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صنعت خــودرو  یکی 
از صنایــع مهــم در 
بسیاری از کشورهای 
دنیــا  توســعه یافته 
به حســاب می آیــد؛ 
چراکه این صنعت نقش مهمی در رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت و به دنبال آن رشــد اقتصادی دارد. در 
ایران نیز صنعت خــودرو به دلیل ارتباط  با حدود ۶۰ 
صنعت دیگــر چون صنایع فوالد، آهــن، آلومینیوم، 
پالستیک، شیشه، منســوجات، الستیک و... گردش 
مالی بسیار باالیی در اقتصاد کشور دارد و گفته می شود 
تولید هر دستگاه خودرو حداقل دو شغل ایجاد می کند. 
این موضوع گرچه به اعتقاد بســیاری صنعت خودرو 
را به اصطالح لوس کرده و ســبب شــده تا دولت ها 
در ایران در مواقع مختلــف از این صنعت بیش از حد 
حمایت کنند، اما همین گستردگی در مواقع بحرانی 
این صنعت را با تالطم بیشتری دست به گریبان کرده 
است. به همین دلیل پیش بینی می شود با افزایش نرخ 

ارز شاهد موجی از این تالطم در سال جاری باشیم.
در حالی که نرخ ارز در کشــور چندسالی دستخوش 
نوسان چندانی نشده بود، در روزهای پایانی سال 9۶ 
با یک انفجار مواجه شد و در روزهای ابتدایی سال نیز 
روند رو به افزایش آن متوقف نشد. این درحالی است 
که پیش بینی می شود افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور 
تاثیر قابل توجهی داشــته باشــد، درحالی که برخی 
معتقدند این اثرات تنها جنبه منفی ندارد و می تواند 

با مدیریت صحیح آثار مثبتی نیز در پی داشته باشد.
ســال 1394بعد از توافق برجام بین ایران و کشورها 
غربی، امیدها به رونق گرفتــن اقتصاد افزایش یافت 
و در این میان قطعه ســازان داخلی نیز دوباره امیدوار 
شدند که با همکاری شــرکت های داخلی و خارجی ، 
تسهیل در مبادالت ارزی، ورود سرمایه های خارجی 
به کشور، گشایش بازارهای خارجی بر تولیدات داخلی 
و... بار دیگر این صنعت جایــگاه قابل قبول خود را در 
اقتصاد کشــور پیدا کند. حتی در همین حین و بین 
سهام شرکت های خودروســازی شروع به رشد کرد، 
اما با گذشت زمان آنچه انتظار می رفت تحقق نیافت 
و درهای نیمه گشوده کشور در اقتصاد داخلی رونقی 
نینداخت. ناپایداری برجــام و مخالفت های داخلی 
و خارجی مخصوصا با روی کار آمــدن دونالد ترامپ 
در آمریکا پویایی اقتصادی در کشور را با پیوستن به 

مبادالت جهانی سخت و سخت تر کرد.
از سوی دیگر در سال های اخیر شاهد بودیم که دولت 
با قیمت گذاری بر بسیاری از کاالهای داخلی از افزایش 
قیمت آنها جلوگیــری کرد و این موضــوع درمورد 
خودروهای داخلی نیز صادق بود. به گفته کارشناسان 
اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل نوســان قیمت ارز 
»انتظارات تورمی« اســت. به همین دلیل می توان به 
این نتیجه رســید که افزایش نرخ ارز در این شرایط 
امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. حال این افزایش 
چه تاثیراتی بر صنعت خودرو داخلی خواهد داشت. 
برخــی از پیش بینی ها خبــر از افزایش 15 درصدی 

قیمت خودرو داخلی و 5۰ درصــدی قیمت خودرو 
خارجی دارد. در این میان بیشــترین تاثیر نرخ ارز بر 
نرخ مواد اولیه وارداتی خواهد بود و در این شــرایط 
صنایعی که از طریق مواد اولیه و ماشین آالت خارجی 
تولید می شوند، بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارز 
متحمل خواهند شد چراکه با باال رفتن هرگونه نرخ ارز، 
نرخ تمام شده محصوالت نیز در بازار افزایش می یابد 
و تاثیر واقعی آن بر بدنه تولید در ماه های آینده بیشتر 

مشخص خواهد شد.
این درحالی اســت که عمده مشــتریان خودروهای 
داخلی، هم وطنانی هستند که قدرت خرید آنها متعاقب 
افزایش نرخ ارز کاهش می یابد و در نتیجه این موضوع 
میزان خرید خودرو را کاهــش می دهد و درنتیجه بر 
تولید خودرو داخلی و قطعه نیز اثر مســتقیم خواهد 
داشت و می تواند اثرات ســوء فراوانی را در بخش های 

مختلف صنعت خودرو به همراه داشته باشد. 
در شــرایط کنونی برخــی از تحلیلگــران اقتصادی 
معتقدند، گرچه وضعیت اقتصادی کشور وخیم است 
اما باید در همین وانفسا هم دنبال راهی برای مدیریت 
صحیح با باالترین بازده گشت. بر همین اساس شاید 
بتوان گفت تنها راهــکار مقابله بــا افزایش قیمت و 
نوســانات ارز در ایران، تقویت تولیــد داخل و بخش 
خصوصی اســت. که این موضوع نیز نیازمند فراهم 
آمدن پیش زمینه هایی است که از جمله آن می توان 
به توجه هرچه بیشتر بانک ها در حوزه سرمایه گذاری 

داخلی اشاره کرد.

صنعت خودرو در فراز و فرود ارز
سرمقاله

 سعیده علیپور



مسئولیت های اجتامعی

مســئولیت های اجتماعی شــاید در نگاه اول به عنوان حاشــیه 
فعالیت های یک شــرکت صنعتی به نظر برســد اما اگر دقیق تر 
شــویم این موضوع با متن کار گره ای باز نشــدنی خورده است.

فعالیتی که اگر چه در خیلی از موارد نه تنها سودی برای شرکت 
نخواهد داشت بلکه تقریبا در همه پروژه ها بودجه هایی غیرقابل 
باور نیز روی دست مدیریت می گذارد اما برداشتن قدمی مثبت 
در جهت فرهنگ سازی کردن موضوع کمک و همنوع دوستی،حس 
امنیتی برای فرد به ارمغان می آورد که با هیچ دارایی کالن مادی 

برابری نمی کند.

5شماره 08      اردیبهشت 1397

پرونده



6

مسئولیت های اجتماعی

گام بلندی که برای حفاظت از محیط زیست توسط خیریه نیکوکاران راز برداشته شد:

کاشت 20 هزار نهال
در مجتمع اورند پیشرو

هلدینــگ رایزکو را همگان به عنــوان یک مجموعه 
بزرگ اقتصادی می شناســند. مجموعه ای که البته 
درکنار این موضوع نگاهی جدی هم به امور اجتماعی 
دارد. یکی از اهداف بزرگ ریاســت هیئت مدیره این 
هلدینگ یعنی دکتر حمیدرضــا صمدی، حضوری 
پررنــگ در فعالیت هــای اجتماعی ازجملــه امور 
خیریه، محیط زیســت و... اســت. ماننــد تولید آب 
معدنی دی دی با هــدف فروش این محصول و صرف 
درآمدهای آن برای کمک به زنان سرطانی، کودکان 
بدسرپرســت و بی سرپرســت و همچنین کمک به 
محیط زیست یا تاسیس خیریه راز، تاسیس درمانگاه 
اورند سالمت و تاســیس مجتمع مسکونی، موسسه 
آموزشی و هایپرمارکت در مجتمع صفادشت است. 
در آخرین روزهای سال 139۶ و چند روزی بعد از روز 
درختکاری بود که یکی دیگــر از فعالیت های عظیم 
اجتماعی این هلدینــگ باحضور حمیدرضا صمدی 
برگزار شد و مراسم نمادین کاشت 2۰هزار اصله نهال 
توســط خیریه نیکوکاران راز صورت گرفت؛ در این 
مراسم که روز بیست و ششم اســفندماه در مجتمع 
صنعتی 17 هکتاری اورند پیشــرو برگزار شــد امام 

جمعه، شهردار، فرماندار، رئیس شورای شهر و جمعی 
از مدیران شهرستان صفادشت نیز حضور داشتند. در 
بخشی از مراسم که به مناســبت بیستمین سالگرد 
فعالیت هلدینگ راز صورت گرفت، سپیده رحیمیان 
مدیرعامل خیریه نیکوکاران راز  به فعالیت  های این 
موسسه اشــاره کرد و گفت: »فعالیت  های خیریه راز 
در سه بخش محیط زیســت، کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرســت و کودکان کار و همچنین پیشگیری 
از ســرطان های مربوط به زنان اســت.« مدیرعامل 
خیریه راز با اشاره به فعالیت یکسان در هر سه بخش 
صبحت هایش را اینگونه ادامه داد: »در همین راستا 
و در طول یک ســال آغــاز به  کار این خیریه ســعی 
کرده ایم که این سه حوزه را پوشــش دهیم و امروز 
نیز با برگزاری این مراسم توانستیم در جهت اهداف 
محیط  زیستی و مسئولیت اجتماعی مان عمل کنیم. 
مدیرعامل موسســه نیکوکاران راز همچنین وعده 
کاشت بیســت ویک هزار اصله نهال دیگر را در اولین 
روزهای سال جاری  داد و گفت: قرار است این پروژه 
درختکاری در سطح مســکن مهر و شهر صفادشت 

انجام گیرد.

    صمدی: امور خیریه را فعالیت روزمره می دانیم 
در ادامه این مراســم دکتر حمیدرضا صمدی رئیس 
هیئت مدیره هلدینگ رایزکو که این موسسه خیریه 
جزو زیرمجموعه های آن به شمار می رود در سخنانی 
اعالم کرد: »همه ما سعی می کنیم در زندگی مان یک 
کار خیر انجام دهیم و تا می توانیم از دیگران دستگیری 
کنیم، اما این یک امر مقطعی است و نمی تواند اهداف 
ما از انجام مسئولیتهای اجتماعی مان را محقق کند و 
به نوعی کافی نیست.« صمدی در ادامه عنوان کرد: »ما 
بر خود فرض می دانیم که این رویه را تغییر دهیم و این 
مسئولیت را به عنوان امر روزمره خود بدانیم به  همین 
دلیل خیریه راز را تاسیس کردیم.« رئیس هیئت مدیره 
رایزکو همچنین اعالم کرد که تمام ســود حاصل از 
فروش شرکت آب معدنی دی دی که با درهای سه رنگ 
آبی، سبز و صورتی تولید می شود، صرف امور خیریه 
شده که هرکدام از این سه رنگ نماد یک فعالیت خیریه 
این شرکت است. وی در پایان صحبت هایش خطاب 
به حاضران گفت: امیدواریم بتوانیم قدم خیری برای 
محیط زیست و فضای ســبز برداریم و به مسئولیت 

اجتماعی خودمان در این زمینه عمل کنیم.



7شماره 08      اردیبهشت 1397



8

جشن پایان سال

آخرین شــنبه سال ســالن اجتماعات فرهنگسرای 
شهرستان صفادشــت پر از شور و نشــاط پرسنلی 
بود که یک ســال دیگــر را در گروه بــزرگ رایزکو 
ســخت فعالیت کرده بودند. عصر 2۶ اســفند 9۶ 
جشن بزرگ آخر ســال هولدینگ رایزکو و شرکت 
اورند پیشرو درحالی برگزار شد که دکتر حمیدرضا 
صمدی، مدیرعامل گروه صنعتی رایزکو و موســس 
شرکت اورند پیشرو به همراه خانواده شان و همچنین 
مدیران و معاونان و تمام پرسنل این مجموعه دراین 

فرهنگسرا حضور داشتند.
درحــال حاضر، هلدینــگ رایزکو ســهامدار عمده 
افزون بر 21 شرکت اســت که در حوزه های مختلف 
سرمایه گذاری از قبیل خودروسازی، قطعات خودرو، 
نفت، گاز و پتروشــیمی، آب معدنی، مسئولیت های 

اجتماعی مشغول به فعالیت است.
این درحالی است که شرکت اورند پیشرو بیش از 2۰ 

سال است  که یکی از پیش قراوالن قطعه سازی بخش 
خودرو کشور محسوب می شود. شرکت اورند پیشرو 
در ســال 137۶ در زمینه طراحــی و تأمین قطعات 
پلیمری خودرو بــا 2۰۰ نیرو آغاز کــرد و حال این 
شرکت به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه گروه رایزکو 
با بیش از 11۰۰ نیروی فعال به یکی از شــرکت های 
برتر و پیشــرو در زمینه تولید قطعات خودرو تبدیل 

شده است. 
این مراسم با تالوت قرآن آغاز شــد و با اجرای گروه 
سرود فرزندان پرســنل این مجموعه ادامه پیدا کرد. 
در این مراســم دکتر حمیدرضا صمدی درخصوص 
فعالیت های یک سال گذشته این مجموعه سخنرانی 
کرد. او در این ســخنرانی از اهمیت ادامه همکاری با 
پرســنلی گفت که این مجموعه را همچون خانواده 
خــود می دانند و بــرای آن دل می ســوزانند و ابراز 
امیدواری کرد کسانی که بدون انگیزه در این مجموعه 

فعالیت دارند در سال آتی تالش خود را برای همکاری 
بیشتر کنند چرا که در غیر این صورت امکان همکاری 

با این گروه مقدور نخواهد بود.
 همچنیــن در ادامه این مراســم از دکتر مســعود 
همایون فــر رئیس و محســن صابری دبیــر انجمن 
مدیریت منابع انســانی ایران لوح تقدیری را به دکتر 
صمدی به پاس فعالیت های گسترده در این خصوص 
اهدا کردنــد. بعد از اهدای این نشــان دکتر صمدی 
و تمام معاونان اعم ازعلیرضــا اصالنی معاون بهبود 
توسعه دو، احمدرضا صمدی معاون بهبود توسعه سه، 
نرگس نوروزی معاونت اقتصادی، عباس غفاری معاون 
سرمایه انسانی، آرمان موسوی مدیرعامل اورند پیشرو 
به همراه خانواده دکتر صمدی برای اهدای جوایزی 
به کارمندان نمونه روی ســن حاضر شدند و پس از 
پایان مراســم نیز عکس گروهی حسن ختام جشن 

پایان سال بود.

گزارشی از جشن آخر هولدینگ رایزکو

تقدیراز پرسنل نمونه درجشن آخرسال
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حاشیه



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

و رونمایي از خودروهاي داخلي و خارجي است.
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رویداد

پرونده



12

گزارش

اگر از اکثر شهروندان تهرانی مخصوصا آنهایی که هرروز 
مجبور به استفاده از خودروهایشــان در سطح وسیع 
پایتخت هستند، سوال کنید که بهترین دوران رانندگی 
در این شــهر چه زمانی اســت، همــگان متفق القول 
تعطیــالت 13 روزه نوروز را بهترین زمــان برای این 
اتفاق می دانند، اما دلیل این پاسخ مشترک چیست؟ 
قطعا به این نکته برمی گردد که با تعطیلی بسیاری از 
مشاغل در ایام نوروز بهترین زمان برای مسافرت های 
برون شهری تهرانی ها فرا می رسد و جمعیت پایتخت 
به کمتر از نصف می رســد. کافی است یک بار شرق به 
غرب و جنوب به شمال این شــهر یا بالعکس آن را در 
این ایام با خودروی شخصی طی کنید و آن وقت لذت 
رانندگی برای شــما در تهران آن هم بدون هیچگونه 
ترافیک و آلودگی دوچندان خواهد شد. اما همه خوب 
می دانند که ایــن لذت ها مقطعی اســت و با بهپایان 
رسیدن تعطیالت، دوباره روز از نو و روزی از نو. ترافیک 
سرســام آور خیابان ها و بزرگراه های این کالن شــهر 
بازمی گردد و آلودگی از راه می رسد، واقعا چاره چیست. 
معضل دهه های اخیر پایتخت تا کی قرار است ادامه دارد 
باشــد و هیچ دردی هم برای درمان آن وجود نداشته 

باشد. این همه شهردار و اعضاء شــورای شهر در این 
شهر کالن آمده اند و رفته اند اما آیا تمهیدی قابل قبول 
برای این معضل حتی به صورت مقطعی، اندیشــیده 
شده است؟ پاسخ قطعا منفی است. کافی است خیلی 
راه دوری نرویم. کمتر از یک سال از برگزاری پنجمین 
دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر و روستا در 
سراسر کشور نگذشته اســت و تهران هم از این قاعده 
مستثنی نبوده است. اواخر اردیبهشت 9۶ بود که این 
انتخابات برگزار شــد و منتخبان سراسر کشور راهی 
ساختمان های شهرداری شــدند. این اتفاق در تهران 
هم رقم خورد و ترکیب شورای شهر تهران به طور کامل 
تغییر کرد. این اعضاء هم با وعده حل معضل ترافیک در 
پایتخت راهی ساختمان بهشت شدند اما فعال خبری از 
حل این مشکل نیست و مسئله ترافیک و مسائل جانبی 
آن ازجمله موضوع طرح ترافیک تبدیل به یک کالف 

سردرگم شده است.

    تغییراتی که تمام نمی شود
دی ماه سال گذشــته بود که بهشت نشینان با هدف 
تغییرات اساســی در قوانین و مقرارت طرح ترافیکی 

تهران برای بهبود وضعیت ترافیکی این شهر قوانینی 
را به تصویب رســانند که بعد از یکســری ایرادات در 
فرمانداری تهران و تغییراتی در برخی از آنها به حالت 
اجرایی در آمد. طبق این مصوبات قوانین طرح ترافیک 
سال 9۶ تا آخرین روز از فروردین سال جاری اجرا شده 
و بعد از آن شاهد اجرای مصوبات جدید در این زمینه 
خواهیم بود. مصوباتی که مخالفــان فراوانی دارد که 
هنوز هم اجــرای آن با اما و اگر مواجه اســت. به طور 
مثال طی ســالیان اخیر برخی از افــراد جامعه مانند 
پزشــکان، جانبازان و معلوالن، خبرنگاران، برخی از 
مدیران و... باتوجه به شراطی شغلی شان از مجوز ورود 
به محدوده طرح ترافیک بهره مند بودند و می توانستند 
با خودروهای شــخصی وارد این محدوده شوند. طبق 
اعالم معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران 
و براســاس مصوبه جدید 1۰3هزار مجوز روزانه )که 
ســالیانه ها را هم دربر می گیرد( صادر خواهد شــد و 
این تعداد می توانند وارد محدوده شــوند. نکته مهم 
اینجاست که از این مقدار ۶3 هزار مجوز دائمی صادر 
خواهد شــد که برای همان اقشــار گفته شده یعنی 
پزشــکان، خبرنگاران، جانبازان و... صادر خواهد شد. 

آخرین وضعیت مصوبات درباره محدوده ترافیکی تهران در سال 1397

یک طرح  و چندین ابهام
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با این تفاوت که مبالغ تصویب شده برای این بخش از 
جامعه دیگر مانند گذشته نخواهد بود و نهایتا تخفیفی 

برای آنها درنظر گرفته خواهد شد.

    نرخ های مصوب، راهی برای درآمدزایی
 از آخرین روزهای ســال 9۶ بود کــه فرآیند ثبت نام 
www. برای طرح ترافیک جدید در سامانه شهروندی

my.tehran.ir آغاز شد. به گفته مدیرعامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران بیش از 
3۰ هزار نفر تا پایان تعطیالت نوروزی در سامانه حساب 
شهروندی برای طرح ترافیک جدید ثبت نام کردند و از 
روز چهارشنبه پانزدهم فروردین برخی سهمیه های 
خاص )مانند خبرنگاران و رانندگان آژانس( نیز امکان 
بارگذاری مدارک برایشان فراهم شــد. بر این اساس 
ساکنان محدوده طرح ترافیک باید توجه داشته باشند 
برای ثبت نام و بهره گرفتن از امتیازات و تمهیدات طرح 
ترافیک حتما باید عوارض نوســازی و پســماند خود 
را پرداخت کرده باشــند و بدهی به شهرداری تهران 
نداشته باشــند و باید ملک مورد نظر حتما مسکونی 
باشد. مســتاجران یا کسانی که به شــکل شراکتی از 
واحد مســکونی بهره می برند نیز پیش از ثبت نام باید 
برای گرفتن یک سهمیه به توافق رسیده باشند. همین 
موضوع یکی از مســائل مورد بحث برای ســاکن در 
محدوده طرح بود. به هرحال وظیفه پرداخت عوارض 
نوسازی برعهده مالکان ســاختمان است و درصورت 
ســرباززدن آنها از این امر مستاجران در ثبت نام دچار 
مشکل می شوند. این درحالی است که شهروندان برای 
ثبت نام در ســامانه محدودیت زمانی ندارند، اما برای 

ورود به محدوده طرح ترافیک در هر زمانی باید قبل از 
آن اقدام به ایجاد حساب شهروندی و ثبت نام در سامانه 
کنند و مراحل خرید و رزرو طرح را انجام دهند در غیر 
این صورت مشمول جریمه خواهند شد، اما مسئله اصلی 
همان نرخ های مصوب شده برای ورود به این محدوده 
است. به نحوی که اگر خودرویی ورودش بعد از ساعت 
1۰ صبح و خروجش قبل از ســاعت 1۶ ثبت شــود، 
در صورتی که دارای معاینه فنی برتر باشــد عوارضش 
بــرای آن روز 13 هزار و 4۰۰ تومــان خواهد بود. اگر 
خودرویی ورودش بعد از ساعت 1۰ و خروجش قبل از 
ساعت 1۶ ثبت شده باشد اما دارای معاینه فنی عادی 
باشد، عوارض یک روز تردد برای این خودرو 1۶ هزار 
و ۸۰۰ تومان خواهد بود. اگر ورود خودرویی به داخل 
محدوده طرح ترافیک قبل از ســاعت 1۰ و خروجش 
قبل از ساعت 1۶ باشد اگر دارای معاینه فنی برتر باشد 
عوارضش 19 هزار و 2۰۰ تومان خواهد بود. اگر ورود 
خودرویی به داخل محدوده طرح ترافیک قبل از ساعت 
1۰ و خروجش قبل از ســاعت 1۶ باشــد و اگر دارای 
معاینه فنی عادی باشد نرخ عوارض برای این خودرو 
24 هزار تومان خواهد بود. اگر ورود خودرویی قبل از 
ســاعت 1۰ و خروج آن نیز بعد از ساعت 1۶ باشد اگر 
این خودرو معاینه فنی برتر داشته باشد نرخ عوارضش 
2۸ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. اگر ورود خودرویی 
قبل از ساعت 1۰ و خروج آن نیز بعد از ساعت 1۶ باشد 
و اگر این خودرو با این شرایط دارای معاینه فنی عادی 
باشد 3۶ هزار تومان عوارض برای آن محاسبه می شود. 
به نظر می رسد که این نرخ ها نه تنها با هدف کاهش بار 
ترافیکی که برای افزایش درآمدزایی شهرداری تصویب 

شده است.

