از این
ماشین را برای ایرانیها صادر کنند!

یک تیر و دو نشان

08

هرچند در این تصویر مشــخص نیست که فرد تالش
نافرجامی برای استفاده بهینه از طرح پرندههای خود
داشته و ماشین نیمهکارهاش ،اما آنچه واضح و مبرهن
است این است که راننده پرواز را در فیلمهای کالسیک
بسیار میپســندیده ولی راهوروش استفاده از آن را
درست متوجه نشده است!

برای ویراژطلبان!

09

شــاید اگر چند نمونه از این نوع ماشین
به ایران صادر شــود ،تعداد ویراژطلبان
و الییکشــان که معضالت همیشــگی
کشور هســتند ،به کمتر از نصف برسد و
مردم بتوانند شــبها با خال آسودهتری
سر بر بالین بگذارند .آقایان مسئول لطفا
رسیدگی کنند...

برای کالسیکبازان

10

اگر شــما هم جزو افرادی هســتید که هنوز چهره
فولکسهای قدیمی را فراموش نکردهاند ،دیدن این
عکس خالی از لطف نیست .این ماشین در نمایشگاهی
از ماشینهای کالســیک قدیمی به باالترین قیمت
فروخته شد!
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گزارش

توصیههای تابستانه برای خودرو شما

خودرویی برای تمام فصول
راه بیندازید ،ســعی کنید که آن را در یک سطح کم
و یکنواخت روشن کنید .اســتفاده بهینه از سیستم
کولر میتواند موجب بهبود مصرف ســوخت شده و
همینطور ،خودرو شما را در یک فرم خوب نگه دارد.
آمادهسازی سیستم خنککننده

شــاید خیلی از ما حتی حوصله حرکــت و راه رفتن
را در گرمترین روزهای ســال نداشــته باشیم و این
بیحوصلگی را مدام به گرمای بیشاز حد هوا نسبت
دهیم ،با اینحال اما شــاید برایتان جالب باشد اگر
بدانید خودرو و اتومبیل شما هم ممکن است حوصله
حرکت در روزهای تابستان را نداشته باشد! این مسئله
بدین معنی اســت که اتومبیل هم نیازمند نگهداری
دقیقتر در تابســتان اســت و این روزها توصیههای
متفاوتتری از دیگر فصول سال را میطلبد .در این
گزارش بخشی از این نکات را باهم میخوانیم.
پیشگیری بهتر از درمان است

این روزها هوا آنقدر گرم شــده که شــرایط سهولت
نگهداری را برای دارندگان خودرو نیز سختتر کرده
است .شاید خیلی از مردم هنوز ندانند که گرم شدن
زیاد قطعات ماشین میتواند موجب خسارت یا ازبین
رفتن آن شود ،پس بهتر اســت عالج واقعه را قبل از
وقوع آن دانست و تدابیری برای نگهداری خودرو خود
اندیشید .نکته مهم در اینباره این است که در ابتدای
فصل گرما ،موتور خــودرو را تحت آزمایش عملکرد
قرار دهید و بهگونهای تنظیم کنید که دمای سیستم
خنککاری موتــور درحد نرمال باشــد؛ همچنین
بررسی مدار سیستم جرقهزنی و سیستم خنککاری
و رفع عیب آن ضروری است.
از دیگر نکاتی که میتوان به آن اشاره کرد این است
که اگر فکر میکنید وجود ترموستات باعث گرم شدن
موتور میشود از سالم بودن آن مطمئن شوید .سپس
بقیه سیســتم خنککاری ازجملــه رادیاتور ،پمپ

38

خنککاری و تسمه را بررسی و عیب آنرا رفع کنید.
موتور خودرو در فصل تابستان به زمان کمتری برای
گرم شدن نیاز دارد.
الزامی به نام کولر...

