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سـرمـقـالـه

پــرونــده

تاثیر نوسانات ارزی بر
صنعت خودرو کشور
حامد نورافشار
مدیر تولید ش��رکت جنرال ک��ب پ��ارس

چالش ها ،تاثیرات و
پیشنهادات
به طور کلی نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه های مهم
و تاثیرگ��ذار در اقتصاد ،نقش��ی کلی��دی در صنعت
خودرو ب��ازی می کن��د ،بازیگری ک��ه رد پایش را از
تامی��ن قطعات و م��واد اولی��ه داخل��ی و خارجی تا
تجهیزات درگیر در ساخت خودرو ،کیفیت قطعات و
میزان صادرات می توان مشاهده کرد .به رغم قدمت
نیم قرن صنعت خودرو در کش��ور و شعار ملی بودن
این صنعت ،متاسفانه نوسانات ارزی تاثیرات شدیدی
روی قیمت تمام ش��ده محصوالت در این صنعت می
گذارد و از طرف��ی خودروهای پرتی��راژ داخلی هنوز
صددرصد داخلی سازی نشده اند ،این درحالی ست
که می بایس��ت از فرصت به وجود آمده چند س��ال
اخیر در برج��ام در جهت داخلی س��ازی این صنعت
تالش های بیش��تری صورت می گرفت.
جدا از خودروهای پرتیراژ خودروسازان ،محصوالتی
که از داخلی س��ازی کمتری نس��بت ب��ه پرتیراژ ها
برخوردار هس��تند با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه
میش��وند.
هم زم��ان ب��ا افزای��ش ن��رخ ارز و افزای��ش قیمت
خودروه��ای داخلی ،ق��درت خرید عامه م��ردم نیز
کاهش یافته و در نتیجه کاهش تولید و فروش خودرو
داخلی امری طبیعی خواهد بود که حداقل
اثر آن در صنعت خودرو عدم توانمندی در
جبران هزینه های توس��عه و بهبود اس��ت.
براساس آمار منتشره از س��رانه خودرو در
ایران ،س��رانه هر ایرانی فقط  0.17خودرو
اس��ت  ،درحالی که این آمار برای کش��ور
ایتالیا  ، 0.62انگلی��س  0.5و کره جنوبی
 0.28اس��ت .برای رسیدن به س��رانه کره
جنوبی نیازمند تولید حداقل 8.000.000
خ��ودرو جدی��د در کش��ور هس��تیم که با
ش��رایط فعل��ی ن��رخ ارز و کاه��ش تولید،
درحال حاضر با روند فعلی ،امیدی به رونق
این صنعت نیس��ت.
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از سوی دیگر خودروهای پس��ابرجامی که هم اکنون
با  ۲۰درص��د داخلی س��ازی تولید و به ب��ازار عرضه
می ش��وند را نیز نباید از محدوده خودروهایی که با
افزایش قیمت مواجه می ش��وند خارج کرد .در کنار
هزینه ه��ای تولید که هر افزایش��ی در نرخ ارز منجر
به رون��د صعودی قیمت ها می ش��ود ،ص��ادرات نیز
وابس��تگی معناداری با نرخ ارز دارد .برخالف هزینه
ای ک��ه صعود ن��رخ ارز بر تولی��د تحمیل م��ی کند،
صادرات تحت شرایطی  ،وضعیت بهتری پیدا خواهد
کرد .به این ترتیب برخی از کارشناسان معتقدند که
واقعی شدن نرخ ارز به نوعی تولید را منتفع می کند؛
چراکه این موضوع روان شدن صادرات کاال از کشور
را به دنبال دارد .در کنار این نظریه ،موضوع دیگری
مطرح می شود که درصورتی صادرات با افزایش نرخ
ارز مفید خواهد بود که عمق داخلی سازی زیاد باشد
و بیش��تر قطعات تولید داخل باش��ند.
اما از منظری دیگر باتوجه به ارزبری بخشی از چرخه
صنع��ت خودرو ،ب��ه زعم برخ��ی کارشناس��ان ،این
صنعت به جای ارزآوری ارزب��ری دارد و با باال رفتن
نرخ برابری ارز در برابر ریال ،ارزبری خودرو بیش��تر
خواهد شد و با درنظر گرفتن توان پایین این صنعت
در عرصه رقابت جهانی و منطق��ه ای ،باال رفتن نرخ
ارز بیش از آنکه برای صادرات مفید فایده باشد ،برای
وارداتم��واداولی��هزی��انب��ارخواه��دب��ود.
در پایان پیش��نهادهایی مطرح می ش��ود که با کلید
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تدبیر و درایت نخبگان اقتصادی و مدیریتی کش��ور،
بی ش��ک راه برون رفت از بحران ه��ای فعلی خواهد
ب��و.د
[ [	 واسپاری واقعی سکان مدیریت 	
خودروسازهای بزرگ دولتی به بخش 	
موفق خصوصی و افزایش نقش نظارتی 	
دولت بر آنها.
[ [	 تثبیت نرخ ارز و مدیریت و نظارت موثر 	
بر فعالیت های ارزی کشور به نفع 	
تولیدکنندگان واقعی داخلی.
[ [	 تعریف پروژه های داخلی سازی 	
تمامی قطعات بخش خصوصی با 	
حمایت طوالنی مدت دولت.
[ [	 کاهش هزینه های باالسری بخش 	
صنعت کشور و جبران هزینه ها از بخش 	
های غیرمولد در راستای حمایت از 	
تولیدات داخلی.
[ [	 افزایش جدی کیفیت قطعات ساخت 	
داخل و درنتیجه افزایش نمره کیفی 	
خودروهای داخلی.
[ [	 برندینگ خودروهای داخلی در سطح 		
بین المللی و منطقه.
[ [	 بازاریابی اصولی و حرفه ای 	
محصوالت درجه یک ایرانی در خارج 	
از کشور( .متاسفانه صادرات برخی 	
خودروهای بی کیفیت داخلی به 	
کشورهای همسایه عرصه را بر صادرات 	
خودروهای باکیفیت تر تنگ کرده 	
است).
[ [	 تغییر نگاه به صنعت خودرو از سیاسی 		
به فنی ،اقتصادی و نخبه پروری در این 		
بخش.

و در نهایت همه ای�ن اقدامات زمانی
موثر خواهند بود که مدیریت صنعت
خودرو ب�ه نخبگان صنع�ت در بخش
خصوصی واگذار ش�ود.
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گـزارش

جدیدترین احتماالت درباره وضعیت قیمت و توزیع بنزین

احتم�ال گرانی،تکذی�ب کمب�ود
اواسط تیرماه بود که شایعاتی مبنی براحتمال سهمیهبندی بنزین در فضای مجازی در
سطح کشورمان بهگوش رسید .هرچند این شایعه خیلی زود ازسوی مسئوالن ذیربط
تکذیب شد اما اتفاقات رخ داده در اوایل مردادماه و کمبود بنزین در برخی نقاط ایران
بهخصوص در شهرهای شمالی بار دیگر نگرانیهایی را برای صاحبان خودرو در زمینه
افزایش قیمت و کمبود این سوخت بهوجود آورد .داس��تان از زمانی شروع شد که با
اعالم خروج آمریکا از برجام شایعات متعددی درباره مشکالت دولت درزمینه تامین
بنزین منتشر شد و جو روانی عجیبی را درکشورمان بهراه انداخت .بازتاب این جو روانی
در شمال کشورمان بیش از نقاط دیگر بود و صفهای طویل منتهی به پمپ بنزینها
در مازندران و گیالن بهخوبی این مسئله را نشان میداد .باتوجه به فرا رسیدن فصل
تابستان و افزایش چند برابری س��فرهای تابستانی به این دو استان سرسبز استقبال
از پمپ بنزینها در شهرهای شمالی رو به فزونی گذاشت و مشکالت متعددی را رقم
زد و پمپ بنزینها را با کمبود شدید بنزین مواجه کرد .در همان اوقات این شایعات
قوت گرفت که دولت میخواهد بنزین را گران کند و با اعمال تحریمها ،تأمین بنزین
با مشکل مواجه خواهد شد ،اما واقعیت نشان میداد که مصرف بنزین از تولید سبقت
گرفته و پاالیش��گاههای تولیدکننده بنزین هرکدام با مش��کالتی مواجه هستند؛ از
کمبود مواد افزودنی برای تولید بنزین گرفته تا قطع آب برخی از پاالیشگاهها ازجمله
اصفهان .هرچند بسیاری از کارشناسان عنوان میکردند که روی دیگر ماجرا میتواند
ریشه ارزی داشته باشد زیرا از یک سو هزینه تولید بنزین افزایش پیدا کرده و از سوی
دیگر بهدلیل گرانشدن سفرهای خارجی ،حجم مسافرتهای داخلی به استانهای
شمالی در تابستان امسال افزایش یافته است .تردد خودروهای سواری مسافران در
جادههای منتهی به شهرهای شمالی هم باعث اختالل در تردد نفتکشهای جادهپیما
ش��د تا بنزین بهموقع به انبارها و جایگاهها نرس��د .حتی کار تا جایی پیش رفت که
برخی از هموطنان درصدد انبار کردن بنزین در منازل خود برآمدند که میتوانست
عواقب خطرناکی را بهدنبال داشته باشد و حتی خبرهایی مبنی بر رخ دادن حوادث
ریزودرشت در همین باره بهگوش میرسید .همه این عوامل اما دو شایعه را در پی خود
داشت؛ افزایش قیمت و کمبود بنزین .آیا واقعا اینگونه بود؟

کمبود نداریم!

با افزایش این شایعات و هجوم مردم بهسمت پمپ بنزینها اطالعات جالبی ازسوی
فاطمه کاهی سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارائه شد و این مقام
مسئول اعالم کرد طی روزهای میانی مردادماه رکورد تاریخی مصرف بنزین کشور با
ثبت مصرف روزانه حدود  122میلیون لیتر شکسته شد .اما مشکل اینجا بود که هنوز
نگرانیها درباره وضعیت آینده بنزین برطرف نشده بود و نگرانیها هنوز به قوت خود
باقی بود .افزایش شایعات درباره تاثیر تحریمها بر تولید و تامین بنزین درکشورمان
واکنش رئیس اتحادیه جایگاهداران س��وخت کش��ور را بهدنبال داش��ت .بیژن حاج
محمدرضا درباره دالیل وضعیت فعلی بنزین گفت« :در گذشته بنزین سوپر با سرب
عرضه میشد ولی درحال حاضر زمانیکه از بنزین سوپر صحبت میشود منظور بنزین
سوپر بدون سرب است که اکتان آن بین  85و  86در نوسان است ».حاج محمدرضا
درخصوص علل کاهش عرضه بنزین سوپر در جایگاهها هم اعالم کرد« :پاالیشگاه نفت
اصفهان باید این نوع بنزین را تولید و عرضه میکرد اما بهدلیل تولید و ذخیره بنزین
معمولی این روند کاهش یافته اس��ت و در حال رفع نقص هستیم و تا اوایل شهریور
این مشکل برطرف شده و بنزین سوپر در جایگاهها عرضه خواهد شد ».بهگفته رئیس
اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور باتوجه به ورود خودروهای جدید به بازار با افزایش
تقاضا برای استفاده از بنزین سوپر مواجه شدهایم زیرا غالب این خودروها از بنزین سوپر
استفاده میکنند و این درحالی است که بنزین یورو 4از بنزین سوپر مرغوبتر است
و عدد اکتان آن نیز بین 94و  95در نوسان است ولی اکثر مردم برای کاهش آلودگی
هوا از بنزین بدون سرب سوپر استفاده میکنند .حدود دوماه است که مشکل کمبود
عرضه بنزین سوپر در جایگاهها پیش آمده و عرضه بنزین سوپر کاهش یافته است ولی
قطعا با ورود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در شهر بندرعباس به چرخه تولید سوخت
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کشور ،این نقص تا اوایل شهریور برطرف خواهد شد و همچنین  35تا 40میلیون لیتر
سوخت مازاد تولید خواهد ش��د که میتواند در صادرات نیز بهکار گرفته شود ».طی
هفتههای اخیر کمبود بنزین سوپر باعث شده بسیاری از خودروهای لوکس و مدرنی
که به بنزین سوپر نیاز دارند ،خانهنشین شوند و نتوانند به خیابانها بیایند .این موضوع
برای خودروهایی که به توربوهایی با بوست باال مجهز هستند همانند بی ام و یا پورشه
(نسخه ماکان و باکستر جدید) بیشتر بهچش��م میآید .این درحالی است که مشکل
کمبود بنزین سوپر فقط مخصوص تهران نیس��ت و تمامی نقاط کشور را دربرگرفته
اس��ت .آیا وعده رئیس اتحادیه جایگاهدارن کشور عملی خواهد شد و بنزین سوپر به
چرخه عرضه سوخت بازمیگردد؟

ابهامات درباره قیمت

داستان شایعات پیرامون افزایش قیمت و س��همیهبندی بنزین مربوط به دیروز
و امروز نیست و از اولین روزهای سال جاری ش��اهد مطرح شدن اخبار متعددی
در اینباره بودهایم .هرچن��د در برخی مقاطع با تکذیب اخب��ار پیرامون افزایش
قیمت بنزین ،جو روان��ی بهوجود آمده فروکش کرد اما ط��ی روزهای منتهی به
اواخر خردادماه ،این شایعات مجددا قوت گرفت و البته واکنش مسئوالن را هم
درپی داش��ت .ش��ایعات افزایش قیمت با صحبتهای یکی از نمایندگان مجلس
مجددا آغاز شد .غالمعلی جعفرزاده ،نماینده رش��ت در مجلس که بهعنوان یک
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شناخته میشود درگفتوگو با تابناک از احتمال
افزایش قیم��ت بنزین تا حدود  ٥ه��زار تومان خبر داد و گف��ت« :اطالع موثقی
دارم و اخباری بهدس��ت ما رس��یده که رئیسجمهور قصد دارد ،قیمت بنزین را
افزایش بدهد و بنابر همین ش��نیدهها قرار است عدد باالیی هم قیمتها افزایش
پیدا کند ».همی��ن مصاحبه کوتاه کافی بود تا زمزمهه��ای افزایش قمیت بنزین
دوباره به راه بیفت��د .این موضوع خیل��ی زود با واکنش عضو کمیس��یون انرژی
مجلس روبهرو ش��د که روز ش��نبه بیس��تم مردادماه در گفتوگو با خبرگزاری
میزان اعالم کرد :آنچه که از آن مطلع هس��تیم دولت بنای��ی بر افزایش قیمت و
س��همیهبندی بنزین ندارد .بهگفته اسداله قرهخانی سالبهس��ال هزینه تولید و
توزیع بنزین افزایش پیدا میکند و جای��گاهداران مطالبات دارند .درحال حاضر
چند سالی اس��ت که افزایش قیمت در حوزه بنزین نداش��تهایم بنابراین میباید
متناس��ب با نرخ تورم یک افزایش قیمتی را در حوزه بنزین داش��ته باش��یم .به
هر دلیل دولتها ت��ن به افزایش قیم��ت نمیدهند ،ولی معتقدم اگ��ر ما ناگزیر
ش��ویم که برای رفع نیاز مردم بنزی��ن وارد کنیم قطعا با افزای��ش قیمت روبهرو
خواهیم شد ».این درحالی است که در س��ال جاری مجلس با تقاضای دولت در
تبصره  ۱۸که تاکید ب��ر افزایش  ۵۰درصدی حاملهای انرژی داش��ت مخالفت
کرد البته دولت براساس قانون هدفمندی یارانهها این اجازه را دارد تا بهصورت
تدریجی ،متناس��ب با درآمد مردم و براس��اس نرخ تورم قیمت بنزین را افزایش
دهد .دیگر واکنشها به ش��ایعات گرانی بنزین ازس��وی مدیرعامل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی رقم خورد .سید محمدرضا موسویخواه درگفتوگو با
خبرنگاران در این باره گفت« :اگر قرار به افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای
انرژی در میان باش��د وزارت نفت بهویژه ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
موضوع را اطالعرس��انی و با مردم درمیان خواهد گذاش��ت ».همچنین علیرضا
صادقآبادی ،مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش فرآوردهه��ای نفتی هم
صراحتا اعالم کرد دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزین یا س��همیهبندی
آن ندارد و تولید و ذخایر به میزان الزم است .بهگفته صادقآبادی برنامهای برای
افزایش قیمت بنزین نه از س��وی دولت و نه از س��وی مجلس وجود ندارد اما آیا
موضوع قیمت بنزین حداقل تا پایان س��الی جاری دیگر با شایعات جدید همراه
نخواهد بود؟ شاید تا قبل از سخنان علیرضا محجوب ،رئیس فراکسیون کارگری
مجلس در تاریخ  22مرداد پاس��خ به این س��وال منفی بود اما نماینده تهران در
مجلس ش��ورای اس�لامی پیش��نهاد تازهای را در این باره مطرح کرد.

افزایش قیمت برای کاهش مصرف؟
قب��ل از بررس��ی صحبتهای محج��وب ابت��دا باید بهس��راغ صحبته��ای معاونت
حملونقل وزیر راه و شهرس��ازی برویم .روز یکش��نبه  21م��رداد ،مهرداد تقیزاده
در یک نشست خبری درباره ارزان بودن قیمت س��وخت و گران بودن قیمت خودرو
درکش��ورمان خطاب به خبرنگاران گفت« :وقتی قیمت هواپیما در مس��یر تهران ـ
مشهد برای یک خانواده چهار نفره ،رفتوبرگشت  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان باشد،
یا قیمت قطار برای همان خانواده  ۸۰۰هزار تومان رفتوبرگشت تمام شود ،بنابراین
این خان��واده ترجیح میدهد ب��ا  ۱۰۰هزار توم��ان بنزین این مس��یر را با خودروی
ش��خصی طی کند و این ارزانی س��وخت و گرانی خودرو در کش��ور ما فاجعه است.
ارزان نگه داش��تن قیمت بنزین یعن��ی کمک کردن به مردم برای بیماری س��رطان
و آس��م ،بهتر اس��ت دولتها برای کمک به مردم قیمت خودرو را کاهش دهند .اگر
قیمت خودر وها نصف ش��ود ،مردم با افزایش قیمت بنزین مشکلی نخواهند داشت.
بهگفته تقیزاده قیمت بنزین در کشور ما خط قرمز شده است ،در همه دنیا سوخت
گران و خودرو ارزان است ،اما میخواهیم س��وخت ارزان و خودرو گران بماند ،زیرا
میترس��یم اگر س��وخت را گران کنیم به اعتراض مردم بینجام��د ،درحالی که اگر
قیمت خودرو نصف ش��ود و چند ماه بعد از کاهش قیمت خودرو ،س��وخت را به نرخ
واقعی نزدیک کنیم ،مردم رضایت هم خواهند داش��ت .در دنیا همه تعجب میکنند
که در کشور ما خودرو اینقدر گران و سوخت ارزان اس��ت ،باید روشها تغییر یابد،
وگرنه خودرومحور باقی میمانیم ».ش��اید صحبتهای معاونت حملونقل وزیر راه
تاحدود زیادی درست باشد ولی مسئله اینجاس��ت که قطعا در این رابطه همکاری و
همراهی خودروسازان برای کاهش قیمت محصوالتشان را بههمراه نخواهیم داشت.
درس��ت یک روز بعد از این کنفرانس خبری بود که علیرضا محجوب ،نماینده تهران
در مجلس شورای اس�لامی هم پیش��نهاد افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف
را مطرح کرد .بهگفته این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی بخشی عمده از مصرف
سوخت درکش��ورمان مربوط به قاچاق آن میشود و همین مس��ئله مشکالت بعدی
را بهوجود آورده و لزوم س��همیهبندی را میطلبد .علیرضا محجوب در نطق خود در
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به لزوم س��همیهبندی بنزین اعالم کرد« :برقراری
نظام سهمیه یعنی اینکه مش��خص باش��د هر خودرویی چه میزان مصرف میکند و
مصرف بیش از سقف تعیینشده مش��مول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد ،یعنی
کاری میکنند که مص��رف باال نرود .مصرف فعلی بنزین کمی ش��گفتانگیز اس��ت
و بوی قاچاق و خ��روج از مرزها میدهد ،ای��ن میزان مصرف؛ ع��دهای را ثروتمند و
عدهای را جلو چش��م مردم رانتخوار بار میآورد و سیستم را خراب میکند ،بنابراین
اگر ایدهای برای افزایش قیمت وجود دارد فقط ب��رای جلوگیری از قاچاق و مصرف
اضافه اس��ت .ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر اس��ت .درحال
حاضر تقریبا  20میلیون لیت��ر مصرف اضافی داریم که این رق��م  20میلیون لیتر را
میتوان با تدابیری محدود ک��رد .اگر تورم باال برود دولت میتواند درصد بیش��تری
افزایش قیمت داش��ته باش��د ،ولی باالتر از تورم اجازه افزایش ندارد و باید مصوبات
جدید بگیرد .درهرحال افزایش تولید بنزین باید درآمد ارزی ما باشد ،ما حق نداریم
آبوهوای مردم را با مصرف اضافه بهخاطر تولید بیشتر خراب کنیم و این مهمترین
منطق است که افزایش احتمالی قیمت از س��وی دولت برای کاهش مصرف است».
تمامی این را هکارها برای سروس��امان دادن به وضعیت توزیع و قیمت س��وخت که
ازسوی مسئوالن ذیربط ارائه شده است ،قطعا قابل بررسی خواهد بود اما آیا شرایط
برای اجرایی ش��دن مهیا اس��ت؟ آیا واقعا با گران ش��دن قیمت بنزین زیرساختها
فراهم میش��ود و قاچاق س��وخت ازبین خواهد رفت .آیا میت��وان مطمئن بود که با
اجرایی شدن دور دوم تحریمها ازسوی آمریکا ،این موضوع تاثیری بر قیمت سوخت
درکشورمان نخواهد گذاشت و وعده مس��ئوالن مبنی بر عدم افزایش قیمت سوخت
تا پایان س��ال  97عملی خواهد ش��د؟ آیا واقعا دیگر خبری از بح��ران کمبود بنزین
نخواهیم داش��ت؟
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سنگینتر شدن جرائم برای خودروهای فاقد معاینه فنی
معاونت حمل و نقل ش��هرداری تهران از جزئیات جدید برای جریمه خودروهای
فاقد معاینه فن��ی برای کاه��ش الودگی هوا خبر داد .محس��ن پورس��ید آقایی
در یک نشس��ت خبری با اعالم اج��رای طرح کاه��ش از اول آبان م��اه در همه
س��طح ش��هر تهران به ص��ورت  ۲۴س��اعته گف��ت :دو مس��ئله آلودگ��ی هوا و
ترافیک دغدغ��ه مهم تهرانی ها اس��ت ک��ه همه برنام��ه های ما نی��ز حول این
موضوع می گردد .بر اس��اس آمارها س��االنه  ۵ه��زار نفر بر اثر عوارض ناش��ی از
آلودگی هوا جان م��ی دهند و این درحالی س��ت که  ۷۰درص��د آلودگی هوای
تهران نیز ناش��ی از تردد وس��ایل حمل و نقل اس��ت .معاون ش��هردار تهران در
ادام��ه گفت :س��عی کردی��م در اولی��ن گام معاینه فن��ی در ته��ران را جدی تر
بگیریم ب��ه همی��ن خاط��ر از اول آبان ماه ط��رح کاه��ش در کل ش��هر تهران
تس��ری می یابد و باید هم��ه خودروهای مت��ردد معاینه فنی داش��ته باش��ند.
به گفته پورس��ید آقایی دوربین ها خودروهای فاقد معاین��ه فنی را از اول آبان
جریمه می کنند و جریمه  ۵۰ه��زار تومانی در انتظار خودروه��ای فاقد معاینه
فنی است .معاون حمل ونقل شهرداری تهران همچنین از دستور استاندار تهران
خبر داد و گفت :اس��تاندار تهران ط��ی نامه ای به همه کارخانج��ات ،ارگان ها و
دستگاه ها اعالم کرده اس��ت که حق ندارند برای تامین س��رویس کارکنانشان
با پیمانکارانی ق��رارداد ببندند ک��ه اتوبوس هایش��ان فاقد معاینه فنی اس��ت و

امیدواریم زمس��تان امس��ال ش��اهد کاهش آلودگی هوا باش��یم .پورسیدآقایی
همچنین درباره احداث مراکز فنی جدید درش��هر ته��ران و جابه جایی برخی از
این مراکز هم گفت :قرار شد مرکز معاینه فنی سراج که در حال حاضر در مرکز
بافت مس��کونی قرار گرفته اس��ت و صف ورودی خودروها به ای��ن مرکز موجب
نارضایتی مردم شده اس��ت ،به یک منطقه دیگر منتقل ش��ود که نقشه های آن
تهیه شده است و امیدواریم ظرف یک س��ال آینده مرکز جدید راه اندازی شود.
این مرکز در کن��ار اتوبان بابایی ق��رار دارد و  ۱۰خط مکانی��زه معاینه فنی دارد
که می تواند به عنوان بزرگ ترین مرکز معاینه فنی ش��رق تهران محسوب شود.