    ابهامات درباره نحوه محاسبه
 نکته عجیب اما تناقضات درباره چگونگی محاســبه 
طرح ترافیک است. درحالی که روز جمعه 17 فروردین 
مصطفی قنبرنــژاد، مدیرکل واحد صــدور آرم طرح 
ترافیک شهرداری تهران از ارائه 4۰ درصدی تخفیف 
ویژه در طــرح ترافیکی جدید خبــر داده بود و اعالم 
کرد برابر مصوبه در ایــن طرح، دو آیتم دارای تخفیف 
برای شهروندان درنظر گرفته شــده است، به گونه ای 
که افرادی که معاینــه فنی برتر را اخــذ کنند از 2۰ 
درصد تخفیف بهره مند می شوند و همچنین اگر افراد 
از قبل نیز حساب شهروندی شان دارای شارژ باشد از 
2۰ درصد تخفیف برخوردار می شــوند که جمعا 4۰ 
درصد تخفیف خواهند داشت، این موضوع خیلی زود 
از سوی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران 
تکذیب شد. محمد علیخانی در این باره در واکنش به 
صحبت های قنبرنژاد اعالم کرد: »این موضوع صحت 
ندارد و در مصوبه فقط 2۰ درصد تخفیف به دارندگان 
معاینه فنی ویژه داده می شود. نمی دانم اینکه می گویند 
اگر افراد از قبل نیز حساب شهروندی شان دارای شارژ 
باشد از 2۰ درصد تخفیف دیگر برخوردار می شوند و در 
مصوبه شورا این موضوع دیده نشده است و اگر کاری 

غیر از مصوبه انجام شود خالف است.«

    دردسر بزرگ برای خبرنگاران
قطعا یکی از بزرگ ترین مجموعه هایی که طی سالیان 
اخیر از مجوز طرح سالیانه ترافیک پایتخت استفاده 
کرده اند، خبرنگاران هســتند. اقشاری که حوزه های 
کاری  بسیاری از آنها و همچنین دفاتر رسانه هایشان 

در محدوده طرح به شــمار می رود و اســتفاده از این 
مجوز امری ضرروی بــرای آنها اســت؛ اما مصوبات 
جدید شــرایط را برای این قشــر زحمت کش بسیار 
سخت کرده اســت و قطعا با این شــرایط بسیاری از 
آنها نخواهند توانســت از مجوز سالیانه طرح ترافیک 
اســتفاده کنند و باید مانند دیگر اقشار عادی جامعه 
هزینه روزانه پرداخت کنند. یکی از موارد اعالم شده 
از سوی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
الزام شــارژ1۰ میلیون ریالی حساب شهروندی برای 
استفاده از مجوز سالیانه اســت که البته این موضوع 
هم مخالفانی در شورای شهر دارد. محمد علیخانی، 
رئیس کمیســیون عمران شورای شــهر در رابطه با 
ادعای پورســید آقایی اینگونه واکنش نشان داد و با 
رد این موضوع گفت: »شــهرداری باید مشخص کند 
که حساب شهروندی که باز می شود به نام شهرداری 
است یا به نام شهروند، اگر به نام شهروند است کسی 
حق ندارد در موجودی شخصی افراد سرک بکشد، به 
فردی ارتباط ندارد که در موجودی حساب افراد یک 
میلیون تومان است یا صد هزار تومان. شهرداری باید 
مشخص کند که از چه مکانیزمی می خواهد این کار 
را انجام دهد و این درحالی اســت که اصال در مصوبه 
شــورا این موضوع نیامده اســت. اصال شاید یک فرد 
بخواهد یک بار در هفته وارد محدوده طرح شود چرا 
باید از قبل پول خود را در حساب بلوکه کند.« مشکل 
خبرنگاران امــا به همین اختالف نظــر در مجموعه 
شهرداری تهران ختم نمی شود و مشکالتی دیگر هم 
پیش روی آنها قرارگرفته است. به گفته مشاور معاون 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، طرح ترافیک به 
خبرنگارانی تعلق می گیرد که بیمه آنها خبرنگاری رد 
شده باشد یا 1۰ اثر منتشره در 3 ماه پایانی سال 9۶ را 
ارائه کنند. ابتدا باید خبرنگاران معرفی نامه ای از محل 
کار خود اخذ کنند و همچنین مدرکی دال بر اشتغال 
مستمر ارائه کنند. ضمن اینکه معرفی نامه باید از طرف 
موسسه خبری یا از تشکل های صنفی خبرنگاران باشد. 
به گفته پیرحسینلو 3 درصد آرم طرح ترافیک به افراد 
خاص تعلق گرفته که خبرنگاران هم در این قســمت 
دیده شده اند و تالش می کنیم بیشــترین رقم این 3 
درصد را به خبرنگاران دهیم. اما نکته اساسی اینجاست 
که در بسیاری از رســانه ها، بیمه خبرنگاران به عنوان 
خبرنگاری رد نمی شود و این موضوع یکی از مشکالت 
است. ضمن اینکه در اکثر سایت ها و خبرگزاری ها نام 
خبرنگار درکنار مطلب آورده نمی شود تا آنها بتوانند 
ســندیتی برای ارائه 1۰ اثر ارائه کنند. موضوع دیگر 
وضعیت ناامن شغلی برای این قشــر است. متاسفانه 
در آخرین روزهای ســال 9۶ بود که 3 رسانه مکتوب 
کشورمان به دلیل وضعیت بد مالی دچار مشکل شدند 
و حدود 3۰۰ نفر از این قشــر بیکار شدند. حاال سوال 
اینجاســت، آنها از کجا اقدام به تهیه معرفی نامه برای 
شهرداری کنند تا درصورت بازگشت به کار بتوانند برای 
پیگیری امور شغلی خود از مجوز طرح استفاده کنند؟ 
آیا متخصصان امر در شورای شهر و شهرداری تهران 
فکر اینجای کار را کرده و همه جوانب را سنجیده اند. 
تا لحظه تهیه این گزارش که روزبه روز ابهامات بیشتر 
می شد و همه حواس ها معطوف به استعفای شهردار 
تهران بود. آیا کالف سردرگم طرح ترافیک درسال 97 
همچنان پیچیده تر خواهد شد یا با ایجاد تمهیداتی از 
سوی مسئوالن ذی ربط بحران طرح ترافیک در سال 

جاری به پایان خواهد رسید؟
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جدول فروش

شرایط جدید فروش وانت مزدا کارا2000

جدول فروش محصوالت بهمن موتور
بهمــن موتــور در تازه تریــن اطالعیه های فروش 
خود، شــرایط جدید فروش وانت مزدا کارا 2۰۰۰ 
تک کابیــن و دوکابین را با شــرایط فروش نقدی و 

اعتباری اعالم کرد که این محصوالت در ســه رنگ 
سفید، نقره آبی متالیک و نقره ای متالیک به فروش 
می رســند. بهمن موتور همچیــن پیش فروش دو 

ودیعه ای محصــول B30 را با موعدهــای تحویل 
خرداد و تیــر97 به قیمــت روز کارخانــه به اجرا 

گذاشته است.

فروش اعتباری کارا تک کابین و دوکابین 2000 )قیمت ها به ریال است(
تاریخ چک هامبلغ چک هامبلغ پیش پرداختشرایط پرداختنرخ سودقیمت نهایی فروشرنگ قابل عرضهنوع محصول

کارا تک کابین 
2۰۰۰

سفید
 نقره آبی متالیک
نقره ای متالیک

۶224.۰۰۰.۰۰۰77.1۰۰.۰۰۰97/4/3۰ ماهه9 درصد372.75۰.۰۰۰
97/7/2۰

سفید
نقره آبی متالیک
نقره ای متالیک

12224.۰۰۰.۰۰۰57.7۰۰.۰۰۰97/5/2۰ ماهه1۸ درصد372.75۰.۰۰۰
97/9/2۰
97/1/2۰

کارا دو کابین 
2۰۰۰

سفید
نقره آبی متالیک
نقره ای متالیک

۶24۰.۰۰۰.۰۰۰۸3.35۰.۰۰۰97/4/2۰ ماهه9 درصد4۰۰.75۰.۰۰۰
97/7/2۰

سفید
نقره آبی متالیک
نقره ای متالیک

1224۰.۰۰۰.۰۰۰۶2.2۰۰.۰۰۰97/5/2۰ ماهه1۸ درصد4۰۰.75۰.۰۰۰
97/9/2۰
97/1/2۰

فروش نقدی )قیمت ها به ریال است(

قیمت نهایی فروشرنگ های قابل عرضهنام خودرو

372.75۰۰.۰۰۰سفید، نقره ای متالیک، نقره آبی متالیکوانت کارا تک کابین 2۰۰۰

4۰۰.75۰.۰۰۰سفید، نقره ای متالیک، نقره آبی متالیکوانت کارا دوکابین 2۰۰۰

نام محصول: سواری B30 )پیش فروش دو ودیعه ای - قیمت ها به ریال است(
مبلغ موعد تحویلشرح محصول

پیش پرداخت
سود قیمتموعد ودیعه دومودیعه دوم

مشارکت
رنگ های قابل مابه التفاوتسود انصراف

عرضه

B30
خرداد 97 

25۰.۰۰۰.۰۰۰--
قیمت روز 

کارخانه
پس از صدور 12 درصد1۶ درصد

دعوتنامه
سفید- مشکی - 

سربی
نیمه دوم اردیبهشت 15۰.۰۰۰.۰۰۰1۰۰.۰۰۰.۰۰۰97

تیر 97
25۰.۰۰۰.۰۰۰--
نیمه دوم خرداد 15۰.۰۰۰.۰۰۰1۰۰.۰۰۰.۰۰۰97
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 گروه خودروســازی ســایپا  قیمت هــای جدید فروش 
محصوالت خود را اعالم کرد. این شرکت در بخشنامه ای 

اعالم کرد با عنایت به مصوبه شورای عالی محترم قوه قضائیه 
مبنی بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و همچنین افزایش 

نرخ خدمات شماره گذاری سال 97، قیمت جدید محصوالت 
شرکت سایپا و زامیاد به شرح جداول زیر اعالم می شود:

اعالم قیمت جدید محصوالت سایپا

الف محصوالت شرکت سایپا )قیمت ها به ریال است(
بهای نهایی فاکتورجمع سایر اقالم )ارزش افزودهـ  خدماتـ  بیمهـ  مالیات شماره گذاری(بهای خالصنوع خودروگروه

X100

17۸.۸۰2.97334.۸۰7.۰27213.۶1۰.۰۰۰سایپا 131

174.919.۰4534.34۰.9552۰9.2۶۰.۰۰۰سایپا 132

17۸.472.۶1۶34.7۶7.3۸4213.34۰.۰۰۰سایپا 111

1۸3.33۰.4۸۶31.399.514314.73۰.۰۰۰سایپا 151

اعالم قیمت های فروش محصوالت گروه
بهای نهایی فاکتورجمع سایر اقالم )ارزش افزودهـ  خدماتـ  بیمهـ  مالیات شماره گذاری(بهای خالصنوع خودروگروه

X200

215.249.۶7۰4۰.9۸۰.33۰25۶.23۰.۰۰۰تیبا

22۸.۶22.52742.5۸7.473271.33۰.۰۰۰تیبا دوگانه سوز

245.3۰3.34144.5۸۶.7592۸9.۰5۰.۰۰۰ساینا

242.7۶7.52744.2۸2.4732۸7.5۰۰.۰۰۰تیبا 2 رینگ آلومینیومی

235.7۶7.52744.2۸2.4732۸۰.۰5۰.۰۰۰تیبا 2 با رینگ فوالدی

33۰.571.۰9۸54.۸1۸.9۰23۸5.39۰.۰۰۰ساینا اتوماتیک

3۶2.2۶7.5275۸.۶22.47342۰.۸9۰.۰۰۰کوئیک اتوماتیک پالس

بهای نهایی فاکتورجمع سایر اقالم )ارزش افزودهـ  خدماتـ  بیمهـ  مالیات شماره گذاری(بهای خالصنوع خودروگروه

کیا

71۰.52۶.4551۰۰.413.545۸1۰94۰.۰۰۰سراتو گیربکس دستی 1۶۰۰

۸45.7۰5.۰2711۶.۶34.9739۶2.34۰.۰۰۰سراتو گیربکس اتوماتیک 2۰۰۰

75۸.955.۰271۰۶.224.973۸۶5.1۸۰.۰۰۰سراتو گیربکس دستی 1۶۰۰ آپشنال

917.249.۶7۰125.22۰.33۰1.۰42.47۰.۰۰۰سراتو اتوماتیک 2۰۰۰ آپشنال

بهای نهایی فاکتورجمع سایر اقالم )ارزش افزودهـ  خدماتـ  بیمهـ  مالیات شماره گذاری(بهای خالصنوع خودروگروه

چانگان
۶۰3.۸47.۸۸4۸7.۶12.11۶۶91.4۶۰.۰۰۰چانگان cs25 اتوماتیک 1۶۰۰

431.419.313۶۶.92۰.۶۸۸49۸.34۰.۰۰۰آریو 1۶۰۰ )گیربکس دستی(

5۰3.472.۸۸475.5۶7.11۶579.۰4۰.۰۰۰آریو 1۶۰۰ )گیربکس اتومات(
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اخبار داخلی

کارخانه خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان افتتاح شد
درحالی کــه در آخرین روزهای ســال 9۶ اخباری مبنی بر آغاز بــه کار کارخانه 
مشترک خودروسازی میان ایران و آذربایجان منتشر شده بود، این اتفاق در سفر 
دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری کشــورمان به آذربایجان  رخ داد و کارخانه 
مشترک خودروسازی »آذرماشـ  ایران خودرو« روز پنجشنبه 9 فروردین با حضور 
روســای جمهوری دو کشــور ایران و آذربایجان در حومه باکو افتتاح شد. هاشم 
یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو هنگام افتتاح نمادین این کارخانه گفت: 
این کارخانه با ظرفیت تولید 1۰هزار خودرو سواری در سال در یک شیفت شروع 
به کار می کند و در آینده نزدیک ظرفیت تولید این کارخانه به 5۰ هزار خودرو در 
سال و در سه شــیفت کاری خواهد رســد. به گفته یکه زارع »خودروهایی که در 
این کارخانه تولید و به بازار منطقه عرضه می شــود مطابق با اســتانداردهای روز 
و اســتاندارد یورو پنج خواهندبود. برای تولید قطعات این خودروها در جمهوری 
آذربایجان برنامه ریزی شده است و با سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی 
این شرکت ها تاسیس و ساخت قطعات نیز در جمهوری آذربایجان انجام می شود.« 
گفتنی است که ساخت کارخانه مشترک خودروسازی »آذرماشـ  ایران خودرو« 
در کوی صنعتی نفتچاال واقــع در 1۶۸ کیلومتری جنوب باکو در ســال 2۰1۶ 
میالدی آغاز شده است. این کارخانه از بزرگ ترین واحد تولیدی این کوی صنعتی 
است و ظرفیت تولید آن 1۰ هزار خودروی ســواری در مدل های مختلف است و 
شرکت ایران خودرو در این واحد تولیدی 25 درصد ســهم دارد. در این کارخانه 
که در آن فناوری های مدرن، تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته به کار گرفته شده 
است، خودروهای سواری مدل رانا، سمند، دنا، پژو 2۰۶ و 2۰7 ، رنو پیکاپ و رنو 
تندر تولید می شود. میزان سرمایه گذاری در کارخانه مشترک خودروسازی ایران 
و جمهوری آذربایجان 24 میلیون منات )هر منات معادل 29۰۰ تومان( است و با 
آغاز فعالیت این واحد تولیدی 3۰۰ نفر در آن مشغول بهکار شده اند و فعالیت این 

واحد تولیدی شرایط خوبی برای توسعه واحدهای تولیدی فرعی در کوی صنعتی 
نفتچاال فراهم کرده است. سهم 25 درصدی ایران خودرو شامل طراحی تجهیزات، 
نصب و راه اندازی تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی است. در این کارخانه 
قرار است در مرحله نخســت شش هزار دســتگاه و در مرحله بعدی نیز 1۰ هزار 

دستگاه خودرو تولید شود.

افزایش 15.4 درصدی تولید خودروی سواری در11 ماه 96
بررســی آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید یک میلیون 
و 314 هزار و 4۰۰ دســتگاه خودروی سواری در 11 ماه ســال 9۶ و رشد 15.4 
درصدی آن در همسنجی با سال 95 است. بر این اساس در این مدت تعداد ۶7 هزار 
و 7۰۰ دستگاه وانت در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 95 
کاهش 4.1 درصدی را نشان می دهد؛ همچنین تا پایان بهمن ماه پارسال، سه هزار 
و 774 دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ون در کشــور تولید شد که در همسنجی با 
سال پیش از آن ۶۶.4 درصد رشد نشان می دهد. تعداد کامیون کشنده تولیدشده 

از سوی خودروسازان در مدت یادشده با 12.۸ درصد رشد در مقایسه با سال 95 
به 14 هزار و 9۶9 دستگاه رسید. این درحالی است که در 11 ماه سال 9۶ تعداد 
735 دستگاه کمباین و 15 هزار و 593 دستگاه تراکتور در کشور تولید شد که در 
همسنجی با سال پیش از آن به ترتیب رشــد 1۰5.9 درصدی و 15.۸ درصدی را 
نشان می دهد. طبق بررسی ها در بهمن ماه پارسال نیز 13۸ هزار و 2۰۰ دستگاه 
انواع سواری، پنج هزار دستگاه وانت، 524 دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ون، هزار 
و 74۸ دستگاه کامیون کشنده، ۶3 دستگاه کمباین و هزار و 59۸ دستگاه تراکتور 

در کشور تولید شد.

ازسوی گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم شد
ممنوعیت اخذ ضمانت نامه بانکی واردات خودرو 

گمرک جمهوری اسالمی ایران برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار طی 

بخشنامه ای اعالم کرد که از ابتدای امسال دریافت ضمانت نامه بانکی واردات خودرو 
و تسهیالت ضمانت نامه کاالی مشابه ممنوع است. گمرک براساس بخشنامه ای برای 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و با هدف تسهیل و تســریع در ترخیص کاالها و جبران 
کمبود نقدینگی بخش تولید می تواند ضمانت نامــه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد 
قبول گمرک را براســاس درخواســت صاحب کاال، اظهارکننده یا نماینده قانونی و 

حقوق قانونی دریافت کند.
 مطابق این بخشنامه مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آالت خط تولید، قطعات 
منفصله ســی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکت های 
دانش بنیــان، فعاالن مجاز اقتصــادی، انــواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشــکی، 
آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشــی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین 
برای کاالهای اساسی ) شامل گندم، برنج، شــکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن 
و کره( با سررسید حداکثر 15 بهمن 97 می توانند ضمانت نامه بانکی ارائه کنند؛ 
همچنین برای حمایت از تولیدات داخلی خودرو و آن دسته از کاالهای وارداتی که 
دارای حقوق ورودی باالی 2۶درصد هستند، نمی توانند از این تسهیالت استفاده 
کنند. براساس بخشنامه گمرک حقوق ورودی برای ترخیص قطعی تمام کاالهای 
وارده به استثنای موارد عنوان شده به صورت نقدی دریافت می شود؛ همچنین برای 
توسعه صادرات غیرنفتی کاالهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه 
با سررسید حداکثر یک ساله قابل ترخیص است. براساس این بخشنامه، دریافت 
ضمانت نامه در گمرکات کشور به صورت سیستمی است و اخذ ضمانت نامه برای 

مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است.
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حق بیمه پایه انواع خودرو در سال 9۷ اعالم شد
رشد 10 درصدی

حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای سال 97 از سوی بیمه مرکزی نهایی و 
به شرکت های بیمه ابالغ شده است. جداول حق بیمه پایه شخص ثالث نشان می دهد 
حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به ســال گذشته 1۰ درصد افزایش یافته است. 
برهمین اساس، در سال جاری، حق بیمه وســایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۸3۶ 
هزار تومان، پیکان، پراید و سپند 99۰ هزار تومان، سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر 
یک  میلیون و 1۶3 هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار ســیلندر یک میلیون و 3۰2 
هزار و 4۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین نرخ دیه کامل در ماه های غیرحرام از 
ابتدای سال 1397 مبلغ 231 میلیون تومان تعیین و توسط رئیس قوه قضاییه ابالغ 
شد. صادق آملی الریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور 
نوشته است: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و باتوجه به 
بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامل در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1397 
مبلغ دو میلیارد و سیصدوده میلیون ریال تعیین می شود. بر همین اساس نرخ دیه در 

ماه های حرام نیز 3۰۸ میلیون تومان تعیین شده است.

در راستای استانداردهای 85 گانه خودرویی
خط تولید چند خودرو متوقف می شود؟

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نظرش را درمورد تعداد خودروهایی که به دلیل 
عدم رعایت اســتانداردهای ۸5 گانه خودرویی در ســال 1397 با توقف خط تولید 
روبهرو می شــوند اعالم کرد. نیره پیروزبخت در جمع خبرنــگاران درباره اینکه چه 
تعداد خودرو در فازهای دوم و ســوم اجرای طرح استانداردهای ۸5 گانه خودرویی 
که به ترتیب در تیرماه و دی ماه ســال 1397 اجرایی می شــود، با توقف خط تولید 
مواجه می شــوند، اینگونه پاســخ داد: »در فاز اول اجرای اســتانداردهای ۸5 گانه 
خودرویی 23 مدل خودرو با توقف خط تولید روبه رو شــدند و به ترتیب در فازهای 
دوم و سوم اجرا که در تیرماه و دی ماه ســال 1397 اجرایی می شود، مجددا برخی 
مدل های خودرویی خط تولیدشان متوقف خواهد شــد. ما پیش بینی خود را انجام 
داده ایم اما فعال قصد نداریم نام و تعداد این خودروهــا را اعالم کنیم، اما پیش بینی 
کرده ایم که در فاز دوم رعایت استانداردهای ۸5 گانه خودرو که تیرماه سال 1397 
اجرا می شــود دو مدل خودرو با توقف خط تولید روبه رو شوند.« رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد ایران با بیان اینکه درمورد فاز سوم این طرح که دی ماه خواهد بود، قصد 
اعالم پیش بینی از تعداد خودروهایی که با توقف خط تولید روبهرو می شوند نداریم، 
گفت: »این مسئله شائبه برانگیز است و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد، بنابراین نه نام 
این خودروها و نه تعــداد آنها را اعالم نمی کنیم و در نهایت هم امیدوار هســتیم که 
خودروها بتوانند استانداردهای لحاظ شده را رعایت کنند و خط تولید هیچ خودرویی 
متوقف نشود.« اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش 
تعداد اســتانداردهای خودرویی از 55 به ۸5 مورد خبر داد و اعالم کرد که براساس 
تفاهم نامه ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقاء این استانداردها 

از نظر تعداد و کیفیت مطرح شــده اســت؛ موضوعی که بر اســاس مصوبه شورای 
سیاست گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی 
استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار قرار گرفت. براساس زمان بندی 
صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال 139۶، ۶1 مورد استاندارد خودرویی اجرایی 
می شد و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال 1397 دو مورد به ۶1 استاندارد قبلی اضافه 
شــده و درنهایت با اضافه شدن 22 مورد اســتاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال 
1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای ســواری به ۸5 مورد افزایش  یابد، 
موضعی که فاز اول اجرای خود را پشت سر گذاشته و در انتظار اجرای دومین مرحله 
است. گفتنی است در فاز اول اجرای اســتانداردهای ۸5 گانه خودرویی، در ابتدای 

دی ماه سال گذشته، 23 مدل خودرو با توقف خط تولید روبه رو شدند.

افزایش ۷0 درصدی سفر ایرانی ها با خودروی شخصی به ترکیه
مدیرکل گمرک بازرگان، از افزایش 7۰ درصدی مسافرت ایرانی ها با خودروی شخصی 

به ترکیه خبر داد. این مقام مسئول با تشــریح عملکرد این گمرک در ایام تعطیالت 
نوروزی گفت: تعداد مســافران خروجی از مرز بازرگان در ایام تعطیالت نوروزی به 
۸2 هزار نفر رسید. به گفته معصومی، در این مدت تشریفات کابوتاژ 7 هزار خودروی 
خروجی به مقصد ترکیه در ایام تعطیالت نوروزی انجام و تشریفات گمرکی تعداد ۸2 
هزار مسافر خروجی به صورت 24 ساعته توسط ماموران گمرک صورت گرفته و این 
تعداد مسافر از مرز بازرگان به مقصد ترکیه از کشور خارج شده اند. این درحالی است 
که تعداد مسافران ورودی از گمرک بازرگان 79 هزار نفر بوده و خدمات گمرکی 24 

ساعته به این مسافران ارائه شده است.
درمجموع ورود و خروج مســافر نیز نسبت به ســال قبل 37 درصد افزایش داشته 
اســت. به گفته مدیرکل گمرک بازرگان، گمرک در ایام عید تعطیل نبود و کارکنان 
گمرک با برقراری شیفت های کاری به مســافران نوروزی در سرویس های مسافری 
گمرکات به صورت 24 ســاعته خدمات ارائه کردند. این گزارش حاکی است، تعداد 
ایکس ری های کامیونی و تجهیزات کنترلی در گمرکات کشــور نسبت به سال 92 
به چهار برابر افزایش یافته و گمرکات مهم کشــور درحال حاضر به ایکس ری های 

کامیونی مجهز شده اند.
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اوایل آذرماه139۶ و در جریان برگزاری دومین دوره 
نمایشــگاه بین المللی خودرو تهران در شــهر آفتاب 
بود که رســما از همکاری بهمن موتور و برند هاوال 
رونمایی شد. هاوال که فعالیتش به ساخت خودروهای 
شاسی بلند باکیفیت محدود می شود از زیرشاخه های 
برند گریت وال چین اســت و طی ســال های اخیر 
توانســته ســیر صعودی قابل قبولی را طی کند و نام 
خود را به عنوان یکی از خودروسازان مطرح در سطح 
جهان بر ســر زبان ها بینــدازد. در تازه ترین اتفاق از 
این دست موسسه معتبر برند فاینانس در گزارشی به 
بررسی کیفیت این خودرو پرداخته و هاوال را به عنوان 
باکیفیت ترین برند خودرو چین و شــانزدهمین برند 
مطرح در ســطح دنیا معرفی کرده است. به گزارش 
موسسه »برند فاینانس«، کمپانی هاوال با آغاز سال 
2۰1۸ میالدی به عنوان برترین خودروساز چین در 
بازار جهانی معرفی شده است و در جایگاه شانزدهم 
قرار گرفته اســت. برند فاینانس، یکی از معتبرترین 
موسســات ارزیابی اعتبار و ارزش نشان های تجاری 
از حوزه خودرو، قطعات، فناوری اطالعات، مهندسی 
عمران، مواد غذایی و... اســت که دفتر مرکزی آن در 
انگلیس واقع شده است و هرساله با ارائه گزارش های 
رده بندی نشان های تجاری، ارزش سهام آن را تغییر 
می دهد. این موسسه در کنار برخی اطالعات عمومی، 
به عنوان یکی از بزرگ ترین مشاوران صنایع مختلف 
دنیا به شمار می رود و برخی اطالعات و تحلیل های آن 
با قیمت های نجومی به فروش می رسند. برند فاینانس 
در آخرین گزارش خود درخصــوص صنعت خودرو 
جهان اعالم کرده است که نشان هاوال به عنوان برترین 
کمپانی سازنده خودرو در چین شناخته می شود و در 
میان تمام خودروسازان دنیا رتبه شانزدهم را دارد. این 
نشان تجاری چینی در سال 2۰17 رتبه 29 را داشته 
و حاال توانسته که در جمع 1۶ خودروساز برتر جهان 
از نظر ارزش و اعتبار مالی قرار گیرد. در حال حاضر با 
بررسی های انجام شده توسط این موسسه انگلیسی، 
اعتبار جهانی هاوال باتوجه به تغییرات مالی و رشد آن، 
بیشتر از خودروســازانی چون سوزوکی، ولوو، پژو و... 
است. به نظر می رسد با آغاز به همکاری هاوال و بهمن 
موتور این برند به زودی بازار خوبی را هم در سطح ایران 
برای خود دست و پا کند. هرچند که هاوال پیش از این 
هم درکشورمان توسط یک موسسه خودرویی دیگر 
عرضه می شد اما ضعف عملکرد نمایندگان این شرکت 
باعث شد تا هاوال آنچنان که باید و شاید نتواند به بازار 
رقابتی خوبی در کشورمان دست پیدا کند. حاال بهمن 
موتور به فکر احیای بازار این برند در کشورمان افتاده 
اســت و قطعا با محصوالت باکیفیتی که با همکاری 
بهمن و هاوال ارائه خواهد شــد شــاهد ربودن گوی 

سبقت توسط این خودروساز از ســایر رقبای چینی 
خواهیم بود... .