این روزها هوا در شــهر تهران آنقدر گرم است که در
خیابانها کمتر ماشینی را میبینید که با شیشههای
باز و بدون اســتفاده از کولر درحال حرکت باشد ،اما
برای بهتر کار کردن کولر ماشین در فصل گرما نکاتی
هست که باید به آن توجه کرد.
 .1ابتــدا آنکه سیســتم کولــر خــودرو را بازدید و
ســرویسهای مربوط به آن مانند شارژ گاز ،تعویض
تسمه کولر و تعویض فیلتر خشککن هوای کولر را
انجام دهید .باتوجه به اینکه روشن بودن کولر ،توان
زیادی را از موتور میگیرد و باعث ازدیاد دمای موتور
و مصرف سوخت میشود ،بهتر است از کولر بهصورت
بهینه استفاده شود.
 .2اگر جعبهدنده و دیفرانســیل خودرو شــما از نوع
زمســتانه اســت حتما آنرا تعویض و از روغنهای
مناسب فصل یا چهارفصل استفاده کنید.
 .3آب مصرفی در خودرو باید ســختی کمی داشته
باشــد تا رســوب نگیرد؛ بهازای هر هزار کیلومتر یا
هفتهای یکبار باید سطح سیار خنککننده بازدید
شود .زمان تعویض سیال خنککننده کولر در شرایط
عادی معموال ســاالنه یا پس از طی مسافت  30هزار
کیلومتر است اما زمانهای تعویض سیال در شرایط
سخت رانندگی و بسته به شرایط ،انجام میشود.
 .4بهجای اینکه کولر را در یک زمان کم ،با فشار زیاد

شــاید خیلیها فکر کننــد اســتفاده از ضدیخ تنها
مخصوص فصل زمستان اســت اما افزودن ضدیخ به
سیستم خنککننده ماشــین یکی از نکات ضروری
ماشین در فصل تابستان است .پیش از افزودن ضدیخ
در سیســتم خنککننده باید از ســامت و کارایی
قســمتهای مختلف سیســتم خنککاری مانند
ترموســتات ،پمپ آب ،شــیلنگها و درب رادیاتور
مطمئن شوید.
با بازکردن بســت اتصال خروجی از ترموســتات و
شیلنگ الستیکی باید تمام مســیر گردش ضدیخ،
با آب یا محلولهای ویژه ،شستوشــو و تمیز شود.
بدنــه بیرونی رادیاتور بهوســیله برس پالســتیکی
نرم با محلول آب و صابون شســته میشــود تا عبور
هــوا از میان پرههــای رادیاتــور بهتر انجام شــود.
پس از انتخاب ضدیخ مناســب ،باتوجــه به توصیه
سازنده خودرو ،شــرایط آبوهوایی و درنظر گرفتن
حجم خنککننده ،مقــدار ضدیخ مورد نیاز را داخل
رادیاتور بریزید .شــایان ذکر اســت که سازندگان
خودرو ،اســتفاده از محلول  ۱:۱ضدیــخ و آب (50
درصد حجمی آب و  ۵۰درصد ضدیــخ) را بهعنوان
ســیال خنککننده مناســب در خودروها توصیه و
بهکارگیری آنرا در مدت سال تاکید میکنند.
توصیههای مهم در سفرهای تابستانی

هراتومبیلیقبلازسفربایدبهدقتموردبازبینیومعاینه
فنی قرار گیرد تا از آماده بودن آن برای سفر مطمئن شد.
هنگام سفر ،سالم بودن چراغها و ترمز از ضروریترین
مسائلی است که باید به آن توجه کرد و دقیقا میزان روغن
موتور و پاکیزه بودن فیلتر هوا ،آب رادیاتور ،باد و وضعیت
الستیکها ،بخاری ،موتور برفپاککن و تیغههای آن،
روغن گیربکس و دیفرانسیل را بررسی کرد .توصیههای
زیر را جدی بگیرید.
 .1کودکان خردسال بههیچوجه نباید در روزهای داغ
تابستان در خودرویی که درهایش قفل و شیشههایش
باالست ،تنها بمانند .دمای درون خودرو میتواند در
اثر تابش مستقیم نور خورشید در هر دقیقه یک درجه
سانتیگراد افزایش یابد و در مدتزمانی کوتاه به بیش
از  70درجه برسد.
 .2میتوان همه درها را پیش از استارتزدن خودرو
باز کرد تا گرما از اتاق آن خارج شود.
 .3در سفرهای طوالنی در فواصل زمانی منظم مدتی
پدال ترمز را پایین نگهدارید.
 .4از خودرو خود غافل نشوید .شیلنگها ،کمربندها،
سیستم تهویه ،باد چرخها و روغن آنرا کنترل کنید.

