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راز صـنـعـت

صنعت خودرو و چالشهای
سرمایههای انسانی
دکتر عباس غفاری

درحال حاضر صنعت
خودرو در ایران بعداز
صنعت نفــت دومین
صنعــت از نظر نقش
اقتصادی در کشــور

تلقی میشود.
تاریخچه ایــن صنعت به دهــه  1330بر میگردد و
تاسیس شــرکتهایی چون شرکت ســهامی ایران
خلیج کو (گروه بهمن فعلی) در سال  ،1331شرکت
بازرگانی جیپ (پــارس خودرو) در ســال  1335و
شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو کنونی) در سال
 1341شرکت اتومبیل سیتروئن (ســایپا) در سال
 1344ایجاد شدند.
در سال  1347چهار محصول در ایران مونتاژ و تولید
میشد که پیکان با۱2هزار دســتگاه و خودروهای
ژیان و آریــا و شــاهین با تولیــد 2هزار دســتگاه
خودروهای تولید و مونتاژشــده در ایران را تشکیل
میدادند.
پساز پیروزی انقالب اسالمی صنعت خودرو شاهد
فرازوفرودهای فراوانی در ایران بوده است و خصوصا
پساز جنگ تحمیلی این صنعت از حمایت بیشتری
برخوردار شــد و ایران به بیستمین کشور در جهان
و بزرگتریــن تولیدکننده خــودرو در خاورمیانه
تبدیل شــد .در ســال  1395این صنعت موفق به
تولیــد یکمیلیــون و 350هزار دســتگاه خودرو
درکشور شده اســت و پیشبینی میشود در سال
 96تولیــد خودرو از مرز یک میلیــون و  640هزار
دســتگاه عبور کند .ارزش یک خــودرو  85درصد
توسط قطعهسازان و 15درصد توسط خودروسازان
ایجاد میشود.
 -1اشتغالزایی در صنعت خودرو

در این صنعــت بیشاز 464هزار نفــر بهطور کامال
مســتقیم که 122هزار نفر در صنایع خودروسازی و
 ۲05هزار نفر در صنایع قطعهســازی و 79هزار نفر
در بخش خدمات پساز فروش و لجستیک مشغول
فعالیت مستقیم هستند.
همچنین340هــزار نفر در صنایع پیشــین صنعت
خودرو ،تولید مواد اولیه چون شیشــه ،ورق فوالدی
و سایر موارد مصرفی مشغول هســتند و تعداد قابل
توجهی نیز در صنایع پســین ،ازقبیل بیمه خودرو،
لیزینگ و ســایر خدمات مرتبــط فعالیت میکنند؛
بهطور تخمینی بالغ بر 2میلیون نفر بهطور مستقیم و
غیرمستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.
باتوجه به میزان اشتغال فراوان در این بخش همواره
دولتها و تصمیمسازان توجه ویژهای به این صنعت
داشتهاند.
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 -2چالشهای سرمایههای انسانی

 2-1چالش بهرهوری نیروی انســانی :یکی از
بزرگترین چالشهای این صنعــت رقابتپذیری با
سایر تولیدکنندگان خارجی است؛ هماکنون در کشور
رقابت بیشتر داخلی است و ورود به عرصه صادرات
نیاز به افزایش بهرهوری در کل عوامل تولید خصوصا
بهرهوری نیروی انســانی و ارتقــاء تکنولوژی دارد و
مقایســه کیفیت نیروی انســانی در مقوله مهارت و
دانش اشتیاق بهکار و یادگیری و دلبستگی سازمانی
تفاوت نیروی انســانی موجود با سرمایههای انسانی
کشورهای پیشرفته است.
 -2-2چالش اشتغال و ارتقاء تکنولوژی :توسعه
تکنولوژی با اشتغالزایی در نقطه تقابل با یکدیگرند.
صاحبنظران در این عرصــه معتقدند که در صنعت
خودرو بــرای رقابتپذیری باید اســتراتژی حفظ
اشتغال مدنظر گرفته شود و نیروهای شاغل با ارتقاء
در سطح مهارت و دانش و دلبستگی از نیروی انسانی
ارزش افزوده زیاد
به سرمایههای انســانی و دانشی با ِ
مبدل شود.
 -2-3چالش نوآوری و تغییر در پایههای دانش:
همواره این ســوال پیش روی صنعــت خودرو بوده
است که چرا با اینهمه توجه به این صنعت هنوز این
صنعت بهگونهای وابسته به پلتفرمهای خودروسازان
خارجی است؛ حال آنکه در صنایعی مانند صنعت آب،
برق و ســلولهای بنیادی ،صنایع دفاعی (موشکی)،
انرژی هستهای ،پیشــرفتههای علمی و نوآوریهای
قابل توجهی و پایهای رخ داده اســت .شاید یکی از
دالیل پیشــرفت بنیادی این دســته از صنایع عدم
همکاری سایر کشورها و نیاز به تحقیقات بنیادین و