)H2( معرفی محصوالت    
محصوالت شاســی بلند هاوال شــامل خودروهای 
H2،H6 وH9  هستند و هرسه مدل قراراست توسط 
بهمن موتور راهی بازار شــوند. اولین محصول هاوال 
H2  است که تعدادی از آنها به صورت تست و ارزیابی 
در سطح شهر تهران مشاهد شده اند. هاوال H2 برای 
اولین بار در ســال 2۰14 به بازارهای جهانی معرفی 
شد و از اواخر سال 94 و اوایل ســال 1395 به تعداد 
محدودی توسط یک شرکت خودرویی دیگر به بازار 
ایران عرضه شــد. حاال بعد از گذشــت 2 سال گروه 
بهمــن درصدد احیا ایــن برند خواهد بــود تا بتواند 
افتخار پرفروشــترین خودروی چین را در ایران هم 
تکرار کند. درخصوص طراحی هاوال H2  باید گفت 
که این شاســی بلند چینی از ظاهری نسبتا معقول و 
وزین برخوداراست. در طراحی کابین این خودرو هم 
طراحان سعی کرده اند با طراحی بهروز و بهکار بردن 
متریال مرغوب باعث بهوجــود آمدن کابینی لوکس 
درحد یک شاسی بلند شــوند. با ورود به کابین هاوال 
H2 با طراحی مناسب داشــبورد مواجه خواهید شد 
که با به کار بردن پالســتیک براق و استفاده از اشکال 
هندسی با زوایه های شکسته در بیشتر المان ها دارای 
زیبایی خاصی شده است. اســتفاده از صفحه نمایش 
بزرگ و در زیر آن ادوات فیزیکی بی شمار حس مدرن 
بودن را به ببینده القا می کند؛ همچنین اســتفاده از 
پارچه چرمی برای صندلی هــا و رودری ها با دوخت 
زیبا فضای دلنشــینی را برای سرنشنیان ایجاد کرده 
است. درکل باید گفت که کابین هاوال 2 از هرلحاظ 
مناســب یک کراس اوور نســبتا ارزان قیمت چینی 

خواهد بود. درمورد ابعاد بدنــه H2 هم باید گفت که 
مهمترین مزیت یک کــراس اوور را باید در ابعاد بدنه 
آن جست وجو کرد. هاوال اچ 2 توانسته است انتظارات 
را آن طور که باید برآورده سازد، اما باید گفت که ابعاد 
این خودرو از بســیاری جهات از جک اس 5 و تیگو 5 
کوچک تر است و همین مسئله باعث شده که هاوال 
H2 دارای فضای صندوق کوچکی باشد، چراکه بیشتر 
طول خودرو را به فضای سرنشــینان اختصاص داده 
است. درمورد برخی از مشخصات فنی این خودرو هم 
باید بگوییم که گریت وال برای هاوال H2 موتور 1.5 
لیتری مجهز به سیستم توربو شارژر را مهیا کرده که 
این خودرو به کمک قدرت 14۸ اسب بخاری و گشتاور 
21۰ نیوتن متری  این موتور می تواند سرعت خودرو 
را در حالت تک دیفرانسیل طی 12.9 ثانیه از صفر به 
1۰۰ کیلومتر در ساعت برساند که این عدد در حالت 
دو دیفرانسیل یا همان چهار چرخ متحرک به 13.۶ 
ثانیه خواهد رسید. قدرت موتور فوق توسط جعبه دنده 
۶ سرعته دســتی یا ۶ ســرعته اتوماتیک به چرخ ها 
منتقل می شود. هاوال H2 در دو نوع تک دیفرانسیل و 
دو دیفرانسیل عرضه خواهد شد. در بحث ایمنی این 
خودروها باید بگوییم که هــاوال H2 به تجهیزاتی از 
قبیل ۶ عدد کیسه هوای ایمنی )راننده، سرنشین جلو، 
جانبی و پرده ای(، سیستم کمکی ترمز )BA(، سیستم 
توزیع الکتریکی نیروی ترمز )EBD(، سیستم کنترل 
 )SIPS( و سامانه ضربه گیر کناری )ESP( پایداری
مجهز است. هاوال H2 بهصورت فول به امکاناتی نظیر 
سانروف برقی چند حالته، سیستم هوشمند ورود بدون 
کلید + دکمه استارت، سیستم تثبیت کننده سرعت 
)کروز کنترل(، سیستم تهویه مطبوع تمام اتوماتیک 
و دو ناحیه ای با فیلتر تصفیه هــوا، فرمان الکتریکی 
حساس به سرعت، جاذب ضربه و چندکاره، پوشش 

گزارش موسسه معتبر»برند فاینانس« از کیفیت خودروهای هاوال

یکه تاز در بین چینی ها، شانزدهم 
در سطح جهان



19شماره 08      اردیبهشت 1397

چرمی صندلی ها و فرمان، صفحه نمایشــگر لمسی 
 AUTO( به ســایز 7 اینچ، ترمزدســتی الکترونیکی
HOLD(، سامانه رادار جانبی، سامانه نمایشگر فشار 
باد الستیک ها )TPMS(، کنترل سیستم صوتی روی 
 IPOD و USB،AUX و پورت CD + MP3 + فرمان
و اتصاالت بلوتوث، سیستم صوتی دالبی با ۶ بلندگو، 
کارکیت موبایل، سنســور باران + برف پاک کن عقب، 
دوربین دینامیکی عقب، آینه های جانبی برقی و تاشو 
به همراه چراغ راهنما + گرم کن ضد بخار + چراغ پیشواز 
راننده، چراغ های جلو مجهز به سیستم همراهی راننده 
در مکان های تاریک، سنسور پارک عقب، چراغ های 
جلو مجهز به سنسور نور محیط + DAY LIGHT با 
تنظیم ارتفاع، آینه وســط از جنس الکتروکرومیک، 
آنتن کوسه ای، جای عینک و چراغ مطالعه مجهز شده 
اســت. با نگاهی به امکانات فوق پی خواهیم برد که 

هاوال H2 از نظر امکاناتی چیزی کم ندارد.

)H6( معرفی محصوالت    
این خودرو را می تــوان پرفروش ترین و محبوب ترین 
محصول برند هاوال نامید که از کیفیت مناسبی هم 
برخوردار است. طراحی داخلی H6 هم بسیار مدرن و 
خاص است و امکانات مناسبی نیز دارد، به طوری که 
می توان از امکانات این خودرو به سیستم ورد و استارت 
بدون کلید، ســقف پانوراما، تهویه اتوماتیک دوگانه، 
تودوزی چرم، فرمان چرمی، داشبورد باکیفیت، تنظیم 
برقی صندلی راننده در ۸ جهت، سیستم هشدار فشار 
باد الستیک ها، سیســتم رهیاب ماهواره ای، شیفتر 
پشــت فرمان، سنســور دنده عقب، پشت سری های 
فعال جلو، حافظه صندلی راننده، چراغ های خودکار، 
چراغ های اصلی زنون،  نمایشگر لمسی 12.3 اینچی، 
بلوتوث، برف پاک کن اتوماتیک، آینه وســط ضد نور، 
گرمکن فرمان، راهنمای پارک نیمه اتوماتیک، ترمز 
پارک برقی، آنتن کوســه ای، سیستم تشخیص مانع 
جلو و عقب و پشــت آمپر تمام دیجیتالی اشاره کرد. 
در بخش فنی نیز هاوال H6 به یــک موتور 2 لیتری 
چهار سیلندر از نوع توربو مجهز اســت که می تواند 
195 اســب بخار قدرت و 355 نیوتن متر گشتاور را 
تولید کند. گیربکس اتوماتیک این خودرو نیز از نوع 7 
سرعته دوبل کالچ است. هاوال H6 همچنین دارای 

فرمان برقی و ۶ عدد کیســه هوا است و ترمزهای آن 
در هر چهارچرخ دیسکی هستند و به سیستم کنترل 
پایداری و کنترل کشــش و اتوهلد نیز مجهز اســت. 
H6 در سایت کمپانی در دو نســخه عرضه می شود؛ 
نسخه اسپرت و کوپه. باوجود تشــابه اسمی، این دو 
مدل ازلحاظ طراحی ظاهری در داخل و خارج کامال 
متفاوتند. به تازگی نسل جدید H6 نیز معرفی شده که 

از ظاهری فراتر از انتظار بهره می برد.

)H9( معرفی محصوالت    
هاوال H9 برای اولین بار در سال 2۰14 در نمایشگاه 
خودروی پکــن رونمایــی شــد. H9 بزرگ ترین و 
گران ترین شاسی بلند هاوال است. این خودروی بزرگ 
ساختاری همانند شاسی بلندهای آمریکایی و ژاپنی 
 H9 دارد. نسخه  به روز شده خودروی شاسی بلند هاوال
اواخر ســال  2۰17 وارد بازار شده است. هاوال اعالم 
کرده است که این خودرو در مقایسه با مدل قبلی خود 
تغییرات محسوسی دارد و به این ترتیب انتظار می رود 
استقبال بازار از آن، بیشتر از گذشته باشد. اصلی ترین 
تغییر این خودرو مربوط به بخش پیشرانه است؛ هاوال 
در مدل 2۰1۸ از مدل بهینه شــده  پیشرانه  2 لیتری 
چهار سیلندر خود استفاده کرده است، این پیشرانه 
از نوع بنزینی و مجهز به توربوشــارژر است. پیشرانه  
مورد بحث که اکنون مورد بازنگری و بهینه سازی قرار 
گرفته اســت، می تواند 241 اسب بخار قدرت و 35۰ 
نیوتون متر گشتاور تولید کند که این اعداد در مقایسه 
با مدل قبلی، به میزان 2۶ اسب بخار و 3۶ نیوتون متر 
افزایش پیدا کرده اند؛ همچنین در این خودرو از یک 
جعبه دنده  ۸ ســرعته  خودکار ساخت شرکت آلمانی 
ZF اســتفاده شده اســت که جایگزین جعبه دنده ۶ 
سرعته  قبلی می شــود. با اعمال این تغییرات، شتاب 
صفر تا صد کیلومتر شاسی بلند جدید هاوال به میزان 
2۰ درصد و مصرف سوخت آن به میزان 1۰ درصد در 
مقایسه با مدل قبلی بهبود پیدا کرده اند؛ به طوری که 
مصرف ســوخت ترکیبی این خودرو از 12.1 لیتر در 
هر صد کیلومتر به 11 لیتر در هر صد کیلومتر کاهش 
پیدا کرده اســت. سایر تغییرات نســل جدید هاوال 
H9 به  ظاهر آن مربوط می شــوند؛ جایی که هاوال از 
سپر و جلوپنجره  جدیدی اســتفاده کرده است. ابعاد 

جلوپنجره در مقایسه با قبل بزرگ تر شده و طراحی 
چراغ های مه شــکن نیز کامال جدید است. برای این 
خودرو رینگ های آلومینیومی 1۸ اینچی جدیدی نیز 
درنظر گرفته شده است. امکانات خودرو در مقایسه با 
قبل افزایش پیدا کرده و اکنون مواردی مانند سیستم 
هشدار نقطه کور و سیستم هشدار خروج از مسیر در 
دسترس هستند که هردوی این سامانه ها در تمامی 
تیپ های نسل جدید هاوال H9 به صورت استاندارد 
موجود خواهند بود. در داخل کابین هاوال H9، پنل 
نشان دهنده های مقابل راننده به نوع دیجیتال تغییر 
پیدا کرده اســت، طراحی کنســول میانی نیز کمی 
دستخوش تغییر شــده اســت و در این بخش اهرم 
دسته دنده ای خودنمایی می کند که بیشتر شبیه به 
محصوالت آئودی است. در تیپ های باالتر این خودرو، 

سقف پانوراما به صورت استاندارد موجود است.

    در انتظار تسخیر بازار ایران 
محصوالت هاول بهدلیل کیفیت مناســب و رعایت  
استانداردهای مشخص شــده در برخی از کشورها با 
استقبال روبهرو شده است. از همین رو انتظار می رود 
که باتوجه به گستردگی شبکه خدمات پس از فروش 
گروه بهمن، در ایران هم مورد اســتقابل قرار گیرد. 
طی سالیان اخیر اســتقبال از خودروهای کراس اوور 
و شاســی بلند خارجی به خوبی در کشورمان صورت 
گرفته است اما شاید بهمن موتور با تعیین قیمت های 
مناســب در کنار ارائه یک محصول باکیفیت بتواند 
گوی سبقت را با ارائه هرسه محصول از رقبای خارجی 
و به خصوص چینی ها برباید. این درحالی اســت که 
در زمان رونمایی از همکاری بهمــن موتور و هاوال، 
صحبت هــای زیادی مبنــی برقیمت های این ســه 
خودرو مطرح شد اعداد و ارقام متعادل و مورد قبولی 
به گوش می رسید اما باید دید با آشفتگی وضعیت ارز 
درکشورمان شــرایط این خودروها از لحاظ قیمتی 
چگونه خواهد بود. هرچه هست پیش بینی می شود که 
محصوالت هاوال در کشورمان با استقبال مشتریان و 
عالقه مندان به این سبک از خودروها مواجه خواهند 
شــد و این برند در ایران هم همچون سایر بازارهای 
مدنظر کمپانی گریت وال یکه تازی خود را آغاز خواهد 

کرد و بازار را به تسخیر خود درخواهد آورد.
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حوادثمقاله

تصــادف رانندگــي ،  
جایگاه سومین چالش 
بــزرگ ایــران را ازآن 
خود کرده است. آمارها 
حکایــت از آن دارد 
که هرروز 43 ایراني جان خود را در تصادف از دســت 
مي دهند.  اگرچه بررسي ها نشــان مي دهد از ده سال 
گذشته تاکنون روند تصادفات رانندگي در ایران،  سیر 
نزولي داشته اما هنوز هم تعداد افرادي که بر اثر تصادف 
ازبین مي روند، عدد قابل توجهــي را به خود اختصاص 
مي دهد که نمي توان به آساني از آ  ن گذر کرد. براساس 
گزارشــی که پژوهشــکده بیمه مرکزی ایران منتشر 
کرده است، در میان 19۰ کشــور جهان، ایران، پس از 
کشور آفریقایی سیرالئون، باالترین نرخ مرگ ومیر در 
جاده ها را دارد. این میــان تعطیالت دو هفته اي نوروز،  
در افزایش آمار تصادف هاي جاده اي نقش به ســزایي 
دارد. آمارهاي منتشرشــده از ســوي پزشکي قانوني 
کشور نشــان مي دهد در ســفرهای نوروزی سال 9۶ 
تعداد ۸74 نفر درتصادفات رانندگی کشته شدند که  
براساس اعالم سندیکای بیمه گران ایران،  این تصادفات 
تنها با پرداخت دیه کشته شدگان 1۸3 میلیارد تومان 
هزینه برای شــرکت های بیمه داشته است درهمین 
حال براساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در 1۰ سال 
گذشته 11 هزار و ۸7۰ نفر در تصادفات نوروزی کشته 
شده اند که بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در ایام 
نوروز مربوط به سال ۸7 با هزار و 535 کشته و کمترین 
آن مربوط به سال 9۶ با ۸74 کشته بوده است. گذشته 
از تلفات آن طور که مســعود حبیبی، رئیس سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر ایــران، پیش از این گفته 
بود،  در اثر تصادفات جــاده ای روزانه صد نفر به تعداد 
معلوالن در سراسر کشور اضافه می شود. عوامل انساني،  
غیر استاندارد بودن جاده ها و کیفیت پایین خودروها از 
عواملي است که همواره از سوي کارشناسان به عنوان 
سه راس مثلث تصادف در ایران مطرح مي شود. عواملي 
که نمي توان به طور دقیق مشخص کرد سهم هرکدام 
چه اندازه در کشت و کشــتار جاده اي در ایران بیشتر از 
دیگري است بلکه هر سه به عنوام مکمل عمل کرده تا 
ایران همچنان در جایگاه بــاالي تصادفات جاده اي در 

دنیا باقي بماند. 

     ریشه یابي تصادفات سال گذشته 
براساس آماری که پلیس راه منتشر کرده است،  در طرح 
نوروزی سال 9۶ در جاده های برون شهری، عدم توجه به 
جلو از سوی راننده مهم ترین علت بروز حوادث رانندگی 
بوده اســت، به طوری که 994 فقره از تصادفات به این 
دلیل رخ داده است. پس از عدم توجه به جلو، تخطی از 
سرعت مطمئنه با ۶74 فقره تصادف در رتبه بعدی علل 

بروز تصادفات رانندگی قرار دارد.

ســومین عامل با 41۶ فقره مربوط به انحراف به چپ 
است و در رتبه چهارم نیز عدم رعایت حق تقدم منجر 
به وقوع 391 فقره تصادف رانندگی شده است، خستگی 
و خواب آلودگی راننده نیز علت 1۶۶ فقره تصادف بوده 
اســت و دقیقا همین تعداد تصادف نیز به دلیل ناتوانی 
راننده در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است. هفتمین 
عامل نیز عدم رعایت فاصلــه طولی در حین رانندگی 
است، این عامل گرچه منجر به وقوع 9۸ فقره تصادف 
تشخیص داده شده است، اما تنها دلیل در میان حوادث 
رانندگی است که در مقایسه با طرح نوروزی سال 95 

رشد 1۸ درصدی داشته است. 

     جایگاه ایران در تصادفات جاده اي
با این حال میان مســئوالن نســبت به عوامل اصلي 
بروز تصــادف رانندگي،  اتفاق نظر وجــود ندارد. تقي 
مهري،  رئیس پلیــس راهور ناجا،  معتقد اســت 5۰ 
درصد تصادفات فوتــي که در تعطیــالت نوروز 97 
رخ داد،  ناشي از خســتگي و خواب آلودگي رانندگان 
بوده و نقش عوامل انســاني در باال بــودن تصادفات 
منجر به فوت،  بیشتر از سایر عوامل است،  او بیان کرد: 
»وقتی آمار علت وقوع تصادف در نوروز امسال با سال 
گذشته مقایسه می شود به این تحلیل می رسیدم که 
مسافران در بازگشــت به محل سکونتشان نسبت به 
سال قبل خسته تر و بی حوصله تر هستند. درحالي که 
محمدحسین حمیدی،  رئیس پلیس راه کشور اعتقاد 
دارد که نمي توان به طور قطعي باال بودن تلفات ناشي از 
تصادف رانندگي در ایران را به گردن یکي از سه عامل 
اصلي یعني عوامل انساني،  عدم استاندارد بودن جاده ها 
و کم کیفیتي خودروها انداخت. او درباره این موضوع 
گفت: »در نوروز گذشــته و از تاریخ 25 اسفند 95 تا 
15 فرودین 9۶، حدود 7۰۰ نفر جان خود را از دست 
دادند و بیش از 43۰۰ نفر هم مجروح شدند. عمده ترین 
تصادفات در دوطرفه ســبقت و انحراف به چپ و در 
آزادراه ها خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو 
بود که معموال به صــورت تک خودرویی اتفاق افتاده و 
عمدتاً خودروهایی که کیفیت خوبی نداشــته، بدنی 
مستحکمی ندارند و از سیستم ایمنی باالیی برخوردار 

نیستند بیشترین تلفات را داشتند.«
او درباره وضعیت کشته های ســوانح جاده در ایران در 
مقایسه با سایر کشــورهای دنیا افزود: » ما در گذشته 
اصال وضعیت خوبی نداشتیم و حدود 2۸ هزار کشته 
در یک سال داشتیم و خوشبختانه امروز از حالت بحرانی 
آن زمان خارج شــده ایم. درحال حاضر براســاس دو 
شاخص این وضعیت ســنجیده می شود؛ شاخص اول 
براساس نسبت کشته های ترافیکی به جمعیت کشورها 
اســت که در این شــاخص باتوجه به درنظر نگرفتن 
تعداد خودروها، تعداد رانندگان و شــاخص های دیگر 
ترافیکی، نمی توان انتظار نتایج منطقی از آن داشــت؛ 

در این شاخص کشــورهایی که خودروی قابل توجه 
نداشــته و اصاًل ترددهای ترافیکی در آنها بارز نیست 
به نسبت سایر کشورها در وضعیت بهتری قرار دارند و 
در این شاخص، به تلفات ترافیکی به مثابه تلفات ناشی 
از سل، وبا و بیماری های مختلف نگاه می شود. در این 
مقیاس و شاخص، ایران پنجمین کشور دنیا است ولی 
در روش معتبر بین المللی دوم که در مباحث ترافیکی از 
آن استفاده می شود، هم عدد کشته های ترافیکی و هم 
تعداد خودروها برای به دست آمدن یک معیار منطقی 
درنظر گرفته می شود؛ در این شاخص، تعداد کشته های 
ترافیکی به ازای هر 1۰ هزار وســیله نقلیه اندازه گیری 
می شود و براساس این شاخص، امروز ما از متوسط آسیا 

و دنیا شرایط بهتری داریم.«
حمیدي بیان کرد: »در این شاخص، به ازای هر 1۰ هزار 
وسیله نقلیه، به طور میانگین در آسیا 9.5 نفر جان خود 
را از دست می دهند و میانگین این شاخص برای کل دنیا 
حدود ۶.5  است و این درحالی است که در ایران به ا زای 
هر 1۰ هزار وسیله نقلیه، 5.1  نفر در سوانح ترافیکی جان 
خود را ازدست می دهند. البته این آمار برای کشورهای 
اروپایی، 2.5 نفر به ازای هر 1۰ هزار وسیله نقلیه است. 
پس یعنی وضعیت ما در مقایسه با دنیا و آسیا، در وضع 
بهتری است و با کشورهای اروپایی فاصله داریم و این 
در حالی است که این کشــورها، وضعیتشان به لحاظ 
جاده ها، وضعیت خودروها، مقررات و قوانین راهنمایی 
و رانندگی، سیستم های کنترلی و سیستم های امداد و 