گفتوگو

گفتوگو با مجید آقاابراهیمی

با خودرو خود زندگی کنید
مجیــد آقاابراهیمی ،یکــی از معروفترین
مکانیکهای شــهر تهران است که تحصیالت
مرتبط با خودرو دارد .او در گفتوگوی اختصاصی
با ما نکات مهمی از نگهداری ماشــین در فصل
تابستان را متذکر شــده است که خواندنشان
خالی از لطف نیست.
آقای ابراهیمی مهمترین نــکات نگهداری از
خودرو در فصل تابستان چیست؟
ماههای گرم سال میتوانند خسارت و خرابیهای
زیادی به وسیله نقلیه مردم وارد کنند .با اینحال
اما دانستن برخی تکنیکهای ساده میتواند از
بسیاری مشــکالت احتمالی جلوگیری کند .از
قدمهای کوچکی مانند تمیز کردن کفپوشها
گرفتــه تــا کارهایی ماننــد بــاال زدن کاپوت،
روشهای مختلفــی برای رانندگــی ایمنتر و
راحتتر در فصل تابستان وجود دارند .اولین نکته
شاید این باشد که بگویم در وهله اول باید ماشین
خود را تمیز نگه دارید!
یعنی تمیزی ماشین از نکات نگهداری از آن در
فصل تابستان است؟
دقیقا همینطور اســت .ببینید یک زمستان و
بهار پر بارش و طوالنی میتواند فشــار زیادی را
به خودرو شما وارد کند بنابراین ،شما میبایست
یک بررسی دقیق در بیرون و داخل داشته باشید
و لکههای زنگزدگی احتمالی را در زیر خودرو و
بدنه پیدا کنید .وجود لکه زنگ در این قسمتها
احتما الً نشا ندهنده مشــکل در سیستم ترمز
یا گلگیرهاســت که نقص در آنها خسارتهای
جبرانناپذیــری بــرای خودرو درپــی دارد .به
اینمنظــور لبههای برفپاککــن ،درزگیرها و
سایر قطعات الستیک را دوباره بازرسی کنید و در
صورت لزوم آنها را تعویض کنید .در همینحال،
حتماً از پاککردن نمکها و تمام باقیماندههای
فصل زمســتان مطمئن شــوید تا به این وسیله
احتمال خوردگی قطعات را کاهش دهید.
درخصوص بررسی تایرها چطور؟
آبوهوای تابســتانی هوای داخل تایرهای شما
را منبســط میکند و آنها را در خطر ترکیدگی
قرار میدهد .بر ایناســاس ،میبایست همیشه
از وضعیت مناسب فشار باد آنها اطمینان حاصل
کنید .متاسفانه بســیاری از افراد بهاشتباه فکر
میکنند که فشار باد مناسب بر دیواره تایر درج
شــده اســت ،ولی چنین چیزی درست نیست.
چیزی که در آنجا درج شــده ،حداکثر فشار باد
الستیک اســت .آجها نیز اهمیت خود را دارند و
همیشه باید برای تعویض تایرهای قدیمی آماده
باشــید .ضمن اینکه همین کارها ،یعنی بررسی
آجها و فشار باد را برای الستیک زاپاس نیز باید
انجام دهید؛ چراکه همین الستیک است که قرار