مهلت به خودروسازان برای اجرای استانداردهای  85گانه

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد خودروسازانی که برنامه برای گذراندن
استانداردهای  85گانه داش��ته باش��ند به منظور کمک به فضای تولیدی کشور در
شرایط کنونی و مواجهه با تحریم ها برایشان مهلت پیش بینی می شود .به گفته نیره
پیروزبخت از تاریخ یکم دی ماه بازرسی های سازمان ملی استاندارد در زمینه گذراندن

استانداردهای  85گانه از سوی خودروسازان آغاز و برنامه های خودروسازان مطالبه می
شود و زمانی که این سازمان مطمئن شود خودروساز مربوطه به سمت ارتقای کیفیت
و استاندارد خودرو حرکت کرده ،در صورت لزوم برای استحصال کامل آن استانداردها
مهلت داده می شود ».این درحالی است که شایعاتی مبنی بر لغو اجرای استانداردهای
 85گانه طی روزهای اخیر به وجود آمده است و با تاخیر در اجرای این پروژه نگرانی
هایی هم برای حفظ محیط زیس��ت به وجود آمده اس��ت .اما رئیس س��ازمان ملی
استاندارد ایران در این باره گفت« :نگرانی خاصی وجود ندارد و با روندی که در پیش
گرفته شده ،بسیاری از خودروسازان قادر به تطبیق دادن خود با استانداردهای یادشده
هس��تند .این س��ازمان هیچ گونه تعدیلی در برنامه های اعالم شده خود درخصوص
استانداردهای  85گانه خودرو ندارد ،اما در صورت محرز شدن برنامه خودروسازان،
تحصیل این استانداردها را با تأخیر پذیرا خواهد شد .همه قطعات خودرویی نیز تحت
پوشش استاندارد اجباری قرار دارند و در جلسه شورای سیاست گذاری وزارت صنعت
در  2سال گذشته مصوب شد که خودروس��ازان مسئولیت استاندارد بودن قطعات را
برعهده دارند اعم از آنچه که در خطوط تولید استفاده یا خدمات پس از فروش مورد
عمل قرار گیرد ».به گفته رئیس س��ازمان ملی استاندارد چنانچه که استاندارد بودن
قطعات خودرو سازان مورد چالش قرار گیرد ،خودروساز باید پاسخگو باشد ،زیرا تست
های استاندارد همگی از سوی خودروسازان انجام می شود.

در چهار ماهه نخست امسال رخ داد

ورود بیش از یک میلیارد دالر قطعه منفصله خودرو
بررسی تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسالمی نشان می دهد که در چهار ماهه نخست
امسال یک میلیارد و 138میلیون و 221هزار دالر قطعات منفصله خودرو وارد کشور شده
است .بر این اساس بررسی 15قلم کاالی عمده وارداتی در چهار ماهه نخست امسال نشان
می دهد که چهار ردیف به قطعات منفصله برای تولید انواع خودروی سواری اختصاص
دارد و این اقالم در صدر فهرست واردات قرار گرفته است .در این مدت  726میلیون دالر
قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر  2000سی سی با ساخت
داخل  14درصد تا کمتر از 30درصد وارد کش��ور شده اس��ت که نسبت به مدت مشابه
پارسال  133.54درصد رشد داشت؛ این کاال در مجموع  4.78درصد از سهم ارزشی کل
واردات کشور را شامل می شود؛ همچنین در این بازه زمانی قطعات منفصله برای تولید
اتومبیل سواری با حجم سیلندر  2000سی سی با ساخت داخل  50درصد و بیشتر به
ارزش  160میلیون دالر در ردیف دهم کاالهای عمده وارداتی قرار دارد که نسبت به مدت
مشابه پارسال  18.46درصد کاهش یافته است .بر پایه این گزارش در چهار ماهه نخست
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امس��ال  138میلیون دالر قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر
 2000سی سی با ساخت داخل 30درصد تا کمتر از 50درصد وارد کشور شده که نسبت
به مدت مشابه پارسال  50.89درصد افزایش یافته است .همچنین رتبه پانزدهم فهرست
کاالهای وارداتی نیز به قطعات منفصله تراکتور جاده ای برای نیمه تریلرها با ساخت داخل
 14تا کمتر از  20درصد اختصاص دارد .بر این اس��اس در چهار ماه نخست امسال 115
میلیون دالر وارد کشور شد و نسبت به مدت مشابه پارسال  105.42درصد رشد داشت

احتمال بیکارشدن ۴۵۰هزار نفر در صنعت قطعه سازی
افزایش بی رویه نرخ ارز و عدم تامین ارز دولتی برای قطعه سازان ،صاحبان این صنعت
را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده اس��ت و با صحبت های دبیر انجمن قطعه سازان
هم آینده نگران کننده ای برای آنها پیش بینی می شود .مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه
سازان در یک نشس��ت خبری درباره بحران به وجود آمده در این صنعت به خبرنگاران
گفت« :در حال حاضر  14هزار نفر نیرو در این صنعت تعدیل شده که به اعتقاد ما 450
هزار نفر دیگر هم بیکار خواهند ش��د .به خودروس��ازان گفتیم ما از اول شهریور امکان
پیش رو دارند که
تولید قطعه نداریم و آنها نیز به تبع آن کاهش 80درص��دی تولید را ِ
مس��ئولیت بیکاری این افراد متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است .به گفته بیگلو
خریدهای خارجی متوقف شده و بانک ها به ما حواله نمی دهند و بهانه تحریم را مطرح
می کنند درحالی که ما در شرایط تحریم تمام ش��گردها را یاد گرفته و حتی به صورت
چمدانی معامالت خود را انجام می دادیم اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای
کمک به تولیدکنندگان دست ما را بس��ته اند .دبیر انجمن قطعه سازان به پیشنهادات
پیش روی قطعه سازان اش��اره کرد و گفت« :دولت باید ارز
انجمن برای رفع مشکالت ِ
مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه س��ازی را که حدود  3میلیارد دالر اس��ت تأمین کند،
عالوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد ش��ود تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش
خودرو در حاشیه بازار برطرف شود .خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصوالت
خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کرده اند و قرار است این موضوع

مورد بررسی قرار گیرد .ما نیز در این رابطه درخواست پرداخت 10هزار میلیارد تومان
نقدینگی برای صنعت خودرو داریم .البته برای پیگیری وضعیت قطعه سازان نامه نگاری
های متعددی را به همراه پیشنهادات مطرح کرده ایم که هنوز به نتیجه نرسیده ایم».

درخواست سندیکای بیمه گران ایران

بیمه گذاران ،الحاقیه بیمه بدنه خودرو تهیه کنند
س��ندیکای بیمه گران ایران از بیمه گذاران خواس��ت که برای تهیه الحاقیه بیمه بدنه
خودروهای خود به شرکت های بیمه مراجعه کنند .در ماه های اخیر قیمت انواع وسایل
نقلیه موتوری و لوازم مربوط به آنها با تغییرات و افزایش مواجه شده و بیمه گذاران بیمه
های بدنه اتومبیل درصورت اصالح نکردن سرمایه مورد بیمه خود براساس قیمت روز،
هنگام دریافت خسارت با مشکل مواجه خواهند شد .این تصمیم براساس ماده  ۱۰قانون
بیمه است که بیمه گر فقط به میزان قیمت واقعی بیمه شده مندرج در بیمه نامه مسئول
خس��ارت خواهد بود ،به همین دلیل الزم اس��ت که بیمه گذاران محترم با مراجعه به
شرکت بیمه و اصالح مبلغ بیمه شده براساس قیمت روز ،الحاقیه الزم را دریافت کنند.

پژو فرانسه به ایران جریمه پرداخت می کند؟
بعد از خروج آمریکا از برجام و تهدید کمپانی های اروپایی توسط ترامپ مبنی
بر خروج هرچه زودتر آنها ازکشورمان ،پژو فرانسه یکی از شرکت هایی بود که
به همکاری با کشورمان پایان داد و حاال به گفته معاون وزیر صنعت پژو برای
لغو قرارداد محکوم است و باید جریمه پرداخت کند .محسن صالحی نیا با اشاره
به اینکه تعلیق همکاری فرانسوی ها با ایران باعث کاهش حجم تولید تعدادی
از محصوالت شرکت های خودروساز داخلی شده است ،در این باره گفت :این
موضوع مقطعی است و خودروس�ازان درصدد تأمین قطعات این خودروها از
داخل کشور هستند .ایران خودرو درصدد است یکی از محصوالتی که قرار بود
در ایکاپ تولید شود را به صورت مستقل و با اعمال تغییراتی در ساختار آن به
عنوان خ�ودروی ایرانی تولید کن�د .معاون وزی�ر صنعت با اعلام اینکه در
محصوالت تندر 90یکسری از قطعات در س�اختار بین المللی و توسط تأمین
کنندگان خارجی تأمین می شود ،گفت« :همین موضوع عاملی شده اگر طرف
فرانس�وی هم بخواهد ،تأمین کننده خارجی حاضر به ارائ�ه قطعات به طرف
ایرانی نیست .شرکت پژو هم با این استدالل نمی تواند قطعات این محصوالت
را ب�ه ایران�ی ها تحوی�ل ده�د .صالحی نی�ا همچنین با اش�اره به جلس�ات
خودروسازان با شرکت پژو گفت« :پژو در این جلسات اعالم کرد که با شرایط
جدید بین المللی نم�ی تواند با ایکاپ ادامه دهد .البت�ه آنها تأکید کردند که
همکاری خود را با طرف ایرانی به امید گش�ایش معلق خواهند گذاش�ت و به
صورت کامل همکاری را قطع نمی کنن�د .پژو باید در تأمین قطعات و خدمات
پس از فروش خودروهای  2008که پیش فروش شده تعهدات خود را انجام دهد
و به هرحال پژو برای لغو قرارداد محکوم است و باید جریمه پرداخت کند».

9

بـازار

شماره  12شهریور ماه 97

جدول فروش محصوالت مدیران خودرو

شرایط فروش نقدی اینترنتی محصوالت سایپا

پیش فروش نقدی خودروی MVM X22

شرایط فروش فوری نقدی (صرفا اینترنتی)

پیش پرداخت

مدل خودرو

زمان ثبتنام (ریال)

X22AT Excelletn
Sport

418.000.000

X22AT Luxury

401.000.000

MT Excellent X22
Sport

370.500.000

MT Luxury X22

354.000.000

زمان صدور دعوتنامه  45روز
پس از ثبتنام

مبلغ در زمان صدور
دعوتنامه پس از کسر سود
مشارکت

سود مشارکت

12درصد

جریمه تاخیر

18درصد

زمان تحویل

مدل خودرو
X33 Sport

زمان ثبتنام (ریال)

ت نام
زمان صدور دعوتنامه  45روز پس از ثب 

418.000.000

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود
مشارکت

سود مشارکت

جریمه تاخیر

زمان تحویل

12درصد

18درصد

 60روزه

مدل خودرو

"New MVM315 H Sport
Excellent

295.000.000

نکته مهم
در شرایط پیش فروش این بخشنامه ،قیمت خودرو به قیمت روز (غیر 		
[[
قطعی) محاسبه می شود.
[ [	 تاریخ تکمیل وجه قراردادها مالک اولویت تخصیص و ارسال خودروها 	
است.
[ [	 هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است.
[ [    	 صدور دعوتنامه برای ثبت نام ها تنها  1بار و به صورت سیستمی و 		
اتوماتیک صورت می پذیرد.
[ [	 هم زمان با صدور دعوتنامه ،مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود 		
مشارکت از مشتریان دریافت می شود.
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مبلغ در زمان صدور
دعوتنامه پس از کسر سود
مشارکت

تیبا  2رینگ فوالدی

301.210.000

-

سایپا 151

234.000.000

-

 45روز پس از پذیرش

شرایط پیش فروش نقدی (صرفا اینترنتی)
نام خودرو

مبلغ پیشپرداخت (قیمت به ریال)

سایپا 131

110.000.000

سایپا 132

110.000.000

تیبا

130.000.000

آریو

300.000.000

تیبا 2

140.000.000

نوع خودرو
برلیانس  )MT( H220با رینگ فوالدی

پیشپرداخت
زمان ثبت نام (ریال)

تیبا

275.070.000

-

سود
مشارکت

سود انصراف

15درصد

زمان تحویل

مهر و آبان

12درصد

آبان و آذر

فروش فوری انواع برلیانس ( H200صرفا اینترنتی)

پیش فروش نقدی خودرو MVM X33

زمان صدور دعوتنامه 45
روز پس از ثبتنام

آریو اتوماتیک

627.460.000

5.000.000

 30روز پس از پذیرش

 60روزه

پیش فروش نقدی خودرو MVM X33
پیشپرداخت

نام خودرو

قیمت خودرو (ریال)

میزان تخفیف (به ریال)

زمان تحویل

سود مشارکت

جریمه
تاخیر

زمان
تحویل

12درصد

18درصد

 60روزه

برلیانس  )MT( H230با رینگ فوالدی
برلیانس AMT H230

قیمت خودرو

زمانت تحویل

436.840.000

 45روز

492.740.000

یک هفته پس از پذیرش

پرداخت از طریق درگاه انجام می ش��ود.

قیمت روز ش��رکت می باشد و مابقی قیمت

همه ش��رایط باال محدودیت کد ملی اعمال

در زمان تحویل مش��خص می ش��ود.

میش��ود.

اع�لام ش��رایط جدی��د ف��روش اینترنتی

باتوجه ب��ه محدود بودن تع��داد فروش در

تابس��تانه انواع محصوالت برلیانس h200

صورت تکمیل ظرفی��ت ،اطالعیه غیرفعال

و H300

خواهدش��د.

فروش فوری ان��واع برلیانس ( h200صرفا

همه شرایط فروش بدون امکان صلح است.

اینترنت��ی)

قیم��ت نهایی در پیش ف��روش خودروها با

همه مبالغ به ریال اس��ت.

فروش فوری انواع برلیانس ( H200صرفا اینترنتی)

تبصره :در صورت عدم تکمیل وجه برای قراردادهای پیش فروش در موعد
مقرر هیچگونه س�ود مش�ارکتی (پس از تاریخ مذکور) ب�ه قراردادها تعلق
نخواهد گرفت و ش�رکت نس�بت به تحویل به موقع خودروها هیچ گونه
تعهدی نخواهد داشت.
[ [   	 امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( 71ساعت 	
پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
[ [ 	 در این روش ثبت نامی امکان یک بار صلح برای مشتریان محترم فراهم 	
خواهد بود.
[ [	 ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال در سیستم فروش امکان پذیر است.

نام خودرو

زمان صدور
دعوتنامه

برلیانس  )MT( H220با رینگ فوالدی

210.000.000

برلیانس  )MT( H230با رینگ فوالدی
برلیانس H320گیربکس معمولی ( )MTموتور  1650تریم مشکی
برلیانس H330گیربکس معمولی ( )MTموتور  1650تریم مشکی

مبلغ پیش
پرداخت

سود
مشارکت

سود
انصراف

توضیحات

هفته چهارم آبان و
آذر ( 97به انتخاب
مشتری)

280.000.000
270.000.000

برلیانس  H320اتوماتیک ( )ATموتور  1650با مولتیمدیا تریم مشکی

310.000.000

برلیانس  H330اتوماتیک ( )ATموتور  1650با مولتیمدیا تریم مشکی

330.000.000

15درصد

قیمت روز
شرکت در
12درصد زمان تحویل
خودرو
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فـعـالـیتـهـای اجـتـمـاعـی

اورند پیشرو رتبه نقره ای مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران را کسب کرد

همایش مس�ئولیت های اجتماعی
بنگاه های اقتصادی

شرکت اورند پیشرو رتبه نقرهای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
ایران را کسب کرد.

همای�ش دومین جای�زه مس�ئولیت اجتماعی بنگا هه�ای اقتصادی
ایران کسب رتبه نقر های برای ش�رکت اورند پیشرو را در پی داشت.
هیئ�ت داوران از میان  50کاندیدا متش�کل از بنگا هه�ای اقتصادی
بزرگ ایرانی  16بنگاه را در مرحله آغازین برگزیدند که از میان آنان
 4بنگاه اقتصادی برتر برگزیده شدند .ش�رکت اورند پیشرو توانست
رتبه نقر های جایزه ویژه مسئولیتهای اجتماعی بنگا ههای اقتصادی
ای�ران را بهلحاظ دارا بودن بهترین عملکرد ،کس�بوکار مس�ئوالنه،
بهبود و توس�عه پایدار ،همکاری و پاس�خگویی به تمامی ذ ینفعان و
رعای�تاص�ولپنجگان�ه CSRراکس�بکن�د.
سخنرانانی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جمهوری
اسلامی ای�ران ،مارتین نئوریتر (اس�تاد دانش�گاه و رئیس ش�رکت
بینالملل�ی  ،) CSRدکتر ویل پارک�س نماینده یونیس�ف در ایران،
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فاطمه دانش�ور نماین�ده اتاق اصناف ای�ران و رئیس همایش ،س�عید
معیدفر رئیس کمیته داوران و چند ت�ن از نمایندگان مجلس هرکدام
بهط�ور جداگانه مبانی و قواع�د مربوط به بنگا هه�ای پایبند به اصول
مس�ئولیتهایاجتماع�یرام�وردبح�ثق�راردادن�د.
معرف�ی مس�ئولیت اجتماع�ی ش�رکتی و تبیی�ن اهمی�ت آن،
بهب�ود فض�ای کس�بوکار کش�ور از دی�د س�رمایهگذاران خارجی
و نهاده�ای بینالملل�ی ،تب�ادل اطالع�ات و همفک�ری بهمنظ�ور
مش�خص کردن چالشه�ا و ریس�کهای اجتماعی و زیس�تمحیطی
بنگا هه�ا ،ارائ�ه تج�ارب بنگا هه�ای اقتص�ادی در مس�ئولیت
اجتماع�ی ،تقویت همکاری بین بخش�ی می�ان بنگا هه�ای اقتصادی
و س�ازما نهای مرد منه�اد با ه�دف کاه�ش چالشه�ای اجتماعی و
زیس�تمحیطی ،فراه�م ک�ردن زمین�ه اس�تفاده بنگا هه�ا از بس�تر
فرهنگ�ی و اجتماع�ی کش�ور و رو شهای خالقان�ه و نو در پیش�برد
اه�داف تج�اری خ�ود از جمل�ه اه�داف ای�ن جای�زه مل�ی اس�ت.
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داخـلـی
گـزارش
اخـبـار

باش��یم و این درحالی اس��ت که وضعیت قطعهس��ازان
هم روزبهروز بدتر میش��ود و پرداخت نکردن مطالبات
آنها ازسوی خودروسازان وضعیت بدی را برایشان رقم
زده و با ش��رایط فعلی وضعیت ارز درکش��ورمان زمزمه
تعطیلی بسیاری از قطعهسازان بهگوش میرسد .بهگفته
محمدرضا نجفیمنش ،رئیس انجم��ن صنایع همگن
قطعهس��ازی هم-اکنون میزان مطالبات قطعهسازان از
خودروس��ازان بابت قطعات تولیدی به حدود  ۱۵هزار
میلیارد تومان رسیده است .نکته دیگر اینجاست که حاال
درخواست آزادسازی قیمت خودرو ازسوی خودروسازان
بهگوش میرسد و ش��اید همین عامل تاثیر دیگری بر
قیمت خودرو بگذارد.

تخت گاز قیمتها درآشفتهبازار خودرو داخلی

بازار خودرو روزهای پرتالطمی را پش��ت سر میگذارد.
یکی از خبرهای تک��راری که طی یکی دوم��اه اخیر از
رسانههای کشورمان و در ش��بکههای مجازی بهگوش
میرسد داستان نوسان ش��دید قیمت خودرو در ایران
است .مس��ئله اینجاس��ت که اگر تا چند ماه پیش این
نوسان قیمت شامل خودروهای وارداتی میشد ،اکنون
این مش��کل گریبان خریداران خودروه��ای داخلی را
هم گرفته اس��ت .داس��تان خودروه��ای وارداتی را که
دیگر همه میدانند ،بس��ته شدن سایت ثبت سفارش و
افزایش ش��دید نرخ ارز کار را برای خودروهای وارداتی
به-جایی رساند که حتی شاهد افزایش چند صد میلیونی
محص��والت وارداتی طی ماههای اخی��ر بودیم و همین
مس��ئله آش��فتهبازاری را رقم زد .این درحال��ی بود که
مردم طی ماههای انتهایی س��ال  96و ابتدایی سال 97
دلخوش به ثبات قیمتها در بازار داخلی خودرو بودند اما
رفتهرفته تالطم ارز و همچنین اجرای تحریمها ازسوی
آمریکا و خروج این کش��ور از برجام تاثیرخود را بر بازار
خودروهای داخلی هم گذاشت و محصوالت داخلی هم
تحت تاثیر این آشفتهبازار قرار گرفت.
تختهگاز رو به باال
زمان استارت افزایش قیمت خودروها به چندماه پیش
باز میگردد اما نوس��انات اصلی را طی دو س��هماه اخیر
شاهد بودهایم .فقط کافی است تا مقایسهای بین قیمت
محص��والت تولیدش��ده درکارخانه و بازار آزاد داش��ته
باش��یم و پی به این نکته ببریم که چه تفاوت شدیدی
در این میان بهوجود آمده اس��ت .اواخ��ر خردادماه بود
که ش��ورای رقابت مجوز  5تا  7درصدی افزایش قیمت
خودروهای داخلی را صادر کرد و ای��ن درحالی بود که
پیش ازآن خودروسازان قیمت محصوالت خودرا حتی
تا  20درصد هم افزایش داده بودند .البته مجوز افزایش 5
تا  7درصدی برای خودروهای کمتر از 45میلیون تومان
صادرشد و تصمیم برای محصوالت باالی این قیمت به
خودروسازان سپرده ش��د .این درحالی است که از نگاه
خودروس��ازان این افزایش  5تا  7درصدی دردی از آنها
دوا نمیکرد و حتی ادعای زیان هم ازس��وی آنها مطرح
میشد .ازسوی دیگر نوسانات ارزی بهوجودآمده باعث
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شد تا تصمیمات مختلفی ازس��وی خودروسازان برای
ارائه محصوالتشان به بازار گرفته شود و حتی در برخی
موارد ارائه محصوالت به بازار متوقف شد ،همین عوامل
دستبهدست هم داد تا بازار آشفتهتر از قبل شود .ترس
خریداران از افزایش بیش��تر قیمتها و عدم توازن بین
عرضه و تقاضا باعث میشد تا هرروز شاهد افزایش قیمت
محصوالت داخلی در بازار باشیم و کار تاجایی پیش رفت
که در بعضی از مواقع اختالف بیش از 50درصدی بین
کارخانه و بازار بهوجود آمد و بسیاری از خریداران توان
خریدشان ازبین رفت .نکته اینجا بود که خبرهایی مبنی
بر قطع شدن ارز دولتی برای قطعهسازان و خودورسازان
هم بهگوش رسید تا گل بازار خودرو به سبزه نیز آراسته
ش��ود و نگرانیها برای این دو صنعت بیشازپیش شود.
البته در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند که همه
این مشکالت مربوط به ارز نیست و بخشی ازآن به عدم
عرضه به بازار بازمیگردد .رئیس اتحادیه فروش��ندگان
خودرو روز بیس��تودوم مردادماه درهمی��ن رابطه در
جمع خبرنگاران با اش��اره به توق��ف تولید محصوالت
ازسوی خودروس��ازان گفت :هماکنون اختالف قیمت
خودروهای زی��ر  ۳۰میلیون توم��ان در کارخانه و بازار
به  ۵تا  ۸میلیون توم��ان ،خودروهای  ۳۰تا  ۴۵میلیون

مجله تخصصی خودرو

تومان به  ۱۵تا  ۲۰و خودروهای  ۴۵تا  ۶۰میلیون تومان
به  ۱۵تا  ۲۵میلیون تومان رسیده اس��ت .با اظهار نظر
درخصوص آزادسازی قیمت خودروها و حضور نداشتن
ش��ورای رقابت برای قیمتگذاری خودروهای زیر ۴۵
میلیون تومان ،شرکتهای خودروسازی عرضه را متوقف
کردند که این اق��دام ،قیمتها را افزایش داده اس��ت».
س��عید موتمنی انحصار موجود در بازار خ��ودرو را مانع
قیمتگذاری مناسب آن دانست و گفت« :باید بر عملکرد
شرکتهای تولیدکننده خودرو نظارت وجود داشته باشد
اما درحال حاضر اینگونه نیست ».این درحالی است که
به ادعای برخی ازکارشناسان ،تعدادی از نمایندگیهای
خودروسازان داخلی اتومبیل مشتری را بهصورت داللی
میفروشند و مانع ورود آن به بازار و نمایشگاهها میشوند
یا اصال از تحویل خودرو به مش��تری س��ر باز میزنند تا
خودروه��ا در پارکینگها خاک بخورن��د و روزبهروز بر
قیمتشان افزوده شود .نکته دیگر این است که آمار تولید
خودرو درکشورمان هم بسیار پایین آمده و حتی طبق
یک آمار غیررس��می تولید روزانه اتومبیل درکش��ور از
 1500تا  2000دستگاه در روز به  200تا  300دستگاه
رسیده اس��ت .همه این عوامل دستبه-دست هم داده
است تا وضعیت عجیبی را در بازار خودرو داخلی شاهد