پایهای بوده است که کشــور را در این صنایع جهش
داده است.
برخی علت آنرا نوع قراردادها برای انتقال تکنولوژی
با شرکتهای غربی میدانند ،ولی بهگفته پروفسور
رابــرت گــرت از اندیشــمندان علــوم مدیریت و
استراتژیک که اخیرا به ایران آمده بود فرهنگ عمومی
کشور ،پایین بودن میزان سرانه مطالعه و مهمتر اینکه
مشــکل در فرهنگ یادگیری را عامل موثر در عدم
این پیشرفت میداند .عالقه به یادگیری در ایران در
سطح بزرگتر و عمق کمتر رخ میدهد و یادگیری در
عمق بیشتر از چالشهای یادگیری در نیروی انسانی
است ،یادگیریهای حلقوی و عمق بخشیدن به آن
میتواند سبب تحول در بخشهای تحقیق و توسعه
این صنعت شود.
تجربهای که صنایع خودرو کره با مهندسی معکوس
و ســپس تمرکز بر تامین فنآوری و متنوعســازی
درونزای آن بهدست آوردند.
چین با اســتراتژی مشــارکتهای  50درصدی با
شرکتهای غربی و تولید انبوه از 2میلیون خودرو در
سال 2000به 24میلیون خودرو در سال  2015که
از راه انتقال تکنولوژی و از طریق شــرکاء غربی آنرا
پیگیری میکند که البته هنوز نتایج موثری بههمراه
نداشته است.
بههرصورت بهنظر میرســد مهمترین استراتژی در
صنعت خــودرو ایران ســرمایهگذاری روی افزایش
کیفیت سرمایه انسانی و ارتقاء تکنولوژی از نوع دوم
به نوع چهارم و مشــارکت بنیادین با خودروسازهای
جهانی و تکیه بر نیروهای دانشــی داخلی راه اصلی
برای توسعه این صنعت مهم باشد.

راز صـنـعـت

پــرونــده

رویداد

در بخش رويداد هر شماره راز صنعت ،جديدترين رخدادها در
حوزه صنعت و خودرو را در قالب گزارش ،گفت و گو و اخبار مي
خوانيد .اين رخدادها مربوط به مهم ترين نمايشگاه ها،سمينارها
و رونمايي از خودروهاي داخلي و خارجي است.
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راز صـنـعـت