است شــما را از ماندن و توقف طوالنی در جاده
نجات دهد .نکته دیگر هم درباره کاپوت است.
نکات آن چیست؟
ببینید طبق آمار ،بررسی  ۱۵دقیقهای زیر کاپوت
در هر ماه میتواند  ۷۰درصد از مشــکالت منجر
به خرابی در جاده و بزرگراه را کاهش دهد .بدین
منظور وضعیت باتری را نیز درنظر داشته باشید؛
چراکه دماهای باال میتوانند فشــار زیادی وارد
کنند .ضمن اینکه ،بررسی سطح مایعات وسیله
نقلیه خود را فرامــوش نکنید ۵ .مایع مهم ،یعنی
روغن ،مبرد ،روغنهای گیربکس ،فرمان و ترمز،
همگی خودرو شما را ســرپا نگه میدارند .سطح
پایین مایعات میتواند نشاندهنده یک نشتی در
شیلنگها ،یا یک مشکل بزرگتر باشد .مهمتر از
همه ،به سطح پایین روغن ترمز توجه کنید .شاید
باور اینکه خرابی و نقص جدی ماشینها در فصل
تابستان بسیار از آمار این میزان در فصل زمستان
بیشتر است کمی سخت باشــد اما واقعیت دارد.
مردم بیشتر در فصل زمستان بهفکر اتومبیل خود
هستند اما درحقیقت باید برعکس این ماجرا باشد.
چطور؟
عملکرد نادرســت و نادقیق سیستم جرقهزنی
میتواند ســبب افزایش دمای موتــور و جوش
آوردن آن در تابستان شــود؛ بنابراین بهتر است
از هر  8هزار تا  10هزار کیلومتر ،دلکو بررســی
و تنظیم شــده و پالتینهای فرســوده تعویض
شوند .ضمناً شــمعها را نیز در این فاصله بازدید
و تمیز کرده و حداکثر هر  25هزار کیلومتر ،آنها

را تعویض کنید .نکته دیگر این است که در فصل
گرمــا ،آب باتریها نیز زودتر تبخیر میشــود؛
بنابراین طی هر بار تعویض روغن ،آب باتریها را
نیز بررسی و کنترل کنید و درصورت کمبود آب،
فقط به آن آب مقطر اضافه کنید.
نکته دیگری هست که مردم باید از آن مطلع
باشند؟
چند نکته هســت کــه فکر میکنــم اگر مردم
بدانند و آنرا رعایت کنند ،شــاهد خرابیهای
کمتر ماشــین در این فصل هســتیم .در فصل
تابستان اگر هوا بســیار گرم باشد ،ممکن است
خدایناکرده به ماشــین آســیب جدی برسد و
حتی منجر به آتشسوزی شود؛ بنابراین اتفاقات
ناگواری میافتد که کســی حتی فکرش را هم
نمیکند .یکی از سادهترین نکات این است که از
پارک کردن اتومبیل در زیر نور مستقیم آفتاب
خودداری کنید تا بدین وســیله تبخیر بنزین از
باک اتومبیل را به حداقل برسانید.
 .2وجود ضدیخ در آب رادیاتــور حتی در فصل
تابستان نیز مفید اســت زیرا دمای جوش آب را
باال برده و از رسوبگرفتگی و خوردگی زودهنگام
آن جلوگیری میکند.
 .3هر  8هزار تا  10هزار کیلومتر تســمهپروانه
را بررسی کنید تا ســالم بوده و لمی آن در حد و
اندازههای توصیهشده باشد.
 .4تقریبــاً هر دو ســال یکبار بایــد آب درون
رادیاتور را خالی کرده و اقــدام به تمیز کردن و
رسوبزدایی لولههای آن کرد.
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معرفی یکی از ده ماشین برتر کالسیک در جهان

بنز معماری ،ماشین کالسیکبازها

هرچند اگر خرید ماشین کالسیک در ظاهر کار عاقالنهای
نباشد،اماتجارتباماشینهایکالسیکیکیازپرکارترین
وجالبترینسرگرمیهایمردمدردنیاست،اینراازعالقه
مردمبهنمایشگاهماشینهایقدیمیکههمهسالهدراغلب
کشورهایجهانبرگزارمیشود،میتوانفهمید.نکتهدیگر
اما عالقه مردم همه کشــورها به این نوع خودروها است.
در این صفحه با یکی از پرطرفدارترین نوع ماشــینهای
کالسیکآشناشوید.
چرااینماشیندردستهکالسیکهااست؟