در انتظار یک تصمیم سرنوشتساز
چند وقتی ب��ود که خبرهایی بهگوش میرس��ید مبنی
به خودروس��ازان باید بین  ۸۰تا  ۱۴۰درصد نس��بت به
بر اینک��ه زنجیره صنعت خودروس��ازی درکش��ورمان
قیمتهای فعلی افزایش یابد و بهدنبال افزایش قیمت
به-دنبال ارائه پیش��نهادی به دولت است که طبق آن،
قطعات ،قیم��ت خودروهای تولیدی نی��ز باید اصالح و
قیمت خودرو آزاد و درعوض ،یارانه ارزی خودروسازان
خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری که باعث ایجاد
و قطعهس��ازان نیز حذف ش��ود .درحال حاضر زنجیره
اختالف فاح��ش در قیم��ت کارخانه و ب��ازار خودروها
خودروس��ازی کش��ور حدود  ۲میلیارد دالر در س��ال
ش��ده اس��ت ،خارج ش��ود ».اما درصورت رخ دادن این
ارزبری دارد و بنابراین باتوجه به فاصله قیمت ارز در بازار
اتفاق یک س��وال بهوجود میآید،
آزاد نس��بت به نرخ مرج��ع ،دولت
اینک��ه درص��ورت افزایش قیمت
رقمی حدود  ۹هزار میلیارد تومان
کارخانهای خودروه��ای داخلی،
به آنها یارانه ارزی میدهد .حاال خبر
خری��داری برای ای��ن محصوالت
میرسد که مدیران دو گروه بزرگ
وجود خواهد داش��ت؟ محبینژاد
خودروسازی درکش��ورمان یعنی
در اینب��اره میگوی��د« :احتماال
سایپا و ایران خودرو با ارائه نامهای به
ازسوی دیگر نوسانات ارزی
در آن صورت بازار خودرو به رکود
ریاست جمهور خواهان آزادسازی
بهوجودآمده باعث شد تا
م��یرود و دولت باید ب��ا اقداماتی
قیمت خودرو شدهاند .این ادعایی
تصمیمات مختلفی ازسوی
همچون افزایش حقوق و دستمزد
بود که درنشس��ت خب��ری انجمن
خودروسازان برای ارائه
و پرداخت تسهیالت ،قدرت خرید
قطعهسازان در تاریخ  22مردادماه
محصوالتشان به بازار گرفته
مصرفکنن��دگان را تقویت کند؛
مطرح ش��د تا با توجه به آزادی نرخ
شود و حتی در برخی موارد
ضمن آنک��ه درص��ورت افزایش
ارز و تورم مواد اولیه داخلی ،دولت
ارائه محصوالت به بازار
قیمتهای رسمی ،شاهد کاهش
اجازه دهد قیمت محصوالت این دو
متوقف شد ،همین عوامل
قیمتهای فعل��ی در ب��ازار آزاد
شرکت در حاشیه بازار تعیین شود.
دستبهدست هم داد تا بازار
خودرو خواهیم بود ».شاید مطرح
آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع
آشفتهتر از قبل شود
کردن این بحث فق��ط روی کاغذ
همگن قطعهس��ازی در این باره در
مسئله راحتی باشد و قطعا اجرایی
جمع خبرنگاران گف��ت« :درحال
شدنش به همین راحتی نخواهد بود؛ البته دبیر انجمن
حاض��ر که ن��رخ دالر در ب��ازار ثانویه به ح��دود ۹۰۰۰
صنایع همگن قطعهسازی پیشبینی کرده است که این
تومان رسیده است قیمت قطعات تولیدی و تحویلی به
درخواست با موافقت دولت مواجه خواهد شد« :برآورد
خودروسازان همچنان برمبنای دالر  ۳۲۰۰تومانی چند
ما از جلسات برگزارشده در یکی دوهفته اخیر این است
سال پیش محاسبه میشود .برآورد ما این است که برای
که مس��ئوالن دولتی مربوطه با توجه به شرایط نسبت
حفظ بقای صنعت قطعهسازی ،قیمت قطعات تحویلی

به ضرورت آزادس��ازی قیمت خودرو اقناع ش��دهاند .ما
به مس��ئوالن مربوطه ازجمله در وزارت اقتصاد و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اعالم کردهایم که با شرایط فعلی
و افزای��ش رخداده در نرخ ارز و مواد اولی��ه ،امکان ادامه
فعالیت صنایع خودرو و قطعهسازی با قیمتهای فعلی
وجود ندارد؛ مگر آنکه قیمتها متناسب با رشد نرخ ارز و
دیگر هزینهها افزایش پیدا کند ».یکی از مشکالت بزرگ
برای قطعهسازان و بالطبع آن خودروسازان تصمیمات
جدید ارزی است .نکته اینجاست که کاالها براساس ارز
دولتی  4200تومانی توسط قطعهسازان ثبت سفارش
شده است و حاال قطعهسازان باید براساس نرخ ارز آزاد
 9000تومانی این کااله��ا را وارد کنند .همین اختالف
قطعا ش��رایط س��ختی را بهوجود آورده اس��ت و تاثیر
بهس��زایی بر قیمت خودروها خواهد داشت .حاال همه
منتظر جواب دولت به درخواست خودروسازان هستند.
اگر نظر حسن روحانی مثبت باش��د ،پس از حدود یک
دهه توقف ،بازهم قیمت خودروهای داخلی در حاشیه
بازار تعیین خواهد شد .طبق طرحی که خودروسازان به
وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت و رئیسجمهوری ارائه
دادهاند ،درصورت موافقت با آزادسازی ،قیمت خودروها
بین  ۳تا  ۵درصد حاشیه بازار تعیین خواهد شد که قطعا
این موضوع حداقل درکوتاهمدت با شوک قیمتی مواجه
خواهد شد و شرایطی شاید بدتر از وضعیت فعلی را رقم
خواهد زد .آنجاس��ت که خودروسازان باید تسهیالتی را
فراهم کنند تا خریداران باوجود آزادسازی قیمتها توان
خرید داشته باشند .شرایطی مانند احیای لیزینگهای
رسمی و انعطاف بیشتر درشرایط فروش .البته شاید در
اینمیان یک نگرانی بهوجود بیاید .اینکه درخواست فعلی
براساس نرخ فعلی ارز آزاد یعنی دالر  9هزارتومانی ارائه
شده است و بسیاری ازکارشناسان براساس قیمت فعلی
ارز پیشبینی شوک قیمتی را به بازار میکنند و بهطور
مثال پیشبینی میشود که حتی خودرو پراید بهعنوان
ارزانترین محصول درصنعت خودروسازی کشورمان از
قیمت فعلی به باالی  40میلیون تومان افزایش داش��ته
باشد .حاال سوال اینجاست درصورت اجرای تحریمهای
جدید ازسوی آمریکا و اجرای آن درماههای آینده تکلیف
چه خواهد بود؟ اگر نرخ دالر به قیمتی بین  10تا  15هزار
تومان (حتی بهصورت مقطعی) برسد تدبیر خودروسازان
دولتی چه خواهد بود .آیا دولت تمامی جوانب را خواهد
س��نجید و تصمیمی مدبرانه برای صنعت خوروس��ازی
کشورمان خواهد گرفت یا درخواست آزادسازی قیمت
خودرو رد خواهد ش��د و دولت با تصمیمات جدید جلو
آشفتگی بازار خودرو را خواهد گرفت.
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آلـودگـی هـوا

تالش براي اخذ مجوز پالك گذاري 10هزار موتورسيكلت كاربراتوري از سوي دو وزارتخانه ادامه دارد

رايزني ب�راي آل�وده ك�ردن هوا

بعد از گذشت بیش از دو س��ال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری،
باز هم موتورسیکلتسازان قصد تولید آن را دارند و به اين ترتيب براساس نامه جدیدی
كه برای پالک گذاری حدود  ۱۰هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانه های
صنعت و کشور به معاون اول رئيس جمهور ،مطرح شده سدي كه براي جلوگيري از ادامه
روند توليد موتورهاي كاربراتوري ايجاد شد ،دو سال بيشتر دوام نياورد و در ابتداي راه
درحال شكستن است اما این اتفاق درحالي رخ داده که براساس مصوبه تیرماه سال ،۹۵
تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کش��ور ممنوع است و از این تاریخ شرکت ها باید به
سمت تولید موتورسیکلت انژکتوری حرکت می کردند .بعد از اين نامه موجي از واكنش
ها از سوي مسئوالن مختلف شكل گرفت و محيط زيستي ها بيش از هر زمان ديگري
نگران هستند چراكه براساس مطالعات کارشناسی موتورسیکلت های کاربراتوری سهم
باالیی در تولید گازه��ای آالینده و کاهش کیفیت هوا دارند .س��ازمان حفاظت محيط
زيست كش��ور كه تاكنون تالش بس��ياري براي لغو مجوز تردد و توليد موتورسيكلت
هاي كاربراتوري كرده است ،همچنان موضع قاطع خود را براي جلوگيري از ورود اين
موتورها به بازار حفظ كرده است تا جايي كه عيسي كالنتري ،رئيس سازمان حفاظت
محيط زيست كشور در واكنش به اين خبر اعالم كرد« :ما مخالف پالک گذاری مجدد
موتورسیکلت های کاربراتوری هس��تیم و مخالفت خود را هم به دولت اعالم کرده ایم.
من نمی دانم این  ۱۰هزار موتورسیکلت کاربراتوری از کجا پیدا شده است .گویا در انبار
برخی از موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی مانده که قصد دارند آنها را شماره
گذاری کنند و بفروشند».
با اين وجود كالنتري معتقد است هر تصميمي كه از سوي دولت براي اين موضوع اتخاذ
شود ،سازمان محيط زيست هم مجبور است آن را بپذيرد .او درباره اين موضوع بيان كرد:
«بررسی این درخواست در دس��تورکار دولت قرار دارد اما هنوز در دولت مطرح نشده و
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اینکه به تصویب برسد یا نه ،مشخص نیست .به هرحال ما مخالفت خود را درمورد تولید
مجدد موتورهای کاربراتوری به دولت اعالم ک��رده ایم .دولت در این زمینه تصمیم می
گیرد و اگر بخواهد به تولید مجدد موتور کاربراتوری مجوز دهد ،کاری از دست ما برنمی
آید حتی من حق رای در دولت ن��دارم و تنها وزرا حق رای دارن��د .به هرحال صدور یا
عدم صدور مجوز به موتورهای کاربراتوری تصمیمی است که بر عهده دولت است و باید
ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود».
اظهارات كالنتري درحالي اس��ت كه مسعود تجریش��ی ،معاون محیط زیست انسانی
سازمان حفاظت محیط زیست كشور ،هم ضمن مخالفت با صدور مجوز پالک گذاری
موتورس��یکلت های کاربراتوری ،این اقدام را خالف قانون دانسته و معتقد است ادعای
موتورسیکلت سازان درمورد بی اطالعی از مصوبه ممنوعیت تولید موتورهای کاربراتوری
قابل قبول نیست و آنها وظیفه داشتند که از تحوالت حوزه کاری خود مطلع باشند.
او درباره اين موضوع گفت« :وزارت صنعت اعالم می کند که اش��تباه از این وزارتخانه
بوده که نتوانسته به همه سازندگان موتورسیکلت درمورد مصوبه سال  ۹۵و ممنوعیت
تولید موتورکاربراتوری اطالع رسانی کند و مدعی اس��ت که به دلیل زیاد بودن تعداد
موتورسیکلت سازان ،دو تا از مجموعه های سازنده موتور از این اطالع رسانی جا مانده
اند و با بی اطالعی از مصوبه دولت مبنی بر توقف ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های
کاربراتوری اقدام به ثبت سفارش ( )engineموتور کاربراتوری کرده اند».
او افزود« :در شرایط حاضر این  engineها وارد کشور شده است بنابراین وزارت صنعت
با اینکه اعتراف میکند تقصیر خودشان بوده که نتوانسته اند به این دو مجموعه اطالع
رسانی کنند و آنها را از محدودیت زمانی برای شماره گذاری کاربراتوری ها باخبر کنند
اما درخواست صدور مجوز برای تولید حدود  ۱۰هزار موتور را مطرح کرده است».
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تصمیم

گیری دولت درمورد این درخواست مجوز می گوید :از آنجا که برای صدور مجوز شماره
گذاری این تعداد موتورسیکلت نیاز به مصوبه دولت دارد در روز یکشنبه ( ۲۰خرداد) در
کارگروه زیربنایی دولت باحضور معاونان وزرا و معاونان رئیس جمهور جلسه ای برای
بررسی همین موضوع برگزار شد.
استدالل موافقان و مخالفان شماره گذاری موتورهای کاربراتوری
تجریشی ضمن تش��ریح جلس��ه کارگروه زیربنایی هیئت دولت درمورد مجوز شماره
گذاری موتورهای کاربراتوری می گوید :در این جلسه موافقان شماره گذاری کاربراتوری
ها بحث اشتغال و بی اطالعی موتورسیکلت سازان را مطرح می کردند اما مخالفان ارائه
مجوز اعتقاد داشتند که به اندازه کافی به س��ازندگان موتورسیکلت کشور برای تولید
موتور کاربراتوری فرصت داده شده اس��ت و آنها حدود یک سال بعد از مصوبه دولت به
وزارت صنعت مراجعه کرده اند و این وزارتخانه هم اعالم می کند که  ۱۰ماه دیگر طول
کشیده تا فرآیند اداری این درخواست برای ارسال به دولت و بررسی در کارگروه زیربنایی
هیئت دولت برسد.
وی با اش��اره به نتیجه جلس��ه کارگروه زیربنایی دولت می گوید :در این جلس��ه تنها
نمایندگان س��ه دس��تگاه با این طرح ش��ماره گذاری موتورهای کاربراتوری مخالفت
کردند و بقیه ازجمله وزارت صنعت موافق اجرای آن بودن��دالبته نتیجه نهایی زمانی
مشخص می شود که این موضوع در هیئت دولت بررسی ش��ود و به احتمال قوی تا دو
هفته آینده تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد .تصمیمی که در کمیته فرعی گرفته
شده تصمیم نهایی نیست ،چون هنوز در دولت بررسی نشده و امید است که در دولت
به تصویب نرسد.
بی خبری موتورسیکلت ساز از مصوبه دولت قابل قبول نیست
معاون محیط زیست انس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با تاکید بر اینکه این
موضوع باید در یک فضای منطقی بررسی و درمورد آن تصمیم گرفته شود ،اظهار می
کند :سازمان حفاظت محیط زیست بر این موضوع تاکید دارد که شماره گذاری مجدد
موتورسیکلت های کاربراتوری غیر قانونی اس��ت و این ادعا که به موتورسیکلت سازان
اطالع رسانی نشده ،قابل قبول نیست .چون قطعا هر بخش صنعتی از اتفاقات و تحوالت
حوزه خود باخبر است ،در شرایطی که اتحادیه موتورسیکلت سازان از مصوبه دولت مطلع
بوده ،مگر می شود یک سال بعد موتورسیکلت سازی اظهار بی اطالعی کند؟ این ادعا،
اتفاق عجیبی است .وظیفه موتورسیکلت ساز بوده که خبر داشته باشد.
تجریش��ی در ادامه در توضیح این ابهام که در چنین مواقعی معموال بحث اش��تغال یا
بیکاری عده ای از کارگران برای دریافت مجوز شماره گذاری موتور کاربراتوری مطرح
می شود ،می گوید :متاسفانه مشکالت کشور در حوزه اقتصادی تبدیل به اهرم یا بهانه
ای شده است که قانون و سالمت مردم کنار گذاشته شود .باید دور از احساسات در این
مر قانون عمل شود و این موضوع یک تست برای جامعه ما است
مورد تصمیم گرفته و به ّ
که ببینیم بین سالمت تعداد زیادی از مردم در این نسل و نسل آینده و اهداف و منافع
کوتاه مدت کدام یک انتخاب می شود؟
وی تاکید می کند :باید روشن کنیم که می خواهیم صنعت را به هرقیمتی داشته باشیم
یا اعتبار و اصالت را به انس��ان و سالمتی او می دهیم؟ پاس��خ مثبت به این درخواست
موتورسیکلت سازان تبدیل به یک رویه می شود و هر کسی می تواند برای اجرا نکردن
قوانین و مصوبات بهانه ای مطرح کنند .ناراحت کننده است که ببینیم با این همه تالش
مصوبه وضع شود و با چنین کارهایی به راحتی همه زحمت ها به هدر برود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابزار نگرانی نسبت به
وضعیت محیط زیست کشور می گوید :در چنین مواقعی است که به ضرورت جرم انگاری
تخلفات محیط زیستی می رسیم .همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند که
تخریب محیط زیست باید جرم تلقی شود ،چون اگر جرم انگاری صورت نگیرد؛ هر کسی
می تواند برای عدم رعایت محیط زیست توجیهی ارائه دهد .همین طور شده که شاهدیم
در شرایط حاضر به قیمت سالمتی مردم قصد تولید موتور کاربراتوری وجود دارد.
تجریشی در پایان تاکید می کند :رای دادن به تولید مجدد موتورسیکلت کاربراتوری به
این معناست که هنوز نتوانسته ایم وضعیت بد محیط زیست کشور را تشریح کنیم ،برای
همین است که هنوز عده ای به عدم اجرای قوانین زیست محیطی به عنوان جرم نگاه
نمی کنند و این نشان می دهد هنوز خیلی راه داریم.
اعتراض شدید دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا به درخواست مجوز شماره گذاری موتور
کاربراتوری
افزون بر این ،وحید حس��ینی ،مدیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ،نیز در اعتراض
به درخواست «صدور مجوز ش��ماره گذاری حدود  ۱۰هزار موتورسیکلت کاربراتوری»
یادداشتی روی سایت دبیرخانه این کارگروه منتش��ر و آورده است :علی رغم مخالفت
جدی سازمان حفاظت محیط زیس��ت و دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا متاسفانه
مطلع ش��دم مجوز پالک گذاری نزدیک به  ۱۰هزار دستگاه موتورسیکلت بی کیفیت

کاربراتوری مستقیما توسط هیئت وزیران درحال صدور اس��ت این درحالی ست که
مطابق مصوبه مورخ تیرماه  ۱۳۹۵هیئت وزیران ،تولید این نوع موتورسیکلت به عنوان
یکی از مهم ترین منابع آلودگی هوا و صدا ممنوع است .با وجود این مصوبه تا پایان سال
 ۱۳۹۵به همه سازندگان مهلت تولید داده و قرار ش��د از ابتدای  ۱۳۹۶هرگونه پالک
گذاری این وسیله نقلیه آلوده ممنوع باشد.
مجوز به ضرر مردم
روشن است که تایید درخواست مجوز تولید موتورسیکلت های کاربراتوری یک حرکت
ضد محیط زیستی اس��ت و قطعا در ش��رایطی که انتظار می رود دولت محیط زیستی
دوازدهم برای تولید موتورس��یکلت های انژکتوری باکیفیت و اس��تاندارد تالش کند،
صدور مجوز تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری اقدامی مأیوس کننده است .در اين
راستا ،مهدی دوزندگان ،فعال محيط زيست ،درباره اين موضوع بيان كرد« :تولید مجدد
موتورسیکلت های کاربراتوری به عنوان یک دستگاه فوق آالینده به نفع اجتماع و اقتصاد
کشور نیست بلکه تنها منفعت واردکنندگان قطعات را تضمین می کند و درست نیست
که برای قانون شکنان سیاست تشویقی درنظر گرفته شود .صدور مجوز برای تولید مجدد
موتورسیکلت های کاربراتوری به ضرر اجتماع اس��ت ،باید بانیان این پیشنهاد توضیح
دهند که ارائه فرصت مجدد به شرکت های موتورسیکلت سازی که صریحا قانون شکنی
کرده اند و مصوبه دولت را زیر پا گذاش��ته اند ،چه نفعی دارد؟ و چه کسی از این فرصت
مجدد سود می برد؟»
این فعال حوزه محیط زیست در مورد آسیب های زیست محیطی موتورسیکلت های
کاربراتوری گفت« :با یک محاس��به سرانگش��تی می توان فهمید که اگر این  10هزار
موتورس��یکلت کاربراتوری وارد بازار شوند و برای پنج س��ال حدود  100هزار کیلومتر
پیمایش کنند ،اضافه انتشار آلودگی این ناوگان نس��بت به نوع انژکتوری بالغ بر 140
هزار تن خواهد بود؛ بنابراین شماره گذاری مجدد موتورس��یکلت های کاربراتوری به
نفع اجتماع نیست و بالعکس سالمتی شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد».
تولید مجدد موتورسیکلت کاربراتوری به نفع اشتغال و تولید نیست
وی در ادامه در پاسخ به این موضوع که وزارت صنعت اشتغال و مسائل کارگری را دلیلی
برای ضرورت صدور مجوز پالک گذاری مجدد موتورسیکلت های کاربراتوری دانسته
است ،گفت« :ش��ماره گذاری مجدد موتورهای کاربراتوری به نفع اشتغال و تولید هم
نیست .باتوجه به اینکه بنا به گفته مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست این  10هزار
دستگاه موتورسیکلت تنها متعلق به دو موتورسیکلت ساز است؛ طبیعی است که فروش
این تعداد دستگاه کاربراتوری از پیش آماده در کارخانه به منزله تعطیلی تولید و اشتغال
در این دو کارخانه به مدت چندین ماه است زیرا سهم بازار هر موتورسیکلت ساز محدود
است و دیگر تقاضای چندانی برای تولید موتورسیکلت های انژکتوری آنها در سال 1397
باقی نمی ماند که بتوانند از این طریق اشتغال ایجاد کنند .منفعت اصلی از شماره گذاری
مجدد کاربراتوری ها فقط برای واردکنندگان قطعات موتورس��یکلت کاربراتوری است
که بعد از ورود به ایران به اسم تولید مونتاژ می شود .این گروه قطعا سود هنگفتی از این
طریق کسب می کنند».
او با اشاره به جزئیات فروش این موتورسیکلت ها گفت« :باید توجه کنیم که بنا به
اظهارات قبلی خود موتورسیکلت سازان قیمت تمام شده موتورسیکلت کاربراتوری
حدود  30درصد کمتر از قیمت تمام ش��ده موتور انژکتوری است ،درحالی که اگر
موتورسیکلت کاربراتوری نو به بازار عرضه شود مش��تری حتی ممکن است حاضر
باش��د آن را با قیمت باالتری نس��بت به نوع انژکتوری بخرد زیرا قابلیت رانندگی
این دو تفاوت چندانی ن��دارد و برعکس انژکتوری ،مش��تری درمورد خدمات پس
از فروش موتورس��یکلت کاربراتوری نگرانی ندارد بنابرای��ن احتمال می رود حتی
اگر س��عی ش��ود با مکانیزم قیمت گذاری جلو قیمت برابر با انژکتوری گرفته شود
در عمل و از طریق واس��طه ها ،عرضه کنندگان این  10هزار دستگاه به سود بسیار
باالتری برس��ند زیرا تقاضای بازار قیمت معادل با انژکتوری را می طلبد».
دوزندگان اف��زود« :باید بدانیم ک��ه آیا بانیان درخواس��ت مجوز ش��ماره گذاری
موتورهای کاربراتوری در وزارت صنعت ،معدن و تجارت همچنین وزارت کش��ور
از این ماجرا مطلع هس��تند که حداقل حدود  15میلیارد تومان سودی که به طور
معمول حاصل نمی ش��ود به این روش نصیب موتورس��ازهای قانون شکن خواهد
ش��د؟»
پیش��نهاد محیط زیس��تی برای تبدیل کاربراتوری به انژکتوری
دوزندگان با اش��اره به اینکه باید دنبال راه کارهایی ب��رای مقابله با ورود  10هزار
موتورسیکلت کاربراتوری به بازار باش��یم ،اظهار کرد :می توان تمامی این  10هزار
دس��تگاه را با دوباره کاری محدود در همان کارخانه ها ب��ه انژکتوری تبدیل کرد
و ش��رکت های داخلی نیز توان تامین سیس��تم انژکتوری مورد نی��از بدون نیاز به
هیچگونه اعمال تغییر در موتور ( )engineموتورس��یکلت کاربراتوری را دارند.
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مدیریت بحران در سازمان ها

مدیریت ارشد ابزارهایی که نتایج آنها تاثیرات
بیشتر ،مس�تقیم و زودبازدهتری در حل مسائل
و مش�کالت س�ازمان و ش�رایط بحرانی حاکم
بر آن دارند مش�خص ک�رده و اج�رای بهینهتر
این ابزاره�ا را بهصورت ویژه و حرف�های دنبال
ک�رده و نتایج حاص�ل از اجرای آنه�ا بهصورت
مستمر پایش و اندازهگیری ش�ده و در راستای
خروج از بحران ،مدیریت شوند .توصیه میشود
ب�رای بهرهگی�ری حداکث�ری از تمام�ی توان و
منابع س�ازمان نمایندگانی از نیروهای کلیدی و
اپراتوری س�ازمان در کنار مدیران ارشد در این
کمیته حضور داشته باش�ند تا امکان استفاده از
نظرات این سهم از سازمان و تعامل کاراتر با آنها
فراهم شود.
برخی از اقدامات پیشنهادی در این راستا عبارتند از:
[ [1شناسایی و اجرای طرحهای صرفهجویی مالی:

الزم است این صرفهجوییها با شیبی تندتر از شرایط
عادی و در تمامی قسمتهای س��ازمان مورد تاکید
ق��رارگی��رد.