نمایشگاه

نگاهی به دومین نمایشگاه بینالمللی خودرو پایتخت

پرطرفدارترین خودروهای جهان
به بازار کشور معرفی شد

دومیــن نمایشــگاه
بینالمللی خودرو تهران
بهعنوانیکیازمهمترین
رویدادهای نمایشگاهی
الهام دانیالی
در حوزه خودرو کشور،
اولین هفته آذرماه امســال در محل شهر آفتاب ،باحضور
منصور معظمی ،رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و
نوســازی ایران آغاز بهکار کرد و بهمدت چهار روز متوالی
پذیرای بازدید عالقهمندان به صنعــت و بازار خودرو بود.
باتوجه به تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه نسبت به سال
گذشته و انتقال زمان آن از بهمن به آذرماه و البته بهدلیل
مقارن شدن روزهای برگزاری نمایشگاه با چند روز تعطیل،
تعداد بازدیدکنندگان آن نیز نسبت به سال گذشته تفاوت
چشمگیریداشت.درایندورهازنمایشگاه 30،برندجهانی
خودرو از 12کشور محصوالت خود را برای بازدیدکنندگان
بهنمایش درآوردند .بههمین دلیل مراسم رونمایی تعدادی
از محصوالت جدید شرکتهای مختلف ،یک روز پیش
از افتتاح رسمی نمایشگاه و باحضور خبرنگاران و اصحاب
رسانه برگزار شد تا عالقهمندان یک روز قبل از افتتاح بدانند
برای بازدید از چه محصوالتی به نمایشگاه میروند.
رونماییپرفروشترینهایچینیدرگروهبهمن

یکی از غرفههای وسیع که تعداد قابلتوجهی از محصوالت
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جدید در آن توجه بازدیدکننــدگان و اهل فن در صنعت
خودرو را جلب میکرد ،غرفه گروه خودروســازی بهمن
بود .این گروه خودروساز که در سال 2017سه مدل FAW
 B30،ISUZU NMRو کاپرا 2را روی خط تولید برد ،از
فرصت ایجاد شده در دومین نمایشگاه بینالمللی خودرو
پایتخت استفاده کرد و طی مراســمی از برند جدید این
شرکت رونمایی کرد.
گروه بهمن قصد دارد محصوالت هاوال شــامل H2،
 H6و  H9را در کشــور تولیــد و عرضه کنــد .یکی از
اعضای هیئتمدیره گروه بهمن هــم پساز رونمایی
از مدلهای جدید این خودروســاز مطرح ،اعالم کرد
از مدل  H6بیش از  580هزار دســتگاه فروخته شده
که همیــن موضوع باعث قــرار گرفتن ایــن مدل در
جایگاه چهــارم پرفروشترین شاســیبلندها شــده
است .بهگفته محمد ضرابیان  H2نیز در سال ،2016
 200هزار دستگاه فروش داشــته است که از این نظر
رتبــه دوم پرفروشترین خودرو این برنــد را به خود
اختصاص داده است ،ضمن اینکه این  2مدل در میان
شاسیبلندهای چینی موجود در بازار ایران ،همچنان
فروش قابلتوجهی دارند .ضرابیــان درمورد خدمات
پساز فروش هاوال در ایران نیز صحبت کرد .بهگفته
او ،این برند درحال حاضر با  132مرکز خدمات پساز
فروش آماده خدمترسانی به مشتریان است.

متفاوتترینحضوربامالکیتبخشخصوصی

در کنار رونماییها و بازدیدهای دومین دوره نمایشــگاه
بینالمللی خودرو پایتخت ،مدیرعامل شرکت بهمنموتور
در اظهار نظــری اختصاصــی در غرفه گــروه بهمن ،با
توضیح این مطلب کــه اولین دوره نمایشــگاه در تهران
است که با بخش خصوصی شرکت کردهاند ،گفت :همه
بازدیدکنندگان بهخوبی میتواننــد این واقعیت را حس
کنند که در مالکیت این شرکت تفاوتهای عمدهای ایجاد
شده است.
حمیدرضــا داوودزاده بــا اشــاره بهاینکــه اســتقبال
بازدیدکنندگان و حضور جمعیت عالقهمند به خودرو در
نمایشگاه بسیار باارزش است ،تاکید کرد :این شرکت در
ســالجاری  B30را ارائه کرد و با استقبال متقاضیان نیز
مواجه شد و پیشفروش خوبی هم داشت.
او از هــاوال بهعنوان یکی از دســتاوردهای موفق حال و
آینده این شــرکت یاد کرد و افزود :هاوال را در غرفه خود
ارائه کردیم ،مردم از آن بازدید کردند و اســتقبال خوبی
هم از آن شد ،بهخصوص درمورد هاوال  H2که امیدواریم
تا پایان امسال به بازار عرضه شود .ضمن اینکه عرضه H6
را در ششماهه اول سال آینده و بعداز آن عرضه  H9را در
برنامههای خود داریم.
داوودزاده بــا متفاوت خوانــدن این دوره از نمایشــگاه
خودرو تهران ،توضیــح داد :تنوع خودروها و اســتقبال