اینکه یک ماشین چقدر باید قدمت داشته باشد تا بهعنوان
یک خودرو کالسیک شناخته شود در کشورهای مختلف،
متفاوت است .میانگین این عدد  25ســال است ،اما در
کشورهای اروپایی به 30سال و در کشورهای آمریکایی به
 15سالنیزمیرسدومیتوانعنوانیکماشینکالسیک
را در این بازه قدمت به یک ماشــین داد .همچنین زمان
تولید یک ماشین و زمان توقف یک مدل هم میتواند در
کالسیک نامیدن آن نقش داشته باشد .مرسدس بنز115
که در ایران بنز معماری نامیده میشود ،یکی از مهمترین و
جذابترین نوع ماشینهای کالسیک در دنیاست.
دردستهآلمانیها!

پس از معرفی و محبوب شدن ماشین کالسیک آمریکایی،
ماشینهای کالسیک آلمانی نیز جایگاه ویژهای در دهه
هفتاد پیــدا کــردBMW 2002 ( 1968 – 1975)، .

MERCEDES W113 SL (1963 – 1971)،

 MERCEDES SLCو MERCEDES W115که
در ایران با نام بنز معماری معروف است ،جزو محبوبترین
خودرو کالسیک آلمانی محسوب میشوند که ظرافت،
دقت ،طراحی قطعات ماشین کالسیک آلمانی نکته قابل
توجه در این ماشینها است.

طراحیوساخت،برایکالسیکبازها

طراحي و ساخت اين اتومبيل در سال 1967بهپايان رسيد.
در سال  1968متولد و به بازار ارائه شد و توليد آن تا سال
 1975ادامه داشت .اين ماشین با دو شماره شاسي مختلف
ارائه شده است؛ شاسي W114و شاسي .W115آن دسته
از ماشینهایی که موتور  6سيلندر يا  5سيلندر داشتند،
با کد شاسي  W114به بازار ارائه شــد و آنها که موتور 4
سيلندر داشتند با کد شاسي W115ارائه شدند.
تغییراتعمده

اواخر سال 1972بود که تغييراتي در اين ماشين ايجاد شد
و با شمایلی جديد راهی بازار شد .اما تغييرات ایجادشده،
چهبود؟شيشههايلچکيحذفوآيينههايبغلهمعوض
شدند .کنار ستونهاي جلو و لبه سقف آبگيرهايي نصب
شدند که در هنگام بارندگي از پاشيدن آب برفپاککن
به شيشههاي کناري جلوگيري شود .رادياتور و جلوپنجره
عريضترشدند.پالکجلواززيرسپربهرويآنمنتقلشدو
زههاي استيل زير سپر حذف شدند؛ همچنین پايه ستاره
ايستادهجلوکوچکترودستگيرهصندوقعقببلندترشد.
این تغییرات باعث شد مردم اشتیاق بیشتری به داشتن این
ماشین نشان دهند و باعث هرچه محبوبتر شدن این نوع
مرسدس بنز در دنیا شد.
مزیتهایجالب

سيستم تعليق مستقل جلو و نيمهمستقل عقب که شامل
ديفرانسيل ســهتکه و فنرهاي مارپيچ و کمکفنرهاي
گازي اســت ،این امکان را به اين خــودرو میدهد که در
پستيبلنديها هر چرخ بهصورت مستقل عمل کرده و از
کج شدن خودرو جلوگيري میکند .مزيت دیگر اين نوع
ديفرانسيل اين است که ديفرانسيل زير اتاق بسته شده و
حرکتي ندارد که باعث فرسودگي گاردان و چهارشاخ آن

شود .آنچهآنزمانهمگانراشگفتزدهکرد،سيستميدر
قسمت تعلیق عقب این خودرو بود که باعث ميشد ارتفاع
خودرو در سرعتهاي باال بهطور خودکار(بر اثر فشار هواي
وارد شده روي اتاق و صندوق عقب) کم شود تا فرمانگيري
آسانتر شود .مزيت ديگر اين سيستم اين است که هنگام
پربودنصندوقعقبوسنگينبودنعقبماشين،چرخها
کمي تغيير زاويه داده و از هم باز ميشوند.
یکفرمانتقریباهیدرولیک!