علی دارابی

[ [ 2افزایش بهره وری فرآیندهای س�ازمانی:

کارش��ناس مهندس��ی صنای��ع

شرکتهای کوچک ،متوسط و حتی شرکتهای بزرگ و معتبر گاهی بهعلت
مشکالتی مانند سوءمدیریت یا اشتباهات مدیریتی ،تغییر قوانین و مقررات
تجاری ،اصالحات نظام مالیاتی ،کسری بودجه و مشکالت اقتصادی کشورها
یا تحریم با رکود و بحران مالی مواجه میشوند و اگر این شرایط ادامه پیدا
کند ،تا مرز ورشکستگی نیز پیش میروند.
بوکار و
در حال حاضر شرایط اقتصادی خاصی که در مسیر حاکم شدن بر فضای کس 
اقتصاد کشور است آثار مخرب بسیاری بر سازمانهای تولیدی و خدماتی داشته است.
تعدیل نیروی انسانی ،تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و ...از پیامدهای نامناسب این
شرایط هستند .در مقابل برخی شرکتها با بهرهمندی از این شرایط رشد میکنند،
آنها از ضعیف شدن رقبای خود برای توس��عه بازار بهنفع خود استفاده میکنند .در
این شرایط شرکتهایی امکان فعالیت دارند که خروج از بحران را ممکن ساخته و با
سختی خود را با استراتژیهای کارآمد سازگار کنند.
در چنین مواقعی ،نخستین اقدام شرکتها باید اتخاذ راهبردهای کارساز برای جبران
کمبودهای موجود باش��د .کاهش هزینههای مازاد ،واگذاری سهام ،سرمایهگذاری،

مدیریت بحران بهعنوان یک فرآیند از
سه مرحله تشکیل میشود:
مرحله پیشابحران ؛ مرحل ه پاسخ به بحران؛ مرحل ه پسابحران.
[[

مدیریت بحران بهعنوان یک فرآیند از سه مرحله تشکیل میشود

مرحله پیش�ابحران به پیش�گیری از بحران و آمادگی ب�رای مقابله با آن
اختصاص دارد .که معموال توسط بس�یاری از سازمانها بهخوبی و در زمان
مناسب تش�خیص داده نمیشود و موجب میشود تا س�ازمان بهسرعت و
بدون آمادگی الزم وارد بحران شود .مرحله پاس�خ به بحران همان زمانی
است که سازمان باید با اتخاذ و اجرای راهکارهای عملیاتی مناسب با بحران
مقابله کند .در مرحله پسابحران ،س�ازمان باید بهدنبال راهکارهای مقابله
با بحرانهای آتی باشد و نیز به تعهداتی که در طول بحران برعهده گرفته
است ،جامه عمل بپوشانند.
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نوآوری برای حفظ سهم بازار ،سیاس��تهای مالی برای تأمین منابع جایگزین و ...از
جمله این اقدامات است .طبق اصول مدیریتی یکی از قوانین طالیی در زمان بحرانی،
داشتن چشمانداز و یک افق دید بلندمدت است.
هدفگذاریهای استراتژیک برای س��ازمان انگیزهبخش است ،بهخصوص که این
اهداف قابل دس��ترس و در زمان کوتاه دستیافتنی باش��د .برخالف تصور رایج ،در
چنین مواقعی الزم است شرکتها همچنان نسبت به بازار پیشنهادات ،درخواستها
و فرصتهای احتمالی حساس باشند.
در مواقع بحران ،ش��رکتها باید ضمن کاهش هزینههای مازاد ،روی ظرفیتهای
موجود خود متمرکز باشند .راهکارهای خروج از بحران در هر سازمان با سازمان دیگر
متفاوت است و به فاکتورهای متعددی بستگی دارد .در ادامه به چند راهکار رایج برای
شرکتهای بحرانزده اشاره میکنیم.
بحران یعنی «تهدیدی جدی که چنانچه هوشمندانه مدیریت نشود ،عواقب
ناگواری را برای عملیات سازمانی در پی خواهد داشت ».بحرانها معموال:
امنیت عمومی را تهدی��د میکنند ،زیان مالی بههمراه دارن��د یا موجب بیاعتباری
سازمان میشوند.

[[

مدیریت بحران از منظراجرای ابزارهای مدیریتی درون سازمانی

در ش��رایطی که بس��یاری از پارامترهای موثر بر مدیریت کارآمد س��ازمان (مانند
الگوهای نوسانات ارزش پول کش��ور و تاثیر متقابل آن از ارزهای سایر کشورها و) ...
خارج از کنترل است تاکید بر اجرای حرفهایتر برخی از ابزارها و تکنیکهای معمول
کاری (مانند صرفهجوییهای مالی ،افزایش بهرهوری و ) ...از یک سو و از سوی دیگر
شناس��ایی و بهکارگیری تکنیکها و ابزارهایی که مناسب ش��رایط بحرانی باشد و
اجرای آنها در شرایط عادی توصیه نمیشود (مانند تغییرات مدیریتی ویژه ،تعدیل
نیروی انس��انی و )...بهعنوان دو دیدگاه هستند که میبایس��ت به موازات هم مورد
توجه جدی قرار گیرند.
[[

تاکید بر اجرای حرفه ای تر برخی از ابزارها و تکنیک های معمول کاری

در همه س�ازمانها در ش�رایط عادی برای تحقق اهداف کالن س�ازمانی
ابزارها و تکنیکهای متفاوتی بهکار گرفته میش�ود .در ش�رایط بحرانی
پیشنهاد میشود بهجای اینکه تمامی بار خروج از بحران بهدوش مدیریت
ارش�د س�ازمان قرار گیرد با تش�کیل کمیته راهبری ویژهای با محوریت

در شرایط بحران پیشنهاد میشود توقف فرآیندهایی
که بار س��نگین مالی دارن��د ،کم بازده ب��وده و نتایج
پایین��ی در طرحهای به��رهوری به خ��ود اختصاص
دادهاند مورد بررس��ی و بازنگری ق��رار گیرد .فضای
کاری و اولویتهای تیمهای فنی و مهندسی در این
ش��رایط بس��یار متفاوت خواهد بود و آرایش کاری و
سازمانی بس��یاری از واحدها میبایست بنا به شرایط
ایجاد ش��ده تغییر کند.
[ [3بازنگری س�بد محصوالت تولیدی و خدماتی:

که حقایق تلخ را بیان میکنند ،نیاز دارید.
گروه دوم ،استعدادهایی هس��تند که هنگام تحوالت
اساسی خود را نش��ان میدهند .گاها افرادی خارج از
سطوح مدیریتی فرصت را غنیمت شمرده و بیشترین
ارزش را ایج��اد کردهان��د .حقیقت این اس��ت که این
افراد میتوانند بخش��ی از چیزی بزرگتر از خودشان
باشند؛ نجات دادن یک شرکت برای جذب و حفظ این
استعدادها کافی است.
[ [6با تأمینکنندگان و مش�تریان مذاکره کنید:

یک کلید طالیی دیگر در مدیری��ت بحرانهای مالی،
اسراف کمتر برای بهدس��ت آوردن سهم بیشتر است.
معموالً مذاکره با تأمینکنندگان بر سر نحوه پرداخت،
با هدف تسهیل مدیریت منابع مالی انجام میشود .یکی
از راهکارها در زمان بحران و رکود مالی به توافق رسیدن
با تأمینکنندگان ش��رکتها ،بهخصوص شرکتهای
تولیدی ،بر سر پرداختهای بلندمدت است .شرکتها
در جریان مذاکرات میتوانند ب��رای قیمت مواد اولیه
از آنها تخفی��ف بگیرند؛ همچنین با مش��تریان خود با
اس��تناد به روابط متقابل خود با ایشان و حمایتهای
کمی و کیفی محصوالت و خدمات خود علیالخصوص
تولیدات و خدمات اختصاصی خود در رابطه با افزایش
قیمتها چانهزنی کنند.
[ [ 7بر مدیریت انرژی متمرکز ش�وید:

باتوجه ب��ه رون��د افزایش��ی هزینهه��ای حاملهای
انرژی و اهمیت آن ب��رای مصارف تولیدی س��ازمان،
تامینکنندگان و مش��تریان آنها برنامههای مدیریت
مصارف انرژی خود را مورد بازنگری مجدد قرار دهید تا
هزینههای سازمان در این راستا نیز کاهش یابد.
[ [ 8سیستم پیشنهادات داخل سازمان را فعالتر کنید:

قطعا بررسی مجدد درخصوص صرفه اقتصادی و شرایط
دریافت بهای محصوالت و خدم��ات در حالت بحرانی
یکی دیگر از وظایف کمیته راهبری ویژه سازمان است.
بر ایناساس ممکن است برخی از محصوالت و خدمات
از فرآیند تولید حذف شده یا با مشارکتهای جدیدی
ارائه شود.

[ [9آم�وزش:

میان اعتماد مشتری و دوام شرکت رابطهای مستقیم
وجود دارد .مهمترین دارایی یک ش��رکت ،مشتریانش
است .حفظ و نگهداری مشتریان فعلی بهکمک نوآوری،
ارتقاء بخ��ش خدم��ات و تبلیغات یک��ی از مهمترین
اقدامات شرکتها پس از مواجهه با بحران است .همه
اعتبار شرکت ،به وفاداری مشتری است.
از آنجای��ی که یک��ی از برنامههای مدیریت��ی در زمان
بحران کاهش هزینههاست ،ش��رکتها در زمان رکود
باید روی مشتریان فعلی خود س��رمایهگذاری کنند،
چراکه بهنسبت پیدا کردن مش��تریان جدید بهمراتب
هزینه کمتری دارد .به اینترتیب تقریبا شرکت حجم
معامالت ثابتی خواهد داشت.

[ [	  شناس�ایی و بهکارگی�ری
تکنیکها و ابزارهایی که مناس�ب ش�رایط
بحرانی  هستند و اجرای آنها در شرایط
عادی توصیه نمیشود:

[ [4حفظ سهم بازار:

[ [5افراد کلیدی (بااس�تعداد) را پیدا یا حفظ کنید:

بهجز تیم مدیریتی ،دو گروه افراد هس��تند که در این
ش��رایط مهم هس��تند .گروه اول افرادیاند که دانش
سازمانی دارند .این افراد ممکن است بهترین عملکرد
را در تیم شما نداشته باش��ند ،اما تمام زیروبم شرکت
را میدانند و برای ش��ناخت اثر تغیی��رات احتمالی بر
کسبوکار حیاتی هستند .آنها بیشتر اوقات کجخلق و
نسبت به عملکرد شرکت شاکی هستند .اما به این افراد

ورودیهای سیستم پیشنهادات خود را تقویت و تسهیل
کنید ،هرنوع پیشنهادی و از هر واحد سازمان در شرایط
بحرانی میبایس��ت با دقت بیش��تری مورد توجه قرار
گیرد .بانک اطالعاتی پیشنهادات رد شده قبلی را مجددا
توسط تیمهای فنی و مهندسی بررسی کنید.
در راس��تای ارتق��اء توانمندیهای پرس��نل کلیدی و
مدیران س��ازمان تکنیکها و ابزارهای مناسب شرایط
بحرانی س��ازمان خود را شناس��ایی کرده و در برنامه
آموزش��ی خود قرار داده و پیگیری کنی��د .از توانایی
مدرسان داخلی برای بازآموزی و آموزشهای داخلی
در پر کردن موثر و صحیح اوقات کمکاری پرسنل خود
استفاده کنید و دورههایی که در شرایط عادی فرصت
آموزش آنها را نداشتید آموزش داده و نیز پرسنل را برای
دوران پس از بحران آموزش دهید.

درراس��تای تهیه ورودیهای الزم تصمیمگیری برای
انتخاب ابزارهای مناسب شرایط بحرانی میبایست در
دستور کار اعضاء کمیته راهبری قرار گیرد.
برخ�ی از اقدامات پیش�نهادی در ای�ن مرحله
عبارتن�داز:
[ [1یک یا دو عضو ارش�د را تغییر دهید:

بیشتر تحوالت موفق مستلزم تغییر یک یا دو عضو ارشد
تیم اس��ت .این موضوع فقط به مدی��ران «بد» مربوط
نیس��ت .گاها تعداد مدیرانی که تصور میش��ود واقعا
ناالیق هستند بسیار کم بوده؛ اما این یک واقعیت است
که برخی مدیران باید مدتی از موقعیت مدیریتی خود
جابهجا شوند .بیشتر مواقع ،آنها نمیتوانند ذهنیت خود
را برای ایجاد تحوالت اساس��ی در شرکت تغییر دهند.
آنها چه این موضوع را بفهمند و چه نفهمند ،جلو تغییر
را میگیرند ،چون مصرانه از چی��زی که فکر میکنند
درست است دفاع میکنند .با اینکه این کار سخت است،
اما جابهجایی چنین مدیرانی به همه ذینفعان این پیام
را میفرستد که تغییر صورت میگیرد.
[ [2تعدیل نیرو

بهطور کلی ،این یک اصل است که در زمان بحران مالی
باید جلو ریختوپاشهای اضاف��ی را گرفت .بههمین
دلی��ل در دوران رک��ود ،تعدیل نیروی انس��انی ،یکی
از راهکاره��ا برای کاهش هزینه بهش��مار م��یرود ،به
اینترتیب که با تعدیل نیروی انسانی و با کوچک کردن
س��ازمان ،ضمن کاهش هزینه ،بهرهوری افزایش پیدا
میکند .تعدیل و اخراج برای نیروی انسانی یک شرکت
ورشکسته خبری ناگوار است که به افزایش نرخ بیکاری
منجر میش��ود و پس از گذر از بحران ،کمبود نیروی
انس��انی به یکی از مش��کالت مهم ش��رکتها تبدیل
میشود.
البته کاهش موقت ساعات کاری ،کاهش شیفتهای
کاری ،اس��تفاده حداکث��ری از مرخصیه��ا و کاهش
موقت بعضی از هزینههای پرسنلی از جمله هزینههای
آموزش��ی و رفاهی و وام از جمله رایجترین شیوههای
جایگزین تعدیل نیروی انسانی هستند.
ای��ن پدیده بیش��تر در بخ��ش صنعت��ی و بهخصوص
شرکتهای خودروسازی مش��اهده میشود .در دوران
بحران س��ال  ،2008جنرال موتورز و کرایس��لر در پی
سقوط ارزش سهام خود در بازار تعداد زیادی از نیروی
انس��انی خ��ود را تعدیل کردن��د .توصیه میش��ود در
تعدیلهای خود از قانون گرشام غافل نشوید.

ییکی دیگ��ر از وظایف کمیته
راهبری ویژه در شرایط بحرانی
شناس��ایی مس��تمر و لحظهای
پارامتره��ای تاثیرگ��ذار ب��ر محیط
کس��بوکار بوده تا به تناس��ب و در زمان
الزم عکسالعملهای مقتضی ص��ورت پذیرد.
توسعه ارتباطات محیطی ،گردآوری اطالعات ،توجه و
تمرکز بیشتر بر منابع خبری موثق و موثر بر محیط و...
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پــرونــده

سایرموارد موثر بر مدیریت بحران:
ادغام با شرکت
طرحهای تشویقی
قدیمی را دور
بریزید.

مشوقهای مدیریتی اغلب
بیش از هر ابزار دیگری در یک
تحول نادیده گرفته میشوند.
به پرسنل مشوقهایی ارائه
کنید که کامال به کاری که
از آنها انتظار دارید ،مرتبط
است .بهعنوان مثال اگر
میخواهید از قیمتگذاری
جدید محصول خود ،سود
مشخصی بهدست آورید
بخشی از آنرا بهعنوان
پاداش پرسنل بخش فروش
در نظر بگیرید .طرح انگیزشی
در شرایط بحرانی میتواند
بسیاری از مسیرهای مشکل
کاری را در درون و بیرون
سازمان هموار سازد و عاملی
برای تسریع در انجام صحیح
امور باشد.

شايعات مهمترين ركن
شایعات را مدیریت فرهنگ بحران است؛ بنابراین
اگر در سازماني رهبران آن
کنید
اجازه بروز و ظهور شايعات
را دهند مسلما آن سازمان با
چالشهاي غير قابل باوري مواجه خواهد شد و چهبسا
زمينهساز بحرانهاي عظيمي ميشود .از اصول
رودررويي با شايعات ارتباط مستقيم انساني با پرسنل
است تا شايعاتي كه امكان فرهنگسازي بحران را
دارد بهنوعي سركوب و از بين برود.
به هر ميزان كه رهبران سازماني خود را از شايعات
بهدور دارند و سعي در پاسخگويي و حل آن کنند،
شايعات زمينه بروز و ظهور بيشتري پيدا کرده و اثرات
غير قابل جبراني بر نظام اداري سازمان وارد ميآورند.
همانگونه که اشاره شد شناسایی فاکتورهای بحران
پیش از ورود به آن و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله
با بحران و درنهایت اقدامات پس از بحران میبایست
بهصورت مناسب و باتوجه به ظرفیتهای بالقوه و
بالفعل سازمان مدیریت شود.
و در نهایت باید دانست که يكي از خواص مثبت بحران
آن است كه ايدهها و باورهاي قديمي در سازمان را به
كناري زده و افراد در كنار يكديگر ايده و باور جديدي
در حل معضالت سازماني اتخاذ کنند.
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های بزرگ و
واگذاری سهام

از مشاوران عالی
بهره بگیرید

یکی دیگر از راههای خروج از
بحران مالی و اقتصادی یک
شرکت،توسعه کسبوکار
خود با صرف هزینه کم
است .شرکتها معموالً با
هدف بهدست آوردن یک
بازار جدی و درآمد مازاد،
بخشی از سهام خود را واگذار
میکند .در چنین موقعیتی،
شرکتهای بزرگتر که غالبا
هم زمینه فعالیت مشابهی
دارند ،سهام شرکتهای
کوچکتر را خریداری
میکنند و بهنوعی با هم ادغام
میشوند.
نوآوری و تولید در سایه یک
برند معتبر ،به بازسازی دوباره
شرکت ورشکسته منجر
میشود .برای مثال،شرکت
یاهو که زمانی یکی از
شرکتهای اینترنتی پیشتاز
بود ،با واگذاری سهام خود
به ورایزن خود را از بحران
رهاند.

بهترين مشاوران عالي
سازمانها مديران مياني آن
هستند كه درگير هستههاي
اصلي و اساسي بحران
بهشمار ميروند.
در سازمانهايي كه
روند بحران بهشكلي
افسارگسيخته است عالوه بر
مديران مياني ،مشاوران عالي
بيرون سازماني نيز ميتوانند
در كنترل و هدايت بحران
نقش ويژهاي را ايفاء کنند.
اين مشاوران علم و عمل را در
هم آميخته و بهتر ميتوانند
فرآيند مقابله با بحران را
طراحي و راهنمایی کنند.
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اخـبـار خـارجـی

میالن رد ؛
هیوالی زشت اما
سریع

مدتی است که برندهای کوچک و بزرگ خودروس��ازی با عرضه ابرخودروهای مدرن
خود گامی جدید در صنعت خودروس��ازی برداش��تهاند .بااینکه خریداران این دسته
از خودروها بسیار محدودند اما این دلیلی نیست که س��بب شود خودروسازان دست
از طراحی و تولید این دس��ته از خودروها بردارند .ش��رکت خودروس��ازی اتریش��ی
میالن اتوموتی��و( ،)Milan Automotiveبهعنوان یک��ی از جدیدترین برندهای
فعال در زمینه تولی��د ابرخودروها ،این بار با عرضه محص��ول جدید خود تحت عنوان
رد( )Redنظرها را به خود جلب کرده است .گرچه این ش��رکت برای ایجاد «نیروی
رو به پایین» مناسب از سیس��تم آئرودینامیکی ابرخودرویی چون مکالرن سنا و فورد
جی تیپیروی نکرده و در طراحی ظاه��ری از ابرخودروهایی چون پاگانی یا آپولو الگو
نگرفته اس��ت اما ایده جدید میالن رد با طراحی الهام گرفته از ش��اهین اس��ترالیایی
بیگمان قابلچشمپوش��ی نیس��ت .البته قابلیتهای میالن رد به ای��ن طراحی ختم
نمیشود و شرکت میالن رد با افزودن س��ه حالت رانندگی بیشتر توانسته است برخی
از کمبودها را جبران کند .افزون بر رانندگی در حالتهای ریس یا مس��ابقهای ،امکان
انتخاب حالتی بی��ن رانندگی س��بک( ،)Glideتیز و ش��کاری( )Huntو رانندگی
در حالت حمله( )Attackوجود دارد که دس��ت رانندگان عالقمند بهس��رعت را باز
میگذارد .ازنظر فنی میتوان به موتور  6.2لیتری  8سیلندری آن اشاره کرد که دارای

معرفی جیپ رانگلر
6x6

 4توربوشارژر اس��ت و توانایی تولید قدرتی درحدود  1306اس��ب بخار را دارد .به دلیل
ساختار تشکیلشده از فیبر کربن وزن نامشخصی درحدود  1300کیلوگرم دارد .این بدان
معناست که با تولید هر یک اسب بخار تقریباً یک کیلوگرم از وزن خودرو حمل میشود.
بدین سبب انتظار میرود که این ابرخودرو س��رعت باالیی داشته باشد .گرچه خروجی
 1306اسب بخار و گشتاور  1400نیوتنمتر به چرخهای عقب منتقل میشود اما شتاب
ایجادشده در ایجاد سرعتباال در این ابرخودرو بسیار مؤثر است .شرکت میالن اتوموتیو
همچنین ادعا میکند که شتاب صفرتاصد این ابرخودرو  2.5ثانیه است .این ابرخودرو
سریع همچنین میتواند در عرض  5.5ثانیه بهسرعت  200کیلومتر بر ساعت و در عرض
 9.9ثانیه بهسرعت  300کیلومتر بر ساعت دست یابد .اگر این ارقام در عمل نیز ثابت شوند
بیگمان میالن رد رقیب اصلی بوگاتی شیرون خواهد بود که شتاب صفرتاصد آن  0.1ثانیه
سریعتر از میالن رد است .بااینحال میالن رد در رسیدن بهسرعت  200کیلومتر بر ساعت
یک ثانیه از بوگاتی شیرون سریعتر است و همچنین  3.7ثانیه زودتر از ابرخودرو فرانسوی
بهسرعت  300کیلومتر بر ساعت میرسد.اس��تفاده از فیبر کربن در ساختار و بهتبع آن
کاهش چشمگیر وزن کلی این ابرخودرو ،ایدهای نو برای افزایش سرعت بهحساب میآید.
تنها  18دستگاه از  99دستگاه ابرخودرو رد با قیمت پایه  2میلیون یورو پیشفروش شده
که شاید بهدلیل طراحی نهچندان جذاب آن بوده است.