بازدیدکنندگان از آنها اتفاق بسیار خوبی بهشمار میرود؛
همچنین باید به این موضوع هم اشاره کرد که زیبایی غرفه
گروه خودروسازی بهمن نیز در این نمایشگاه واکنشهای
زیادی را همراه داشت.
او درمورد حاشیههایی که درمورد حضور یا عدم حضور
شــرکتهای مختلف عرضهکننده خودرو باتوجه به
بسته بودن ســایت ثبت ســفارش در این نمایشگاه،
گفت :بهنظر من همــه عرضهکنندگان خودرو باید در
این نمایشگاه شرکت میکردند .ضمن اینکه نماینده
خیلی از شرکتها دســتاوردهای داخلی خود را ارائه
کردهاند و در بحث خودروهــای خارجی هم باید این
موضوع را مد نظر داشــت که درنهایت ثبت سفارش
باز خواهد شد و شرکتها میتوانند محصوالت جدید
خود را ارائه دهند.
رونماییهای ایرتویا ،نگینخودرو و آرمانموتور
کویر

حضور با دست پر در نمایشــگاه خودرو را شاید بتوان از
سنتهای ایرتویا دانست .نماینده تویوتا در ایران امسال نیز
دومحصولجدیدرامعرفیکرد.یکیتویوتا Rav4هیبرید
که نسل بنزینی آن در بازار کشور موفق بود و دیگری مدل
هاچبک تویوتا آئوریس که برای حضور این مدل در بازار نیز
کسبموفقیتپیشبینیمیشود.تنهامسئلهایناستکه
عرضههردومحصولبهپسازبازشدنسامانهثبتسفارش
موکول شده است.
غیر از ایرتویا ،نگینخودرو هم از محصول نسل جدید مگان
رونمایی کرد؛ البته خودرو فرموالوان ۱۷ RSرا نیز میتوان
یکی از جذابیتهای منحصربهفرد نمایشگاه خودرو شهر
آفتاب بهشمار آورد.
رونمایی سه مدل خودروی لوکســژن از اتفاقات جذاب
در غرفه آرمانموتور کویر بود .نمایندگی رسمی شرکت
لوکســژن تایوان که پیش از این از چهار محصول جدید
لوکسژن برای حضور در بازار کشور رونمایی کرده بود ،در
دومین دوره از نمایشگاه خودرو تهران نیز بهطور رسمی

از دو محصول دیگر شــامل  U5در کالس کراساوورها و
 U6بهعنوان یک کراساوور میدســایز رونمایی کرد تا به
اینترتیب سبد محصوالت این نمایندگی در ایران کاملتر
شود.
صحبت از حضور بزرگترین کراس اوور بورگوارد در ایران،
پای بازدیدکنندگان زیادی را به غرقه کیانموتور وارنا باز
میکرد .این شــرکت که بهخاطر ویژگی ظاهری جذاب
محصوالت امســال در نمایشــگاه خودرو تهران خوش
درخشید BX7 ،را بهعنوان محصولی که به بازار خودروی
کشور عرضه خواهد شد ،معرفی کرد BX5 .هم محصول
دیگری است که توسط این شرکت نمایندگی برای حضور
در بازار ایران معرفی شد.
شرکت خودروســازی کارمانیا نیز امســال با رونمایی از
محصول جدید خود BYD S7 ،به شهر آفتاب آمده بود
تا با قراردادن این خودرو جدید در کنار سایر مدلها شامل
 e6، F3، S6و ...توجه تعداد زیادی از بازدیدکنندگان را
بهخودجلبکند.
شرکت پاکرو ســبز قشــم نیز بهعنوان نماینده رسمی
خودروهای هیبریدی هیوندای در کشور که مدتی است
در نمایشگاههای خودرو مختلف در میان سایر شرکتها
عرض اندام میکند ،در آخرین نمایشگاه خودرو تهران نیز
با دست پر ظاهر شد .سوناتا LFهیبرید 2018جدیدترین
محصول این شرکت است که برای حضور در آینده نزدیک
بازار خودرو معرفی شد.
همچنین در دومین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران،
ماموتخودرو بهعنوان نماینده رســمی فولکسواگن در
کشور از تیگووان رونمایی کرد ،آرینموتور تابان  DS7را
معرفی کرد و شــرکت عظیم خودرو نیز با رونمایی از دو
محصول ،مدلهایی از فوتون و ماهیندرا را به بازار معرفی
کردند.
الزم بهذکر است در کنار معرفی محصوالت جدید در این
دوره از نمایشگاه ،گروه خودروسازی بایک ،مدیران خودرو
با محصوالت متنوع خودروهای چری و امویام ،هایما و...
حضورداشتند.