جعبهفرمــان ايــن خــودرو حتــی در نــوع معمولي
(غيرهيدروليک) طوري تنظيم شــده که با نيرويی کم،
راحت ميچرخد .دليل سادهای هم دارد .اينکه فرمان اغلب
ماشينها اصطالحا 3دور قفل تا قفل ميگردد ولي فرمان
اين ماشين4.5دور قفل تا قفل قابلیت چرخش دارد .همين
ويژگي باعث ميشــود تا پارک کردن اين ماشین خیلی
سادهتر از چیزی باشد که همه افراد تصور میکنند .مصرف
سوخت این مدل از بنز ،هم در مدل ،220درصورت تنظيم
بودن موتور  12تا  13ليتر در  100Kmسيکل ترکيبي و
 9تا 10ليتر در  100Kmجادهاي است که تقريبا با  405و
سمند و پرشيا و ...برابري ميکند.
لذترانندگی

پدال گاز اين ماشين برخالف همه اتومبيلها که با سيم به
دريچهگازموتوروصلميشوند،بهکمکچنداهرمفلزيبه
دريچه گاز کاربراتور ميرسد که باعث سفت نشدن پدال گاز
پس از چند سال و افزايش بيش از حد طول عمر آن ميشود.
در میان همان اهرمها يک قسمت االکلنگ مانند هست که
باعث ميشود وقتي راننده پایش را روي پدال گاز ميگذارد،
ماشين گاز نخورد و فقط وقتي که به پدال فشار ميآورد
ماشين گاز میخورد! اين امر باعث ميشود عضالت پا ديرتر
خسته شوند و فرد رانندگي لذتبخشي را تجربه کند.
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ایرادات خودرویتان را بو بکشید

گاهی پیش از آنکه خودرو خراب شود و هزینههای باالیی را
روی دستتان بگذارد میتوانید به ایرادات خودرو پی ببرید
و پیش از اینکه شما را متحمل ضررهای هنگفت کند به
تعمیرگاه مراجعه کنید .رانندههای کارکشته برای بو بردن
بوایرادات خودرو
از ایرادات احتمالی بهوسیله شامه خود عی 
را بو میکشند .به همین دلیل میتوانید با آشنایی با انواع
بوهایی که ممکن اســت در اتومبیل به مشاممان بخورد،
میتوانیم از ایرادات خودرو خود آگاه شویم.
بویروغنداغ

یکی از مهمترین مواردی که با بویایــی میتوان به آن پی
برد ،بوی روغن داغ است که در بعضی از خودروهای پرکار
احساس میشود و درصورت عدم پیگیری میتواند منجر
به ضررهای سنگینی در خودرو شود .این اتفاق در زمانی
رخ میدهد که روغن به سیستم اگزوز خودرو نشت کرده و
بسوزد .با مراجعه به تعمیرگاههای مجاز نسبت به عیبیابی
خودرو اقدام کنید.
بویبنزین

یکی دیگــر از بوهایی که اغلب افراد حداقــل یکبار آنرا
بوایراد
احساسکردهاند،بویبنزیناستکهنشانازیکعی 
در خودرو دارد .معموالً بوی بنزین بهصورت خام به مشام
افراد میرسد که این بو نشان از نشتی موجود در سیستم
تزریقخودرویادیگرمواردیاستکهبابنزینسروکاردارند.
در بعضی از موارد که نشتی بنزین زیاد است ،حتی اتفاقات
ناگواری همانند آتشسوزی خودرو ناگزیر بوده و میبایست
برای جلوگیری از این اتفاقات نســبت به تعمیر و رفع این
مشکلاقدامشود.
بویشربتشیرین