نجات با ما کامالً متفاوت است.«

     عامل اصلي تصادف رانندگي در ایران چیست؟
رئیس پلیس راه کشور،  درباره سهم هرکدام از عوامل 
موثر در تصادف رانندگي گفت: » به صورت کلی گفته 
می شود سه عامل در بروز تصادفات اثرگذارند؛ انسان، 
خودرو و جاده؛ ولی تحقیقات جهانی نشــان می دهد 
عوامل متعددی در تلفات ترافیکی ازجمله پیشگیری 
از تصادفات، پیشگیری از تلفات پس از تصادف و... در 
بروز تلفات موثر اســت ولی براساس داده های تجربی، 
عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز سوانح جاده ای 
دارد. در بســیاری از کشورهای دنیا ســهم این عامل 
5۰ تا ۶۰ درصد است و مابقی این ســهم به خودرو و 
جاده تعلق می گیرد. امروز در برخی کشــورهای دنیا 
شاهد شرکت های خودروســازی مدرنی هستیم که با 
ضمانت می گویند طی چند ســال آینده خودروهایی 
را به بازار عرضه می کنند کــه در هیچ حالت و در هیچ 
سانحه و تصادفی، سرنشین داخل آن کشته نشود. خب 
ما با چنین موضوعاتی فاصله زیادی داریم و نمی توانیم 
کم کاری در حوزه خودرو را بر عامل انسانی بیندازیم؛ باید 
بگویم عامل انسانی در خیلی از سوانح مقصر نیست؛ در 
برخی موارد راه های ما ایمن نیستند؛ حاشیه امن ندارند 
و در این جاده ها اولین خطای راننده آخرین خطای او 

ریشه یابي علت تصادفات جاده اي در ایران؛ استاندارد جاده ها، عوامل انساني و 
کیفیت خودرو در راس فهرست

مثلث مرگ، قرباني مي گیرد

 ریحانه جاویدی
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خواهد بود؛ مثل جاده های کوهستانی؛ در همین جاده 
چالوس اگر راننده به هر دلیلی از جاده خارج شود دیگر 
کار تمام است. در چنین شــرایطی می توانیم بگوییم 

عامل انسانی صددرصد مقصر است؟! به هیچ وجه.
حمیدي افزود » وقتی یک راننده ناخواســته عطسه 
می کند آن هم در شرایطی که با سرعت 9۰ تا 95کیلومتر 
در حال رانندگی است یعنی در هر ثانیه 15 متر خودرو 
در جاده جابه جا می شود؛ یعنی با یک عطسه ممکن است 
شما از الین خود ناخواسته خارج شوید؛ خب امروز در 
شرایطی هستیم که دنیا برای چنین مواردی فکر کرده 
و راهکار ارائه داده؛ امروز جاده ها در برخی نقاط دنیا به 
اندازه ای ایمن شده اند که اگر خدای ناکرده خودرو به 
هر دلیلی از جاده خارج شد، این اتفاقات تلخ رقم نخورد. 
در بحث خودرو هم همین است؛ مثالً برخی شرکت های 
خودروساز دنیا برای سال 2۰3۰  خودرویی را طراحی 
کرده اند که در تردد با هر سرعتی و در هر نوع حادثه ای 
سرنشین آن دچار سانحه نمی شود. آیا واقعاً در کشور 
ما این طور است؟ 4۰  درصد از سوانح ما از نوع واژگونی 
است؛ یعنی سانحه تک خودرویی؛ این به معنای آن است 
که یا درحال تردد با موبایل بوده، یا حواس راننده پرت 
شــده یا اینکه خواب بوده و متوجه نبوده است. نکته 
جالب اینجا است که در همین نوع از سوانح، عمده تلفات 
انسانی به خودروهایی اختصاص دارد که سیستم های 
ایمنی آنها دچار ضعف است. یا بدنه ضعیف است. این 
در حالی اســت که حتی خیلی از خودروهای 1۰ سال 
کارکرده وارداتی ایمن که در کشور درحال تردد هستند، 
در چنین سوانحی، هیچ مشکلی برای سرنشینان آن 
به وجود نمی آید ولی در همین خودروهای ضعیف در 
همان سانحه به یکباره تمام سرنشینان جان خود را از 

دست می دهند.
رئیس پلیس راه کشور در ادامه با بیان یک مثال درباره 
ضرورت امنیت خودروها،  تاکید کرد: »ما نمونه داشتیم 
که یکی از افراد معــروف و دوست داشــتنی وقتی با 
خودروی خود و به  رغم داشــتن سرعتی بیش از 17۰ 
کیلومتر از جاده خارج شد و هیچ اتفاقی برای وی رخ نداد 

و تنها چند خراش سطحی برداشت. چرا؟ چون سیستم 
ایمنی خودرو به خوبی عمل کرده بود. ایربگ های متعدد، 
طراحی بدنه و... به گونه ای بود که اجازه نداد اتفاق تلخی 
برای سرنشــین خودرو رخ دهد ولی در همان جاده، 
خودرویی داشتیم که با ۸۰ کیلومتر بر ساعت، از مسیر 
خارج شد و هر 4 سرنشین آن جانشان را ازدست دادند. 
خب آیا اینجا فقط عامل انسانی مقصر است؟ البته که نه؛ 
در برخی موارد صددرصد عامل انسانی مقصر است و در 

برخی موارد راه و خودرو.«

     نقش سرمایه گذاري در کاهش تصادفات
محمدحســین حمیدی،  درباره میزان سرمایه گذاری 
برای کاهش تلفات و سوانح ترافیکی افزود: » بین ۶ تا 
7 درصد درآمد ناخالص ملی، هرساله هزینه تصادفات 
می شود؛ عدد بزرگی که نمی شود از کنار آن به راحتی 
گذشت؛ شــما در دنیا نگاه کنید برای کاهش تلفات 
ترافیکی چه کار می کنند. آنهــا می گویند برای حفظ 
وضعیت سال گذشــته و ارتقاء ایمنی و کاهش تعداد 
کشــته های ســوانح ترافیکی، به ازای کاهش هر یک 
نفر در این ســوانح، اعداد هنگفتــی را درنظر گرفته و 
هزینه می کنند. مثاًل این آمار برای هر نفر تقریباً بین 
5۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد تومان است که باید 
برای بهبود وضعیت جاده ها، خودروها، سیســتم های 
نظارتی، فرهنگ ســازی و... هزینه شود. این کار یعنی 
با برنامه ریزی کامل می خواهند به اهداف خود در یک 
سیستم ســرمایه گذاری برســند. به هر حال تصادف 
ممکن است اتفاق بیفتد ولی می شود با سرمایه گذاری 
در ابعاد مختلف کاری کرد که تلفات نداشته باشیم یا به 
حداقل ممکن برسیم. باید بدانیم ارتقاء ایمنی در صنعت 
خودرو و جاده ها، حتماً با تذکر انجام نمی شود و نیازمند 

سرمایه گذاری جدی در این بخش هستیم.
او افزود: »در سال های اخیر ساالنه بین 1۰ تا 12 درصد 
رشد تردد را در جاده های کشور داشتیم؛ مثال در نوروز 
گذشــته بیش از 1۰.5 درصد افزایش تردد داشتیم و 
امسال هم در 11 ماه گذشــته بیش از 12 درصد رشد 

ترددهای جاده ای را داشته ایم؛ خب این افزایش تردد 
یعنی افزایش ترافیک؛ افزایش ترافیک یعنی افزایش 
برخورد و حادثه؛ خوشبختانه به رغم تمام این افزایش ها 
شاهدیم که میزان تلفات ترافیکی ما کاسته شده و این 
مرهون زحمات بسیاری است که خیلی از دستگاه ها در 
این بخش متحمل شده اند ولی واقعیت این است که از 

این میزان هم باید تا اندازه زیادی کاسته شود.

     چند نقطه حادثه خیز در ایران داریم؟
رئیس پلیس راه کشــور درباره نقاط حادثه خیز ایران 
بیان کرد: » پیش از این بیش از 5 هزار نقطه حادثه خیز 
در جاده های کشــور داشتیم و خوشــبختانه نزدیک 
به 2 هزار نقطه اصالح شــد و االن حدود 34۰۰ نقطه 
حادثه خیز وجود دارد؛ در 15۰۰ نقطه حادثه خیز از این 
نقاط، 53۰۰ نفر در یک بازه 3 ساله جان خود را ازدست 
داده اند؛ ما بارها گفته ایم اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی، 
افزایش نشاط جامعه، خدمت بیشتر به مردم هستیم باید 
در این نقاط سرمایه گذاری کنیم؛ این نقاط تنها نقاطی 
هستند که شناسایی شده اند و ما نقاط بسیاری داریم 
که مستعد حادثه هستند و اینکه تا امروز در آنها سوانح 
تلخی اتفاق نیفتاده دلیل بر ایمن بودن آنها نیست؛ باید 
گفت الحق و االنصاف کارهای زیادی در حوزه راه انجام 
شده ولی از آن سو هم کارهای زیاده هنوز مانده که باید 

برای انجام شدن آن در این حوزه سرمایه گذاری کرد.
او افزود: »از طرف دیگــر در حوزه خودروها نیز امروز با 
گذشته که اغلب خودروهای درحال تردد پیکان بود، 
فرق زیادی کرده، چراکه امروز سرعت تردد خودروها 
افزایش یافته و بالتبع شــدت برخوردها و سوانح هم 
بیشتر شده؛ متاسفانه در بسیاری موارد وقتی ما سوانح 
و تصادفات را بررســی و تحلیل می کنیم به این نتیجه 
می رســیم که نباید در این حوادث فوتی می داشتیم 
ولی به دلیل کیفیت پایین این خودروها شاهد تلفات در 
حوادثی هستیم که می توانست بدون فوتی باشد. تقریباً 
فکر می کنم در صنعت خودرو فقط درحال شعار دادن 

هستیم و اتفاقی خاصی نیفتاده.«



22

گزارش

تعطیالت نوروز امســال هم با حوادث تلخ و شیرینش 
به پایان رســید و به دلیل افزایش قابل توجه سفر  های 
نوروزی، حوادث جاده ای همچون ســال   های گذشته، 
ســهم نخســت را در ماجرا  های تلخ نوروزی داشت. از 
تصادفات پرخطر رانندگی گرفته تا خرابی خودرو  ها و 
در جاده ماندن مسافرانی که مجبورند در روز  های نسبتا 
سرد روز  های ابتدایی فروردین در راه   ها بیتوته کنند. در 
این میان عالوه بر نیرو  های امدادی هالل احمر، امداد  های 
خودرویی در جاده   ها نیز نقش مهمی را در امدادرسانی به 

مسافران نوروزی ایفا کردند.

     میزان سفر  های نوروز 9۷
گرچه بنا به اعالم وزارت راه و شهرسازی شش میلیون و 
7۸ هزار و 331 نفر در تعطیالت نوروزی امسال در بخش 
جاده ای تردد کردند و این میزان نسبت به مدت مشابه 
2 سال گذشته کاهش یافته است، اما سردار تقی مهری، 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره 
به افزایش تعداد خودروها و وضعیت جوی مساعد نوروز 
امسال نسبت به سال قبل گفت: درمجموع این عوامل 
سبب شد تا تعداد ســفرها در طرح نوروزی امسال 15 
درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یابد. رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در عین حال 
از افزایش ســه درصدی تعداد کشته شدگان حوادث 

رانندگی در طرح نوروزی امسال خبر داد.
البته به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سید حسن علوی، 
رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس با 
اشاره به وضعیت حمل و نقل عمومی در ایام نوروز، نیز از 
 ATR افزایش سفر  های هوایی در ایام نوروز باتوجه به ورود
  های جدید به کشور خبر داد و گفت: بهرغم افزایش تردد 
با خودرو  های شخصی در سال جاری میزان تصادفات 

جاده ای کاهش یافته است.

     امدادرسانی هالل احمر به مسافران نوروز
در این بین جمعیت هالل احمر در قالب نیرو  های امداد 
و نجات، جوانان هالل احمر، داوطلبان و...، در سفر  های 
ایمن هم وطنان در همه فصول به ویژه ایام نوروز نقش 
پررنگ هر ساله خود را ایفا کرد. به گفته مرتضی سلیمی، 
رئیس ســازمان امداد و نجات، در 2۰ روزه، 24 اسفند 
9۶ تا 13 فروردیــن ، 475۸ مورد ماموریت از ســوی 
هالل احمر انجام و به 54 هزار و 571 نفر  از ســوی این 
سازمان امدادرسانی شده است و 219۰ مصدوم از سوی 

امدادگران هالل احمر به مراکز درمانی منتقل شده اند.
او با بیان اینکه به 34 هزار و 9۶3 نفر به صورت سرپایی 
خدمت رسانی شده اســت، گفت: درمجموع 15 هزار و 

۶73 نفر نیز اسکان داده شدند که از میان آنها ۸34 نفر 
هم اســکان اضطراری یافتند و14 هزار و ۸39 مسافر 
نوروزی از سوی ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 

احمر اسکان داده شدند.

     بهرفت تغییر رفتار ترافیکی
ازجملــه طرح   های ملی ســازمان جوانــان جمعیت 
هالل احمر که با هدف فرهنگ ســازی در زمینه سفر 
و کاهش تلفات جاد  های هرســاله در ایام نوروز برگزار 
می شود، طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی 
بود. نوروز امسال هم هجدهمین مرحله طرح ملی ایمنی 
و سالمت مسافران نوروزی از تاریخ 2۸ اسفند ماه 9۶ تا 

14 فروردین ماه 97 به مدت 1۶ روز اجرا شد.
مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان هالل احمر با اشاره 
به مراجعه 2 میلیون و 3۰۰ هزار مســافر به پایگاه   های 
سازمان جوانان در سراسر کشور گفت: تاکنون 19۰ هزار 
نفر میثاق نامه کمپین »نه به تصادفات« را امضاء کردند. 
به گفته رئیس سازمان جوانان هالل احمر، در این کمپین 
سعی می شود تا با کمک 2۰ هزار داوطلب در یک هزار 
پایگاه این ســازمان، خطرات حادثه ســاز به مسافران 
گوشزد شود. حبیبی گفت: براساس آمار پلیس 7۰ درصد 
تصادفات و سوانح رانندگی به دلیل خطای انسانی رخ 
داده است که می توان با ارتقاء فرهنگ رانندگی در کشور 
تلفات را کاهش داد. براســاس آمار در  سال ۸4 میزان 
فوتی   های سوانح رانندگی در کشور به حدود 22 هزار نفر 
می رسید که این آمار در  سال گذشته به 1۶ هزار فوتی 

رسیده است.

     طرح نوروزی امداد خودرو
از آنجایی که هرساله سهم باالیی از امداد  های نوروزی 
سهم خودروهایی است که به دلیل نقص فنی در جاده   ها 
مانده اند، شــرکت   های امدادرسانی به خودرو نیز نقش 
پررنگی را در خدمات رسانی در نوروز امسال ایفا کردند 
و در نوروز امسال امدادرسانی شبانه روزی به خودرو  های 

در راه مانده نوروزی انجام شد.
در همین رابطه سیدمهدی حسینی نیری گزارشی از 
طرح نوروزی امداد خودرو  های کشــور از 25 اسفند تا 
25 فروردین ارائه داد و گفت: در این طرح 43 شــرکت 
زیرمجموعه انجمن صنفــی امداد خــودرو با 34۰۰ 
خودروی امدادی در 31 اســتان کشور خدمت رسانی 
)حمل و امداد فنی( ارائه دادند. او گفت: همه مسافران 
نوروزی قبل از سفر می توانســتند با ارسال عدد 44 به 
سامانه پیامکی ۰21۶421 اقدام به دریافت کد سریال 
خدمات نوروزی رایگان کنند؛ همچنین اگر خودروی 

مسافران نوروزی در سراسر کشور دچار مشکل می شدند 
نیز مردم می توانستند به صورت 24 ساعته با شماره   های 
تلفــن ۰2153۸91 و۰2153۸92 و 1593 تمــاس 
بگیرند تا نزدیک ترین امداد خودرو به محل خرابی ماشین 
اعزام شود. او ادامه داد: درصورتی که مسافران نوروزی از 
کیفیت خدمات ارائه شده یا هزینه   های تعمیرات شکایتی 
داشته باشند می توانند به این دو شماره تلفن و همچنین 
شماره تلفن 24 ساعته، ۰2153۸91 تماس بگیرند و 
شکایت خود را ثبت کنند. رئیس انجمن صنفی امداد 
خودرویی کشور افزود: این طرح برای نخستین بار از 25 

اسفند تا 25 فرودین در سراسر کشور اجرا شد.

     هشدار امداد خودرو ایران در آستانه سفر  های 
نوروزی

از ســوی دیگر امداد خودرو ایران در آستانه سفر  های 
نــوروزی با صــدور اطالعیه ای، نســبت بــه فعالیت 

شرکت   های غیرمجاز امدادی به هم وطنان هشدار داد.
در این اطالعیه آمده بود: »در آستانه تعطیالت سال نو 
و آغاز سفر  های نوروزی، مشاهده شده فعالیت تبلیغاتی 
برخی انجمن   ها و شرکت   های متفرقه افزایش پیدا کرده 
و با عناوین اغلب نادرست، سعی در دریافت وجه به اشکال 
مختلف از هم وطنان دارند، حــال آنکه در برابر دریافت 
این وجوه، خدمات خاص یا مناسبی به دارندگان خودرو 
ارائه نمی شود. شرکت امداد خودرو ایران ضمن هشدار و 
آگاهی به هم وطنان به ویژه دارندگان محصوالت گروه 

تشریح وضعیت امدادرسانی هالل احمر و شرکت های 
امداد خودرویی 

نوروز 97 در جاده ها 
چه خبر بود
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صنعتی ایران  خودرو از آنان می خواهد تا تحت تاثیر این 
اقدامات و تبلیغات کاذب قرار نگرفته و درصورت نیاز، 
خدمات امدادی را تنها از طریق شماره تماس سراسری 
۰9۶44۰ مطالبه کننــد. همچنین که خدمات پس از 
فروش ایران  خودرو ازجمله خدمــات امدادی، در دوره 
گارانتی محصوالت کامال رایگان بوده و دارندگان خودرو 
در دو ســال نخســت پس از خرید محصول می توانند 
بدون پرداخت وجه، از خدمات امدادی استفاده کنند. 
این خدمات شامل خدمات بالینی و حمل است و پس 
از اتمام دوره گارانتی خودرو نیز، تمامی خدمات طبق 
تعرفه   های مصوب به مشتریان ارائه خواهد شد.  به منظور 
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی امداد  های متفرقه، 
تمام ناوگان امداد شــرکت امداد خودرو ایران منقوش 
به دورنویسی مشخص با برچسب کد امدادگر، شماره 
تماس و چراغ گردان بوده که پیش از رسیدن امدادگر، 
مشــخصات خودروی امدادی و کد امدادگر از طریق 

پیامک برای امدادخواه ارسال می شود.
پس از پایان عملیات امدادی، ضمن ارائه فاکتور رسمی، 
پیامکی نیز حاوی شــرح اقدامات صورت گرفته برای 
مشتری ارسال و در صورت رضایت نداشتن از خدمات 
انجام شــده، مراتب را از طریق تماس تلفنی یا ارسال 

پیامک اعالم و پیگیری کنند«.

     شرکت های خودرویی و امداد نوروزی
درحالی که در ایام نوروز فعالیت اغلب ادارات و کارخانه ها 

در حالت نیمه تعلیق و تعلیق بودند، اغلب شرکت های 
امدادی متعلق به خودروسازان کشور فعالیت های خود 
را در این بازه زمانی گسترش دادند تا به خودروهای دچار 

نقص فنی در این ایام خدمات الزم را ارائه کنند. 
در همین باره رضا حســینی، مدیرعامل خدمات پس 
از فروش ایران خودرو )ایساکو( گفت: در ارائه خدمات 
امداد خــودرو ایران، اولویت و تاکید ما بر رفع اشــکال 
خودرو در محل هست تا هم وطنان و مسافران نوروزی 
بتوانند به ســفر خود ادامه دهند. به گفته او در خدمات 
نوروزی امسال بیش از ۸۰ درصد امداد  های ارائه شده در 
محل بوده و تنها 2۰ درصد شامل حمل به نمایندگی یا 
تعمیرگاه مورد نظر مشتری شده است؛ همچنین میزان 
استفاده هم وطنان از خدمات امداد خودرو ایران افزایش 
پیدا کــرده و ارائه خدمت به 15۰۰ خــودرو غیر ایران 

خودرویی نیز از این مسئله ناشی شده است. 
همچنین بهزاد پناهی مدیرعامل شرکت امدادخودرو 
ســایپا نیز از ارائه خدمات نوروزی این شرکت در ایام 
نوروز خبر داد و گفت: بهرغم افزایش 12درصدی حجم 
سفرهای نوروزی در سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، شبکه امداد خودرو سایپا توانسته مدت زمان 
انتظار برای امداد نوروزی سایپا به مشتریان را در سطح 

سال قبل حفظ کند.
همچنین گروه بهمن نیز طرح امداد نوروزی خود را از 2۸ 
اسفند 9۶ تا14فروردین 97 به تمامی مشتریان شرکت 

بهمن موتور در ایام نوروز ارائه کرد.

این طرح در5۰ نمایندگی منتخب و تعمیرگاه مرکزی 
گروه بهمــن در ایام نوروز از ســاعت ۸ صبــح تا 1۸ و 
همچنین تعداد 52 تیم مستقر امدادی در محورهای 
مواصالتی و مسیرهای پرتردد در سراسر کشور، ورودی 
و خروجی شــهرها و جایگاه های پلیــس راه به صورت 

شبانه روزی به اجرا گذاشت.
بهروزرسانی ابزار و تجهیزات و همچنین ارسال قطعات 
پرمصرف امــدادی، همــکاری کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران با شرکت گروه بهمن 
برای پوشــش دهی خدمات امداد در این ایام، معرفی و 
اطالع رسانی طرح کشیک نوروزی به مشتریان از طریق 
سایت، رسانه ها و همچنین توزیع تراکت طرح در بین 
مشتریان و نظر سنجی از مشــتریان درخواست کننده 
خدمات امدادی از جمله اقدامات صورت گرفته در این 
طرح به شــمار می آید. در این میان شرکت های دیگر 
خودرویی در کشــور نیز اقداماتی را بــرای حمایت از 
مشتریان خود در ایام نوروز انجام دادند. در همین باره برای 
نخستین بار در کشور حمل رایگان تمامی خودروهای غیر 
گارانتی در طرح امداد نوروزی 97 مدیران خودرو انجام 
شد. مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش شرکت 
مدیران خودرو اظهار داشت: شرکت مدیران خودرو در 
طرح امداد نوروزی 97 که از امروز 27 اسفند آغاز و تا 14 
فروردین 97 ادامه دارد با ایجاد 11۰ پایگاه امداد جاده ای 
خدمات پشتیبانی را به تمامی خودروهای دارای گارانتی 

و غیر گارانتی مسافران نوروزی ارائه کرد.
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خبر

قــرارداد نهایی جوینت ونچــر نــووارس و رایزکو در 
روزهای پایانی سال 139۶ امضا شد.این جوینت ونچر 
در ســال 97 فعالیت خود را به صورت رسمی در ایران 

آغاز می کند.
در اوایل اسفندماه سال 1395 تفاهم نامه اولیه سرمایه 
گذاری مشترک )تاسیس جوینت ونچر( مابین شرکت 
فرانسوی نووارس )مکاپالست سابق( و هلدینگ رایزکو 
به منظور تولید قطعات پالســتیکی با فن آوری باالی 
خودرو در ایران. با حضور جناب آقای دکتر آهنی سفیر 
وقت جمهوری اســالمی ایران در پاریس و جمعی از 
مدیران شرکتهای رنو - نیسان و پژو - سیتروئن امضاء 
شد. پس از یک سال از امضاء این تفاهم نامه و برگزاری 
مذاکرات متعدد بازرگانی و حقوقی مابین دو شرکت و 

علیرغم فضای مبهم موجود در روابط سیاســی و بین 
الملل کشــور. قرارداد نهایی این ســرمایه گذاری در 
روزهای پایانی سال 9۶ امضاء شد تا این جوینت ونچر 
بتواند در ماه های ابتدایی سال جاری فعالیت رسمی و 

کسب و کار خود را در ایران آغاز کند. 
شرکت نووارس  که در اواسط سال 2۰17 پس از خرید 
%100 ســهام شــرکت Key Plastic نام خود را از  
 )Novares( به نووارس )Mecaplast( مکاپالســت
تغییر داد از قطعه ســازان به نام جهانــی و دارای فن 
آوری باال در زمینه تولید قطعات پالســتیکی موتوری 
و قطعات تزیینــی داخلی و خارجی خــودرو بوده که 
با بیش از 42 ســایت تولیــدی و 12 مرکز R&D در 
21 کشــور دنیا از تامین کنندگان اصلی شــرکتهای 

 TOYOTA. RENAULT-NISSAN. PSA. VW
و سایر خودروسازان به نام جهانی است. 