حضورآبیونارنجیهایجادهمخصوص

آبیپوشان جادهمخصوص بهعنوان بزرگترین خودروساز
داخلی بههمراه تعدادی از شــرکتهای زیرمجموعه در
غرفهایباوسعتبسیارزیادکهتوجهخیلیبازدیدکنندگان
را جلب میکرد در دومین نمایشــگاه بینالمللی خودرو
تهران حاضر بودند .گروه صنعتی ایرانخودرو در غرفه خود
محصوالت جدیدی ازجمله فیسلیفت سوزوکی ،اچ30
کراس ،تندر اتوماتیک ،دنا پالس با موتور توربوشارژi 207 ،
اتوماتیک و هایما S5را برای بازدید عموم بهنمایش گذاشته
بود؛ همچنین شرکت مشترک ایرانخودرو و پژو «ایکاپ»
نیز که از حاضران پرقدرت نمایشگاه بهشمار میرفت ،پژو
 2008و 508رادرنمایشگاهخودروتهرانبهنمایشگذاشت.
ایران خودرو دیزل ،ایساکو ،امدادخودرو و آپکو نیز بههمراه
گروه صنعتی ایرانخودرو در این نمایشــگاه حاضر بودند.
دومینخودروسازبزرگکشورنیزدرایننمایشگاهحضوری
پررنگ داشت.گروه خودروسازی سایپا با شرکتهای سایپا،
سایپا یدک ،زامیاد ،ســایپادیزل ،پارسخودرو ،چانگان،
ایدکو ،امدادخودرو ،سایپاسیتروئن به نمایشگاه خودروی
تهران آمده بود و تعدادی از محصوالت خود شامل کوئیک،
ساینا اتومات ،برلیانس ،ساندرو استپوی ،سراتو و ...را برای
بازدیدکنندگانبهنمایشگذاشتهبود.درکنارآنبایدحضور
واحدارتباطبامشتریاندرکنارمعرفیآخریندستاوردهای
حوزه ارتباط مخاطبان باگروه سایپا نیز اشاره کرد.
حاشیهکالسیکدرنمایشگاه

در حاشــیه برگزاری دومین دوره از نمایشگاه بینالمللی
خودرو تهران ،نمیتوان از نمایش خودروهای کالسیک
غافل شد .این نمایش خاص در بخشهای مختلف ازجمله
تماشاگه خودرو ،کلوپ پیکان ،فولکسواگن ،خودروهای
فرانسوی ،بیوک ،بامو ،مرســدسبنز ،ماستنگ و سایر
خودروهای آمریکایی برگزار شد که بازدیدکنندگان زیادی
را بهخود جذب کرد .نکته قابلتوجه این است که برخی از
مدلهای ارائهشده در بخش خودروهای کالسیک اولین بار
بود که برای بازدید عالقهمندان بهنمایش گذاشته میشد.
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راز صـنـعـت