استون مارتین جان
میگیرد

ظاهرا قرار است روح ونتیج  V8کالسیک 1998دوباره دمیده شود و اینبار هم در حالت کامال
سفارشی و بهصورت محدود آنهم فقط هفت نسخه کوپه و هفت نسخه رودستر در کالبد
 V12ونتیج  V600به خط تولید بازگشت .در س��ال  ، 1998استون مارتین به مشتریان
خود پیشنهاد یک نسخه سفارشی از خودرو اسپرت ونتیج به نام «ونتیج  V600سوپرشارژ
 » V8داد که توانایی تولید  600اس��ب بخار را داش��ت و یکی از قدرتمندترین خودروهای
زمان خود بود .پس از گذشت  20سال  ،خودروساز لوکس بریتانیایی باتوجه به خواستههای
مشتریانخودازقسمت Qاینشرکت(اینقسمتدرشرکتاستونمارتینمرتبطباساخت
خودروهای سفارشی و خاص این شرکتاست) برای ساخت خودرو سفارشی از نسخه ونتیج
قصد ساخت دوباره این خودرو آنهم به تعداد 14عدد را کرد .این 14سری از این نسخه به دو
سری هفتتایی کوپه و رودستر تقسیم شده که مجهز به پیشرانه  V600 V12و گیربکس
دستی است که همه چیز بهشکل سفارشی و دستساز است .بر پایه نسل قبل “ ”VHونتیج
(این نوع پلتفرم استون مارتین مخصوص خودروهای گرندتور و اسپرت است) ،سری2018
استون مارتین  V12ونتیج  V600ترکیبی از یک خودرو عضالنی اسپرت بههمراه طراحی
اصیل و خط مش استون مارتین است که تا در هر عصر و زمانی که این خودرو در خیابان حضور
یابدتمامنگاههارابهخودجلبکند.اینخودروکهتوسطپیشرانه  V12جدیدتنفسطبیعی
تحسینبرانگیزاستونمارتینپشتیبانیمیشودتواناییتولید 591اسببخارراداردومیتواند
ترشحکننده آدرنالین زیادی برای راننده و سرنشین باشد وقتیکه تمام این قدرت توسط یک
جعبه دنده 7سرعته دستی در دسترس شما قرار میگیرد و در عینحال با تمام این قدرت و
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مجله تخصصی خودرو

همیشه خودروهای  ۳محور یا  ۶چرخ در بین طرفداران دنیای خودرو نه فقط بهخاطر
قابلیتهایآفرود ،بلکه ابعاد ،ظاه��ر متفاوت و تعداد محدود آنه��ا در بازار جهانی
جذابیت خاصی داش��تهاند .بههمین دلیل یک بازیکن بیسبال یکی از این خودروها
را س��فارش داده است .این شاس��یبلند سفارش��ی براس��اسجیپرانگلر استاندارد
ساختهشده اس��ت .دوخت چرمی روی فرمان این خودرو ش��بیه به توپ بیسبال و
صندلیها نیز مانند دس��تکش بیسبال دوختهشدهاند .اگر ش��ما منتظر این جیپ
رانگلر پیکاپ قدرتمند هستید میتوانید به آتالنتا سفرکرده و پس از بررسی و دیدن
آن از نزدیک نس��بت به خرید آن اقدام کنید .این خودرو برمبنای رانگلر اس��تاندارد
شکل گرفته و اکسل سومی به بخش عقبی آن اضافهش��ده است.نتیجه این کار یک
خودرو غولپیکر سفارشی اس��ت که برای گروهی از ماجراجویان با تجهیزات کامل
به خارج از جادهها و مناطق کوهس��تانی آماده ش��ده اس��ت .البته چنین محصولی،
ارزان نخواهد بود و در بازار آمریکا ،با هزینه  ۲۷۰هزار دالر قابل خرید اس��ت .اندرو
جونزبازیکن س��ابق تیم بیسبال آتالنتا این جیپ غولپیکر را براس��اس رانگلر مدل
 ۲۰۱۲سفارش داده است .در زیر کاپوت این خودرو موتور  ۳.۶لیتری ششسیلندر
که بهصورت استاندارد روی جیپ رانگلر نصب میشود با یک موتور قدرتمندتر ۶.۴
لیتری هشتسیلندر  Hemiتعویض شده است .جعبهدنده  ۵سرعته نیز جای خود

را به یک گیربکس  ۶س��رعته اتوماتیک داده اس��ت .محورهای قدرتمند این خودرو
نیروی زیادی را به چرخها منتقل میکند و سیستم تعلیق  ۴.۵اینچی به رنگلر اجازه
میدهد تا باالتر از دیگر خودروها در ترافیک قرار بگیرد .عالوه بر صندلیهای بزرگ و
جادار ،قطعاتی از کاپوت و سپرها بهصورت سفارشی ساخته شدهاند .چراغهای جلو
و المپهای چندگانه نصبشده در این خودرو از نوع  LEDبوده و وظیفه روشنایی
مس��یر را بر عهدهدارند .برای افرادی ک��ه در صندلی عقب این خودرو مینش��ینند
نمایشگرهایی برای پخش فیلم و موسیقی نصبشده اس��ت .قسمت بار با پانلهای
چوبی پوشیده ش��ده است و همچنین یک پوش��ش تونئو نیز برای نصب روی فضای
بار و مخفی کردن محتویات آن درنظر گرفتهش��ده اس��ت .داخل خ��ودرو نیز همه
تجهیزات طراحی بیسبال را در خود دارد .چرم دوختهش��ده در صندلیها بس��یار
به دستکش بیسبال ش��باهت دارد و همچنین دوخت موجود در فرمان نیز از توپ
بیسبال الگو گرفته است .سیستم اطالعات س��رگرمی  ۱۰اینچی آلپین درست در
مرکز داشبورد قرارگرفته است و اسپیکر  ۱۴گانه نصبشده در خودرو صدای بسیار
باکیفیت و گوشنوازی را تولید میکند .برای راحتی و آسایش راننده در دیدن نمای
عقب این خودرو غولپیکر نیز یک دوربین تعبیهش��ده ک��ه تصاویر آن در آینه عقب
قابلمشاهده است.

تویوتا سوپرای
جدید در راه است

هیجانبابرخورداربودنبه سیستم تعلیق مستقل دوجناغی جلو و عقب خودرو که ـ مجهز به
دمپینگ 3مرحلهای است ـ میتواند راحتی فوقالعادهای را در تمام شرایط رانندگی برایتان
بهارمغان بیاورد .اما به همان اندازه که این خودرو قدرتمند در زیر کاپوت است در ظاهر نیز
کمکاری نکرده و با بدنهای تمام فیبرکربن ظاهر خشمگینی را ایجاد کرده است .این خودرو
بهمانند پدر دهه  90خود در قسمت کناری بدنه از طرحی بهره میبرد که انگار به زیرکاپوت
خودرو و قدرت باالی آن اشاره میکند ،جلوپنجره سیاه و خاص این خودرو نیز قول بیشینه
خنککاری پیشرانه جدید  V12را میدهد ،در حالیکه عقب این خودرو طرحی اصیل و
زیبا را پدید میآورد .دیفیوزر تمام کربنی این خودرو نیز نهتنها عملکرد فوقالعادهای دارد
بلکه وقتی که چهار اگزوز در آن قرار میگیرد طرحی چشمنواز را در قسمت پشت خودرو
ایجاد میکند .طرح خارجی این خودرو بهمعنای واقعی کلمه خارج از عرف و باورهای عمومی
درمورد اینکه چطور باید یک خودرو نظرها را به خود جلب کند باشد .طراحی داخلی ونتیج
 V600نشاندهندهزیباشناختیطراحاناستونمارتیندربهکارگیریازترکیبفیبرکربن
و آلومینیم آنودایزشده است .صندلیهای فوق سبک که در این خودرو استفاده شده از الگوی
سوراخکاری شده برخوردار است ،کنسول فیبر کربنی و گجت خاصیکه برای شمارهگیری
در اختیار راننده قرار میگیرد از دیگر تزئینات این خودرو است .دسته چرمی دستدوز استون
مارتین هم عالوه بر راحتی که ایجاد میکند بلکه امکان دسترسی راحتتری را برای تعویض
دنده باتوجه به ارگونومی طراحی که استفاده شده فراهم میکند .استون مارتین 2018ونتیج
 V600در فصل سوم سال  2018به بازار عرضه میشود.

باالخ�ره پس از س�ا لها انتظ�ار دوس�تداران تویوت�ا س�وپرا میتوانند
نس�خه جدید این خ�ودرو را تجربه کنند .ش�رکت تویوتا قرار اس�ت در
ژانویه  2019در نمایش�گاه خودرو دیترویت از این سورپرایز بزرگ خود
رونمایی کند .پنله�ای بدنه همان پنلهای بدنه نس�خه تولیدی اس�ت
و تنها میبایس�ت برخی تجهی�زات خودرو مانن�د بال عقب و اس�پلیتر
را حذف کرد .تویوتا س�وپرای جدید یک پروژه مش�ترک با ش�رکت بی
ام و اس�ت اما لزوما خودروهای یکس�انی ارائه نخواهد شد .مدیر پروژه
س�وپرا آقای تتس�ویا تادا (  ) Tetsuya Tadaاعالم کرده اس�ت که ما
سعی میکنیم از میراث س�وپرا حفاظت کنیم و همان راه را ادامه دهیم و
آ نهم ارائه یک خودرو اسپرت خالص اس�ت .موارد بسیار کمی مشترک
خواهد بود و س�عی میش�ود که مانند پروژه  GT86و س�وبارو نش�ود.
تتس�ویا تادا پ�روژه  GT86را نی�ز رهبری کرده اس�ت .اگر ب�ه بی ام
و  Z4جدی�د دق�ت کنی�د کاملا م�وارد تف�اوت را مش�اهده میکنید،
طراح�ی داخلی و طراح�ی خارجی س�وپرا کامال محصول تویوتا اس�ت.
تتس�ویا ت�ادا اعتق�اد دارد تویوت�ا س�وپرا ب�رادر بزر گت�ر GT86
اس�ت ول�ی از آن بزر گتر نیس�ت چ�ون یک خ�ودرو اس�پرت دو نفره
اس�ت .چی�زی ک�ه ب�رای ه�واداران تویوت�ا س�وپرا بااهمی�ت اس�ت

وجود ی�ک پیش�رانه ششس�یلندر تورب�و و دیفرانس�یل عقب اس�ت.
آیا ب�ی ام و م�دل  Z4این مش�خصات را ن�دارد؟ چرا پس دو ش�رکت
ب�ا یکدیگ�ر هم�کاری کرد هان�د .در واق�ع میت�وان تویوتا س�وپرا را
نتیج�ه هم�کاری مش�ترک ب�ی ام و و تویوت�ا در س�ال  2012ب�رای
تولی�د باتر یه�ای لیتی�وم ـ یون�ی و برنام�ه جدی�د تولی�د خودروها
ب�ا سیس�تم موت�ور عق�ب دانس�ت .ام�ا مش�خصات فن�ی ،بهگفت�ه
تویوت�ا این خ�ودرو دارای ی�ک پیش�رانه  3لیت�ری و قدرت�ی معادل
 335اس�ب بخ�ار خواه�د ب�ود؛ همچنی�ن س�اختار پای�ه سیس�تم
تعلی�ق خ�ودرو نی�ز مش�ابه ب�ی ام و و بن�ا ب�ر گزار شه�ای موج�ود
بههم�راه ی�ک سیس�تم انتق�ال اتوماتی�ک هشتس�رعته اس�ت.
وزن خ�ودرو معادل  1496کیلوگرم اس�ت .این خ�ودرو به طول 4380
میلیمت�ر  ،ع�رض  1855میلیمت�ر و ارتف�اع  1290میلیمت�ر اس�ت.
ب�رای ای�ن خ�ودرو رینگه�ای  17اینچ�ی ب�ا الس�تیکهای جل�و
 50/225و الس�تیکهای پهنت�ر در عق�ب خ�ودرو  45/255درنظ�ر
گرفته ش�ده اس�ت .البته بهاحتم�ال زیاد ای�ن خودرو در نس�خههای
ش�هری ب�ا چندی�ن مش�خصات متف�اوت عرض�ه خواه�د ش�د.
انتظار میرود این خودرو با قیمت پایه  40ه�زار دالر وارد بازار ش�ود.
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سـلـبـریـتـی

میراث ماندگار رئیس فقید «فیات» برای دنیای
خودرو

بهترینها
درکلکسیون
«مارکیونه»

خبر درگذش��تس��رجیو مارکیون��ه( ،)Sergio Marchionneتمام افراد فع��ال در صنعت
خودروسازی و حتی دیگر صنایع را در شوکی بزرگ فرو برد .مارکیونه حضور کوتاهی در خودروسازی
جهان داش��ت ولی در همین  ۱۴س��ال ،هن��گام مدیریت ش��رکته��ای ایتالیای��ی و آمریکایی گروه
فیات و کرایس��لر ،میراث ارزش��مند و قابلتوجهی بهجای گذاش��ت .این مدیر ،حس��ابدار و حقوقدان
ایتالیایی ـ کانادایی ،س��ال  ۲۰۰۳با پیوس��تن به ش��رکت خودروس��ازیفیات ،برای اولینبار به صنعت
��مت مدیرعاملی فیات رسید .ارزیابی
خودروسازی وارد شد .تنها پس از گذش��ت یکسال ،مارکیونه به سِ َ
مارکیونه از ش��رایط فیات درس��ت بود و این برند به یک تعمیر اساسی نیاز داشت .این ش��رکت در آستانه از
دست دادن بازار خودروهای شهری خود در اروپا بود .در سال ،۲۰۰۰جنرال موتورز ۲۰درصد از سهام فیات را به
ارزش  ۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر خریداری کرد که البته پس از تغییرات اساسی در فیات ،مقامات جنرال موتورز
 ۱۰درصد از سهم خود را از دس��ت دادند .اما اتحاد جنرال موتورز و فیات یک بخش مهم داشت که مارکیونه بهصورت
هوشمندانه از آن استفاده کرد .براساس قرارداد تنظیم شده ،درصورتی که فیات از سال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۹تصمیم بهفروش
بخش خودروسازی خود میگرفت ،جنرال موتورز باید این پیشنهاد فروش را بپذیرد .در زمان تنظیم قرارداد احتمال
فروش خودروسازی فیات بهعنوان میراث خاندان انیلی غیرممکن بهنظر میرس��ید اما برای مارکیونه سودآوری و
جلوگیری از فروپاشی فیات مهمتر از غرور خانوادگی بود .او پس از روی کارآمدن بارها در محافل عمومی این بخش
از قرارداد را بهمی��ان آورده بود و بهصورت علنی جنرال موتورز را به خرید بخش خودروسازی فیات یا قبول حل مشکل در دادگاه دعوت کرده بود .دیترویتیها با مشکالت داخلی
خود نیز روبهرو بودند و نمیتوانستند خطر خرید فیات که هرروز وضعیت آن بحرانیتر میشد یا به دادگاه رفتن را بپذیرند .سرانجام پس از رایزنیهای فراوان ،در سال  ۲۰۰۵مقامات
جنرال موتورز با پرداخت  ۲میلیارد دالر از خطر خرید فیات دور ش��دند .همانطور که انتظار میرفت ،پس از این اتفاق ،همکاری  ۵س��اله فیات و جنرال موتورز کام ً
ال متوقف شد.
مارکیونه پس از اضافه کردن این سرمایه به فیات گفت« :با  ۲میلیارد دالر میتوان ،تعداد زیادی خودرو شهری تولید کرد ».اقدام بعدی مارکیونه ،اخراج مستقیم مدیرعامل بخش
خودروسازی فیات ( )Fiat Autoو تصاحب این سِ َمت برای خود بود .او اش��اره کرد که دلیل این کار ،سرعت بخشیدن به احیای این بخش بوده چرا که در سال  ،۲۰۰۴فقط بخش
خودروسازی فیات ضرر مالی داده است .بسیاری از تحلیلگران از این اقدام مارکیونه متعجب شدند ،زیرا هدایت و مدیریت دو شرکت بزرگ برای کسی که هیچ تجربهای در صنعت
خودروسازی ندارد ،غیرممکن بهنظر میرسید .سال  ،۲۰۰۵برنامه پنج سال آینده فیات منتشر شد؛ مارکیونه قول تولید  ۲۰دستگاه خودرو جدید تا سال  ۲۰۰۸و سرمایهگذاری
 ۱۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر برای سودآوری فیات در صنعت خودروسازی داد .برنامههای او شامل محصوالت جدید النچیا و نسل جدید فیات  500بود؛ خط تولید فیات  500در
لهستان قرار داشت که مارکیونه برای ازبین بردن نگرانیهای کارکنان مبنی بر تعطیلی خط تولیدهای ایتالیا ،شخصاً با آنها گفتوگو کرد.

احیای کرایسلر و تشکیل FCA
مارکیونه که فیات را از فروپاش��ی نجات داده بود ،اهداف بلندپروازانهتری را دنبال می
کرد.کرایس��لربرند آمریکایی دیگری بود که پس از اتحاد کوتاهمدت بادایملرآلمان،
در سراشیبی سقوط و ورشکستگی قرار داشت .دولت اوباما در سال  ۲۰۰۸طرح نجات
مالی خود را به جنرال موتورز اختصاص داد و کرایسلر روبه نابودی رفت .مارکیونه تنها
کسی بود که به این برند آمریکایی امید داشت و با هدف تشکیل یک گروه خودروسازی
بزرگ و جهانی ۲۰ ،درصد از س��هام کرایس��لر را خریداری کرد .این اقدام پس از اعالم
ورشکستی کرایسلر انجام شد که بههمین دلیل امیدواری را دوچندان کرد .این اتحاد
که بدون شک در کارنامه مارکیونه همیش��ه خواهد درخشید ،عالوه بر احیای کرایسلر
ورود به بازار آمریکا برای فیات را آسانتر کرد .نزدیک به یک دهه از این اتحاد میگذرد
و مدل  ۲۰۱۹جیپ چروکی بر شاسی فیات سوار شده است؛ همین مورد نشان از اهداف
بلندمدت مارکیونه در بازاریابی فیات دارد .پس از خرید س��هام کرایس��لر و رونق بازار
محصوالت این شرکت و دیگر برندهای فیات ،مارکیونه بهدنبال تصاحب کامل شرکت
باسابقه دیترویت پیش رفت .سال  ۲۰۱۲سهام فیات در کرایسلر تا  ۵۸.۵درصد باال رفت
و سرانجام سال  ،۲۰۱۴گروه خودروسازی فیات کرایسلر شکل گرفت .پس از این اقدام،
مارکیونه اعالم کرد که برند فراری را مستقل خواهد کرد؛ سال  ۲۰۱۶فراری از فیات جدا
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شد اما مارکیونه تا زمان استعفای خود در س��ال  ،۲۰۱۸همچنان هدایتگر اصلی این
شرکت اصیل ایتالیایی باقیماند.
مارکیونه پس از جلوگیری از فروپاشی فیات و سپس ،بازگشت سودآوری بهکرایسلر،
ش��هرت جهانی کس��ب کرد .پس از این اقدام مهم ،او بهدنبال رفع مشکالت تولیدات
برندهای زیرمجموعه و اصلی مانند کیفیت س��اخت نهچندان مناسب و طراحی شلوغ
کابین رفت .این اصالحات ظرف یکشب صورت نگرفت؛ درواقع هنوز هم برخی از این
موارد در حال انجام هستند ولی بدون شک دستورات مارکیونه در محصوالت جدیدجیپ
و سری وانتهای رم ( )Ramنمود پیدا کرده است.

اقدام جسورانه

شاید یکی از جسورانهترین اقدامات مارکیونه ،توقف تولید کرایسلر  200ودوجدارت در
سال  ۲۰۱۶باشد .تقاضای باالیکراساووردر بازار ،دلیل اصلی از رده خارج شدن این دو
مدل بود .بخش زیادی از سرمایهگذاری گروه فیات کرایسلر ،به برند جیپ و تولید مدل
های کامپس ( ،)Compassرنگید ( )Renegadeورانگلر ( )Wranglerاختصاص
داشت .با نگاهی به آمار فروش ،نبوغ مدیریتی مارکیونه به وضوح دیده میشود؛ فروش
کلی جیپ در بازار آمریکا و سال  ۲۰۰۹برابر  ۲۳۱هزار و  ۷۰۱دستگاه بود که این میزان

پرفروشترین مینیون نیس��ت ،حضور ب��رادر ناتنی آن ،دوج گرن��د کاروان با قیمت
پایینتر است.

در سال  ۲۰۱۷به  ۸۲۸هزار و  ۵۲۲دستگاه رس��ید .تصمیم مهم مارکیونه در سرمایه
گذاری بیش��تر بر خودروهای کراساوور وپیکاپ وانتبهقدری موفقیتآمیز بود که
مقامات فوردنیز این مسیر را انتخاب کردهاند .البته تمام اقدامات مارکیونه پایان خوشی
نداشته است .بهعنوان مثال وارد کردن محصوالت فیات به بازار آمریکا چندان موفقیت
آمیز نبود؛ س��ال  ۲۰۱۴فیات ۴۶هزار و  ۱۲۱دستگاهخودرو در آمریکا فروخته بود اما
این مقدار در سال  ۲۰۱۷به ۲۶هزار و  ۴۹۲دستگاهکاهش پیدا کرد .عالوه بر این ،تأخیر
در عرضه مدلهای جدید و عقب ماندن برندآلفارومئودر برابر خودروسازان آلمانی از
مواردی است که هنوز به تحقیق و توسعه نیاز دارد .دو ماه قبل از مرگ مارکیونه ،برنامه
 ۵سال آینده فیات کرایسلر اعالم شد که نقش مهم برندهای ایتالیایی در برابرشرکت
های آمریکایی نظیر جیپ را نشان میداد .در یک سال اخیر هم ،برند اصیل ایتالیایی
مازراتیبا محصوالت جدیدی چون گیبلی ،کواتروپوته و لوانته رشد قابلتوجهی تجربه
کرده است .مارکیونه یکس��ال قبل از موعد بازنشستگی خود از دنیا رفت ،ولی میراث
آن در برندهای آبارث ،آلفارومئو ،فیات ،النچیا ،کرایسلر ،دوج ،جیپ ،رم ،موپار ،مازراتی
وفراریهمچنان تا سالهای آینده ادامه پیدا میکند .در ادامه قصد داریم تا بهترین
خودروهایی که در زمان مدیریت مارکیونه در فیات کرایسلر تولید شدند را معرفی کنیم.

جدیدترین نس��ل کوپ��ه اس��پرت دوج وایپر قب��ل از قرار
گرفتن کرایس��لر زیرچت��ر حمایت
فیات عرضه ش��د اما نس��خه
قدرتمن��د  ACRآن در
دوران مدیریت مارکیونه
ب��ه تولید رس��ید .وایپر
 ACRک��ه در قال��ب مدل
 ۲۰۱۶فروخته ش��د ،با عملکرد فوقالعاده بهتر از ش��ورولت کوروت  Z06وپورش��ه
 911GT3RSبود؛ هرچند که مصرف سوخت و استهالک باالتری داشت .دوج وایپر
 ACRدر بیش از  ۱۰پیست دنیا رکوردشکنی کرد.

خودروهای مجهز به پیشرانه هلکت

فیات  124اسپایدر

دوج وایپر ACR

در طول دهه گذش��ته ،مقامات فورد وش��ورولتس��رمایهگذاری هنگفتی در تبدیل
مدلهایموس��تانگو کامارو به اس��پرتهای تمامعیار با چاش��نی افزایش قدرت و
کاهش مصرف سوخت داشتند؛ اما مدیران ارشد دوج مسیری متفاوت با پیشرانههای
 ۸سیلندر Vش��کل سوپرش��ارژر را انتخاب کردند .اولین مدلهایی که به  ۸سیلندر
 ۷۰۷اسب بخاری هلکت تجهیز شدند ،چلنجر و چارجر بودند .اما این پایان کار نبود و
جیپ گرند چروکی نیز به هلکت  ۷۰۷اس��ب بخاری پناه آورد تا در نسخه ترکهاوک
( )Trackhawkمعادالت شاس��یبلندها را بههم بزند .تازهترین هلکت  ۸سیلندر،
وانت پیکاپ رم بود.

فی��ات  500در م��دل آب��ارث ( )Abarthیک��ی از
جذابتری��ن خودروهای ش��هری با
عملکرد اس��پرت اس��ت؛ اما
نسخه کروک از فیات 124
عملک��ردی باورنکردن��ی
دارد 124 .اس��پایدر اساساً
الگوگرفته از نسل جدیدمزدا
میاتا و  5 MXبا طراحی ایتالیایی ،توربوشارژر و نشان آبارث
است که همین ترکیب برای فروش عالی آن در اروپا ،کافی بهنظر میرسد.

مدلهای  8Cو 4Cهر دو از بهترین محصوالت چند
س��ال اخیر آلفارومئو بودند ،اما ب��هدلیل تولید
محدود و تمرکز بر بخشی از متقاضیان
موفقیت ب��زرگ تجاری محس��وب
نمیشوند .بهجرئت میتوان گفت
ک��ه بهترین محص��ول آلفارومئو در
چند س��ال اخیر و در زمان مدیریت
مارکیونه؛سدانزیبا ،قدرتمند و خوشس��اخت جولیا ( )Giuliaاست .جولیا باهدف
رقابت با آلمانیها و فروش باال تولید شد که واقعاً در این مأموریت موفق بود .کمتر کسی
است که یک س��دان قدرتمند با پیش��رانه فراری و طراحی آلفارومئو را ستایش نکند.
برادر دوقلو و بلندقد جولیا هم برای عرضه در بازار داغ کراساوورها عرضه شد .استلویو
( )Stelvioهم ،مانند جولیا در بخش طراحی کمنظیر است ولی استهالک باالتر آنها
در برابر تولیدات آلمان هنوز یک مشکل مهم است .هر دو مدل
آلفارومئو چ��ه در مدل پایه و چه در نس��خه کوادری
فولی��و پرقدرت ج��زو بهترینه��ای کالس خود
هستند؛ مصداق این ادعا انتخاب جولیا بهعنوان
بهترین سدان سال در رس��انههای معتبر جهان
است .در کنار دو خودرو جذاب آلفارومئو ،کراس
اوور مازراتی لوانته را هم میتوان اضافه کرد؛ در حقیقت پس از جدا شدن فراری از فیات
کرایسلر ،مازراتی برند لوکس این گروه محسوب میشود.