شاید برایتان عجیب باشــد که بدانید در هنگامیکه مایه
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خنککننده خودرو از محوطه آن نشــت کند ،شما بویی
شبیهبویشربتشیرینیابویشیرهدرختافرارااستشمام
خواهید کرد که نشانه بسیار مهمی از این اتفاق است .این بو
بعد از گرم شدن موتور یا زمانی که موتور را خاموش کردیم
حس میشود .دلیل آنهم مایع خنککننده موتور است
که بوی شیرینی دارد ،اما سمی است .این مایع حاوی اتیلن
گلیکولاست.درصورتیکهنشتیاینمایعازمحوطهبسیار
جدی باشــد ،میتواند صدمات جبرانناپذیری به موتور
خودرو وارد کرده و با افزایش دمای موتور ،صدماتی به موتور
وارد کند.
بویپالستیکسوخته

بوی پالستیک سوخته معموالً به لنت ترمز و سیستم ترمز
خودرو بازمیگردد .بهطور مثال درصورتیکه با ترمزدستی
نیمه باال حرکت کنید ،قطعاً پس از چند کیلومتر راه رفتن،
لنت بسیار داغ شده و دود غلیظی از آن بلند خواهد شد ولی
قبل از اینکه الستیک خودرویتان آتش بگیرد ،میتوانید با
بوی پالستیک سوختهای که ابتدا از آن بلند میشود از این
اتفاق جلوگیری کنید .بهطورکلی درصورتیکه با هرکدام از
بوهایگفتهشدهمواجهشدید،بدونفوتوقتبهنمایندگی
مجازیاتعمیرگاههایمجازمراجعهکردهومشکلرابرطرف
کنیدتاازپرداختهزینههایاضافینجاتپیداکنید.
بویبدپایاجوراب

این بو زمانی که سیستم ایرکاندیشن را روشن میکنید به
مشاممیرسد.دلیلآنمیتواندوجودنوعیقارچباشدکهدر
فضایمرطوبایرکاندیشنوداخلسیستمتبخیربهوجود
آمده و رشد کرده است .برای رفع این مسئله میتوانید فقط
پنکه ماشین را تا درجه آخر روشن کنید و اجازه بدید که فن
چندین دقیقه کار کند تا فضای داخل سیستم را خشک
کند .اما اگر مشکل پابرجا بود باید از اسپریهای مخصوص

اینکاراستفادهکنید.
بویگوگرد

بعد از یک رانندگی بســیار طوالنی و توقف خودرو ممکن
است بوی گوگرد را حس کنید که دلیل آن وجود گوگرد در
روغن گیربکسهای دندهای است که برای افزایش مقاومت
روغن بهکار میرود و بعد از چندین ســال به مادهای بدبو
تبدیلمیشود.
بویکاغذسوخته

هنگامیکه دندهها را عوض میکنید و در همهحال این بو
وجود دارد دلیلش میتواند از صفحه کالچ ماشــین باشد
که درحال از بین رفتن یا بهاصطالح در حال سوختن است.
چراکه در ساخت صفحهکالچ از ترکیبی از کاغذ استفاده
میشود .در این شرایط بهتر اســت که هرچه سریعتر به
تعمیرگاه مراجعه کنید و صفحهکالچ خودرو خود را عوض
کنید.
بویتخممرغفاسد

اگراینبوزمانیکهموتورماشینروشناستبهمشامرسید
دلیل آن بهخاطر بوی هیدروژن سولفید در اگزوز است که
عامل ایجاد هیدروژن سولفید ذرات کم گوگرد در بنزین
است.اینذراتدرمبدلکاتالیکتبدیلبهدیاکسیدگوگرد
شده و نشاندهنده مشکل در سیستم انژکتوری است .اما
بیشتراوقاتاینمشکلبهدلیلخرابیمبدلکاتالیکاست.
بوینانتُستسوخته

این بو ممکن است از یک مدار کوتاه الکتریک یا عایق روی
سیمباشدکهدرحالسوختناست.زیرکاپوتراچککنید.
رانندگی در این شرایط خطرناک است پس به نزدیکترین
تعمیرگاهمراجعهکنیدیاازنیروهایامدادکمکبخواهید.
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