گفتوگو

توگو با راز صنعت:
مدیربازاریابی گروه بهمن درگف 

دومین نمایشگاه خودروی تهران
توسعهیافتهتر از دوره قبل بود

روزهای ششم تا دهم آذرماه ،مرکز نمایشگاه بینالمللی شــهر آفتاب برای دومین سال پیاپی
میزبان نمایشگاه بینالمللی خودروی تهران بود که عالقهمندان را به این نقطه کشاند و نکته مهم
استقبال خوب شــرکتکنندگان خارجی و همچنین بازدیدکنندگان بود .گروه بهمن هم یکی از
شرکتکنندگان در دومین نمایشگاه بینالمللی خودروی تهران بود که با ویژگیهای خاص غرفه و
محصوالتش نگاهها را بهسوی خود جلب کرد .بارزترین ویژگی غرفه بهمن موتور این بود که در آنجا
خبری از کپیکاری نبود و کارهای جذابی صورت گرفته بود .ایجاد یک بوتیک در این غرفه یا موتور
بازشده خودروی هاوال از نکات جالب بود تا بازدیدکنندگان از نزدیک این موتور را مشاهده کنند.
مسئوالن بهمن در طراحی غرفه دســت به ابتکار جالبی زده بودند و از  30مووینگ نور استفاده
کرده بودند که جلوهای خاص به غرفه بخشیده بود و چشــمها را خیره می کرد .درباره برگزاری
دومین نمایشــگاه بینالمللی خودروی تهران و حضور پررنگ بهمن موتور با مریم کربالییزاده،
توگو کردیم .کربالییزاده دومین نمایشگاه خودروی تهران را بسیار
مدیر بازاریابی گروه بهمن گف 
توسعهیافتهتر از دوره اول دانست و استقبال شرکتکنندگان و همچنین بازدیدکنندگان را بسیار
بهتر از دوره قبل ذکر کرد...
این نمایشــگاه دومین دوره برگزاری نمایشگاه
بینالمللی خودرو در شهر آفتاب بود یا کال دومین
دوره است؟
اصال  11سال است که نمایشگاه تهران برگزار نشده
بود و  11ســال پیش هم که برگزار شده بود در شهر
آفتابنبود.
نمایشگاه تهران ،بزرگترین نمایشگاه بینالمللی
خودرویی است که در ایران برگزار میشود؟ مثال در
مقایسهباآنچیزیکهدرمشهدبرگزارشد؟
مشهد هم چیزی از تهران ک موکسر ندارد و نمایشگاه
بزرگی است.
مزیتنمایشگاهامسال نسبتبهدورهاولنمایشگاه
شهرآفتابچهبود؟
امسال نظم بیشتری را شــاهد بودیم .ضمن اینکه
ساختارش هم نســبت به قبل توسعه پیداکرده بود.
به این معنی که پارسال خیلی از شرکتها بهصورت
جدی شرکت نکرده بودند و بهاندازه امسال هم تنوع
زیادی وجود نداشت .امسال هم تعداد سالنهایی که
مورد استفاده قرار گرفته بود ،بیشتر بود و هم دیزاین
غرفهها بهمراتب از پارســال بهتر است .کال نسبت
گوروی نمایشگاه
به پارسال و همه نمایشــگاهها رن 
خارجی گرفته بــود .یکی از اتفاقــات مهم همین
داســتان پرس دی(روز مخصوص خبرنگاران) بود.
در نمایشگاه مشهد هر شرکتکنندهای هروقت که
دلش میخواست از خودروهای خود رونمایی میکرد
و بعضا خبرنگاران از برنامهها بیاطالع بودند اما اینبار
خود مسئوالن نمایشگاه برنامهریزی کرده بودند و به
هر شرکتکنندهای زمان داده بودند و براساس زمان
رونمایی انجام میشد ،به همیندلیل همه خبرنگاران
بهموقع به همه غرفهها میرســیدند و برنامه خیلی
خوب اجرا شد.
این مراسم روز قبل از آغاز بهکار رسمی نمایشگاه
بود؟
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بله.
براساس شنیدهها درمورد موضوع ثبت سفارش،
بعضی از شرکتهای داخلی در نمایشگاه حضور
پیدا نکردند .این شرکتها ازنظر واردات خودرو،
شرکتهایمطرحیبودند؟
اوال که شــرکتهای وارداتی هم بهرغم بسته بودن
سفارشاتحضورداشتند.آنهاییهمکهحضورنداشتند
با صحبتی که بنده با آنها داشتم دلیلش را بسته شدن
یدانستند،هرچندکهمعتقدمکهاین
ثبتسفارشنم 
موضوعتاثیرداشتولیتقریباهمهشرکتهایخیلی
خوب اینبار در نمایشگاه حضور داشتند و تنها یکی،
دو شرکت غیبت داشــتند ،اما خیلی از شرکتهای
واردکنندهحاضربودند.
پس شما هم دلیل غیبت معدود شرکتها را همان
ثبتشرکتهامیدانید.گفتهمیشودکهدراعتراض
بههمانبحثثبتسفارشایناتفاقرخداده.
قریببهاتفاقحاضربودندولیمنهمدلیلشراهمین
یدانم،اماشرکتیهممثلکرمانموتوربهدلیلبحث
م
شخصی خودشان نتوانستند حضور یابند و ربطی به
ثبتسفارشنداشت.تقریباازمیانشرکتهایغایب،
کرمانموتور بزرگترین شرکت بود ،آنهم بهخاطر
اینکه تحویلهایشان دیر شده و نگران بودند که در
نمایشگاهشرکتکنند.
بهنظرمگروهبهمندورونماییداشتهاست.
نه ،ما یک رونمایی داشــتیم که آنهم اصال رونمایی
محصول نبود ،بلکه آغاز همکاری برند هاوال با گروه
بهمنبود.
توضیحیدربارهاینآغازهمکاریمیدهید؟
گروه بهمن محصوالت خودروی هاوال را بهنمایشگاه
آورده بود .یعنی  H2و H6و.H9
اینسهخودروجزومحصوالتشاسیبلندبهحساب
میآیند؟
بله .اصال کمپانی هاوال ،بزرگترین شاسیبلندساز