فراری 488

عالقه شدید آمریکاییها به انواع وانت پیکاپ سبک و سنگین بر کسی پوشیده نیست.
بهخصوص مدلهای رم که همیش��ه طرفداران خاص خود را داشتهاند .پس از تولید
 ۱۰ساله نسل چهارم وانتهای رم ،نیاز به عرضه نسل جدید آن بهشدت احساس می
شد .مارکیونه دستور ساخت نسل جدید وانتهای رم با دستور پختی متفاوت داد .نسل
پنجم وانتهای رم قدرتمند و سریع هستند که در کنار مصرف سوخت بهینه ،تجهیزات
رفاهی مدرن و سواری منحصربهفرد که بیشتر به کراساوور شباهت دارد تا وانت ،بیشتر
از گذشته خواستنی شدهاند .بهنظر میرسد که نسل جدید رم  1500سرسختترین
رقیب شورولت سیلورادو یا حتی ،نزدیک به وانت فورد  F150باشد.

کرایسلر پسیفیکا

جیپ رانگلر

آلفارومئو جولیا و استلویو

 ۹سال پیش کرایسلر در آستانه فروپاشی بود ،اما امروز یکی از بهترین مینیونهای
بازار را تولید م��یکند ۲ .میلیارد دالر س��رمایهگذاری
صرف توسعه و ساخت پس��یفیکا ()Pacifica
شده است تا محصوالت ژاپنیهوندااودیسه
( )Odysseyوتویوتاسیِنا ()Sienna
در ردههای بعدی قرار بگیرند .تنها دلیلی
که کرایس��لر پس��یفیکا در بازار آمریکا

بس��یاری از افراد ،فراری  488را همان  458میدانند اما زیر این پوسته تقریباً مشابه،
داستان بسیار متفاوت است .پیشرانه  ۸سیلندر  Vشکل توئین توربوشارژ  488حرف
های زیادی برای گفتن دارد که فق��ط باتجربه رانندگی میتوان ب��هآن پی برد .مدل
جدید  488پیستا نیز نسخهای جدید از این سوپراسپرت
قدرتمند اس��ت که درواقع از قویترین
پیش��رانه  V8تاریخ فراری استفاده
میکند.

رم 1500

از مهمترین اقدامات مارکیونه پس از بررسی بازار آمریکا ،رونق بخشیدن به محصوالت
و اعتبار جیپ در سطح جهانی بود .برنامههای مارکیونه در این برند فوقالعاده موفقیت
آمیز بودند و فروش جهانی جیپ را به حدود  ۲میلیون؛  ۶برابر بیشتر از آمار سال ۲۰۰۹
رساندند .نس��ل جدید رانگلر ،صرفامختص طرفداران رانندگیآفرودنیست .رانگلر
مدرن با حفظ ویژگیهای همیش��گی خود یکشاسیبلندمجهز ،راحت و کممصرف
است .جیپ با این مسیری که انتخاب کرده است ،در بازار جهانی قدرتمندتر از سالهای
ناامیدکننده دهه  ،۲۰۰۰ظاهر خواهد شد.
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مـسـابـقـه

[ [پایان فوق العاده برای گروژان

توقف فراری در گرندپری آلمان

ورق به سود همیلتون و مرسدس برگشت

گرندپری آلمان بهتری��ن رویداد رومن گروژان نبوده اس��ت .در واقع این گرندپری یکی
از چالش برانگیزترین مسابقات او بود .اما راننده فرانس��وی در اواخر مسابقه شانسش را
برگرداند .ابتدا یک چهارمی استادانه در اتریش کسب کرد .سپس آن را در آلمان ادامه داد.
شروع از رده ششم؛ و به عنوان چهارمین خودرو برتر گرید؛ کسب امتیازات قوی کم ترین
توقع از او بود ،اما در بخش ابتدای مس��ابقه که او جایگاه از دست داد و سپس با قمار تیم
زمان بارندگی و فرستادن او به پیست با الستیک های اینترمدیت ،کسب چنین امتیازاتی
سخت به نظر می رسید .انتحاب الستیک های اینترمدیت تصمیم اشتباهی بود و او مجبور
شد دوباره به پیت برگردد و تا رده دهم سقوط کند اما بعد از آن بود که عملکرد خیرکننده
او شروع شد .در مدت  10دور ،مبارزه مجدد او با بهره گیری از الستیک های اولتراسافت
سالم شروع شد و با شکار سرجیو پرز در آخرین نفس هایش ،به پایان رسید .آفرین رومن!

[ [مشکل موتور ریکاردو

در مقطعی از مسابقات این فصل صحبت از رقابت زیرپوستی دنیل ریکاردو بر سر عنوان
قهرمانی بود .اما  2کناره گیری در  3مسابقه به دلیل مشکالت مکانیکی ،به طور قابل توجه
ای به شانس او لطمه زده اس��ت .او از جانب موتور خیلی شانس نداشته است .مشکالت
ابتدای فصل او را مجبور به هدر دادن س��همیه اش کرد .ردبول به لحاظ تاکتیکی برخی
قطعات موتور را در آلمان تعویض کرد ،با این دید که در هانگارورینگ که احتماالً مناسب
خودرو آنها است یک آخر هفته بدون جریمه داشته باشند .به هر حال ریکاردو در مسابقه
از مشکالت موتور آسیب دید .او گفت :من مشخصات فنی را نمی دانم اما بعد از دریافت
جریمه ،این مشخصاً از آن دسته خرابی های اعصاب خردکن موتور بود .به هرحال ،اگرها
و شایدها همیشه هست ،این مسابقه است و من احساس می کنم که این موقعیت را قب ً
ال
نیز بارها تجربه کرده ام .همیشه عذاب آور است .در این فصل تعداد  4کناره گیری او و هم
تیمی اش مکس ورشتپن با هم برابر شد ،و باعث شد که مرد هلندی در جدول قهرمانی
به او نزدیک تر شود.
[ [مگنوسن کم فروغ

کوین مگنوسن در این فصل ستاره تیم هاس بوده اس��ت .تیم آمریکایی در جاهایی که
با خودرو آنها سازگار بود ،امتیازات زیادی کس��ب نکرده؛ اما مگنوسن با عملکرد قوی و
باثباتش فراتر از این خودش را نشان داده است اما کسب امتیازش در سه مسابقه پیاپی،
در آلمان دچار سکته شد .برای راننده دانمارکی خصوصاً با درنظر گرفتن اینکه او دو سوم
مسابقه را در  6تای برتر رانندگی کرد ،گرندپری آلمان یک فاجعه بود .دوربین نصب شده
روی کوکپیت او نش��ان داد که با آمدن باران چس��بندگی خودرواش کم شد .او ابتدا در
پیچ شماره  2سر خورد و سپس با شرایط لغزنده پیست مدام در جدال بود به طوری که
خودروهای زیادی ازجمله هم تیمی اش گروژان در مدت فقط یک دور از او سبقت گرفتند.
او در جایگاه دوازدهم قرار داشت و با جریمه زمانی کارلوس ساینز درنهایت یازدهم شد و
متأسفانه امتیازی اخذ نکرد .هاس می بایست با هر دو خودرواش دوباره امتیازات خوبی
کسب می کرد.

مسابقه

[ [ناکامی برای ویلیامز

این بار نوبت سباستین فتل بود که در خاک وطن دچار دردسر شود .ستاره فراری صدرنشی
نی در جدول قهرمانی را از دست داد آن هم درحالی که رقیبش لوئیس همیلتون با رو به راه
کردن اوضاع و با یک پیروزی بسیار غیر منتظرانه به صدر بازگشت .در یک هوکنهایم بارانی
بعضی ها به خوبی از پس شرایط برآمدند و عده ای مانند بچه آهویی بودند بر روی یخ.

[ [برندگان

همیلتون دوباره شایستگی اش را اثبات کرد

افراد بزرگ را در روزهای سخت باید شناخت .روز مسابقه در گرندپری آلمان یکی از آن
روزها بود .لوئیس همیلتون به دلیل مش��کل هیدرولیکی در روز تایم گیری ،چهاردهم
شد ،اما او پیچ مشکالت را نس��بتاً راحت پشت سر گذاش��ت .نکته تأثیرگذارتر اینکه با
مدیریت صحیح تایرها او توانست تا  42دور با الستیک های سافت رانندگی کند .لحظه
گیج کننده ای بود وقتی که به او گفته شد وارد پیت ش��ود اما کمی بعد از آن به او اعالم
کردند که بیرون بماند و این باعث شد تا او در راه ورود به پیت فرمان بشکند و با گذشتن
از چمن ها مجددا ً وارد پیست شود که او را با خطر دریافت جریمه مواجه کرد .با این کار
او صدرنشینی را به ارث برد که هرگز نمی خواست از دست بدهد .این چهارمین پیروزی
او در این فصل و چهل و چهارمین جام او با خودرو شماره  44بود .این اولین بار بود که او
یک گرندپری را که پایین تر از رده ششم ش��روع کرده بود ،پیروز می شد ،و با دوم شدن
هم تیمی اش والتری بوتاس برای پنجمین بار در این فصل؛ مرسدس اولین  21خود در
گرندپری آلمان را کسب کرد .در ابتدای مسابقه این طور به نظر می رسید که همیلتون
در محدوده آسیب قرار دارد و اختالف امتیازش با سباستین فتل در جدول قهرمانی رو
به افزایش است .اما در عوض او گرندپری آلمان را با  17امتیاز برتری نسبت به فتل ترک
کرد و این در هفته ای که اخبار مربوط به تمدید قراردادش با مرسدس تا پایان سال 2020
منتشر شد ،نتیجه بدی نبود.
[ [هالکنبرگ و طرفداران خانگی

نیکو هالکنبرگ گفت که او از کسب رده پنجم در گرندپری آلمان بسیار خوشحال است
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و حقا که همین گونه بود .این بهترین نتیجه او با تیم رنو از زمان پیوستنش به این تیم در
ابتدای سال پیش بود؛ همچنین این بهترین نتیجه او از زمان گرندپری سال  2016بلژیک
بود ،جایی که او چهارم شد .حاال او از  10مسابقه 8 ،مسابقه را با کسب امتیاز تمام کرده
اس��ت ،آماری که فقط رقبای قهرمانی فتل و همیلتون رکورد بهتری دارند .هالکنبرگ
در مسابقاتی که شرایط قابل تغییر اس��ت ،عملکرد خیره کننده ای دارد؛ پنجمی او در
گرندپری س��ال  2012برزیل را ببینید؛ و او این مهارتش را در هوکنهایم نیز تکرار کرد.
هالکنبرگ با کمک مهندسش مارک اسلد و سایر اعضاء تیم ،تصمیمات درستی را در زمان
درست گرفت ،که نشان از لیاقت او دارد .این رانندگی را نیز بایستی به لیست رانندگی های
فوق العاده او در پیست های خیس اضافه کنیم ،جایی که سایرین در کنترل خودروشان
مشکل داشتند او با کسب یک نتیجه محشر موقعیتش در جایگاه هفتم جدول قهرمانی
را بیشازپیش تقویت کرد و به عنوان بهترین در بین سایرین باقی ماند.
[ [پاداش هواداران آلمانی

هزاران طرفدار آلمانی که در روز یکشنبه هوکنهایم را پر کرده بودند ،سرتاپا خیس شدند،
اما قبل از بارش رگباری باران بعد از مسابقه ،آنها از یک مسابقه باران زده هیجانی لذت
بردند .امسال شاهد مسابقات هیجانی زیادی بودیم و گرندپری دوباره به تقویم برگشته
آلمان ،یکی از آنها بود .این گرندپری ،باران ،سیفتی کار و پیت استاپ های متعدد داشت.
هوکنهایم از زمان مایکل شوماخر ،هرگز آن شکوه و جالل را به خود ندیده بود ،اما رویداد
امس��ال؛ که  165هزار هوادار از جمله طرفداران مکس ورشتپن را نیز میزبانی می کرد،
یادآور آن روزهای پر از شکوه و افتخار بود .فریاد هواداران در روز مسابقه کر کننده بود.
چه خوب که فرمول یک به آلمان بازگشت.

[ [بازگشت اکون پس از تایم گیری ضعیف

استبان اکون بعد از تایم گیری خیلی خوش��حال نبود ،اما او با چنان عزمی پاسخ داد که
این موضوع را که چرا از او به عنوان یکی از ستاره های آینده دار یاد می شود ،آشکار کرد.
مرد فرانسوی در فاز اول مسابقه با کسب چند جایگاه خودش را تا رده سیزدهم باال کشید
و سپس با بارش باران پیشروی اش را ش��روع کرد و با اینکه الستیک های زمین خشک
داشت ،رقبا را به راحتی یکی پس از دیگری شکار کرد .فورس ایندیا استفاده از الستیک
های اینترمدیت را ترجیح نداد و همین باعث شد تا آنها شانس کسب امتیاز با هر دو خودرو
خود را داشته باشند .اکون در اواخر مسابقه نتوانست در مقابل رومن گروژان که الستیک
های سالم تری داشت ،مقاومت کند ،اما هشتمی پاداش خوبی بود .با هفتمی هم تیمی
اش سرجیو پرز ،فورس ایندیا برای  3مسابقه پیاپی با هر دو خودرواش امتیاز کسب کرد.

آخر هفته گرندپری آلمان مصادف بود با ایام زادروز معاون تیم ویلیامز کالری ویلیامز ،اما
متأسفانه با ادامه مشکالت تیمش ،او چیز زیای برای جشن گرفتن نداشت .ویلیامز لنگر
انداخته در انتهای جدول سازندگان ،در آخر هفته گرندپری آلمان نشان هایی از پیشرفت
را از خود نشان داد .اما در روز مسابقه ،آنها در نتیجه دومین و سومین مشکل مکانیکی در
این فصل از مسابقه کناره گیری کردند و نتوانستند از فرصتی که باران در اختیار آنها قرار
داده بود ،استفاده کنند .سیروتکین بر اثر نشتی روغن موتور و استرول در نتیجه مشکل
ترمز کناره گیری کردند .این پس از گرندپری سال  2015آمریکا اولین کناره گیری دوگانه
ویلیامز است که به طور تصادفی از تمام تیم ها طوالنی تر بود.

[ [بازندگان

باران مصیبت برای فتل

همه چیز به نظر خیلی خوب می رسید .فتل در برابر دید هم وطنانش پول پوزیشن را از
آن خود کرده بود ،درحالی که رقیبش همیلتون در رده چهاردهم بود .راننده آلمانی از
همان ابتدای مسابقه لیدر بود و به نظر نمیرسید که به راحتی آن را رها کند اما سپس
باران آمد .فتل محتاط بود ،اما او در ساچسکورو از پیست خارج شد .خودرو فراری با حفاظ
دور پیست برخورد کرد و در سنگریزه ها غرق شد .روز او به پایان رسید .فتل از ناراحتی با
دو دست روی فرمان می زد .او می دانست که این برای امیدهای قهرمانی او به چه معنی
است .بدتر اینکه س��یفتی کاری که در نتیجه تصادف او به پیست فراخوانده شد ،اسباب
پیروزی رقیبش لوئیس همیلتون را فراهم کرد .او بایستی با زیاد کردن اختالف امتیازش
هوکنهایم را ترک می کرد .فتل  4بار از دور مس��ابقه فرمول یک درحالی حذف شده که
لیدر مس��ابقه بوده ،که این بار پنجم بود .این باعث ایجاد اختالف  17امتیازی همیلتون
با او شد .آخرین باری که او از دیدن پرچم ش��طرنجی محروم ماند ،گرندپری سال پیش
ژاپن بود که به امیدهای قهرمانی او پایان داد .فتل امیدوار است که که این  DNFدر راه
قهرمانی اثرات زیادی نداشته باشد.

[ [اسکیت روی یخ لکلرک

نمی توان انتظار داشت که تمام آخر هفته ها بر وفق مراد باشد و این بار نوبت لکلرک در
آلمان بود .راننده آکادمی فراری این فصل یک پدیده است ،اما روز یکشنبه مسابقه ای بود
که راننده موناکویی دوست دارد از یاد ببرد .عملکرد قوی او در تایم گیری با قرار گرفتن
در رده سوم برای  4مسابقه ادامه داشت ،اما بعد از دورهای اول از محدوده کسب امتیاز
خارج ش��د و یک بعدازظهر پر افت و خیز را تجربه کرد که یک اسپین  360درجه نیز از
آن جمله بود .س��ائوبر ترجیح داد که با انجام پیت استاپ از الستیک اینترمدیت برای او
استفاده کند در صورتی که هم تیمی اش مارکوس اریکسون بیرون ماند که بعدا ً ثابت شد
انتخاب درستی بوده است و لکلرک مجبور شد یک پیت استاپ دیگر انجام دهد که تمام
امیدهایش را نقش بر آب کرد .مدیر تیم سائوبر فردریک وسوئر گفت :متأسفانه ،زمانی که
بارش باران شروع شد ما یک فراخوان ریسکی انجام دادیم .او را به پیت آوردیم و الستیک
اینترمدیت انداختیم که مسابقه او را در معرض خطر قرار داد..
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اخـبـار خـارجـی

پــرونــده

رسوایی های اخیر در صنعت
خودروسازی
آرش فرحزاد
کارش��ناس

صنعت خودروس��ازی جنبه های گوناگونی مانند ارائه ابزارهای جدید برای
زندگی بهتر و راحت تر دارد ،اما نباید فراموش کرد ک��ه درنهایت یک صنعت
بوده و رکن اساسی آن ،تجارت اس��ت و همواره در خودروسازی اتفاقات پشت
پرده مهم درحال رخ دادن اس��ت که فقط بخش کوچکی از این فعالیت های
حاش��یه ای ،رس��انه ای می ش��ود .در ادامه با برخی رس��وایی های بزرگ
خودروس��ازان جهان آش��نا خواهید ش��د.
[ [دایملر س�ال      ۲۰۱۰

در س��ال  ۲۰۱۰گروه خودروس��ازی ب��زرگ دایمل��ر ( )Daimlerپس از
 ۶س��ال تحقیق��ات وزارت دادگس��تری و کمیس��یون ب��ورس و اوراق به��ادار
ای��االت متح��ده آمریکا ب��ه دلی��ل رش��وه دادن در س��طح بی��ن المللی،
 ۱۸۵میلی��ون دالر جریم��ه ش��د .مقامات این ش��رکت مادر آلمان��ی در طول
 ۱۰س��ال ،حداقل  ۵۶میلیون دالر رش��وه به دول��ت های بیش از  ۲۲کش��ور
ش��امل روس��یه ،چین ،ویتنام ،نیجریه ،مجارس��تان ،لتونی ،کرواسی و بوسنی
پرداخت ک��رده اند ک��ه خروجی آن ی��ک میلی��ارد و  ۹۰میلیون دالر س��ود
بیش��تر برای ش��رکت بوده اس��ت .مقام��ات دایملر ب��ا اختص��اص  ۱۰درصد
بازپرداخ��ت به دولت م��ردان عراقی ،برنام��ه نفت در برابر غ��ذای قطعنامه
 ۹۸۶ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد را هم زیرپا گذاش��ته اند .رس��وایی
دایملر به حک��م دادگاه نکش��ید و مقامات آلمان��ی با پرداخ��ت  ۹۳میلیون و
 ۶۰۰ه��زار جریمه به وزارت دادگس��تری آمری��کا و  ۹۱میلی��ون و  ۴۰۰هزار
دالر به کمیس��یون بورس و اوراق به��ادار آمریکا ،به این ماج��را خاتمه دادند.
[ [فورد و فایراس�تون   س�ال      ۲۰۰۰

در س��ال  ۲۰۰۰پس از گ��زارش های ف��راوان درم��ورد ازهم پاش��یدگی و
ترکیدن تایرهای فایراستون ( )Firestoneدرشاس��ی بلند فورد اکسپلورر
( )Explorerو سپس چپ شدن ناگهانی خودرو ،متخصصان  NHTSAوارد
عمل ش��دند .مقامات فورد تایرها را عامل اصلی این اتفاق دانستند و در مقابل
مدیران ارشد فایراس��تون طراحی نامناسب شاسی بلند اکسپلورر را زیر سؤال
بردند؛ برخی دیگر از کارشناسان ،خطای راننده و مشکالت جاده ای را عامل
اصلی تصادفات اعالم کردند .در تصادفات رس��وایی فورد و فایراستون بیش از
 ۸۰۰نفر مجروح ش��دند و  ۲۷۱نفر جان خود را از دس��ت دادند .در پایان این
رسوایی که به تحقیقات کنگره کشیده ش��د ۱۴ ،میلیون و  ۴۰۰هزار تایرهای
فایراس��تون در مدل های فورد اکس��پلورر ،مرکوری مانتینر ،فورد رنجر ،مزدا
ناواجو و مزدا س��ری  Bفراخوان و تعویض ،مدیرعامل های فورد و فایراستون
برکنار شدند و همکاری  ۹۰س��اله این دو شرکت آمریکایی به پایان رس��ید.
[ [تویوتا  س�ال      ۲۰۰۹

در س��ال  ۲۰۰۹بود که مش��کل ش��تاب گیری ناگهانی در برخی محصوالت
تویوتا گزارش شد و اعتبار خودروهای ایمن و کم استهالک این شرکت ژاپنی
با مرگ  ۱۹نفر ،زیر س��وال رفت .پس از بررسی های انجام ش��ده ،مهندسان
تویوتا فش��ار بیش از حد کف پوش های کابین به پدال گاز را عامل اصلی این
مشکل اعالم کردند .اما پس از فراخوان  ۵میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه خودرو،
متخصصان تویوتا عاملی جدید در گیر کردن پدال گاز کش��ف کردند .در اقدام
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بعدی پس از بررسی متخصصان  ،NHTSAراه کار این مشکل مشخص شد
تا بیش از  ۴میلیون دس��تگاه دیگر از مدل های س��اخت تویوتا فراخوان شود.
مقامات این برند ژاپنی با اقرار به کم کاری این ش��رکت و پنهان کردن مشکل
اصلی ،س��رانجام یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر جریمه به وزارت دادگستری
آمری��کاپرداخ��تکردن��د.
[ [جنرال موتورز  س�ال   ۲۰۱۴

در سال  ،۲۰۱۴مقامات جنرال موتورز پس از مرگ  ۱۲۴نفر به مشکل سوئیچ
جرقه زنی در خودروهای ساخت خود ،اعتراف کردند .این مشکل که در چند
مدل خودرو جنرال موتورز وجود داش��ت ،باعث غیرفعال ش��دن کامل کس��یه
های هوا ،سیس��تم هیدرولیک فرمان و ترمز در هنگام رانندگی می شد .پس
از فراخوانی مدل های س��اخت این ش��رکت ،مقامات جنرال موتورز با جریمه
 ۹۰۰میلیون دالری وزارت دادگس��تری آمریکا ۳۵ ،میلیون دالر NHTSA
و یک میلیون دالر به کمیس��یون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده روبه رو
شدند؛  ۵۹۴میلیون و  ۵۰۰هزار دالر هم به خانواده های قربانیان خودروهای
این ش��رکت آمریکایی پرداخت ش��د.
[ [فولکس واگن  س�ال      ۲۰۱۴

بیشتر رسوایی ها ،معمو الً یک ش��رکت را تحت تأثیر قرار می دهند اما دیزل
گیت فولکس واگن بخش��ی از صنعت خودروسازی را درگیر خود کرد .پنهان
کاری مقامات این ش��رکت بزرگ آلمانی در نهایت به ض��رر تمام خودروهای
دیزلی آمریکا و اروپا تمام ش��د و البته س��ازمان های جهانی را برای بررس��ی
مفص��ل تر و بادقت بیش��تر آالیندگی خودروه��ای مجهز به پیش��رانه دیزل
دعوت کرد .رسوایی بزرگ فولکس واگن از سال  ۲۰۱۴و پس از بررسی گروهی
از محققان ویرجینای غربی آمریکا در مش��ابه نب��ودن آالیندگی واقعی و اعداد
آزمایش��گاهی محصوالت دیزل این ش��رکت شروع ش��د .این اتفاق به سازمان
 CARBکالیفرنیا گزارش و تحقیقات بیش��تر شروع ش��د .در پایان تحقیقات،
ثابت ش��د که خودروهای دیزل فولکس واگن به ابزاری برای کمتر نشان دادن
آالیندگی خودرو مجهز هس��تند .تا امروز رس��وایی آالیندگ��ی دیزل فولکس
واگن ،مارتین وینترکورن را از صندلی مدیرعاملی این شرکت مرخص کرده
و فقط در آمری��کا بیش از  ۳۰میلیارد دالر جریمه به بار آورده اس��ت .درحال
حاضر پلیس آلمان روپرت استدلر ،مدیرعامل آئودی را هم در بازداشت دارد
و هنوز این پرونده جنجالی بس��ته نش��ده اس��ت.
[ [تاکاتا   س�ال ۲۰۱۳

ش��رکت ژاپنی تاکاتا ( )Takataیکی از شناخته ش��ده ترین و بزرگ ترین
تولیدکنن��ده های کیس��ه های هوا ،قطع��ات الکترونیک��ی ،متریال های
کابین ،کمربند ایمنی و فرمان در س��طح جهانی اس��ت .نقص بادکننده های
کیس��ه های هوای س��اخت تاکاتا باعث ش��د تا این ش��رکت رکورد بیشترین
فراخوان محصوالت را داش��ته باش��د .بیش از  ۴۲میلیون دس��تگاه خودرو از
برندهایی چون بی ام و ،فورد ،نیسان ،هوندا ،مزدا ،شورولت ،فراری ،آئودی،
مرس��دس بنز ،میتسوبیشی و ...برای نقص کیس��ه های هوای این شرکت که
 ۱۵نفر در آمریکا را به کام مرگ کش��انده است ،فراخوان ش��دند .این شرکت
ژاپنی س��ال گذش��ته اعالم ورشکس��تگی کرد.
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گـزارش

چند راه حل ساده برای خودمان

برای کمتر شدن تصادفات جاده ای باید چه کرد

ایران؛ از نامداران تصادفات
جاده ای جهان
یگانه عصاری
شایدبرایتانجالبباشداگربدانیدبراساسگزارشسازمانجهانیبهداشت،
سالیانهبیشاز 20میلیوننفردرتصادفاترانندگیدرسراسرجهانجانخود
راازدستمیدهند.نکتهمهماماایناستکهبیشترینمرگومیرناشیازتصادفات،درکشورهایکمدرآمد
صورتمیگیردوبهعبارتیاینآماردرکشورهایدرحالتوسعهباالتراست.بررسیهاهمچنیننشانمی
دهدبهنقلازمنابعی،درایرانحوادثرانندگیدرجادهپسازآلودگیهوابیشترینقربانیانرامیگیرد.ما
دراینگزارشبهبررسیاینمسئلهمیپردازیم،اماآیامیتوانگامیبرایکمترشدناینآماربرداشت؟

روزی  43جان ناقابل

مهرماه سال گذشته بود که نقی مهری ،فرمانده پلیس راهور ناجا ،در همایش یادبود
قربانیان حوادث رانندگی ،از کشته شدن روزانه  ۴۳نفر در تصادفات جاده ای در ایران
خبر داد .اتفاقی که رسانه های ایران به س��رعت به تحلیل آن پرداختند و این تحلیل
نشان از افزایش آن به نسبت سال های گذشته داشت.