از ویژگی های انحصاری و متمایز این سرمایه گذاری 
مشترک تعهد شــریک خارجی در به اشتراک گذاری 
بازار جهانی خود جهت صــادرات 30 % از محصوالت 

تولیدی جوینت ونچر است.
جوینت ونچر نووارس – رایزکــو فعالیت تولیدی خود 
را در نیمه اول سال جاری با تامین قطعات پالستیکی 
موتوری و خودرویی برای شــرکتهای رنوپارس. ایران 
خودرو و ســایپا در منطقه صنعتی صفادشــت تهران 
آغاز و در فاز اول برنامه کسب و کار خود و طی 2 سال 
اشتغالزایی حداقل 3۰۰ نفر بطور مستقیم را به همراه 

خواهد داشت.

در روزهای پایانی سال 96 بین دو شرکت فرانسوی و ایرانی اتفاق افتاد

 امضای قرارداد نهایی
جوینت ونچر نووارس ، رایزکو



برون مرزی

در بخش برون مرزی می توانید گزارش هایی از مســابقات مهم 
خودرویی دنیا بخوانید.همچنین در هر شماره در مورد خودروی 
ســلبریتی های جهانی گزارش های ویژه به همراه تصاویرشــان 
خواهید خواند که در این شماره نوبت به رونالدو رسیده است.

صفحه اخبار خودروهای خارجی نیز قســمت دیگر پرونده برون 
مرزی راز صنعت است.
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پرونده
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مسابقه

گرندپری استرالیا
برندگان و بازندگان

گرندپری اســترالیا همه چیز داشــت؛ با این حال نواقص 
بزرگی هم در آن به چشم خورد. دل شکستگی برای تیم 
هاس، اجنه های نرم افزاری مرســدس و یک کناره گیری 
ناشی از یک کیسه پالستیکی و از همه مهم تر گواه واقعی بر 
این موضوع بود که ما در فصل 2۰1۸ یک مبارزه قهرمانی 

سه جانبه خواهیم داشت.
     خوش شانسی بزرگ فتل

بیان این مطلب شاید عجیب باشد، اما سباستین فتل در 
این آخر هفته در گرندپری استرالیا به طور آشکاری قوی 
نبود. در اکثر بخش ها از هم تیمی اش کیمی رایکونن که 
یکی از قوی ترین عملکردهایش را داشت، کندتر بود. مرد 
آلمانی در تایم گیری نتوانست ردیف اول را از آن خود کند 
و در بخش اول مســابقه نیز از مبارزه با لویس همیلتون و 
کیمی رایکونن باز ماند، اما درواقع این عملکرد ضعیف به نفع 
او شد، به طوری که فراری ریســک کرد و او را در مقایسه 
با رقبایش مدت طوالنی تری در پیست نگه داشت و این 
باعث شد که درنتیجه اعمال سیفتی کار مجازی به دلیل 
تالش داورها برای خروج ماشین رومن گروژان از پیست، 
او در یک موقعیت ایده آلی قرار داشته باشد. این رویداد که 
مصادف بود با یک اختالل در سیستم نرم افزاری مرسدس، 
منجر به این شد که فتل در پیست ملبورن که سبقت در آن 
دشوار است پیشرو مسابقه شود و بعد از آن با حفظ جایگاه، 
برای دو سال پیاپی پیروز گرندپری استرالیا باشد. با این کار، 
او بعد از مایکل شوماخر و همیلتون سومین راننده در تاریخ 
فرمول یک شد که 3 هزار دور پیشرو مسابقه بوده است؛ 
همچنین او در تعداد پیروزی برای فراری با هم تیمی اش 
کیمی رایکونن برابر شد، آن هم با 71 مسابقه کمتر نسبت 
به او. البته صدمین پودیوم در فرمول یک نیز رکورد بدی 

برای او نیست.
ـ رنو      همکاری مک الرن 

فرناندو آلونسو اعتراف کرد که بخت با آنها یار بود، اما آنها از 
فرصت های پیش آمده نهایت استفاده را کردند و در اولین 
مسابقه با موتور جدید شریکشان رنو، بهترین امتیازی را 
که در طول سه سال با هوندا کسب کرده بودند را، در یک 
مســابقه از آن خود کردند. 5  امی آلونسو و 9 امی استافل 
وندورن در استرالیا، ششمین امتیاز دوگانه در دو سال اخیر 
را برای مکالرن به ارمغان آورد؛ همچنین این اولین امتیاز 
آنها در گرندپری استرالیا از سال 2۰14 بود، یعنی وقتی که 
کوین مگنوسن و جنسن باتن با موتور مرسدس دوم و سوم 
شدند. بعد از سال های سخت با هوندا، آلونسو موتور رنو را 
تحسین، و آن را با عبارت »احساس متفاوت« توصیف کرد. 
او از »قادر بودن به حمله« خوشحال بود و عقیده داشت که  
»امسال خیلی سرگرم کننده خواهد بود«. هر چقدر که 
برای آلونسو  سرگرم کننده است، امیدواریم برای بقیه ما 

سرگرم کننده تر باشد. هدف بعدی: ردبول.
     امید به مبارزه سه جانبه 

اکثر گفت وگوهایــی که در آخر هفته ملبــورن ردوبدل 
شــد در اطراف عبارت »امید برای داشــتن یک مبارزه 
سه جانبه بر سر قهرمانی جهان در سال 2۰1۸«، متمرکز 

بود. خوشحالکننده اینکه، این امیدها براساس مشاهدات 
ملبورن می تواند درست باشد. به نظر می رسد که مرسدس 
برتری اندکش را حفظ کرده است، اما فاصله فراری با آنها 
خیلی زیاد نیست. ردبول اکثر زمان مسابقه را در ترافیک 
ســپری کرد، اما زمانی که دنیل ریــکاردو هوای تمیزی 
پیدا کرد، سریع ترین دور مسابقه را زد. ردبول همچنین 
در تایم گیری نیز سریع به نظر می رسید. مدیر تیم ردبول 
کریستین هورنر گفت که تیم چیزهای زیادی برای نشان 
دادن دارد، و از طرفی توتو ولف مدیر مرســدس نیز اصرار 
داشت که امسال مبارزه سه جانبه خواهیم داشت. توتو ولف 
گفت: ما در انتهای مسابقه و زمانی که دنیل در تعقیب کیمی 
سعی در سبقت از او داشت، یک تایم بنفش مهیج از او دیدیم 
و فراری پیروزی عادالنه ای را کسب کرد. تابلو پیش رو امروز 
و تاکنون چنین به نظر می رسد که ما در فصلی هستیم که 
می توانیم برندگان متفاوتی را ببینیم. من انتظار دارم که این 

سه تیم در کورس قهرمانی باشند.
     سائوبر شاگرد خوب فراری

زندگی کردن با انتظاراتی به بلندای آسمان، هرگز آسان 
نیست، اما، تا این جای کار ورود به دنیای فرمول یک با تیم 
سائوبر برای چارلز لکلرک قهرمان فرمول دو آن هم با یک 
شروع دلگرم کننده خیلی خوب بود. او ممکن است زیاد 
جلب توجه نکرده باشد، اما در مقابل یک هم تیمی باتجریه 
یعنی مارکوس اریکسون، لکلرک در مدت آخر هفته و روز 
مسابقه خودی نشــان داد و حتی از خودروهای دیگر هم 
سبقت گرفت. داشتن یک مسابقه اول امن و کسب جایگاه 
سیزدهم مهم است آنهم با یک استراتژی دو پیت استاپ و 
به کارگیری هر سه ترکیب تایر به شکل پربازده، که موناکویی 

جوان به خوبی انجام داد.
     هیلو

هیلو، محافظ جدید کاک پیت فرمول یک، در تمرینات 
زمستانی موضوع بحث های بزرگی بود، و بر سر این موضوع 
که آیا این محافظ با روح این ورزش ســازگار اســت یا نه 
اختالف نظر وجود داشت. اکثریت راننده ها اعتقاد داشتند 
که از نقطه نظر ایمنی این محافظ مهم است، درحالی که 
گروه کوچکی باور داشتند که هیلو در فرمول یک جایی 
ندارد. به هر حال، در گرندپری استرالیا درحالی که توجه ها 
بیشتر معطوف به خودروها، راننده ها و از همه مهم تر مسابقه 
بود، هیلو با اینکه مانند قســمتی از یک مبلمان احساس 
می شد، به ســختی جلب توجه می کرد. با گذشت زمان، 

زیبایی در طراحی بهتر خواهد شد.
     مکانیک های پیت استاپ هاس

در گاراژ تیم هاس، در چشــم برهم زدنــی لبخندها به 
اشک تبدیل شــد، وقتی کوین مگنوسن و رومن گروژان 
به صورت متوالی به دلیل مشکالت در پیت استاپ از مسابقه 
کناره گیری کردند. هر دو در جایگاهی بودند که به ترتیب 
چهارم و پنجم می شدند و می توانستند حدود نصف امتیازات 
کل فصل گذشته را یک جا کسب کنند، اما تمرینات کم پیت 
استاپ منجر به این شد که پیچ چرخ ها در حین پیت استاپ 
اصلی هر دو راننده به درستی بسته نشوند. این خسران برای 

تیم کم بود که داوران به دلیل فرســتادن خودرو ناامن به 
پیست تیم هاس را 1۰ هزار دالر جریمه کردند که نمکی 
بود که به زخم تیم آمریکایی پاشیده شد. تیم هاس در اولین 
سال حضورش در رقابت های فرمول یک در فصل 2۰1۶ ، 
۶ امتیاز شیرین را ازآن خود کرد. اما از آن زمان ملبورن با 
کناره گیری های دوبل پی در پی، پیست خوشحال کننده ای 
برای آنها نبوده اســت؛ همچنین این دومین کناره گیری 
مگنوسن در اســترالیا برای دو سال پیاپی بود. چهار سال 
قبل او در اولین حضورش در مکالرن یک پودیوم درخشان 
با کسب رتبه دوم برای تیم به ارمغان آورد. مدیر تیم گونتر 
اشتاینر قول داد که تیم تمریناتش را برای مسابقه بعدی 
بیشتر خواهد کرد و آنها می توانند به عملکرد قوی شان که 
در تمام مدت آخر هفته ادامه داشت، امیدوار باشند. این 

تسلی خاطر کوچکی برای آنها خواهد بود.
     نرم افزار مرسدس

داده و اطالعات در عصر مدرن یک بخش جدایی ناپذیر از 



29شماره 08      اردیبهشت 1397

فرمول یک است، اما یک اعتماد مطلق به آنها نیز می تواند 
عواقب خودش را داشته باشد، مانند آنچه بر سر مرسدس در 
ملبورن اتفاق افتاد. یک اختالل در نرم افزار شبیه ساز مسابقه 
آنها، که مرسدس در 5 سال گذشته بدون مشکل بزرگی از 
آن استفاده می کرد، منجر به این شد که اعداد اشتباهی 
نشان داده شود. درنتیجه باعث شد که در زمان اعمال یک 
سیفتی کار مجازی، مرسدس فاصله الزم برای اطمینان 
از اینکه همیلتون جلوتر از فتل باشــد، را اشتباه محاسبه 
کرد؛ بنابراین همیلتون مسابقه ای را که شدیداً حقش بود، 
باخت. همیلتون تا آن لحظه تمام آخر هفته را کامالً تحت 
سیطره خود داشــت. این بدین معنی بود که او هنوز یک 
پول پوزیشن غیر قابل تبدیل دیگر در کارنامه خودش ثبت 
کرد، چهارمین در 5 سال اخیر در آلبرت پارک و پنجمین 
در کل. همیلتون به شکل قابل درکی ناامید بود و زمانی که 
بعد از مسابقه با اصحاب رسانه صحبت می کرد گفت کاش 
فرمول یک کمتر به داده اتکاء می کرد و کنترل بیشتری را به 

راننده ها می داد. راننده بریتانیایی گفت: این یک کار تیمی 
است، اما زمانی شما برای تهیه استراتژی یا هر چیز دیگری 
بیش از حد به رایانه ها، داده ها و تکنولوژی اتکاء می کنید، 
من دوست داشتم که این بیشتر در دستان خودم باشد چون 
احساسم این بود که امروز نیز مانند روزهای دیگر، خوب 

رانندگی می کردم.
     سیروتکین و کیسه پالستیکی اش

سرگئی سیروتکین در اولین تجربه فرمول یک خود در آخر 
هفته کار چشمگیری انجام نداد و در تایم گیری نوزدهم 
شد. مسابقه او بیش از 4 دور ادامه نداشت. او ترمزهایش 
را از بین برد و به مسیر انحرافی کنار پیست گریخت. علت 
کناره گیری نابهنگام او چه بود؟ براساس گفته تیم ویلیامز، 
مقصر چیزی نبود جز یک کیسه پالستیکی ساندویچ. مدتی 
کوتاهی قبل از مشکل مسدود شدن داکت ترمز سیروتکین، 
هم تیمی اش لنس استرول به تیم گزارش داد که در پیچ 
شماره 1 کیسه های پالستیکی را دیده است که با وزش باد 

تکان می خوردند.
     انتظار استرالیایی ها برای یک پیروزی خانگی

استرالیایی ها مدت طوالنی اســت که بر سکو رفتن یک 
راننده خانگی در خاک وطن را انتظار می کشند. درواقع از 
سال 19۸5 یعنی زمانی که برای اولین بار به تقویم مسابقات 
قهرمانی جهان اضافه شدند و این انتظار با چهارم شدن دنیل 
ریکاردو ادامه خواهد داشت. این نتیجه برابر است با بهترین 
نتیجه خانگی راننده های استرالیایی که خود او و مارک وبر 
به ترتیب در سال های 2۰12 و 2۰1۶ کسب کرده بودند. با 
اینکه طرفداران استرالیایی با ناامیدی مسابقه را ترک کردند 
اما حداقل یکی از آن سبقت های برند دنیل ریکاردو که با دیر 
ترمز گرفتن انجام می شود را در هنگام سبقت گیری از نیکو 
هالکنبرگ، دیدند. راننده استرالیایی به دلیل نقض سرعت 
مجاز در زمان پرچم قرمز تمرینات، جریمه دریافت کرد و 
مبارزه را از جایگاه هشتمین شروع کرد و کیمی رایکونن در 

جایگاه سوم را با نزدیک تر شدن تحت فشار قرار داد.
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نمایشگاه

یکی از جالب توجه ترین اتفاقات نمایشگاه خودروی 
ژنو 2۰1۸ حضور آستون مارتین به عنوان رقیب تازه 
رولزرویس و بنتلی دو کارخانه مشــهور خودروساز 
بریتانیایی بود. آســتون مارتین در نمایشــگاه ژنو 
اعالم کرد از سال 2۰21 ماشــین های سوپرلوکس 
الکتریکی با مارک الگوندا به بازار عرضه خواهد کرد 
که با محصوالت رولزرویــس و بنتلی رقابت خواهد 
کرد. الگوندا یکی از نام های قدیمی  در صنعت خودرو 
است؛ این کارخانه در ســال 19۰4 تاسیس شد. در 
سال 1947 آستون مارتین الگوندا را خرید اما تولید 
در سال 195۸ متوقف شد و از آن به بعد تنها دو مدل 
آســتون مارتین با این نام تولید شده است. آستون 
مارتین احیای دوبــاره مارک الگونــدا را با نمایش 
کانســپتی به نام »ویژن« اعالم کرد. کانســپتی که 
باوجود اینکه به ماشین های امروزی شبیه نیست اما 

به گفته این کارخانه به طور بالقوه نمایی از ظاهر مدل 
جدید را نمایش می دهد. این ظاهر متفاوت نشــان 
می دهد نگاه آستون مارتین  به خودروهای لوکس با 
نگاه محافظه کار رولزرویس و بنتلی متفاوت است و 
از این راه می خواهد مشتری جلب کند. برد ماشین 
با هر بار شارژ ۶44 کیلومتر است و ماشین به صورت 
کامل خودران است. به احتمال زیاد الگوندا از دانش 
دایملر برای تجهیز ماشین هایش به فن آوری خودران 

بهره خواهد برد.

     رقابت بنز و بی ام و 
ماشــین جدید بنز برای نمایشــگاه ژنو،  مرسدس-
 AMG GT ( ای ام جی جی تــی چهــار در کوپــه
DOOR-4( بود. این خودرو که نزدیک ترین رقیب 
پورشــه پانامرا و آئــودی RS7 در بین محصوالت 

بنز است، ســومین مدلی اســت که ویژه ای ام جی، 
بخش خودروهای تقویت شده بنز، طراحی و ساخته 
می شود. ظاهر خودرو از مرسدس-ای ام جی جی تی 
الهام گرفته شده اما برخالف این مدل، روی پلتفرم 
سدان های مرسدس بنز ساخته شده است. بنز مدل 
جدیدش را با دو موتور هشــت سیلندر چهار لیتری 
و یک موتور شــش ســیلندر ســه لیتری می سازد. 
قوی ترین موتور ۶3۰ اسب بخار نیرو تولید می کند 
و این نیرو به هر چهار چرخ منتقل می شــود. شتاب 
صفر تا صد کیلومتر در ساعت ماشــین 3.2 ثانیه و 
حداکثر ســرعتش 315 کیلومتر در ســاعت است. 
بی  ام  و در واکنش به رونمایی از مرسدس-ای ام جی 
جی تی  چهار در، ایده ای از مدل چهار در سری ۸ را 
در فرم یک کانسپت به نمایش گذاشت. این ماشین 
قرار است تابســتان 2۰19 به بازار عرضه شود و در 

مهم ترین خودروهای رونمایی شده در نمایشگاه خودروی ژنو2018

رقابت آلمانی ها و سورپرایز تویوتا
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کنار مدل کوپه و کانورتبل )روباز(، ســومین مدل 
از ســری ۸ خواهد بود. ب ام و قصد دارد لوکس ترین 
مدل های خود را در این ســری به بــازار عرضه کند 
و با آن به محدوده خودروســازانی نظیر بنتلی وارد 
می شــود. آدریان وان هویدونک،  مدیر طراحی بی 
 ام  و می گوید M8 گرن کوپه دوره ای تازه از طراحی 
خودرو در بی ام  و را نمایش می دهــد و با اینکه یک 
کانسپت اســت، ظاهرش به خودرویی که قرار است 
به بازار عرضه شود بسیار نزدیک است. اطالعات فنی 
خودرو منتشر نشده است، اما پیش بینی می شود از 
نظر فنی با مدل M5 بی  ام  و اشــتراک زیادی داشته 
باشد و احتماال موتورش هشت ســیلندر و با قدرت 

۶5۰ اسب بخار خواهد بود.

     ستاره تویوتا 
ســتاره تویوتا در نمایشگاه ژنو کانســپتی از مدل 
مسابقه ای ســوپرا بود. کانســپتی که تویوتا نمایش 
داد پیش درآمدی بر عرضه نســل پنجم مدل سوپرا 
است که قرار است ســال آینده به بازار عرضه شود. 
ســوپرا یکــی از محبوب ترین ماشــین ها در تاریخ 
محصوالت تویوتا است. نســل های مختلفی از این 
مدل بین ســال های 197۰ تا 2۰۰2 ســاخته شد 
اما رکود اقتصــادی اوایل قرن بیســت و یکم باعث 

شــد تویوتا تولید این مدل را متوقف کند. تصمیمی 
که تویوتا حاال از آن پشــیمان است. متیو هریسون، 
مدیر بازاریابی تویوتا در اروپا در حاشیه نمایشگاه ژنو 
گفت: »تویوتا اعتبار خوبی در ســاخت خودروهای 
باکیفیت دارد اما محصوالتش هیجان زیادی ندارد 
و احساسی در بیننده برنمی انگیزد.« کارخانه ژاپنی 
امیدوار است با آمدن نســل جدید سوپرا این نقص 
را جبران کند. تویوتا، ســوپرا را با همکاری بی  ام  و 
طراحی و مهندسی کرده است. نتیجه این همکاری 
برای کارخانه آلمانی نســل جدید بی  ام  و Z4  است 
که روی پلتفرمی مشترک با سوپرا ساخته می شود. 
اطالعات فنی زیادی از این خودرو منتشر نشده است. 
تنها می دانیم که ســوپرا ابتدا با موتور شش سیلندر 
ساخته خواهد شد و دیفرانسیل عقب است و ممکن 
اســت بعدا با قوای محرکه هیبرید و الکتریکی هم 
تولید شود. پیش بینی می شود ســوپرا با قیمتی در 
حدود 5۰ هزار دالر فروخته شــود که در این صورت 
با ماشین هایی نظیر شورولت کوروت و پورشه 71۸ 

کیمن رقابت خواهد کرد.

     دومین مدل الکتریکی پورشه
پورشه با نمایش یک کانســپت جدید در ژنو نشان 
داد که در عرضه محصوالت الکتریکی جدی اســت. 

 Mission E( کانسپت میشــن ائی کراس توریزمو
Cross Tourismo(، ترکیب یک استیشــن و یک 
شاســی بلند اســت و الگویی برای دومین ماشین 
الکتریکی پورشــه خواهد بود که در سال 2۰21 به 
بازار خواهد آمد. پورشه سرمایه گذاری برای تحقیق 
و ساخت ماشین های هیبرید و الکتریکی را دو برابر 
کرده و تا سال 2۰22 بیش از هفت میلیارد دالر برای 
ساخت ماشین های الکتریکی سرمایه گذاری خواهد 
کرد. اولین مدل الکتریکی این کارخانه سال 2۰19 به 
بازار عرضه خواهد شد و این کارخانه امیدوار است با 
استقبال بازار بتواند بیش از بیست هزار دستگاه از این 
خودرو را در سال بفروشد. پورشه می گوید استقبال 
از این تصمیم کارخانه آنهــا را به موفقیت مدل های 
بعدی امیدوار کرده است. طول کانسپت جدید به انداز 
پورشــه کاین، شاســی بلند بزرگ پورشه است. این 
ماشین دو موتور الکتریکی دارد که درمجموع بیش از 
۶۰۰ اسب بخار نیرو تولید می کند و می تواند با هر بار 
شارژ تا 5۰۰ کیلومتر حرکت کند. به گفته کارخانه 
شــتاب صفر تا 1۰۰ کیلومتر در ساعتش 3.5 ثانیه 
است و در کمتر از 12 ثانیه سرعتش از صفر به 2۰۰ 
کیلومتر در ساعت می رســد. بااستفاده از شارژهای 
قوی تنها در پانزده دقیقه می توان باتری ها را تا ۸۰ 

درصد شارژ کرد.
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سلبریتی

معموال همه افراد معروف، موفق و ثروتمند جهان لزوما ماشین های گران قیمتی 
ندارند. قیمت ماشین های افراد معروف جهان حتی از پراید هم کمتر است. اگر شما 
هم جزو افرادی هستید که فکر می کنید همه مدیران موفق و افراد معروف سراسر 
جهان از ماشین های لوکس و گران قیمت اســتفاده می کنند، این مقاله را تا انتها 
بخوانید. میلیونرها یا به بیان بهتر میلیاردرهایی نیز وجود دارند که قیمت خودرو 

آنها از 5 میلیون تومان هم تجاوز نمی کند.

IKEA خودروی ارزان موسس     

 )Ingvard Kamprad( ارزان ترین خودرو این لیست متعلق به اینگوارد کامپارد
است. وی موسس شــرکت معروف Ikea است و براســاس گزارش نشریه فوربز 
مجموع دارایی وی به بیش از 93 هزار میلیارد تومان )2۸ میلیارد دالر( می رسد! 
وی یکی از سربه زیرترین میلیاردرهای جهان است و خودروی سواری آن یک ولوو 

24۰ مدل 1993 است که بیشتر از 5 میلیون تومان ارزش ندارد!