چین است .االن  4سال است که خودرو  H6در چین
حائزرتبهبرترمیشود.
اینهامحصوالتشرکتگریتبالهستند؟
بله،هاوالازتولیداتشرکتگریتبالاست.گریتبال
یکی از معتبرتریــن ،بزرگتریــن و پرفروشترین
خودروسازان چینی است که به کشورها و قارههای
مختلفمحصوالتخودراصادرمیکند.
میتواندبازارایرانرادرانحصارخودبگیرد؟
مطمئنمکهمیتوانداینکاررابکند.
این محصوالت چه شــرایط و ویژگیهای خاصی
دارند؟
 H2محصولی است که بیشــتر خانمها طرفدار آن
هستند و باقیمتی پایینتر از 100میلیون تومان وارد
میشودوبرندشناختهشدهایاست.اینماشینقدرت
خوبی دارد و دیزاین فوقالعاده زیبا و کیفیت خیلی
خوبودرعینحالامکاناتخیلیزیادیداردکهمادر
نمایشگاههماعالمکردیمکهمطمئنهستیممیتواند
رقیبخیلیخوبیبرایخودروسازهاییباشدکهدرآن
بخشوتیپخودروفعالیتمیکنند.
اینخودروهاکامالوارداتیهستند؟
درواقع ما اینها را بهصورت وارد و مونتاژ میکنیم.
ارائهاینمحصوالتبهبازاربهچهصورتاست؟
ما ابتدا با محصول  H2شــروع میکنیم .امیدواریم
بتوانیمتاپایانسالفروششراشروعکنیموباچندماه
فاصله H6و بعد هم.H9
خودرویوانتترالوردبرایگروهبهمننیست؟
قرار است که این خودرو را هم وارد کنیم.
مگرازاینمحصولهمدرنمایشگاهرونمایینشد؟
نه،مارونمایینکردیم.رونمایییعنیاینکهشمافعالیتی
رادرحیطهتولیدیافروشآغازمیکنید.مادرنمایشگاه
فقطمیخواستیمیکحالتفیدبکازبازاربگیریم.
قرار است ترالورد هم بهزودی وارد بازار شود؟
هنوزخیلیمشخصنیست.بهامیدخداتاسالآینده.