بهترین ها ،بدترین های سال گذشته

تحلیل مقایسه ای آمار تصادفات در شش ماهه نخست سال  ۱۳۹۶که در وب سایت
ایمنی راه و حمل و نقل منتشر شده نشان می دهد که استان خراسان شمالی و پس
از آن کرمان و استان گلستان بیش��ترین افزایش تلفات حوادث جاده ای را در شش
ماهه اول داشته اند و استان البرز با  ۳۲درصد کاهش در کنار استان های قم ،اردبیل،
خوزستان و چهارمحال و بختیاری با  ۲۰درصد کاهش تلفات جاده ای ،بهترین بهبود
را در ایمنی جاده ها ایجاد کردند.

سه عامل اصلی مرگ

هرچند این روزها کاهش ایمنی خودروها به حدی است که دستمایه طنزهای متعدد
در ش��بکه های اجتماعی شده اس��ت و روزانه چندین جوک با محوریت ماشین ها و
ایمنی باالی آن! داریم ،اما همیشه از خطای انسانی به عنوان مهم ترین عامل تصادفات
جاده ای سخن گفته می شود؛ مواردی مانند عدم توجه راننده به فاصله اش با خودروی
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جلویی ،سبقت غیرمجاز ،انحراف به چپ ،خس��تگی ،خواب آلودگی و سرعت باال و...
اما دو مورد دیگر را نیز نباید فراموش کرد؛ از نظر کارشناسان پس از آموزش رانندگان
و فرهنگ س��ازی در زمینه رعایت مقررات رانندگی ،باید کیفی��ت ایمنی جاده ها و
خودروها را باال برد تا هر تصادف جاده ای س��اده ای منجر به کشته شدن سرنشینان
خودرو نشود .شاید در صورتی بتوان شاهد کاهش تصادفات رانندگی بود که هر سه
ضلع این مثلث با همدیگر ارتقاء یابند؛ فرهنگ سازی ،و ایمنی جاده ها و خودروها.

فرهنگ بسازیم!

شاید راه حل خیلی از مواردی که باعث امنیت بیش��تر تصادفات جاده ای می شود،
در دست ما نباشد ،مسائلی مانند بهبود سیستم نظارت بر ساعات کار رانندگان حمل
و نقل عمومی ،بهبود رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ،ارتقاء سیس��تم
خدمات امداد ،نجات و فوریت های پزشکی ،توس��عه و تجهیز استراحتگاه های بین
راهی و ...اما چیزی که اطالعات تصادفات در ایران نشان می دهد و براساس آمار پلیس
به عنوان نهادی که در حین بروز تصادفات و سوانح ،سر صحنه حاضر می شود و کروکی
می کشد ،بالغ بر  ۸۰درصد عوامل تصادفاتی که ثبت می شود ،عامل انسان است که به
چهار تخلف بسیار شایع منجر می شود که شامل خستگی و خواب آلودگی ،انحراف
به چپ ،عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز است و این چهار عامل ،معموالً  ۸۰درصد
علل وقوع تصادفات را به خود اختصاص می دهند .این مسئله نشان می دهد که مسائل
بسیاری هم هست که تنها به دست خودمان درمان می شود و این فرهنگ درست از
خودمان شروع می شود ،هرچند در ابتدا این جمله شعاری به نظر برسد.

[ [ .1یکی از این مسائل توجه به خواب آلودگی راننده است .فرقی نمی کند که راننده
ش�مایید یا یکی از نزدیکان ش�ما ،توجه به مقوله ای به نام خواب آلودگی که مسبب
بسیاری از تصادفات است ،می تواند گام بزرگی در کمتر شدن این آمار وحشتناک باشد.
در صورت خواب آلودگی حتما زمانی را استراحت کنید ،هرچند کوتاه.
[ [ .2کمربند ایمنی! س�اده ترین و ارزان ترین راه برای کمتر صدمه دیدن ش�ما در
تصادفات است و متاس�فانه هنوز و به رغم تکرار مکررات و تالش برای فرهنگ سازی،
هنوز افرادی پیدا می شوند که کمربند ایمنی خود را نمی بندند .شاید جالب باشد اگر
بدانید در کشورهای اروپایی ،بستن کمربند ایمنی از نکات ابتدایی و اولیه ای است که
آنها هنگام اس�تفاده از اتومبیل باید به فرزندان خود بیاموزند و پلیس در صورت عدم
اس�تفاده از کمربند برای هر یک از سرنشینان ،مبلغ نس�بتا زیادی را به عنوان جریمه
درنظر می گیرد.
[ [  .3از خوردن قرص های خواب آور ،استعمال الکل و مواد محرک بدن در هنگام
رانندگی در جاده بپرهیزید.
[ [  .4اگر راننده خودرو جلويي ناگهان ترمز کند و ش�ما فاصله ايمن را از خودروي
جلويي رعايت نکرده باشيد؛ احتمال برخورد و تصادف بيشتر مي شود .هر راننده اي
بايد قانون س�ه ثانيه را بداند و رعايت کند .وقتي خودرو جلويي تان از کنار يک جسم
ثابت مانند درخت يا تير چراغ برق عبور کرد به آرامي اعداد هزار و يک ،هزار و دو و
هزار و سه را بشماريد؛ اگر قبل از اتمام شمارش شما هم به آن جسم رسيديد؛ يعني خيلي
نزديک به خودرو جلويي هستيد و فاصله مناسب با آن نداريد و بايد فاصله مناسبي را
اتخاذ کنيد .به خاطر داشته باشيد در آب و هواي نامساعد و جاده هاي لغزنده بايد فاصله

را دو برابر کرده و تا شش ثانيه بشماريد.
[ [ .5سرعت به خودي خود کشنده نيست ،مشکل س�رعت نامناسب است .براي مثال
اگر باران يا برف سنگيني در مسيري که رانندگي با سرعت  65کيلومتر در ساعت مجاز
است ببارد و ديد راننده و توانايي توقف خودرو کاهش پيدا کند؛ رانندگي با اين سرعت
احتمال تصادف را افزايش مي دهد .وقتي در جاده اي ناآشنا مثال جاده هاي بين شهري
با پيچ و خم هاي زياد رانندگي مي کنيد؛ نمي توانيد با همان سرعتي که براي بومي ها
ايمن است؛ رانندگي کنيد و بهتر است سرعت را با شرايط راحتي خودتان ،شرايط جاده
و اتومبيل تنظيم کنيد.

آقای فرهنگ ساز!

در گزارش باال به کررات به مسائل انسانی و نحوه تسلط رانندگان
به خود اشاره ش��د ،نکته مهم دیگر اما این است که مسئوالن و
فرهنگ سازان باید برای ارتقاء بهتر جاده ها تالش کنند .نکاتی که شاید بتواند موثر
واقع شود.

[ [ .1با توجه به اینکه  ۳۰تا  ۴۰درصد جاده های ایران کوهس�تانی هس�تند ،سطوح
جاده ،کیفیت آسفالت و ش�یب عرضی جاده ها در بروز یا کاهش تصادفات و واژگونی
خودروها موثر است پس نیاز است مسئوالن مربوطه به چنین مسائلی توجه داشته و با
نقشه برداری صحیح در ساخت جاده ها ،به ویژه جاده های کوهستانی ،به کاهش تلفات
رانندگی کمک کنند.
[ [ .2دو بانده کردن جاده ه�ا و ایجاد آزادراه های مورد نی�از ،نصب دوربین های
نظارتی در آنها ،آسفالت و خط کشی و روکش های مناسب روی جاده ها نیز در کاهش
تصادفات نقش بسیار مهمی دارد.
[ [ .3یکی دیگر از مواردی که می تواند در ایمنی جاده ها موثر باشد ،گرفتن غرامت
از راه سازانی است که به درستی کار خود را انجام نمی دهند و جاده ها را ناامن و بی
کیفیت می سازند .با تنبیه و جریمه راه سازان سهل انگار ،می توان از تکرار اشتباهات
و کم کاری های آنها جلوگیری کرد و در نتیجه شاهد جاده هایی با کیفیت بهتر و ایمنی
بیشتر باشیم.

روزهای تابستان را تلخ نکنیم

شکل گیری تصادفات جاده ای ایفا می کند و اساساً بین خودرو،
انسان و جاده ،هوشمندترین عامل که دارای قوه تصمیم گیری
درمورد چگونگی به کارگیری دو عامل دیگر اس��ت ،انس��ان بوده و این بشر است که
باتوجه به شرایط جاده و وضعیت خودرو ،می تواند تصمیم بگیرد با چه سرعتی براند،
کمربند ایمنی خود را ببندد یا اینکه بدون بستن کمربند ،در جاده حرکت کند .اوست
که تشخیص می دهد چراغ ترمز خودرو به درستی کار می کند و در نهایت آیا خودرو
او ،در شرایط ایده آلی برای رانندگی قرار دارد یا خیر .اوست که فاصله معنادار خودرو
خود با خودرو دیگران را رعایت می کند و بنابراین می توان گفت دو عامل دیگر نیز،
در ید اختیار و مدیریت عامل انسانی است و عامل انسان یا راننده ای که به نحوی برای
رانندگی آموزش دیده است ،می تواند در بروز یا عدم شکل گیری یک سانحه تاثیرگذار
باشد .در کنار این ،افرادی که سیاست گذار هس��تند و مباحث آموزشی را دنبال می
کنند ،خیلی نسبت به این موضوع حساس نیستند و به همین دلیل هم ،راننده یا هر
فردی که پشت فرمان خودرو می نشیند ،نمی داند آنچه حمل می کند ،از ارزش بسیار
باالیی برخوردار اس��ت و درواقع ،او جانش را در جاده ها در طبق می گذارد و به این
طرف و آن طرف می برد .چیزی که هیچ وقت قابل برگشت نیست و داستان سوانحش،
بسیار فراتر از یک آسیب مادی و مالی است و حتی ممکن است کوچک ترین اشتباهی،
منجر به ازدست رفتن جان و بخشی از سالمتی او شود .پس نه تنها در ایران بلکه در
تمام دنیا ،معموالً عامل انسانی نقش پررنگی در تصادفات دارد».

به گفته کارشناسان راهنمایی و رانندگی ،آمار تصادفات جاده ای در فصل تابستان3۰
درصد افزایش می یاب��د ،به طوری که میانگین آمار بیش��ترین تلف��ات رانندگی در
شهریورماه و با  12/8درصد ثبت شده اس��ت .این بدین معناست که اگر به قوانین و
رانندگی هایمان بی توجه باشیم روزهایی که در آن به سر می بریم ،ممکن است عاقبت
تلخی داشته باشند.

صحبت های یک کارشناس

جواد هدایتی مرند ،کارشناس ایمنی و ترافیک حمل و نقل جاده ای
«درست است که می گویند ایمنی در رانندگی از س��ه بخش انسان ،جاده و خودرو
تشکیل شده است ،ولی معموالً نقش و تاثیر آنها در بروز و پیشگیری از تصادفات ،یک
نقش کام ً
ال ترکیبی است .براس��اس آمار ،اطالعات و تحقیقاتی که نه تنها در ایران و
بلکه در نقاط دیگر دنیا صورت گرفته است ،عامل انسانی نقش پررنگ و محوری را در
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تـاریـخـچـه

ماشين پليس هاي ايران از گذشته تا امروز

که شورولت آمریکایی در ایران مونتاژ می شد بنابراین از سال  1356تا سال
 1362از این خودرو شش سیلندر با توان رسیدن به سرعت  220کیلومتر
در ساعت استفاده شد.

س�یر تحول خودروهای پلیس راهنمایی و رانندگ�ی از زماني كه خ�ودرو وارد ايران ش�د ،روند جالبي
دارد .از دهه  1320که خودروهای آلمانی ،انگلیس�ی و آمریکایی به خدمت ش�هربانی کل کشور درآمدند
تا امروز که از بنز ،پژو و زانتیا برای کارهای مربوطه اس�تفاده می شود .ش�اید کمتر کسی به نوع خودروها
و تجهیزات به کار رفته در آنها توجه کرده باشد ولی آنچه مسلم اس�ت اینکه صرف نظر از قدمت طوالنی
اس�تفاده از خودرو در این بخش تنها ظرف چند س�ال اخیر ش�اهد ارتق�اء تجهیزات در ای�ن خودروها
بوده ایم؛ ب�ه عبارت دیگر خودروهای پلیس ش�اید بیش از  60س�ال جز به چراغ های گردان ،بی س�یم و
بلندگو به چیز دیگری مجهز نب�وده اند اما امروز به سیس�تم هایی نظیر دوربین های خودکار ،دس�تگاه
های  ،GPSلوازم تش�خیص مصرف نوش�ابه های الکلی توس�ط رانن�دگان ،امکانات ماه�واره ای ،رایانه
ای و ...تجهیز ش�ده اند .در ادامه س�یر تحول خودروه�اي پليس از ده�ه  29تاكنون را م�رور مي كنيم.

دهه 1320

دهه 1340

مدلی از بنز قدیمی ،حدود  67سال پیش یعنی در سال  1940میالدی ساخته و برای
به کارگیری در شهربانی روانه تهران ش��د .در آن روزگار هنوز خودروهای پلیس به
چراغ های گردان ،بی سیم و بلندگو مجهز نشده بودند.

دهه  1340را باید تقریباً آغاز دوباره ورود خودروهای آمریکایی به این عرصه دانست،
دوج های کرنت شش سیلندر ساخت کش��ور آمریکا با پالک های سه رقمی دست
نویس که حداکثر سرعت آنها به  200کیلومتر در ساعت می رسید از سال  1346تا
 1354مورد اس��تفاده قرار گرفتند .دوج کرنت دارای یک بلندگوی کوچک بود که
روی گلگیر جلو و کنار کاپوت نصب می ش��د و مجهز به یک بی س��یم دستی ،چند
پروژکتور و یک چراغ گردان ثابت بود .دهه  40همان دهه ای است که افسران زن با
موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد می کردند (سال  )1346و ضمن راهنمایی
خودروها بعضاً آنها را جریمه نیز می کردند.

دهه 1330
بیش از ده سال بعد فولکس واگن قورباغه ای ،یادگاری از هیتلر به جمع خودروهای
شهربانی اضافه شد و آرام آرام این خودرو که با دو رنگ مشکی و سفید که به یک چراغ
گردان آبی رنگ و یک دستگاه بی سیم با برد محدود مجهز بود به یکی از خودروهای
اصلی پلیس تبدیل شد .فردیناند پورشه سال  1920میالدی فولکس واگن را طراحی
کرد و  10سال بعد از آن با ساخت کارخانه فولکس واگن قورباغه ای و کمک هیتلر این
خودرو را با قیمت ارزانی فروخت و جهانی شد.
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دهه 1380

دهه 1360

بنز  250هم ازجمله خودروهایی بود که در دهه های  50تا  70مورد استفاده
پلیس قرار گرفت .این خودرو آلمانی شش سیلندر بود و با چراغ های افقی
قادر بود  200کیلومتر در س�اعت را بپیماید .بنزهای  250که اول به صورت
دنده فرمان (دنده رول) بودند بعدها انواع گیربکسی آن هم وارد کشور شد
و مورد استفاده قرار گرفت.
موتور هارلی دیویدس�ون هم از وس�ایل حمل و نقلی بود که در دهه  60به
فروش زیادی رس�ید ولی بیش�تر این موتورها س�فارش پلیس بودند؛ به
همین دلی�ل نوش�ته  Police Specialدر صفحه کیلومتر ای�ن موتورها
دیده می شد و ظاهرا کیفیت بهتری نسبت به نمونه های معمولی داشتند.
تیم های اسکورت س�ران قبل از انقالب از این موتورسیکلت استفاده می
کردند .قدرت این موتورس�یکلت و البته مهارت پلیس هارلی سوار ایران
باعث شده بود مجرمان نتوانند از چنگ پلیس فرار کنند .گفتنی است این
موتورسیکلت ها حتی تا اواخر دهه  60شمسی در خدمت پلیس ایران قرار
داشت و در انبارها قطعات یدکی بسیاری از هارلی ها موجود بود.

دهه  80زمان به کارگیری خودروهای سمند ،پرشیا ،زانتیا ،پژو  ،206مگان ،لندکروز
و بنز سری  Eو  Cدر ناوگان پلیس بود .البته بنز های پلیس معروف به الگانس بودند،
هرچند هیچ کدام الگانس نبودند! اما این خودروها به ایربگ ،سیستم های ترمز ABS
و بی سیم های دوربرد و بلندگوهای پیشرفته ،رایانه و امکانات ماهواره ای مجهز شده
بودند .البته از بعضی از این خودروها مثل لندکروز در عملیات های تعقیب و گریز و
از بعضی دیگر مانند  206در پلیس راهور استفاده می شده و می شود .لندکروزهای
سیاه با شروع طرح گشت ارشاد ،در خیابان ها دیده شدند .حدود  6سال پیش بود که از
خودرو فرانسوی مگان به عنوان پلیس استفاده کردند .گفته شده است که مگان های
پلیس با مگان های معمولی تفاوت دارند؛ شش دنده است و قدرت مانور باالتری دارند.

دهه 1390
در دهه  90ه��م خودروهایی مثل س��ورن ،ماکس��یما و ویتارا هم ب��ه خودروهای
پلیس راهور اضافه ش��دند؛ همچنین نیس��ان تینا هم به عنوان پلی��س راه راهور و
خودرو تشریفات پلیس تاکنون استفاده ش��ده است و آخرین خودرویی که فرمانده
نیروی انتظامی استفاده از آن توس��ط پلیس را خبر داد ،کیا سراتو بود؛ این خودرو
چهارسیلندر  126اسب بخار قدرت دارد و حداکثر سرعت آن  190کیلومتر در ساعت
است .سراتو از یکی دوسال پیش در سایپا تولید می شود.

دهه 1350

در تمام دهه  1350در کنار لندرور انگلیسی خودروهای آمریکایی بیوک،
ش�ورولت رویال و بنز 230به کار گرفته ش�دند .بنزهای 230با چراغ های
جلو عمودی شش سیلندر بودند و حداکثر س�رعت آنها برای این کار 220
کیلومتر در ساعت تنظیم شده بود .این خودروهای آلمانی از سال  1350تا
 1356در شهربانی ایران خدمت کردند.
بنزهای  230پلیس روی سقف خود و در وسط آن دارای یک بلندگو بودند
که با اهرمی از داخل اتاق به س�مت چپ وراست حرکت می کرد .پالک این
خودروها نیز دست نویس و چهاررقمی بودند .این خودرو هم همچون دوج
کرنت از یک بی سیم بلندگو و بی سیم موتورال آمریکایی بهره می جست.
از رنجرور انگلیسی که دارای هشت س�یلندر و توان حداکثر سرعت 200
کیلومتر در ساعت بود از سال  1354تا س�ال  1359در مناطق کوهستانی
و برف گیر استفاده شد .رنجرورها مجهز به کولرهای سقفی بودند ولی در
همان سال ها یک دس�تورالعمل قانونی درحال تبدیل کردن خودروهای
پلیس به شورولت رویال بود .براساس آن دستورالعمل دستگاه های دولتی
و نظامی ملزم شده بودند از کاالهای ساخت داخل استفاده کنند و از آنجا

دهه 1370

اما دهه  1370را باید زمان ورود خودروهای شرقی به ناوگان پلیس دانست
به طوری که کم کم سروکله تویوتا کریسیدا ژاپنی هم پیدا شد .این خودرو
چهارسیلندر بود و قادر بود  200کیلومتر مسافت را طی یک ساعت بپیماید.
از تویوتا کریسیدا بین سال های  1370تا  1379استفاده شد .اواسط دهه 70
یعنی از س�ال  1374به بعد پاجرو هم آمد و مورد استفاده پلیس راه کشور
قرار گرفت .پاجرو ژاپنی شش سیلندر بود و  200کیلومتر در ساعت سرعت
می گرفت.
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راهـکـار

در سفر جای نگرانی نیست

راهکارهایی برای امنیت بیشتر
کودکان در اتومبیل

یا بغل مادر به بیرون پرتاب شود.

چند نکته مهم برای کودکان

برای استفاده از صندلی کودک در ماشین باید به نکات زیادی توجه کرد:

[ [ .1قد و وزن کودک و برچسب استاندارد صندلی نکته بسیار مهمی در خرید صندلی
کودک است.
[ [ .2فرزند خود را برای امنیت بیشتر به هیچ عنوان روی صندلی جلو ننشانید ،حتی اگر
روی صندلی مخصوص به خودش نشسته باشد .بخصوص اگر فرزند شما زیر سه سال سن
دارد ،با نشاندن او رو صندلی جلو خطر تصادف را تا حد زیادی افزایش خواهید داد.
[ [ .3به گفته دکتر جسیکا بریلی ،پژوهش�گر امنیت بزرگراه ها و جاده ها ،بهترین جا
برای نشاندن صندلی کودک در مرکز صندلی عقب است ،اینکه گفته می شود کودک 
را روی صندلی در کنار دو در ماشین بگذارید ،کار بسیار خطرناک و اشتباهی است.
[ [ .4برخی خودروها ممکن است وسایل امنیتی بیشتری برای کودکان داشته باشند،
پس می توانید از کتابچه راهنمای ماش�ین برای س�ن و محدودیت های وزنی کودک 
کمک بگیرید.

اینروزهاوبابهنیمهرسیدنروزهایتابستان،موضوعسفروحملونقلبهمسئلهایاساسیتبدیلشدهوافرادسعیدارندبههرطریقیآنرا بههرشکلیکهشدهآسان
ترکنند.همینامرسببشدهکهوسایلمختلفیمانندخودرو،ماشین،هواپیماوقطارشکلبگیرند.هریکازوسایلیادشدهمزایاومعایبیدارندوبرایمواردخاصبهکار
گرفتهمیشوند.اماسوالیوجودداردکهمیانتمامآنهامشترکاست:درکدامقسمتازوسایلنقلیهبنشینیمتاامنیتبهتریداشتهباشیم؟مسلم ًاتنهابستنکمربند
ایمنی سرنشینان خودرو کافی نیست و والدین ،باید از ایمنی سرنشینان خودرو بخصوص کودکان مطمئن باشند .نکات این مطلب شامل بخشی از موارد ایمنی در سفر با
خودرووصرف ًابهمنزلهراهنماییاست.