     بنتلی کارلو اسلیم

براساس آخرین لیست مجله فوربز )Forbes(، در حال حاضر کارلوس اسلیم هلو 
)Carlos Slim Helu( مکزیکی ثروتمندترین مرد جهان است. اتومبیل سواری 
او یک بنتلی کانتیننتال اســت. از مهم ترین موارد این خودرو می توان به کاهش 
وزن ۸۰ کیلوگرمی، پیشرانه  جدید 12 سیلندر توئین توربو با ۶ لیتر حجم که حاال 
با کد TSI خانواده  فولکس واگن شناخته می شود، جعبه دنده 2 کالچه ۸ سرعته 
جدید و سیســتم صوتی با نمایشگر لمســی 12.3 اینچی با قابلیت اپل کار پلی و 
اندروید اتو اشاره کرد .سیستم صوتی بنتلی در پشت صفحه ای کشویی در داشبورد 
پنهان شده است. برای سلیقه های سنتی تر بر این صفحه درجه های آنالوگ دمای 
خارج خودرو، قطب نما و زمان سنج نصب شده است؛ همچنین در نمای داخلی از 
سیستم LED خودروهای فولکس واگن استفاده شده است؛ بنتلی جدید از سیستم 
تمام چرخ محرک با تمایل به محور عقب، مجهز شده است. بهرغم وجود رینگ های 
اســتاندارد 21 اینچی و رینگ های 22 اینچی به عنوان آپشن، مدیران بنتلی ادعا 
می کنند که به لطف سیســتم رانندگی دینامیک بنتلی، سواری این خودرو بسیار 
راحت اســت. یک سیســتم کنترل چرخش 4۸ ولتی، محرک های برقی و آنتی 
رول بارهای هر محور را تنظیم و کنترل کرده تا هندلینگ و ســواری در بهترین 

حالت قرار داشته باشد. سیستم مانند جعبه دنده، سیستم رانندگی دینامیک را نیز 
می توان بااستفاده از حالت های رانندگی، تنظیم کرد.

     خساست زاکربرگ

خســیس بودن مارک زاکربرگ )Mark Zuckerberg(  موسس و مالک اصلی 
سایت فیسبوک، بر کسی پوشیده نیست. وی یکی از ارزان قیمت ترین خودروهای 

موجود در لیست را سوار می شود: یک آکورا TSX کامال معمولی!

     کلکسیون ثروتمندترین مرد هند

در لیســت مجله فوربز موکش آمبانی )Mukesh Ambani( ثروتمندترین مرد 
کشور هندوستان است که مجموع دارایی های او به بیش از 73 هزار میلیارد تومان 
)22.3 میلیارد دالر( می رســد! وی تعدادی از لوکس تریــن و گران قیمت ترین 
خودروهای سواری جهان را برای خود برگزیده اســت که از این میان می توان به 
 ،)S-Class( مرسدس بنز کالس اس ،)Maybach 62( ۶2 مرسدس بنز میباخ

و مرسدس بنز SL500  اشاره کرد.

     المبورگینی آنیل آمبانی

کارخانه دار معروف آنیل آمبانی )Anil Ambani( ماشــینی سوار می شود که با 
شخصیت وی سازگاری کاملی دارد. او صاحب یک المبورگینی گاالردو است که 
صفر تا صد را تنها در 4.1 ثانیه طی می کند و ماکزیمم سرعت آن به 325 کیلومتر 

ماشین های چهره های معروف جهان

سازمخالف موسس ایکیاومارک زاکربرگ
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بر ساعت می رسد. المبورگینی گاالردو که ســازه دیگری از شرکت المبورگینی 
است، یک خودرو اسپرت و با سرعت این شرکت عظیم است که فقط در سه سال 
اول، خط تولید خود 5 هزار دستگاه به فروش رسید و تا امروز بیشترین حجم تولید 
این شــرکت را به خود اختصاص داده است و قیمت هر دســتگاه 242 هزار دالر 
است. ارتفاع کم گاالردو موجب شده تا این خودرو به خودرویی با ظاهری وحشی 
و عظیم تبدیل شود که بعد از عرضه خود در بازار معنایی متفاوت به خود بخشید. 
گاالردو در فرهنگ اسپانیایی به معنای دالور و دلیل و در زبان و فرهنگ ایتالیایی 
ضربه زننده است. هدف از ســاخت گاالردو رقابت با رقیب سرسخت خود فراری 
3۶۰  بود که امروز مدل های ارتقاء یافته آن با فراری F43۰درحال رقابت اســت . 
المبورگینی گاالردو با حداکثر قدرت 55۰ اســب بخار در۸ هزار دور در دقیقه و 
حداکثر گشتاور 54۰ نیوتون برمتر در۶5۰۰ دور در دقیقه و با 1۰سیلندر خطی 
که با سیستم چهارچرخ متحرک خود )کواترو( نوعی آیودی نیز محسوب می شود 

بسیار شهرت یافته است.

     پورشه بیل گیتس

خودروی سواری بیل گیتس )Bill Gates( موسس شــرکت مایکروسافت یک 
پورشه 959 کوپه اســت که فقط 23۰ عدد از آن در سراســر جهان وجود دارد. 
پورشه 959 در سال 19۸5 و براساس پورشه 911 آن دوران ساخته شد و همراه 
با فناوری های پیشــرفته، رکوردهایی باورنکردنی برجای گذاشت. این خودرو از 
پیشرانه ای بســیار عالی بهره می برد که با حجم 2.۸5 لیتر و به صورت ۶ سیلندر 
تخت بوکسر بود؛ بلوک سیلندر از سیستم هواخنک استفاده می کرد و سرسیلندر 
پیشرانه مجهز به سیستم مایع خنک بود. اســتفاده از دو توربوشارژ متوالی باعث 
می شد قدرت پیشرانه برای حضور در مسابقات رالی و پیست بهینه شود. مدل 959، 
قدرت 444 اسب بخار فراهم می کرد که با وزن خالص 145۰ کیلوگرم، زمان صفر 
تا 1۰۰ کیلومتر بر ساعت 3.۶ ثانیه و نهایت سرعت 315 کیلومتر بر ساعت داشت. 
این محصول، سریع ترین خودروی جاده ای دنیا در زمان خود بود و با ثبت سرعت 
317 کیلومتر بر ســاعت، ابرخودروی دهه  ۸۰ میالدی محسوب می شد. نسخه  
تقویت شده  959 که به صورت تولید محدود با 29 دستگاه در سال 19۸۸ عرضه 
شد، به لطف قدرت 515 اسب بخار، رکورد سرعت 339 کیلومتر بر ساعت ثبت کرد.

     رولزرویس شاهزاده ولید

شاهزاده ولید بن طالل آل سعود برادرزاده پادشاه عربستان است که انتظار می رود 
یک خودرو سوپرلوکس و سلطنتی داشته باشد. با این حال وی از یک رولزرویس 
فانتوم که یک خودرو نه چندان سلطنتی است اســتفاده می کند. در این فانتوم، 
جلوپنجره  بزرگ رولزرویس به صورت یکپارچه با کیت بدنه ســاخته شده، طرح 
چراغ های اصلی نیز جدید است و از فناوری لیزری در آنها استفاده شده که توانایی 
نوردهی تا فاصله  ۶۰۰ متر دارند؛ ضمــن اینکه رولزرویس طرح چراغ های دوگانه  
نسل قبلی را کنار گذاشته است و در جلوی خودرو تنها دو عدد چراغ اصلی وجود 

دارد؛ همچنین نسخه عادی فانتوم دارای فاصله محوری 3552 میلی متر خواهد 
بود. فانتوم جدید حدود ۸۰ میلی متر طول کمتر، 29 میلی متر عرض بیشــتر و ۸ 
میلی متر ارتفاع بیشتر در مقایســه با مدل قبلی دارد و فاصله  بین دو محور آن به 
میزان 1۸ میلی متر کاهش پیدا کرده است. رولزرویس برای نسل جدید فانتوم از 
یک پلتفرم تمام آلومینیومی کامال جدید با طراحی فضایی استفاده کرده که توسط 
متخصصان این شرکت طراحی شده است تا به زودی در سایر محصوالت این برند 
نیز مورد استفاده قرار گیرد. این ساختار جدید دارای 3۰ درصد استحکام بیشتر 
است، درحالی که وزن کمتری دارد. رولزرویس بر عایق بندی صوتی فانتوم جدید نیز 
تمرکز زیادی داشته؛ به طوری که مدعی است این خودرو، بی صداترین خودروی 
موجود در جهان است و در سرعت 1۰۰ کیلومتر بر ساعت، دارای 1۰ درصد صدای 
کمتر در مقایسه با نسل قبلی است. برای رسیدن به این هدف، رولزرویس از حدود 
13۰ کیلوگرم مواد عایق صدا در فانتوم استفاده کرده و بدنه  این خودرو را به صورت 
دوالیه تولید کرده است. در زیر کاپوت فانتوم، پیشرانه  V12 بنزینی مورد استفاده 
قرار گرفته که در نسل جدید به سیستم توئین توربو مجهز شده است )نسل قبلی 
دارای پیشرانه  12 سیلندر تنفس طبیعی بود(. این پیشرانه  جدید دارای ۶.75 لیتر 
حجم است و می تواند 5۶3 اسب بخار قدرت و 9۰۰ نیوتون متر گشتاور، آن هم در 
دور موتور 17۰۰ دور بر دقیقه تولید کند. این درحالی است که مدل قبلی دارای 
453 اســب بخار قدرت و 72۰ نیوتون متر گشــتاور بود. زمان رسیدن به سرعت 
صد کیلومتر بر ساعت فانتوم جدید، 5.3 ثانیه و برای نسخه دارای فاصله  محوری 
بیشتر، 5.4 ثانیه اســت؛ درحالی که حداکثر سرعت خودرو به صورت الکترونیکی 
روی 25۰ کیلومتر بر ساعت محدود خواهد بود، همانند سایر مدل های رولزرویس، 
در این مدل مشتریان می توانند فانتوم را با بیشترین جزئیات ممکن شخصی سازی 
کنند و انواع، چوب، جیر و چرم را برای کابین خودرو انتخاب کنند. سیستم تعلیق 
این خودرو از نوع بادی با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار اســت تا راحتی و آرامش 
سرنشینان را در هنگام حرکت تضمین  کند. تعلیق خودرو در محور جلو از نوع دوبل 
و در محور عقب از نوع پنج اتصالی است؛ همچنین از سیستم جدیدی به نام قالیچه  
پرنده )Magic Carpet Ride( در آن استفاده شده است. سیستم تعلیق فانتوم 
در هر ثانیه میلیون ها محاسبه انجام می دهد و اطالعات مورد نیاز خود را از سیستم 
فرمان، حسگرهای شتاب و دوربین موجود در شیشه  جلو به دست می آورد تا خود 
را براساس شرایط جاده تنظیم کند. چنین عملکردی سبب می شود فانتوم جدید 
پایداری و قابلیت مانور بیشتری داشته باشد؛ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که بدانید رولزرویس، فانتوم جدید را به سیســتم چهارچرخ محرک 

رهم مجهز کرده است.

     آئودی مدیر نایکی

فیل نایت )Phil Knight( که از جمله بنیان گذاران شــرکت نایک اســت نیز یک 
آئودی R8 را انتخاب کرده است. این محصول که جزو اولین سری سوپراسپرت های 
دیفرانسیل عقب آئودی است به تعداد محدود 999 دستگاه به تولید خواهد رسید 
 R8 V10 که شامل مدل کوپه و اسپایدر می شوند. این مدل همانند سایر نسخه های
به پیشرانه  1۰ سیلندر تنفس طبیعی مجهز است؛ اما بارزترین تغییر آن در مقایسه با 
سایر مدل ها، حذف شدن سیستم چهارچرخ محرک کواترو در این خودرو و جایگزینی 
آن با سیستم انتقال قدرت به محور عقب است که این تغییر سبب شده وزن خودرو 
4۰ کیلوگرم کاهش پیدا کند. پیشــرانه  R8 RWS از نوع FSI است و با حجم 5.2 
لیتری خود، توانایی تولید 54۰ اسب بخار قدرت و 54۰ نیوتون متر گشتاور دارد که 
از این نظر با مدل چهارچرخ محــرک R8 تفاوتی ندارد. باتوجه به اینکه انتقال نیرو 
در این خودرو تنها با محور عقب صورت می گیرد، قسمت عقب آن تمایل زیادی به 
انحراف دارد و برای همین فقدان یک باله  عقب در این مدل به شدت احساس می شود 
که وجود آن می توانست تأثیر مثبتی بر چسبندگی قسمت عقب خودرو داشته باشد.
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مدل 2۰19 خودروهای شــورولت کروز و اسپارک، با 
تغییر چهره نسبت به مدل 2۰17 به بازار ایاالت متحده 
آمریکا عرضه خواهند شد. عالوه بر نسخه به روزشده 
 ،)Malibu( خودروی سایز متوسط شــورولت مالیبو
جنرال موتورز نسخه های بازطراحی شده مدل 2۰19 
 )Spark( و شورولت اسپارک )Cruze( شورولت کروز
را معرفی کرد؛ این سه خودرو با همدیگر، چهره   جدید 
و سبک طراحی بیرونی محصوالت شورولت را معرفی 
می کنند. همانند مالیبو، شورولت کروز از جلوپنجره 
مشبک و ســپر جلو جدید برای مدل ســال 2۰19 
اســتفاده می کند. این تغییرات بسیار ظریف هستند؛ 
اما جلوپنجره مشــبک باالیی و پایینی درحال حاضر 
با طرح های مختلــف افقی، گســترده تر از قبل ارائه 
می شوند. چراغ های جلو شبیه المپ های نسخه سال 
گذشته خودرو هســتند؛ اما با لوله های LED جدید 
طراحی شده اند. شــورولت در باالترین تیپ )پریمیر( 

خودروی کروز، از چراغ های LED عقب بهره می گیرد. 
شورولت کروز هنوز هم در دو طرح سدان یا هاچ بک در 
دسترس خریداران خواهد بود؛ زیرا بهگفته  شورولت، 
این سبک های بدنه، 2۰ درصد از کل فروش کروز در 
ســال 2۰17 را به خود اختصاص داده اند. در آن سال، 
برای اولین بار طــرح هاچ بک به تولید کامل رســید. 
برای خودروی جدید شــورولت کــروز مدل 2۰19، 
صفحه نمایش لمسی 7 اینچی اســتاندارد مجهز به 
آخرین سیستم اطالعات و سرگرمی شورولت 3 ارائه 
می شود. تیپ های LT و پریمیر درحال حاضر سیستم 
کنترل خودکار آب و هوا و سیستم استارت از راه دور را 
به صورت استاندارد دریافت می کنند؛ درحالی که تیپ 
RS با زهوار پنجره سیاه، لوگوهای سیاه و رینگ های 
آلیاژی 17 اینچی در اختیار خریداران قرار می گیرد. 
طرح های جدیــد رینگ ها در سراســر این مجموعه 
تیپ ها در دسترس هستند و رنگ داخلی قهوه ای مایل 

به زرد )Umber( به لیســت رنگ های موجود اضافه 
شده است. در زیر کاپوت شــورولت کروز از پیشرانه 
1.4 لیتری ردیفی 4 ســیلندر مجهز به توربوشــارژر 
استفاده می شود که قادر است 153 اسب بخار قدرت 
و 24۰ نیوتن متر گشــتاور تولید کند؛ همچنین یک 
پیشرانه 1.۶ لیتری ردیفی 4 ســیلندر توربودیزل با 
137 اســب بخار قدرت و 325 نیوتن متر گشتاور در 
دسترس خریداران قرار دارد. پیشرانه بنزینی همچنان 
با جعبه دنده  ۶ سرعته دستی یا 9 سرعته اتوماتیک و 
پیشرانه دیزلی با جعبه دنده  ۶ سرعته دستی یا ۶ سرعته 
اتوماتیک عرضه خواهد شــد. تغییر چهره خودروی 
هاچ بک شورولت اسپارک مدل 2۰19 نسبت به کروز، 
کمی بیش تر آشکار است؛ چراکه جلوپنجره مشبک و 
قسمت پایینی سپر به طور کامل با قاب کرومی که دو 
دریچه ورودی را به هم متصل می کند، طراحی شــده 
است. چراغ های جلو با المپ های پروژکتوری موجود 
ارتقاء یافته اند و چراغ های LED روشنایی روز نیز در 
مدل 2۰19 وجود دارند. شورولت اسپارک با چراغ های 
عقب دوقسمتی ارائه می شود تا آن را با سایر مدل های 

برند آمریکایی بیوک، ســهم قابل توجهــی در بازار چین 
دارد. زیرمجموعه  اصیل جنرال موتورز، قرار است با تولید 
نسخه های هیبرید و تمام برقی ویالیت ۶، فروش بیشتری 
در بزرگ ترین بازار خودروی دنیا داشــته باشد. شاید باور 
چنین موضوعی مشکل باشد؛ اما مردم چین به برند بیوک 
عالقه  زیادی نشان داده اند. تولید و فروش خودروهای این برند 
در چین، فراتر از انتظار است و به زودی با عرضه  محصوالت 
الکتریکی بیوک، افزایش خواهــد یافت. موضوع کاهش 
آلودگی هوا، بــرای دولت چین و مردم این کشــور دارای 
اهمیت است؛ ضمن اینکه برنامه  مدونی برای حذف تدریجی 
خودروهای دیزلی و بنزینی از بازار چین تا سال 2۰35 وجود 

دارد. با این اوصاف، فروش عالی محصوالت الکتریکی یک 
برند محبوب در چین مثل بیوک، تضمین شــده به نظر 
می رسد. خودروی مفهومی ویالیت در سال 2۰۰4 معرفی 
شد و از نظر ظاهری، چندان باب میل سلیقه  امروزی نیست. 
مهندسان بیوک با همکاری استودیو طراحی برتونه در ایتالیا، 
مدل نهایی ویالیت را در سال 2۰1۶ معرفی کردند تا با نام 
ویالیت ۶، دو نوع پیشرانه هیبرید و تمام برقی را پوشش 
دهد. از سویی دیگر، بیوک به عنوان زیرمجموعه جنرال 
موتورز و برند برادر با شــورولت، دست به اقدامی زیرکانه 
می زند. نسخه  هیبریدی ویالیت ۶، از تجهیزات مدل سدان 
بیوک ریگال هیبرید و الکراس هیبرید استفاده خواهد 

کرد. مدل برقی ویالیت ۶ که احتماال ویالیت 5 نام گذاری 
می شود، پیشرانه و فناوری مشابه شورولت بولت خواهد 
داشت. در کنفرانس مطبوعاتی ادعا شده است که رانندگی 
با نمونه الکتریکی، راحت و دل پذیر خواهد بود.رندر رسمی 
از کارخانه  بیوک در چین، نشان می دهد که ویالیت ۶ دارای 
شخصیتی متفاوت با دیگر خودروهای برند سازنده است؛ 
اما در بعضی جزئیات به زبان طراحی بیوک شباهت دارد. 
چراغ های درخشان با نوار باریکی از LED ارائه می شوند؛ 
ضمن اینکه در مقایسه با دیگر محصوالت بیوک، جلوپنجره 
بسیار باریک و با خطوط عمودِی اصطالحا سبیل شکل 
)Mustache grille( است. بیوک با برنامه مدونی برای 
حضور در بازار خودروهــای الکتریکی چین جلو می رود 
که بیوک آبی )Buick Blue( نام دارد. در کمال ناباوری، 
5 درصد از کل خودروهای بازار چین با برند بیوک عرضه 

خــودروی الکتریکی لوکا به عنــوان اولین محصول 
شرکت ام وی موتورز جمهوری چک، با سبک طراحی 
کالسیک و الهام گرفته از برخی خودروهای مشهور 
قرن بیستم رونمایی شد. هرچندوقت یک خودروی 
جدید ظاهر می شــود که چشــم ها را متوجه خود 
می کند و باعــث تعجب همگان می شــود. خیلی از 
اوقات این خودروها با ظاهر خود از شما می خواهند 
درمورد برتری هــای آنها قضاوت کنیــد. امروز این 
خودروی جدیــد، لوکا )Luka( اســت که به عنوان 
اولین محصول ام وی موتــورز )MW Motors( به 
بازار خودروهای برقی دنیا معرفی می شــود. ام وی 
موتورز شرکتی متعلق به کشور جمهوری چک است 
و در شهری کوچک و آرام به نام استنوویچ قرار دارد. 
چیزی که باعــث دلگرمی عالقه منــدان به خودرو 

رونمایی از شورولت کروز و اسپارک 2019

بیوک ویالیت 6، خودروی الکتریکی تولید چین

لوکا، اولین خودرو الکتریکی جمهوری چک
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جدید خودروهای شــورولت مطابقــت دهد. پکیج 
اطمینان راننده با ویژگی جدید ترمز خودکار جلو در 
سرعت های کم در دسترس خواهد بود، که می تواند 
در صورت امکان برخورد از جلو در سرعت های بین ۸ 
تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت، به طور خودکار ترمزها را فعال 
کند. از دیگر ویژگی های جدید شورولت اسپارک مدل 
2۰19 شامل سیستم اطالعات و سرگرمی استاندارد 
شــورولت 3 با بهره گیری از اپل کارپلی و اندروید اتو، 
دو پورت USB روشن و روشــنایی داخلی ترو وایت 
)True White( است. شورولت اسپارک مدل 2۰19 
همچنین طرح های جدید رینگ را در اختیار خریداران 
قرار می دهد و لیستی از رنگ های نارنجی متالیک، آبی 
 Passion( متالیک کارائیب، تمشــکی و میوه شور
Fruit( به رنگ های موجود اضافه می کند. مدل جدید 
شورولت اسپارک از پیشرانه 1.4 لیتری ردیفی چهار 
سیلندر تنفس طبیعی با 9۸ اسب بخار قدرت و 127 
نیوتن متر بهره  می گیرد که به عنوان تنها گزینه پیشرانه 
به جعبه دنده پنج سرعته دستی یا جعبه دنده  پیوسته 

)CVT(  متصل می شود.

می شوند. تنها در 2 ماه از ســال جدید میالدی، بیش از 
2۰۰ هزار دســتگاه از مدل های مختلف بیوک در چین 
فروخته شده اند؛ درحالی که این برند در بازار آمریکا، فقط 
29 هزار دستگاه فروش داشته است. با تنش های اقتصادی 
بین چین و آمریکا که منجر به وضع تعرفه های گمرکی 
بر محصوالت دو کشور می شود، می توان مطمئن بود که 
تولید خودروهای بیوک در چین برای این برند سازنده، 
کم هزینه تر از تولید در آمریکا و انتقال به چین اســت. بر 
اساس شنیده ها، بیوک هیبریدی قادر است با شارژ کامل 
و یک باک بنزین، مسافتی حدود 75۰ کیلومتر طی کند. 
پیشرانه  بنزینی که در ویالیت استفاده خواهد شد، 1.5 
لیتر 1۰۰ اسب بخار با گشتاور 14۰ نیوتن متر است که 
به کمک موتور برقی، قدرت 15۰ اسب بخار و گشتاور 4۰۰ 

نیوتن متر فراهم خواهد کرد.

می شــود، وجود رگه هایی از طراحــی خودروهای 
کالسیک اواسط قرن بیستم است و خودروی برقی 
لوکا تعدادی از بهترین عناصــر آنها را با هم ترکیب 
می کند. قســمت جلوی خودروی کالســیک لوکا ، 
فولکس  واگن کارمان گیــا )Karmann Ghia( را 
به ذهن می آورد و نمای ســه چهارم عقب خاطره ای 
از DB4 اســتون مارتین در اوایل دهــه ۶۰ را زنده 
می کند. قســمت بیرون  رفتگی روی گلگیر جلوی 
خودروی برقی لوکا، نمایشــی جدید از مرســدس 
بنز 190SL مشــهور اســت. داخل کوپه الکتریکی 
ام وی موتورز، تم کالســیک اما مدرن خودرو ادامه 
دارد. سرنشینان با مجموعه ساده ای از روکش های 
چرمی صندلی و داشبورد فیبر کربن در داخل خودرو 
روبه رو می شــوند که با دریچه های هــوای جالب و 
صفحه نمایش لمسی، ترکیب منحصربه فردی ایجاد 
می کنند. به جای اهرم تعویض دنده، یک شــاخص 
ساده برای انتخاب دنده وجود دارد و اولین موردی 

محسوب می شود که شــاید در خودروی الکتریکی 
لوکا شبیه تجهیزات کالســیک نباشد. بااستفاده از 
اســتانداردهای خودروی الکتریکی، اولین محصول 
ام وی موتورز مســیر خود را از میان سیســتم های 
محرکه دارای باتری انتخاب می کنــد. چهار موتور 
الکتریکی با قدرت 1۶.۸ اســب بخار که روی چهار 
چرخ خودرو قرار می گیرند، درمجموع ۶7 اسب بخار 
توان برای لــوکا فراهم می کنند. ایــن میزان قدرت 
می تواند خودروی برقی لــوکا را در زمان 9.۶ ثانیه 
از حالت سکون به ســرعت 1۰۰ کیلومتر بر ساعت 
برساند. با این حال استفاده از یک شاسی آلومینیومی 
و به کار گرفتن پکیج باتری 21.9 کیلووات ســاعت 
ســبک، باعث کاهــش وزن و راندمــان خودروی 
الکتریکی لوکا می شــود؛ وزن کلی لوکا فقط ۸15 
کیلوگرم است و شــرکت ام وی موتورز ادعا می کند 
که این خودرو در هر 1۰۰ کیلومتر تنها ۶.۸ کیلووات 
ســاعت انرژی مصرف می کند. کارایی باورنکردنی 

لوکا به این معنی است که خودروی ساخت جمهوری 
چک می تواند با هر بار شارژ، مسافت 3۰۰ کیلومتر را 
طی کند. وقتی که شارژ باتری خودرو تمام شد، بسته 
کوچک باتری استفاده شده در لوکا به مشتری اجازه 
می دهد که در مدت زمان یک ســاعت، آن را تا ۸۰ 
درصد شارژ کند. هنوز جزئیات بسیار زیادی درمورد 
خودروی برقی لوکا نامشخص مانده است؛ اما ام وی 
موتورز درمورد برنامه های آینده برای این محصول 
صحبتی نمی کند. وب ســایت این شــرکت هشدار 
می دهد که مشخصات خودرو تا زمانی که در معرض 
آزمایش فضای بیرونی قرار نگیــرد، احتماال تغییر 
خواهد کرد و تست تصادف لوکا نیز هنوز انجام نشده 
است. قطعا می توان ساخت چنین خودروهایی را با 
رویکرد مدرن الکتریکی و طراحی کالسیک تحسین 
کرد. اگر گالری تصاویر بــرای لذت بردن از طراحی 
خودروی الکتریکی لوکا کافی نبود، می توانید کلیپ 

ویدئویی زیر را نیز تماشا کنید.
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چارسو

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

سو.چارسو را دنبال کنید.
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پرونده
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گفت وگو

دستاوردهای حضور اورند پیشرو در نمایشگاه اتومکانیکا استانبول 2018 در 
گفت و گو با بهروز کشاورز:

بازارهای بین المللی را توسعه می دهیم

با شرکت در نمایشگاه استانبول2018، اورند 
پیشــرو چندمین حضور درنمایشــگاه های 

اتومکانیکا را تجربه کرده است؟
نمایشگاه های اتومکانیکا هرساله در کشورهای 
مختلــف برگــزار می شــود و برگزارکننده آن 
شرکت Messe فرانکفورت است. این نمایشگاه 
یک سال درمیان در سال های زوج  برگزار می شود 
که دوره قبلی آن 2۰1۶ بــوده و دوره بعدی هم 
درســال Messe .2۰1۸ فرانکفــورت این کار 
را در کشورهای مختلف گســترش داده و همه 
ساله به صورت منطقه ای برگزار می کند. ازجمله 

اســتانبول، شانگهای، دوبی، مســکو و بسیاری 
از شــهرهای بزرگ دیگر در قــاره آمریکا مثل 
شــیکاگو و... هستند که این نمایشــگاه در آنجا 
برگزار می شــود. باتوجه به اینکــه در منطقه ما 
استانبول یکی از نقاط »هاب« محسوب می شود 
و به نوعی صنعتگران منطقه و کسانی که در زمینه 
افترمارکــت و قطعات خودرو فعالیــت دارند را 
یکجا جمع می کند، درنتیجــه در این منطقه و 
نمایشــگاه حضور پیدا کردیــم. می توانم بگویم 
در اغلب نمایشگاه های اتومکانیکا که در منطقه 
برگزار شده از جمله مسکو، شانگهای، کواالالمپور، 

دوبی، اســتانبول و فرانکفورت را حداقل یک بار 
حضور داشته ایم. البته در فرانکفورت که سابقه 
حضور چندیــن دوره ای داریم و در اســتانبول 
هم دومین دوره است که اورند شرکت می کند. 
هدف ما این اســت که در کنار اینکه داریم بحث 
تولید و فروش قطعات را به صورت OE پیگیری 
می کنیم، بتوانیــم  بازارمان در بحث افترمارکت 
که کانســپت نمایشــگاه های اتومکانیکا بیشتر 
افترمارکت و خدمات پس از فــروش و قطعات 
یدکی البتــه تیونینگ را گســترش دهیم. قبال 
در ترکیه مشتری هایی داشته ایم، همین طور از 
اروپای شرقی و تالش می کنیم بتوانیم برند اورند 
را کمی بیشتر معرفی کنیم و بیشتر نشان دهیم.

استقبال از نمایشــگاه استانبول چه در بخش 
شرکت کنندگان و چه در بخش بازدیدکنندگان 

خوب بود؟
 از نظر اطالعات کلی نمایشگاه باید گفت که این 
نمایشگاه به طور میانگین 5۰ هزار بازدیدکننده 
متخصص دارد که از حدود ۶۰ کشــور مختلف 
شــرکت می کنند. کیفیت نمایشگاه هم امسال 
مطلوب بوده و از ایران هم شــرکت های دیگری 
بوده اند که شرکت کرده اند. ازجمله خودروسازان 
بزرگ ایران خودرو و سایپا و تراکتورسازی تبریز 

روزهای شانزدهم تا نوزدهم فروردین، شهر استانبول میزبان نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا بود. در 
نمایشگاه اتومکانیکا استانبول که رفته رفته به یکی از مهم ترین نمایشگاه ها از سری نمایشگاه های 
اتومکانیکا در سطح جهان تبدیل شده است، قطعه سازان و صنعتگرانی از کشورمان در کنار دیگر 
تولیدکنندگان جهانی، به رقابت و نمایش توانمندی های خود پرداختند. ازجمله شرکت کنندگان 
ایرانی در این نمایشگاه معتبر بین المللی، اورند پیشرو بود که جدیدترین دستاوردها و محصوالت 
خود را به معرض دید بازدیدکنندگان و کارشناسان قرار داد. در همین رابطه با بهروز کشاورز مدیر 
دفتر هیات مدیره و روابط بین الملل گفت و گو کردیم. کشــاورز حضور در نمایشگاه های اینچنینی 
به خصوص در شهر استانبول به دلیل نزدیکی به کشورمان را یک فرصت مناسب برای قطعه سازان در 
جهت توسعه مبادالت بین المللی می داند. نمایشگاه های اتومکانیکا که به طور میانگین همه ساله در 
15 کشور مختلف جهان برگزار می شود به عنوان مهم ترین رویداد خودرویی در زمینه قطعه سازی 

محسوب می شود و می تواند زمینه گسترش همکاری های جهانی در این عرصه را فراهم کند.
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و اورند پیشرو و چند شرکت ایرانی دیگر هم در 
اینجا حضور داشته اند. فضا برای کار کردن خیلی 
خوب است و ما تالش می کنیم که مناسب ترین 
بهره برداری را باتوجه به شرایطی که اینجا فراهم 

است، انجام دهیم.
باتوجه به نزدیکی و همسایگی ایران و ترکیه 
این قضیه چقــدر تاثیر دارد کــه برگزاری 
نمایشــگاه اتومکانیکا در نزدیکی کشور ما 

صورت می گیرد؟ 
در زمینــه صــادرات، موقعیــت جغرافیایــی 
یکــی از موثرتریــن المان هایی اســت که همه 
صادرکنندگان، آن را درنظــر می گیرند. باتوجه 
به فاصله کمی که ترکیه با ایران دارد، می توانیم 
سریع تر پاسخگو باشیم و نیاز مشتری مان را در 
اینجا بــرآورده کنیم. البته قانونــی وجود ندارد 
که حتما نزدیکی دو کشــور مالک انتخاب برای 
صادرات باشــد اما درمــورد ترکیــه باتوجه به 
اینکه صنعت خودرو در این کشــور فعال است 
و اســتفاده کنندگان از خودرو هم در این کشور 
جمعیت قابل توجهی را به خودشــان اختصاص 
می دهند در دو بخش OE و افترمارکت شانس 
قابل توجهی وجود دارد. من نزدیک بودن کشور 

ترکیه را امتیاز مثبتی می بینم.
اورند محصول جدیدی داشته که برای اولین بار 
در اتومکانیکا ارائه دهــد یا همان محصوالت 

قبلی ارائه شده است؟
 دربــاره ارائه محصــول جدید بایــد بگویم که 
هرســال محصول جدید برای ارائه کردن داریم. 
ما لوله های ترمز، انواع پمپ، کنیستر و لوله های 
ســوخت را آورده ایم. خیلی از اینها طراحی های 

جدیدی دارند و برای خودروهای جدیدی به کار 
گرفته شــده اند. باک و گلویی داریــم. مخازن 
پالستیکی مثل مخزن شیشه شور که در ماشین 
اســتفاده می شــود. می توانم بگویــم از هر نوع 
محصولی که داشته ایم، نوآوری ها و دستاوردهای 
جدیدی از نظر تکنیکال داشــته ایم که ســعی 
کرده ایــم آنهــا را در این نمایشــگاه به نمایش 
بگذاریم. نوارهای آب بندی هم جزو محصوالت 
ما طبقه بندی می شــوند که باتوجه به اینکه از 
جنس TPE به جای الستیک استفاده می کنند، 

محصوالت جدید تلقی می شوند.
قطعا محصوالت ارائه شــده توســط اورند، 
مشابه دیگری هم در شــرکت های داخلی یا 
خارجی برای ارائه دارد. اگر بخواهید مقایسه 
بین محصوالت خودتان و ســایر محصوالت 
مشابه خارجی داشته  باشید، ایراد یا مزیت ها 
در کجاســت؟ به عنوان یک کارشناس قطعا 
نمونه های مشابه را در این نمایشگاه دیده اید. 
اگر مزیتی وجود دارد در کجاست و اگر ضعف 

است، کجا بوده است؟ 
محصوالت مشابه همیشه وجود دارند. در درجه 
اول بحث کیفیت مطرح است. چون محصوالت 
ما جزو قطعاتی طبقه بندی می شــوند که از نظر 
ایمنی دارای اولویت هســتند، خیلی مهم است 
که از چه مــواد اولیه ای و از چه نــوع قطعات یا 
کامپونت هایی در تولید محصول استفاده می شود. 
ممکن است مشابه محصوالت ما زیاد باشد، چه 
در این نمایشــگاه چه در جاهای دیگر که خیلی 
از آنها رقبای چینی هستند. مزیت ما باتوجه به 
اینکه کار OE انجام می دهیم و باتوجه به اینکه 

خط تولید کارخانه های بزرگی مثل ایران خودرو، 
ســایپا و... را انجام دهیم، باید از باالترین سطح 
اســتاندارد مواد اولیه و قطعات دیگر اســتفاده 
کنیم. این یکی از تفاوت هاست که فکر می کنم 
خیلی مهم باشد. مورد بعدی، بحث قیمت است. 
باتوجه به اینکه سعی کرده ایم به اقتصادی ترین 
شکل ممکن و تا جایی که امکان داشته باشد در 
کشورمان قطعه را تولید کنیم، سعی کرده ایم که 
با قیمت و شــرایط رقابتی بتوانیم محصوالتمان 
را ارائه دهیم. به نظرم قیمت و کیفیت مهم ترین 
آیتم هایی هســتند که ما در اینجــا برای رقابت 
در نظر می گیریم. کانسپت ها و نظرات در رابطه با 
خرید متفاوت است، اما کسانی که به دنبال قطعه 
باکیفیت و مناسب باشند محصوالت ما می تواند 

گزینه خیلی مناسبی برایشان باشد. 
این کیفیت و موضوعی که مطرح کردید بحث 
رقبای داخلی اســت یا بین المللی؟ درواقع 
مدنظر شــما بیشــتر بحث داخلی است یا به 

صادرات هم مربوط می شود؟
من فکر می کنــم در رابطه با هــر دو نوع رقیب 

داخلی و خارجی این مزیت ها را داریم.
برنامه تان درمورد توســعه بــازار هدف در 
سطح بین المللی یا داخلی چیست؟ آیا تیراژ 
محصوالت و خطــوط تولیدتــان این امکان 
را فراهم می کند که از دل این نمایشــگاه ها 
مشتریان بیشــتری جذب کنید و به چنین 
شرایطی می اندیشید یا خیر؟ ظاهرا یکسری 
مشتری های بین المللی دارید. آیا قرار است که 

گسترش پیدا کنند یا خیر؟
بله، قطعا همین طور است. اصال هدف ما از شرکت 
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در نمایشگاه های بین المللی همین است که بتوانیم 
بازار را توســعه دهیم. بازار داخلی شرایط خاص 
خودش را دارد ولی بازار بین المللی فضایی است که 
در آن می توان با پیداکردن مشتریان جدید و حتی 
محصوالت جدید حرف هــای زیادی برای گفتن 
داشت. ما شرایطش را داریم و تالش می کنیم که تا 
حد ممکن این موضوع را توسعه دهیم. فکر می کنم 
حضور در نمایشگاه ها و بازاریابی بین المللی یکی 
از بزرگ ترین ابزارهایی است که می توانیم در این 

زمینه از آن استفاده کنیم.
اهداف و برنامه های اورند برای ســال جدید 

چیست؟ 
ما هم برای کشــورهای منطقه و هم برای اروپا 
برنامه داریم و مدون شــده اســت که یکسری 
برنامه های بازاریابی و یکســری هم برنامه های 
فروش اســت که توســعه فروش خارجی برای 
محصوالت و مشــتریان فعلــی در درجه اول و 
بازاریابی و گســترش محصوالت در درجه دوم 
برای مشــتریان جدید جزو برنامه های صادراتی 
ماســت. می بینید که ســال را با قدرت شروع 
کرده ایم و اول سال هم در اولین نمایشگاه شرکت 
کرده ایم. نمایشگاه های دیگری هم هست که تا 
پایان سال در آن حاضر خواهیم بود و همین طور 
یک سری مشتریان هستند که سعی خواهیم کرد 
کار را با آنها گسترش دهیم و محصوالت جدید را 

با تیراژ باالتر جلو ببریم. 
عملکرد صادراتی اورند را در سالی که به پایان 
رســید چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا خودتان 
رضایت داشــته اید و به اهدافی که اوایل سال 
گذشــته تدوین کرده بودید، دست یافتید و 

حضورتان پررنگ بود؟

ســال گذشــته از نظر بازاریابی صادراتی برای 
ما سالی پرکار بود و در نمایشــگاه اتومکانیکای 
مسکو، ایونت تنِتک و اتوگالریک بورسا به صورت 
نمایشــگاهی شــرکت کردیم. فروش صادراتی 
پارسال ما فروش بدی نبود. اما با توجه به شرایط 
تحریم ها و سایر شرایطی که سال گذشته وجود 
داشــته، صددرصد رضایت بخش نبوده و سعی 
می کنیم که امسال بتوانیم به اهدافمان نزدیک تر 
شویم و از این مرحله عبور کنیم و بتوانیم با ارقام 
و اعداد باالتری نسبت به گذشــته فروشمان را 
برای ســال 97 در بحث صــادرات جمع کنیم. 
درحال تالش هستیم و باتوجه به اینکه در خارج 
از ایران شــرایط تاحدودی با بازار داخلی ایران 
متفاوت و رقابت ســخت اســت اما فکر می کنم 
که سال گذشــته، ســال بدی نبوده هرچند که 
برنامه های سال 97؛ برنامه های جدی تری است 
و به همان ترتیبی که سال گذشته تالش کردیم 
امسال هم چند برابر تالش کرده و سعی می کنیم 

که بحث فروش صادراتی مان را گسترش دهیم.
بحث تحریم ها را مطرح کردید. شاید خیلی ها 
فکر می کنند شــرایط بعد از برجام بهتر شده 
اما شــما همچنان از تحریم صحبت می کنید. 
کال اوضاع و احوال بعداز برجام چگونه بوده؟ 
تغییرات واقعا در زمینه صــادرات و تبادالت 
بین المللی مثبت بوده؟ آیا تحریم ها نسبت به 
سال قبل بهتر شده یا در حوزه فعالیت کاری 

شما تفاوتی نکرده؟
به نظرم برجام موثــر بوده و فضــا را یک مقدار 
برای کار کردن بهتر کرده اســت. در مقایسه با 
شرایط قبل از برجام فضا تا حدودی بهتر شده اما 
همچنان مشکالت باقی است. مشکالت بانکی و 

تبادالت ارزی را داریم و اخیرا با بحران ارزی هم 
مواجه شــده ایم که تاثیرگذار است و نمی توان 
گفت که بعد از برجام هیچ مشــکلی نداریم اما 
فکر می کنم که نمی توانیم بگوییم که موثر نبوده 
اما کافی هم نبوده اســت. همچنان مشــکالتی 
داریم که برطرف نشــده و اینها برای انجام کار 
بازرگانی خارجی در حوزه های واردات و صادرات 
آزاردهنده است. به نظرم مشکل تحریم همیشه 

آزاردهنده است.
بحــران ارزی را چگونه مدیریــت می کنید؟ 
به هرحال در عــرض کمتر از 5، 6 ماه رشــد 
عجیبی را شــاهد بوده ایم و دیگر مثل سابق 
بحث ارز دولتی مطرح نیســت و االن یورو و 
دالر چندنرخی شده اند. آیا بحران ارزی، تاثیر 
چشمگیری دارد؟ به نظرتان این بحران مقطعی 
اســت یا باید موازی با این افزایش، اوضاع و 
احوال برای محصــوالت صادراتی و بالعکس 

مدیریت شود؟
به نظرم مدیریت بحران ارزی مربوط به نهادهای 
خاص خود اســت و چندان به سازمان ها مربوط 
نمی شــود. ســازمان هایی مثل ما بیشتر تحت 
فشــار قرار می گیرند و فکر می کنــم تنها کاری 
که می کنیم تحمل شرایط است و آستانه تحمل 
هر سازمانی هم تا یک نقطه است. امیدوارم این 
مشــکل حل شــود که در غیر این صورت، همه 
باهمدیگر و همه ســازمان ها و همه کسانی که 
مشغول کار تولیدی و صنعتی هستند با هم دچار 
بحران می شویم و این اصال برای کشورمان خوب 
نیست. امیدوارم اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ 
دهد و شــاهد یک ثبات در بازار ارز باشیم که بر 

اساس آن بشود بهتر عمل کرد.

گفت وگو 
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آیا می دانید؛ چطور باید خودروی 
خود را پولیش کنید؟

هر خودرویی در طول چرخه عمر خود نیاز به نگه داری 
مناســب دارد تا میزان فرســایش آن در اثر شــرایط و 
عوامل طبیعی به کم ترین مقدار خود کاهش پیدا کند، 
با این وجود هستند مالکانی که بدون توجه به این مسائل 
موجب ایجاد تخریباتی به ویــژه در بدنه خودروی خود 
می شــوند که ازجمله آنها می توان به آفتاب سوختگی، 

زنگ زدگی و... اشاره کرد.
یکی از راه هایی که باعث می شــود خودرو شما نو به نظر 
برسد درخشندگی رنگ بدنه آن است؛ اگر رنگ خودرو 
شما کدر شده یا روی آن خطوط ریز بسیاری وجود دارد 
نگران نباشید، کافی  ست خودرو خود را پولیش کنید. در 
این گزارش سعی شده راه کارهای مناسب انجام پولیش 
تشریح شوند. توجه داشته باشید که برای جلوگیری از 
آسیب دائمی به رنگ خودرو، انجام این روش را به یک بار 
در سال محدود کنید و از واکس بدنه هم، فقط هر چند ماه 
یک بار استفاده کنید. پولیش خراشیدگی ها و ایرادات رنگ 
خودرو را برطرف می کند. پولیش حاوی مواد شیمیایی 
خاصی است و اندکی خاصیت سایشی دارد که مانند یک 
سمباده نرم و خیس عمل می کند؛ البته عملکرد پولیش 

بستگی به نوع پولیشی دارد که از آن استفاده می کنید.

 ودرو با دست
قبل از اینکه خودروی خود را پولیش کنید آن را بشویید و 

با حوله ای که پرز ندهد، خشک کنید.
پولیش را روی پارچه یا ابــر بمالید؛ اندکی پولیش روی 
پارچه یا ابر یا پنبه بمالید. پولیش را پخش کنید؛ پولیش 
را بــا ضربه های خفیــف و متوالی اطراف قســمتی که 
می خواهید پولیش بزنید بمالیــد و آن را به آرامی پخش 
کنید. کار با پولیش را آغاز کنید؛ برخی افراد دوست دارند 

پولیش را به صورت مدور بمالنــد و برخی دیگر حرکت 
به باال و پایین یا چپ و راســت را ترجیــح می دهند. در 
هرصورت از پارچه یا ابر یا پنبه استفاده کنید و پولیش را 
داخل رنگ بمالید و از خطوط و طرح بدنه خودرو پیروی 
کنید. به کار خود ادامه دهید؛ آن قدر به پولیش زدن ادامه 
دهید تا اینکه رنگ تقریبا به صورت واضح و شفاف درآید. 
درصورت لزوم پولیش را روی رنگ رها کنید تا عمل ترمیم 
رنگ انجام شود؛ بعضی از انواع پولیش ها باید روی بدنه 
خودرو باقی بمانند تا اثر کنند. در این مورد به اطالعات 
موجود در بسته بندی پولیش مراجعه کنید. استفاده از 
یک الیه واکس روی رنگ به عمل پولیش کمک خواهد 
کرد و عیوب سطحی باقی مانده را پوشش می دهد. روی 
یک پد فوم نــرم ترکیبی از واکس خمیــری و پولیش 
نهایی به نسبت ۶۰-4۰ آغشته کنید. با سرعت متوسط 
و باحرکت به عقب و جلو و اعمال فشار کم اما ثابت شروع 
به گسترش واکس روی خودرو کنید. این کار را تا زمانی 
که سطح کامال خشک و تمیز شود ادامه دهید. باقی مانده 
پولیش را پاک کنید؛ بااستفاده از یک پارچه خیلی نرم و 
تمیز مانند حوله های مایکروفایبر بقایای پولیش را پاک 
کنید و حتما درحین اســتفاده پارچه را به طور مداوم تا 
کنید تا قســمت های تمیز آن با بدنه خودرو در تماس 
باشند. کار شما در اینجا به اتمام می رسد و خودروی براقی 

خواهید داشت!

     نکات مهم
برای اینکه پولیش موفقی انجــام دهید به مقدار زیادی 
پولیش نیاز نداریــد. حتما بقایای پولیــش را از اطراف 
شکاف ها و درزهای بدنه، الستیک های درزگیر و آرم های 
خودرو پاک کنید. بعضی از سازندگان روش های خاصی 

دارند تا با اجرای آنها پولیش کردن به بهترین نحو ممکن 
صورت گیرد، بنابرایــن قبل از هر چیــز روی قوطی یا 

بسته بندی پولیش را بخوانید.

     پولیش کردن با دستگاه
بااستفاده از دستگاه پولیش برقی می توان خیلی سریع تر 
به نتیجه رسید. اگر قصد دارید به این روش پولیش کنید، 
پولیش خود را به ابر دستگاه بمالید و آن را به آرامی اطراف 
قسمتی که می خواهید پولیش شود پخش کنید، سپس 
دســتگاه را روشن کنید و با ســرعت آهسته تا متوسط 
قسمت مورد نظر را پولیش بزنید. با فشار مالیم پولیش 
بزنید و ابر دستگاه را صاف نگه دارید، نیازی نیست رنگ 
خودرو را بسابید فقط اجازه دهید پولیش کار خودش را 

انجام دهد!
توجه داشته باشــید که پولیش با دســتگاه درصورت 
اجرای نادرســت می تواند رنگ خودرو را به کلی تخریب 
کند. در نتیجه برای نخستین مرتبه حتما در حضور یک 
متخصص این کار را انجام دهید. ما پیشنهاد نمی کنیم که 
به تنهایی و بدون تجربه به سراغ دستگاه پولیش بروید، اما 
پولیش با دست به دلیل سرعت و شدت پایین الیه برداری، 

معموال خطری برای رنگ ندارد.

     بعد از پولیش چه کاری انجام دهید؟
هنگامی که بااستفاده از پولیش وضعیت رنگ خودروی 
خود را بهبــود دادید، اضافه کردن یــک الیه محافظ از 
واکس رنگ یا آستر ایده خوبی است. این مواد، رنگی که 
به تازگی پولیش  شده را پوشش می دهند و از نفوذ کثیفی 
به آن جلوگیری می کنند و درخشــش و جالی رنگ را 

می افزایند.