راه حلی در کشورهای اروپایی
شاید جالب باشد اگر بدانید در کشورهای اروپایی معلمانی وجود دارند که تحت عنوان
سیستمی با نام مستعار «لچ» برای امنیت بیشتر سرنشینان و بخصوص کودکان در
ماشین و اتومبیل فعالیت می کنند .این سیستم در ایاالت متحده به منظور مراقبت
بیشتر کودک و حفظ امنیت آنها در سپتامبر  2007درنظر گرفته شد .معلمان و اساتید
در این سیستم روی امنیت کودکان در ماشین به عنوان یک مسافر تحقیق و پژوهش
می کنند و نتایج تحقیق��ات خود را دراختیار والدین قرار می دهند .بس��یاری از این
اطالعات در این گزارش در اختیار شما قرار گرفته است.

جای کودک صندلی عقب است

بهترین جا کجاست؟
به عقیده کارشناسان بهترین جا برای نشستن در اتومبیل صندلی عقب وسط و پشت
راننده اس��ت چون این بخش از خودرو در تصافات رودررو آسیب کمتری می بیند و
راننده کمتر جای نگرانی برای سرنش��ینان خود دارد .نکته بع��د اما بدترین جا برای
نشستن در ماشین اس��ت که باید فرد با احتیاط و امنیت بیش��تری از سالمتی خود
مواظبت کند .به عقیده خیلی ها صندلی شاگرد؛ خطرناک ترین جا برا نشستن است
زیرا در یک تصادف سرنشینان ناخودآگاه جا خالی می دهند و سرنشین کنار آنها در
خطر خواهد بود.

اگر کمربند نبندید...
می توان به طور دقیق گفت که کمربند ایمنی ،ابزار بس��یار مهمی است که سالمت
سرنشین وسایل نقلیه را در برابر حرکت های شدید در برخورد با قسمت های داخلی
خودرو بر اثر ترمز ناگهانی و تصادفات حفظ می کند و با بس��تن آن تقریبا تا نیمی از
خطرات تصادف کم خواهد شد .پس از اختراع کمربند ایمنی در قرن  ،۱۹تکنولوژی
آن مرحله به مرحله تکامل یافته و قوانین استفاده از آن نیز شدیدتر شده است اما در
ایران به دلیل ایمنی بسیار پایین خودروهای داخلی و عدم توجه به استفاده از کمربند
ایمنی ۱۶ ،هزار نفر از هم وطنان ما در حوادث رانندگ��ی جان باختند .به گفته اداره
ملی ایمنی بزرگراه های آمریکا :کمربند ایمنی به طور میانگین ،ساالنه جان حدود ۱۳
هزار نفر را در ایاالت متحده نجات می دهد ،این یعنی کمربند ایمنی توانسته آسیب
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دیدگی ها و مرگ ومیر ناشی از تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد .پس
چرا در برابر استفاده از این وس��یله کاربردی که جانمان را در برابر حوادث حفظ می
کند ،مقاومت می کنیم.

خودروها ایمن نیستند
نبستن کمربند ایمنی ویژه کودکان در صندلی های عقب خودروها ،نبود صندلی های
ایمن برای نوزادان و آزاد بودن کودک حین حرکت خ��ودرو ،علت اصلی مرگ و میر
باالی کودکان و نوزادان در زمان وقوع تصادفات رانندگی به شمار می رود .کودکانی
که در صندلی مخصوص در خودرو نمی نش��ینند یا از کمربند ویژه کودکان استفاده
نمی کنند درصورت بروز حادثه به جلو یا طرفین پرت شده و بیشتر دچار آسیب های
ناشی از ضربات می شوند .اکبر پیرزادی یکی از سازندگان کمر بند ایمنی خودرو ویژه
کودکان در این باره می گوید :کمر بندهایی که ام��روزه در خودروهای داخلی نصب
هستند مخصوص بزرگ ساالن طراحی شده اس��ت و به هیچ وجه برای ایجاد ایمنی
کودکان مناسب نیستند .وی ادامه می دهد :هم اکنون بیست و پنج میلیون خودرو در
کشور فاقد کمربند ایمنی ویژه کودکان است و به عبارت دیگر می توان ادعا کرد که
هیچ کودکی در آنها ایمنی ندارد و این درحالی است که روزانه چهار هزار خودرو جدید
به این آمار اضافه می شود .متاسفانه بس��یاری از والدین ترجیح می دهند کودکان را
روی پای خود بنشانند غافل از اینکه وقتی اتومبیل با سرعت زیاد در حال حرکت است
یک تصادف ناگهانی می تواند ضربه ای معادل پرت شدن از طبقه سوم ساختمان به
کودک وارد کند .در این سرعت کودک به راحتی می تواند در اثر ضربه از روی صندلی

و به راحتی می توان کمربند ایمنی را برایشان بست .وزن این بچه ها معموالً
بین  ۱۸تا  ۲۷کیلوگرم است.

اعتق��اد
کارشناس��ان
دارن��د ک��ه ت��ا زمان��ی ک��ه
کودک زیر چهار س��ال سن
دارد ،والدی��ن تا جایی
ک��ه ام��کان دارد باید
از صندل��ی ک��ودک
اس��تفاده کنند و هرگز
فرزن��د خ��ود را روی
صندلی ماشین نگذارند.
نکت��ه دیگ��ر این اس��ت
والدین باید در این کار از صندلی روبه عقب استفاده کنند که در بازار موجود است .این
کار بهترین راه برای امن نگه داشتن کودک است و صندلی روبه عقب می تواند فرزند
شما را تا جایی که وزن و قدش اجازه می دهد ،نگه دارد.

انواع صندلی کودک

نوع اول ،صندلی مخصوص نوزادان از لحظه تولد تا زمانی است که وزن آنها
به  ۱۰کیلوگرم می رسد و سنشان زیر یک سال است.
نوع دوم ،صندلی با قابلیت تغییر اندازه است که این نوع صندلی برای نوپا با
وزن بین  ۱۰تا  ۱۸کیلوگرم و تا  ۴سالگی مناسب است.
نوع سوم ،صندلی باالبرنده است؛ این صندلی برای بچه هایی استفاده می
شود که دیگر نمی توان از صندلی های نوع اول و دوم برایشان استفاده کرد
و هنوز قدشان هم به اندازه ای نیس�ت که بتوانند از کمربند ایمنی ماشین
استفاده کنند .وقتی بچه ها بین سنین  ۴و  ۸سالگی هستند ،این نوع صندلی
ها بهترین وسیله برای سفر است؛ چون قدشان با این صندلی ها تنظیم شده

حالت قفل کمربند
در ماشین های جدید سعی بر این است که طراحی درست و محکمی برای سرنشینان
فراهم شود ،با این حال اما بازهم در تصادفات آس��یب فراوانی به افراد وارد می شود.
اما این مسئله درخصوص کودکان متفاوت اس��ت .صندلی کودک کمربند محکمی
دارد که او کمترین تحرک را داشته باشد و نتواند بدن خود را به بیرون از آن صندلی
متمایل کند .تا زمان��ی که آنها بتوانن��د روی صندلی
خودرو بنشینند و درحالی که به پشتی صندلی
تکیه داده اند ،پاهایشان از لبه صندلی خم شود
و کمربند ایمنی از وسط ش��انه و قفسه سینه
آنها عبور کند ،آنها در امنیت هس��تند .به این
نوع صندلی ها صندلی کمک��ی یا حامی گفته
می شود .توجه داشته باش��ید که صندلی
حامی کودک شما روی حالت قفل باشد و
کمربند کودک حتما بسته باشد .سعی بر
این است که طراحی درست و محکمی برای
سرنشینان فراهم شود ،با این حال اما بازهم
در تصادفات آس��یب فراوانی به افراد وارد
می شود .اما این مس��ئله درخصوص
کودکان متفاوت است.

عددبازی

[ [ :80از ایمن�ی صندل�ی
کودک خود در خودرو اطمینان
حاصل کنید ،متخصصان می 	
گویند حدود  ۸۰درص�د از صندلی
های مخصوص کودکان به طور درست و تضمین شده در خودرو تعبیه نمی شوند.
[ [ :12کودکان زیر  ۱۲س�ال هرگز نباید روی صندلی جلو که دارای کیسه هواست،
بنشینند .درخصوص این خطرات در گزارش به طور مفصل توضیح ارائه شده است.
[ [ :2کمربند شانه ای نوزادان باید محکم باشد و برای اطمینان از محکم بودن آن باید
با فاصله  ۲انگشت بین سینه و کمربند جای بگیرد.
[ [ :10توصیه می شود برای هر یک از کودکانتان یک صندلی ایمنی مجزا تهیه کنید و
هرگز از صندلی هایی که عمرشان بیش از  ۱۰سال است ،استفاده نکنید.
[ [ :2000براساس گزارش سازمان جهانی بهداش�ت و یونیسف روزانه  ۲۰۰۰کودک 
جان خود را بر اثر حوادث اتفاقی یا غیرعمدی ازدست می دهند و ساالنه بیش از ده ها
میلیون کودک در سراس�ر جهان با جراحاتی که اغلب باعث معلولیت آنها می شود به
بیمارستان منتقل می شوند .تصادفات عامل مرگ بیش از  ۲۶۰هزار کودک و مجروح
شدن ده میلیون کودک در سرتاسر دنیاست.
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کـاردسـتـی

روش کار برای ساخت ماشین
کاغذی

لوازم کار  :قیچی یا کاتر  /یک تيوب چسب مایع مخصوص کاغذ یا چسب ماتيکی

ابتدا باید از روی خطوط آبیرنگ برش بزنيد تا
کاغذهای اضافی از بدنه اصلی ماشین جدا شود.
اين کار را میتوانيد با قیچی یا تيغ کاتر تيز (با احتياط)
انجام دهيد .دقت کنيد که بهصورت دقیق و باحوصله
اين کار را انجام دهيد .توجه داشته باشيد که بعضی از خطوط
اضافی که بیرون از کادر آبیرنگ هستند ،اضافی هستند و به
آنها نيازی نداريد.
فراموش نکنيد که مح��ل قرارگيری آينه ه��ا را با کاتر
برش دهيد.

حاال خطوطی را ک��ه دورتادور شیش��ه های خودرو
میبينيد و نقطه چين درشت دارند را به بیرون
تا بزنيد.
_______________ __ ______________
نقطه چين درشت.

آینه های خودرو را دورتادور ببريد و از پشت به هم بچسبانيد.
سپس پایه های آنها را با کمی چسب در شیارهایی که زده
بوديد قرار دهيد .دقت کنيد تا رنگ آبی به س��مت پش��ت
خودرو قرار گيرد.
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بعد از ج��دا ش��دن کاغذهای اضاف��ی بايد
خطوط نقطهچين ري��ز را تا بزنيد .دقت
کنيد ک��ه ت��ازدن از روی خطچينها در
کيفيت کاردستی شما تاثیر زيادی دارد.
نقطه چين ريز

بعد از تازدن هم��ه نقطه چينها حاال نوبت به
چسبکاری است.
چسبکاری باید در قسمت هایی که دارای
عالمت بیضی هستند انجام شود .روش درست
کار به اين صورت است که باید سطح چسبکاری شده
را پشت یک قس��مت دیگر بچس��بانيد .پس ابتدا یک
سطح را انتخاب کنيد و قبل از چسبکاری محل چسبیدن
آنرا پيدا کنيد .حاال چسبکاری کنيد و آن را با دقت و تميز در
محل خود بچسبانيد.
نکته  :ابتدا از یک سمت سقف اين کار را شروع کنيد
تا به مش�کل نخوريد .خطه�ای لبه های چ�راغ ها و
خطوط روی بدنه راهنم�ای خوبی برای محل صحيح
چسباندن است.
شروع کنيد و از شکل گرفتن خودرو لذت ببريد.
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مـقـایـسـه

مقایسه فنی و ظاهری ام وی ام ایکس 22و رنو ساندرو استپ وی

آپشن های متنوع چینی یا کیفیت
فنی فرانسوی؟
طی س�الیان اخیر ،خودروهای کراس اوور در بازار خودرو کشورمان جایگاه
ویژه ای را در بین خریداران پیدا کرده اند .شاید در این بین تنوع محصوالت
چینی بسیار بیشتر از سایر خودروها باش�د ،هرچند نمی توان از محصوالت
سایر خودروس�ازان هم در این بازار غافل ش�د .در این ش�ماره به مقایسه و
بررسی مشخصات فنی و ظاهری دو خودرو پرفروش کراس اوور در بازار خودرو
کشورمان یعنی ام وی ام ایکس 22و رنو ساندرو استپ وی خواهیم پرداخت.
دو محصول چینی و فرانسوی که هرکدامشان با برخورداری از بعضی ویژگی
های خاص توانسته اند بازار خوبی در کشورمان طی چند سال اخیر به دست
آورند .ام وی ام ایکس 22محصولی تقریبا جدید از مدیران خودرو اس�ت که
در خارج از کش�ور با نام تیگو  3ایکس شناخته ش�ده و به لطف ظاهر جذاب
و امکانات مناس�ب و البته کیفیت ساخت خوب در دو س�ال و چند ماهی که
از عرضه اش می گ�ذرد فروش خوبی را تجربه ک�رده و ازجمله محبوب ترین
محصوالت این شرکت به حس�اب می آید .در طرف دیگر رنو ساندرو استپ
وی نسل قدیم قرار دارد که به پش�توانه شهرت این خودروساز ،کیفیت باال و
البته شرایط فنی خود فروش باالیی داشته و یکی از محبوب ترین خودروها در
محدوده قیمتی خود محسوب می شود .البته ذکر این نکته ضرروی است که
با نوسانات ارزی طی ماه های اخیر این دو محصول تفاوت قابل مالحظه ای را از
کارخانه تا بازار پشت سرگذاشته اند و مانند سایر خودروهای بازار کشورمان
با رشد قیمت مواجه شده اند و عدد قیمت فعلی آنها در بازار داخلی تقریبا 3
رقمی شده است.

مشخصات ظاهری

ابتدا از ساندرو استپ وی شروع می کنیم و مش��خصات ظاهری این خودرو را بررسی
خواهیم کرد .یکی از محصوالت تقریبا جدید رنو که در پارس خودرو مونتاژ می شود رنو
ساندرو است که طی سالیان اخیر نسخه اس��تپ وی این ماشین که درواقع یک کراس
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اوور کوچک شهری است هم روی خط تولید پارس خودرو قرار گرفته است .این محصول
نسبت به دیگر محصوالت خانواده س��اندرو و لوگان ساندرو استپ وی ماشین به روزتر
و بهتری از نظر ظاهری به شمار می رود .رنو ساندرو استپ وی در قسمت جلو ماشین
جلوپنجره اش تم مشکی دارد ،کاسه چراغش مشکی است و در سرتاسر ماشین هم فالپ
های مشکی رنگ به کار رفته است که همه دست به دست هم داده اند تا نمای ظاهری
رنو ساندرو استپ وی جوان پسند ،به روز و جذاب به چشم بیاید و ظاهری جذاب تر از
رنو ساندرو پیدا کند ،رنو ساندرو استپ وی تنها امتیاز پایین تری که نسبت به ام وی ام
ایکس 22کسب می کند در قسمت طراحی است .در داخل کابین رنو ساندرو استپ وی
همه چیز مانند ساندرو هاچ بک به نظر می رسد اما از نظر ابعاد کمی بزرگ شده است
و سرنشینان ماشین احساس راحتی بیش��تری می کنند .در ساخت رنو ساندرو استپ
وی کیفیت ساخت و مونتاژ باالیی به کار برده شده است و رنو ساندرو استپ وی را از این
نظر می توان بهترین ماشین کالس خودش دانست ولی از نظر کیفیت جنس استفاده
از پالستیک خشک در بعضی نقاط آزاردهنده است که البته به معنی پایین بودن سطح
کیفیت جنس نیست و البته این ماشین کیفیت جنس خوبی دارد که در بلندمدت اصال
تغییر نمی کند .از نظر آپشن ساندرو استپ وی با ساندرو هاچ بک تفاوتی ندارد و باتوجه
به کالسش امکانات مناسب خود را دارا است .در کل ساندرو استپ وی از نظر ارگونومی
داخل کابین ،کیفیت ساخت و مونتاژ و راحتی سرنشینان باتوجه به قیمتش ،خودرویی
قابل قبول به شمار می رود .شرایط درباره مشخصات ظاهری ام وی ام هم تاحدود زیادی
مطلوب است و قطعا یکی از دالیل اس��تقبال از خودورهای چینی درکشورمان همین
مشخصات ظاهری اس��ت که ایکس 22هم از این قاعده مستثنی نیست .این محصول
مدیران خودرو ازلحاظ ظاهری ماشین قابل قبول و زیبایی است و چهره دل نشینی دارد
و قطعا بخشی از اس��تقبال از خرید این خودرو هم به لطف ظاهر ماشین بوده است که
مدرن و جذاب است و در کالس کراس اوورهای کوچک محصول منحصربه فردی است.
ظاهر ام وی ام ایکس  22با اس��تفاده از طراحی خاص سپرها ،چراغ های زیبا و خطوط
و برجستگی جذاب درخور توجه است و رخ خوبی برای این ماشین به وجود آورده اند.

از نظر فرم بدنه ام وی ام ایکس  22در زمره ماش��ین های کراس اوور کوچک ش��هری
قرار می گیرد که فقط با کمی افزایش ارتفاع به این نتییجه رس��یده اند که ایکس 22
یک ماشین کراس اوور است که البته جز قد بلند دیگر ویژگی ها را ندارد .درون کابین
طراحی ماشین قابل قبول است اما متریال به کار رفته درون کابین ام وی ام ایکس 22
کمی خشک هستند هرچند کیفیت ساخت و مونتاژ ام وی ام ایکس  22مناسب و تقریبا
خوب اس��ت .در بخش امکانات رفاهی بین ام وی ام ایکس  22و رنو ساندرو استپ وی
تفاوت چندانی احساس نمی شود و هر دو ماشین سطح یکسانی را دارا هستند ولی درکل
می توان آپشن های به کار رفته در ام وی ام را برتر از ساندرو دانست که البته این مزیت
تقریبا در تمامی خودروهای چینی به چشم می خورد و شاید یکی از دالیل این برتری
در ایکس 22به جدیدتر بودن این محصول در مقایسه با خودرو فرانسوی برمی گردد.

مشخصات فنی

هرچند در بازار فعلی خودرو مشخصات ظاهری محصوالت برای خریداران از اهمیت
ویژه ای برخوردار است اما آن چیزی که در نهایت برتری یک خودرو را رقم می زند
مشخصات فنی آن است .در رنو ساندرو استپ وی همانند دیگر خودروهای خانواده
با یفیت لوگان و ساندرو از پیشرانه معروف  K4Mاستفاده شده است .این پیشرانه 4
سیلندر و  1598سی سی حجم دقیق آن است K4M .قابلیت تولید  105اسب بخار
قدرت و  148نیوتن متر گشتاور را دارد و دارای مزایایی چون شتاب و چاالکی خوب،
مصرف سوخت کم و استهالک پایین است .گیربکس اتوماتیک رنو ساندرو استپ وی
با کد فنی  DP2شناخته می شود و از نوع  4سرعته تیپ ترونیک است .این گیربکس
به طور کلی عملکردش خوب است و با موتور ماشین هماهنگ است و حاال با نصب
روی خانواده رنو ساندرو اصالحاتی بر تورک کانورتر آن انجام شده که عملکردش را
بهبود بخشیده و تا  240نیوتن متر هم قابلیت تحمل گشتاور را دارد .اما در طرف
مقابل ام وی ام  X22خوش چهره مجهز به یک پیشرانه  4سیلندر خطی است که
 1497سی سی حجم دارد و ماشین ام وی ام ایکس  22را قدرت می بخشد .این
پیشرانه قابلیت تولید  105اسب بخار قدرت در دور موتور  6000دور در دقیقه و 135
نیوتن متر گشتاور در دور موتور  2750دور در دقیقه را دارد و باتوجه به وزن و ابعاد
ماشین ،شاید کمی ضعیف به نظر برسد .برای انتقال قدرت پیشرانه به چرخ های ام
وی ام ایکس  22هم از گیربکس  4سرعته اتوماتیک استفاده شده است و هم گیربکس
 5سرعته دستی برای خریداران این ماشین در دسترس است که در مقایسه با ماشین
رنو ساندرو استپ وی امتیاز خاصی به شمار نمی رود .در بخش سواری ام وی ام ایکس
 22از سیستم تعلیق قابل قبول و با طراحی خوبی بهره می برد .هندلینگ ام وی ام
ایکس  22سطح متوسطی دارد ،سواری ماشین کمی خشک و کوبنده است و بیشتر
برای خانواده های جوان مناسب است ولی در بعضی از مواقع  ESPبیش از حد در
پایداری ماشین دخالت می کند و در هنگام مانورهای ناگهانی کمی به راننده استرس
وارد می کند .درکل از نظر فنی مقایسه میان رنو ساندرو استپ و ام وی ام ایکس 22

کفه ترازو تاحدود زیادی به سمت ساندرو استپ وی سنگینی می کند .ذکر این نکته
ضروی است که رنو ساندرو استپ وی یک ماشین کراس اوور شهری است و توقع شما
از سواری آن باید متناسب با کالسش باشد نه اینکه از آن انتظار آفرود مانند یک SUV
 4WDرا داشته باشید .هندلینگ رنو ساندرو استپ وی خوب است و این ماشین به
خوبی در دست راننده خواهد بود .در سیستم تعلیق رنو ساندرو استپ وی تغییراتی
صورت گرفته است و پایداری اش بهتر شده است ،عملکرد بهتر و جذاب ترش در پیچ
ها قابل لمس است و سواری رنو ساندرو استپ وی هم نرم تر و در کل بهتر شده است و
به طور کلی این ماشین سواری با کیفیتی در مقایسه با ام وی ام  X22ارائه می دهد .
در کل رنو ساندرو استپ وی یک ماشین خوب اس��ت که هم ارزش خرید باالیی دارد
و ظاهر جذاب و جوان پس��ندی دارد که همه س��لیقه ها را در اکثریت گروه های سنی
مخصوصا جوانان جذب خود می کند ،ویژگی های فنی خوبی دارد و بسیار هم با استقبال
باالیی مواجه شده است و در طرف مقابل ام وی ام ایکس  22با ظاهر خوب و جذابش می
تواند مشتری را جذب خود کند و البته کیفیت ساخت پایین ترش در برابر رنو ساندرو
استپ وی  ،پیشرانه نسبتا کم کش��ش و گیربکس متوسط از نقاظ ضعف این محصول
در مقابل ساندرو است .البته سیستم تعلیق و س��واری قابل قبول از ویژگی های ام وی
ام به شمار می رود.

بررسی کلی

تااینجای کار محص��ول چینی تاحدودی برن��ده جدال ظاهری اس��ت و محصول
فرانسوی ازلحاظ فنی به برتری دس��ت یافته است .نکته بعدی مصرف سوخت این
خودروها خواهد بود .ازجمله فاکتورهایی که خریداران در خرید یک خودرو به آن
توجه می کنند مصرف سوخت است که در این زمینه برتری با حریف چینی است.
ایکس  22در هر صد کیلومتر مصرف س��وخت  5.9لیتری داشته و ساندرو استپ
وی نیز  8.3لیتر در ه��ر صد کیلومتر مصرف می کند .نکته آخر به مقایس��ه قیمت
فعلی این دو محصول در بازار بازمی گردد .هرچند تا همین چند ماه پیش ساندرو
خودرو ارزان تری نس��بت به ام وی ام ایک��س 22در بازار به ش��مار می رفت اما
نوسانات ارزی و بحث خروج کمپانی رنو از کشورمان منجر به افزایش شدید قیمت
ساندرو استپ وی شد و قیمت این محصول را به حدود  100میلیون تومان در بازار
رساند .این درحالی است که نوسانات ارزی روی محصول چینی هم تاثیرگذار بوده
اس��ت اما ام وی ام درحال حاضر در بازار آزاد خودرو کشورمان حدود  10میلیون
تومان ارزان تر از س��اندرو استپ وی معامله می ش��ود .این درحالی است که تنوع
فروش ازسوی مدیران خودروهم بیشتر اس��ت و محصول چینی را حتی می توان
به صورت اقساطی خریداری کرد .حاال با مقایسه این ش��رایط شما به دنبال کدام
خودرو خواهید رف��ت ام وی ام ایکس 22محصول برند چری چین یا رنو س��اندرو
اس��تپ وی محصول برند رنو فرانس��ه؟
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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 ارس�ال رمز جدول به ش�ماره  300072160در مسابقه
پیامکی راز صنعت شرکت کنید.
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