آیا می دانید ...
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بحران کم آبی. قطعا این روزهــا، این اصطالح را بارها و 
بارها چه در رسانه ها و چه در شبکه های اجتماعی و حتی 
درگفت و گوهای عامیانه مردم شنیده اید. سال هاست 
که دیگر درکشورمان از آن پاییز و زمستان های پربارش 
خبری نیست و سطح آب در الیه های زیرزمینی پایین 
و پایین تر می رود. طی یک دهه اخیر میزان بارش ها به 
پایین ترین حد خود رسید و این آمار در سال 9۶ چیزی 
درحد فاجعه بــود و همین بحران باعث شــد تا خطر 
خشکسالی را بسیار زودتر از پیش بینی های کارشناسان 
احساس کنیم. زمستان ســال 1391 بود که ناسا طی 
یک گزارش درمورد پدیده گرم شدن زمین و کمبود آب 
اعالم کرد، ایران از میان 45 کشور دنیا در رتبه چهارم 
کشــورهایی قرار دارد که در 3۰ ســاله پیش روی در 
معرض خشکسالی قرار می گیرند. قطعا همگان به خوبی 
می دانند که ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان 
واقع شده است و از طرفی میزان بارندگی درکشورمان 
کمتر از یک سوم متوسط جهانی است. همین شرایط 
موجود به خوبی ضرورت توجه به مدیریت بهینه منابع 
آب، جلوگیری از اتــالف آن و پرهیز از مصرف بی رویه 
آب های موجود را گوشــزد می کند؛ وضعیتی که اگر 
جدی گرفته نشود و در ســال های آینده نیز استمرار 
پیدا کند، به فاصله کوتاهی امان را از میلیون ها ایرانی 
خواهد گرفت و بخش وســیعی از کشــور را غیر قابل 
سکونت خواهد کرد؛ اما چاره کار چیست. کافی است 
آماری از مقدار مصرف و استفاده از آب درکالنشهرها و 
به خصوص تهران داشته باشیم. اواخر دی ماه 9۶ بود که 
فرماندار تهران با اشاره به میزان بسیار پایین بارندگی ها 
در پایتخت و همچنین رعایت نکردن اصول مصرف آب 
توسط شهروندان تهرانی از احتمال باالی جیره بندی آب 
در تابستان امسال خبر داد؛ همچنین به گفته مدیرعامل 

ســازمان آب منطقه ای اســتان تهران حجم مصرفي 
شهروندان خود شهر تهران، چیزي حدود یک  میلیارد 
و پنجاه  میلیون مترمکعب در سال است که حدود ۸۰۰ 
میلیون مترمکعب از طریق آب هاي سطحي یا همان 
سدها و 25۰ میلیون مترمکعب نیز از طریق آب هاي 
زیرزمیني تامین مي شود، اما سوال اینجاست این حجم 
وسیع از مایع صرف چه استفاده ای ازسوی شهروندان 
تهرانی می شــود؟ آیا اکثریت این مقدار عظیم فقط به 
استفاده روزانه مانند شرب، شست وشو و... است یا این 
مقدار آب در موارد دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد؟ 
یک بررسی ساده نشان می دهد شاید فقط 1۰ درصد از 
آب مصرفی در شــهر تهران در مواردی مانند شرب یا 
استحمام و ســایر موارد مصرفی خانگی مورد استفاده 
قرار می گیرد و بخش عمده ای از ایــن مقدار در موارد 
دیگر هدر می رود و هیچ چاره ای هم برای جلوگیری از 
آن اندیشیده نشده است. شاید بتوان یکی از مهم ترین 
موارد در هدررفت آب بعداز صنعت و کشــاورزی را در 
شست و شوی وسایل نقلیه چه به صورت شخصی و چه 
به صورت اســتفاده درکارواش ها دانست که متاسفانه 
آمارها حکایت از مصرف باالی آب به خصوص آب شرب 

در این مورد دارد.

      فاجعه، شست و شو با آب شرب
اگر تا همین چند ســال پیش، شــهروندان در حیاط 
بســیاری از خانه ها یا حتی درجلوی منازلشان بساط 
شست و شوی اتومبیل های خود را با آب لوله کشی شده و 
شرب برپا می کردند، حاال تاحدودی این معضل کم رنگ 
شده و جایش را به کارواش ها داده است. فرهنگ سازی 
بابت عدم شست و شوی وسایل نقلیه به صورت شخصی 
آن هم با آب شرب خانگی چند سالی می شود که به طرق 

مختلف درکشورمان رواج پیدا کرده و قطعا این اتفاق 
ناگوار، بسیار کمتر از قبل رخ می دهد اما هنوز در بسیاری 
از نقاط شاهد این اتفاق تلخ هستیم. متاسفانه برخالف 
اکثر کشورهای دنیا، درکشورمان مصرف آب شرب و 
غیرشرب خانگی از هم مجزا نیست و این درحالی است 
که قیمت آب هم در ایران بسیار پایین است که همین 
موضوع باعث شده تا بســیاری از شهروندان باتوجه به 
قیمت پایین آب و بدون درنظــر گرفتن بحران آب به 
شست و شوی وســایل نقلیه در منازل خود بپردازند. 
هرچند که شستن ماشین در خانه از نظر پرداخت پول 
به نســبت کارواش به صرفه تر است، اما مقدار بیشتری 
آب مصرف می شــود و برای محیط زیست هم مضرات 
فراوانی دارد. متوسط مصرف آب برای شستن ماشین 
مقدار عجیبی درحدود4۰۰لیتر است و این مقدار قطعا 
چندین برابر هدررفت آب در یک کارواش است و نکته 
فاجعه بارتر هم اســتفاده و هدررفت آب شرب است. 
به همین خاطر و با فرهنگ ســازی های صورت گرفته، 
شست و شوی وسایل نقلیه در منازل تاحدودی کمتر 
از قبل شــده اســت اما هنوز به طور کامل ازبین نرفته 
است. این درحالی است که در بسیاری از مناطق شاهد 
شست و شوی وســایل نقلیه درکنار جوی ها و نهرهای 
آب هســتیم که این موضوع به غیــر از بحث اصراف 
بی رویه آب، لطمات جبران ناپذیر زیســت محیطی را 
هم به دنبال دارد. این درحالی است که در شست و شوی 
دستی با توجه به عدم اســتفاده از روش های مکانیزه، 
مصرف آب بسیار بیشتر از شست و شــو درکارواش ها 
به خصوص کارواش های مکانیزه است. طی سالیان اخیر 
برخی از دانش آموختگان دانشگاه ها به خصوص در رشته 
شیمی، به تولید موادی برای شست و شوی اتومبیل ها با 
کمترین میزان آب اقدام کرده اند اما به دالیل مختلف 

نقش پررنگ شست وشوی شخصی وسایل نقلیه و کارواش ها دربحران کم آبی 

 لطفا با احتیاط شسته شود!
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ازجمله نبود حامیان مالی برای تولید انبوه، طرحشان با 
مشکل مواجه شده است. این درحالی است که بسیاری 
از مواردی دیگر از این دســت مانند اســپری های نانو، 
دســتمال های میکروفایبر و... تولید شده اند تا میزان 
مصرف آب در نظافت اتومبیل ها پایین بیاید، اما متاسفانه 
استفاده بی رویه از آب همچنان در این زمینه حرف اول 

را می زند...

      انگشت اتهام به سوی کارواش ها
قطعا طی سالیان اخیر و بعد از اوج گرفتن بحران کم آبی 
درکشورمان، همیشه یکی از انگشت های اتهام از سوی 
فعاالن و حامیان محیط زیست و کارشناسان حوزه آب 
به سوی کارواش ها نشانه رفته است. هرچند که مقدار 
مصرف آب درکارواش ها برای شست و شوی یک خودرو 
بسیارکمتر از مقدار مصرف خانگی است اما متاسفانه در 
بسیاری از کارواش ها هم شــاهد استفاده از آب شرب 
هستیم. این درحالی است که آمار کارواش های مکانیزه 
در کشــورمان هم بسیار پایین اســت و بخش عمده 
شست وشوی خودروها درکارواش های غیر اتوماتیک 
توسط نیروی انسانی انجام می شود. این درحالی است 
که در کارواش های دستی به دلیل گفته شده، مصرف 
آب هم بسیار بیشتر ازکارواش های مکانیزه و اتوماتیک 
اســت اما در هر دو مورد یک معضل بزرگ به چشــم 
می خورد. یک بررســی آماری نشــان می دهد که در 
شهر تهران بالغ بر3۰۰ کارواش مشــغول به فعالیت 
هستند. هرچند کمتر از1۰۰ کارواش با مجوز مشغول به 
فعالیت در پایتخت هستند اما بسیاری از اتوسرویس ها 
و گاراژها در کنار شغلی اصلی به کارواش هم مشغول 
هســتند. اگر مصرف آب هرکارواش را به طور متوسط 
35 مترمکعب در روز درنظــر بگیریم رقمی درحدود 
4۰۰هزار مترمکعب درســال، مصــرف آب هدررفته 
به دســت می آید که قطعا عددی فاجعه باراســت. اگر 
بخواهیم مصرف آب کارواش هــا را تخمین بزنیم، هر 
کارواش بین 2۰ تا 5۰ مترمکعــب در روز آب مصرف 
می کند؛ به عبارت دیگر مصرف آب کارواش ها بین نیم 
تا یک لیتر بر ثانیه اعالم شده است. میانگین این اعداد 
35 مترمکعب در روز است که یک ضرب و تقسیم ساده 
به ما نشان می دهد هر کارواش به طور میانگین در یک 
ماه  هزار و 5۰ مترمکعب و در یک  سال 12 هزار و ۶۰۰ 
مترمکعب آب مصرف می کنــد. باتوجه به اینکه آب و 
فاضالب تهران معتقد است تنها 1۰ درصد کارواش ها 
آب شرب مصرف می کنند، روی کاغذ حداقل 4۰۰  هزار 
مترمکعب آب شرب سالیانه برای شست وشوی خودروها 
دور ریخته می شود. نکته اینجاست که صاحبان بسیاری 
از کارواش ها درباره هدررفت آب مصرفی درکارواش ها 
)چه آب شــرب و چه آب چاه( ادعــا می کنند که آب 
مصرفی به وسیله دستگاه های تصفیه مجددا به چرخه 
استفاده در این سیستم باز می گردد اما شواهد چیزی 
غیر از این را نشــان می دهد. پس از شست و شوی اولیه 
خودرو، آب مصرف شده به حدی با مواد شوینده و روغن 
و گریس و... مخلوط شده است که امکان تصفیه کامل 
آن با دستگاه های موجود درکارواش ها چیزی درحدود 
صفر است. پس چگونه است که خودروهای پس از پایان 
کارشان آنقدر تمیز و شــفاف و بدون شوره زدن بدنه 
از کارواش خارج می شــوند؟ پاسخ کامال روشن است. 
کارواش ها برای شست و شوی نهایی از آب تصفیه شده در 
همانجا استفاده نمی کنند و آب چاه یا شرب را جایگزین 
می کنند و همیــن عامل مقدار مصــرف آب را به طرز 

عجیبی باال می برد.

        چاره کار، اتوماتیک یا نانو
اما وضعیت درکارواش های مکانیزه و اتوماتیک تاحدی 
بهتر اســت. در کارواش های اتوماتیــک تونلی راننده 
داخل ماشین نشسته و فرآیند شست وشوی اتومبیل 
نوبت به نوبت انجام می شود و خودرو به وسیله نوار نقاله 
در تونلی حرکت می کند. دستگاه کارواش تونلی تمامی 
مراحل چرخه شست وشــو را از ابتدا تا پرداخت نهایی 
به صورت تمام اتوماتیک و بااستفاده از تجهیزات پیشرفته 
انجام می دهد. از آن جایی که ســاختار کارواش تونلی 
به صورت ماژوالر اســت، امکان شست وشوی هم زمان 
چند خودرو با یکدیگر وجود داشــته که به این ترتیب 
سرعت خدمات رسانی به مشتریان افزایش قابل توجهی 
پیدا می کند و مصرف آب هم پایین می آید، اما عملکرد 
دستگاه کارواش تمام اتوماتیک دروازه ای به گونه ای است 
که خودرو به صورت ثابت قــرار می گیرد و دروازه حول 
ماشــین به حرکت در آمده و آن را به صورت اتوماتیک 
شست وشــو می دهد. دســتگاه شست وشوی ماشین 
دروازه ای فرآینــد شست وشــو را در مدت زمانی کوتاه 
و با باالترین ســطح کیفیت به انجام می رساند و اینجا 
هم مصرف آب بســیار کمتر از کارواش های دســتی 
است، اما باتوجه به بحران آب شاید تنها راه حل استفاده 
ازکارواش های نانو باشــد که در بسیاری از نقاط جهان 
مرسوم شده و متاسفانه در کشورمان خیلی با استقبال 
مواجه نشــده اســت. کارواش نانو یکی از روش های 
زیرمجموعه کارواش بدون آب است و تنها تفاوت این 
روش بــا کارواش بدون آب یا همان کارواش خشــک 
در استفاده از موادی است که در میان برخی از عناصر 
تشــکیل دهنده آنها مانند واکس و عناصر مراقبتی و 

محافظتی آن عناصری در ابعاد نانو به کار رفته است. در 
شست وشوی خودرو با شیوه نانو، عالوه بر صرفه جویی در 
مصرف آب، از مزایای فنی از قبیل عدم انتشار آلودگی به 
محیط اطراف، پاک کنندگی مطلوب، خواص محافظتی 
از رنگ خودرو، کاهش چسبندگی سطح با آلودگی ها 
و تاحدودی بازیابی رنگ های کهنه، بهره مند می شوید، 
بدون آنکه قطره ای آب مصرف کنید. اما انگار ایرانی ها 
خودرویی را تمیز و شسته شده می دانند که حتما پس 
از شست وشو از آن آب بچکد. تازمانی که این باور غلط 
از ذهن مردم پاک نشود، نمی توان امیدوار بود که نسل 
کارواش های فعلی با مصرف بی رویه آب جای خود را به 
کارواش های نانو دهد. البته باتوجه به اطالعت کم درباره 
فن آوری نانو در شست و شوی خودروها، بسیاری در پی 
سوءاستفاده در این زمینه برآمده اند و با تبلیغات وسیع 
درباره کارواش های نانو به کســب درآمد می پردازند. 
درست است که تکنولوژی هوشــمند و پرثمر نانو در 
بسیاری از موارد به کمک نظافت و نگهداری خودرو می آید 
اما در سپردن اتومبیل خود به یک مرکز خدمات مراقبتی 
خودرو با کارواش نانو باید توجه داشته باشید که آن مرکز 
دارای تجربه و علم کافی بوده و از طرف دیگر واقعا از مواد 
نانو معتبر استفاده می کند )که در ایران درصد این مراکز 
حرفه ای انگشت شمار است(، که در غیر این صورت اصال 
تجربه خوشایندی از کارواش بدون آب و با پوشش نانو 
بدنه نخواهید داشت. درکل باید توجه داشت که بحران 
آب روزبه روز درکشورمان جدی تر می شود و چاره ای جز 
به فراموشی سپردن و خارج کردن کارواش های آبی از 
این گردونه نیست. آیا روزی فرا خواهد رسید که حداقل 
با رعایت الگوی مصرف در زمینه  شست و شوی خودرو 
یک قدم بزرگ برای جلوگیری از بحران کم آبی برداریم و 

جانب احتیاط را بیش ازپیش رعایت کنیم؟
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 3 - حــرارت دادن - میله ای که نیروی چرخشــی را از گیربکس 
خودرو به دیفرانسیل و چرخ های محرک منتقل می کند - صاحب 

نفوذ اداری !
4 - رفیق مشهدی - رودی در آلمان - خاندان - حرف سی الفبا

5 - سالح آرش ، قهرمان حماســی ایران - فراهم کردن - مقوای 
نازک در قطع کوچک 

6 - داخل شدن - خوشنما کردن - لنگه
7 - مردمی - نهر - بخشی از تخم مرغ آب پز

8 - زنده - چوبه اعدام - متن ها - از عناصر اربعه
9 - پی در پی و پشت سر هم - پارچه ابریشمی - به جریان انداختن

10 - میوه درشت گرمسیری - پس غذا - فلز سرخ
11 - بیماری ویروســی پوســتی - مرغابی - زیســتمند نیازمند 

اکسیژن 
12 - خوراکی بــا بادمجــان - نگهدار کبــاب بر آتش - بــا ادب و 

فرهیخته
13 - مهمانی - حافظه و هوش - کلمه پرسشی - پیامبران

14 - از دیدگان سرازیر می شــود - دریچه ای در کنار کاربراتور 
خودرو برای رساندن سوخت بیشتر به موتور در هوای سرد - شهر 

اولین المپیک
15 - از بزرگترین تولید کننده های خودرو  در جهان که ساختمان 

مرکزی آن در »دیترویت« آمریکاست  - هالوژن نمک طعام

عمودی
1 - خودرو بسیار قدیمی و ارزشمند را گویند - میراث مشترک همه تمدن 

هاست
2 - عنوان مسابقات اتومبیلرانی جایزه بزرگ - حق ناحق سازمان ملل 

3 - خداوند - بیماری سگ - یک شرکت خصوصی خودرو سازی ایرانی که 
سازنده اتوبوس است

4 - تهمت ! - دل آزار کهنه - وسیله ای در خودروها که هنگام حرکت باتری 
آن را شارژ می کند - فتنه

5 - الغر و نحیف - از ابعاد هندسی - صنایع چوب و کاغذ ایران
6 - کارهای عام المنفعه - پر گویی - نهی کننده

7 - بخشی از اوستا - گرم و سوزان - درس کشیدنی
8 - محصول ســاوه - از انواع مدل های خودرو بنز و نام فیلمی از مسعود 

کیمیایی - ضمیر غایب
9 - هر اداره ستاد ارتش - موجب رضای خداست ، صداقت - تیزهوشی

10 - بیکاره - دانشگاه معروف انگلستان - مشکین شهر سابق
11 - شرکت خودرو ســازی آلمانی - ســوره انجیر - عدد حرکت - داروی 

بیهوشی
12 - نابودی - متضاد سریع - آهسته عامیانه

13 - خودروی ســواری از محصوالت ایران خــودرو ، نوعی پژو  - متحیر و 
سرگشته - قلعه و حصار

14 - نام قطعه ای برای روشــن کننده موتور خودرو - از وسایل ایمنی در 
خودرو

15 - شرکت خودرو سازی ژاپنی و چند ملیتی است که در سال 2013 به 
عنوان بزرگترین خودرو ساز جهان شناخته شد - خودروهایی هستند که 
با ارتفاع بلند ، پیشرانه قوی ، سیستم تعلیق بهینه و کابین جادار مناسب 

سفر هستند

اسامی برندگان جدول شماره 7:
حبیب اهلل فریفته به  شماره پرسنلی 3250

محمد احمدی به شماره پرسنلی 1390
علیرضا نصیری به شماره پرسنلی 1045

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

حل جدول شماره 7 - رمز جدول تسال ایکس

جایزه: 
کارت هدیه 

200هزار
 تومانی

 راز صنعت در هر شماره با برگزاری مسابقه پیامکی  به قید قرعه 
به شما خواننده محترم جوایزی اهدا می کند.شما تنها می توانید 
از طریق ارسال رمز جدول به شماره 300072160  در مسابقه 

پیامکی راز صنعت  شرکت کنید.
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آیامی دانید که...؟ 

        سیاه شــدن روغن موتور معیار تعویض روغن 
نیست. 

        گریس روی قطب باتری مانع از سولفاته شدن 
سر کابل باتری نمی شود. 

        هر خــودرو به طور میانگیــن از 3۰ هزار قطعه 
تشکیل شده است.

        95 درصد از عمر یک خودرو بیشــتر در حالت 
پارک صرف می شود.

        درجا کار کردن ماشــین در فصل سرما روش 
مناسبی برای گرم کردن آن نیست. خودرو را در حال 

حرکت گرم کنید.
       از ساســات فقط برای روشن کردن خودرو در 

هوای سرد استفاده کنید. 
        در هنگام رخ دادن یــک تصادف، 4۰ درصد از 

رانندگان اصال از ترمز استفاده نکرده اند.
        هرگز در سراشیبی و سرازیری ها نباید دنده را 

خالص کرد، باید حتما از دنده سنگین استفاده کرد.
        درصورت توقــف بیش از 2 دقیقــه خودرو را 

خاموش کنید. 
        سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی باعث 5۰ درصد 

افزایش سوخت می شود. 
        با افزایش ســرعت، مصرف ســوخت تصاعدی 

باال می رود. 
        برای روشــن کردن خودرو در زمستان از فشار 

مستمر پدال گاز خودداری کنید.
        ضد یخ فقط برای فصل ســرما نیست، چرا که 
ضدیــخ دارای خاصیت ضد جــوش و ضد خوردگی 
است. اســتفاده از ضد یخ در تمام فصول سال الزامی 

است. 
       الستیک خودروهای سواری را پس از 1۰ هزار 
تا 15 هزار کیلومتر کارکرد یا ســاالنه جابه جا کنید. 
جابهجایی در الستیک معمولی به صورت ضربدری و 

در رادیال باید خطی انجام بگیرد.
        هنگام روشن کردن کولر حتما توقف کرده و در 
سرباالیی طوالنی و توقف زیاد کولر را خاموش کنید.

        ســوراخ کردن فیلتر هوا سبب وارد شدن ذرات 
گردوغبار به موتور شــده و صدمات جبرانناپذیری را 

بهدنبال دارد.

        وجود ترموســتات در تمامی فصل سال الزامی 
است. چرا که موتور خودرو برای کار درست به گرمای 
ثابت ۸5 درجه نیازمند اســت، اگر موتور با گرمای 
کمتری کار کند احتراق ناقــص انجام گرفته و باعث 

خوردگی قطعات می شود.
        بــاد الســتیک را حداقل هــر دو هفته یک بار 
تنظیــم و از حمل بارهای ســنگین و غیر ضروری با 
خودرو خــودداری کنید. وجود یک وزنــه یا یک بار 
45 کیلوگرمی 1 درصد مصرف ســوخت را افزایش 

می دهد.
        برای کنترل وضعیت موتور کافی است اگزوز را 
کنترل کنید؛ به طوری که انگشت خود را درون لوله 
اگزوز کرده اگر به رنگ قهوه ای تیره شد نشانه خوبی 
است در غیر این صورت اگر اثر رنگ های دیگری دیده 
شود به فعالیت ناقص موتور یا کاتالیزور مربوط است. 
        اگر دود آبی رنگ متمایل به سفید از لوله اگزوز 
خارج شود نشانه روغن سوزی است و سبب آلودگی 

هوا می شود. 
        سرویس تاسیسات تهویه خودرو مانع تولید مواد 
سمی فلوئور کلروکربن )سی اف سی( در هوا می شود. 
حتما سالی یک بار این سیستم را آزمایش کنید و از 

عدم نشت آن اطمینان حاصل کنید.

        برای تمیز کردن شیشه جلو باید آن را با دستمال 
خیس و در جهت افقــی تمیز کنید تا در شــب نور 

چراغ های خودروی مقابل چشم را اذیت نکند. 
        آزمایشات نشان می دهد هنگامی که هوا از 27 
درجه باالتر می رود عکس العمل راننده در یک لحظه 
روبهرو شدن با مانع در جاده 3/. ثانیه کندتر می شود. 
برای جلوگیری از این پیشــامد درصــورت امکان از 
رانندگی در ساعات اوج گرما خودداری کنید. خودرو 
را مدت کوتاهی در ســایه پارک کرده و کاپوت را باال 

بزنید. 
        نتایج آزمایشــات متعدد ثابت کــرده دربرابر 
افزایش هر 1۰ کیلومتر در تاریکــی معادل ۶ متر از 

عمق دید کاسته می شود. 
        هرگونه سایش نامنظم تایر عالوه بر کوتاهی عمر 
باعث گرمای فوقالعاده در تایر شده و خطر ترکیدگی 
و دوپوست شــدن تایر را افزایش می دهد که در هر 

صورت خسارت جانی و مالی در بر خواهد داشت.
        بشــر هم اکنون از 1 میلیارد خودرو روی زمین 

استفاده می کند.
        اگــر خودروی شــما در ســرعت ۸۰ کیلومتر 
صددرصد کارکرد داشــته باشد در ســرعت 13۰، 

4۰درصد سایش زودرس خواهد داشت. 
        رانندهایی که با ســرعت متوسط 5۰ کیلومتر 
رانندگی می کند بیش از 7۰درصد اضافه از تایر خود 

بهره می برد. 
        فاصله زمین تا کره ماه، با استفاده از خودرویی 
که 1۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارد حدود ۶ ماه 

طول می کشد.
        روزانه حدود 1۶5 هزار خودرو در جهان تولید 

می شود.
        قبل از اینکه خودروی خود را پولیش کنید آن را 

بشویید و با حوله ای که پرز ندهد، خشک کنید.
        بوی ماشــین نو در نتیجه وجــود بیش از 5۰ 
ترکیب آلی فرار است که هیچ کدام آنها سمی نیستند.

        اگر شما می خواهید با وسیله ای مشابه خودرو به 
ماه سفر کنید، باید حدود ۶ ماه با سرعت 9۶ کیلومتر 

بر ساعت، رانندگی کنید.

نکاتی درباره سالمت خودرو
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