فروش سه محصولی که نام بردید در سال  96آغاز
خواهدشد؟
فقط فروش خودروی  H2را در ســال  96شــروع
میکنیم و بقیه در سال  97اجرا خواهد شد.
کال برگزاری نمایشــگاه چه تاثیــری روی کار
خودروسازیاشرکتهایواردکنندهخودرودارد؟
هنوز تست خودرو خیلی جا نیفتاده که مردم بتوانند
بروند خودرو را تست و لمس کنند .نمایشگاه میتواند
بستری برای این باشد که مردم از نزدیک ماشین را
ببینند،مقایسهکنندوبرایخریدتصمیمبگیرند.البته
اینخیلیمهماستکهزیرساختدرستیدرنمایشگاه
وجود داشته باشد .بهنظرم در نمایشگاه امسال تهران
اطالعرسانی بهتری در این زمینه انجام شد و بستر
غرفهسازی و برگزاری نمایشگاه نسبت به سایر شهرها
بهتر بود .برای ما بهخاطر اینکه بهخوبی توانستیم آغاز
همکاریمان را انعکاس دهیم ،خیلی خوب بود ضمن
اینکه پوشش خبری خیلی خوبی را در طول برگزاری
نمایشگاه شاهد بودیم .از آنجا که سه روز از نمایشگاه با
ایام تعطیل مصادف شد ،بازدید خیلی خوبی هم انجام
شدوآنچهمیخواستیمرادرنمایشگاهبهدستآوردیم.
شما تاکنون در نمایشــگاههای بینالمللی سایر
کشورهاحضورداشتهاید؟
از طرف گروه بهمن خیر ،ولی خودم هم در توکیو و هم
در شانگهای بودهام.
فکر میکنید ضعف ما در چه قسمتهایی است؟
عدم حضور برندهای معتبر خودروســاز یا اینکه
خودمان ضعفهایی داریم که آنها بهخاطرش وارد
نمیشوند؟ فارغ از بحث تحریمها که چندسالی
در کشورمان مطرح بوده ،در مسائل زیرساختی و
اجراییچطوراست؟
بهنســبت کشــوری مثل چین که االن  80برند
خودروسازی شــرکت میکنند بله ضعف داریم.
مثال در نمایشگاه شانگهای حداقل یک هفته زمان
الزم دارید تا بتوانید کل نمایشگاه را درست ببینید!
یعنی ما صبح تا شب که میرفتیم ،نمیرسیدیم
که تمام غرفهها را ببینیم و حتی دو غرفه هم شبیه
همدیگر نبود .اوال بهخاطر اینکه واقعا کل سازمان
برای نمایشــگاه وقت میگذارند .نمایشگاه هدف
آنهاست و بهخاطر آن تالش میکنند که یک مدل
و محصولی داشته باشــند نه مثل اینجا که فقط
یک واحدی مثل واحد نمایشگاه میآید و غرفهای
میسازد و دعوت به آوردن ماشینها میکند .در
کشورهایی که به بازدید نمایشــگاهها رفتم کل
سازمان برای آن نمایشگاه تالش میکند.
یعنیبرنامهریزیکوتاهمدتبرایمقطعکوتاهیدر
سالندارندوکلسالدرگیراینموضوعهستند؟
بهنظرم آنچه در نمایشگاه آنها نمایان است را نمیتوان
در یکی ،دوماه جمع کرد .اینکه غرفهســازی انجام
دهید و یکسری ماشین بیاورید و آخر خالقیتتان هم
این باشد که یکسری آپشن در ماشین نصب کنید یا
یک محصول از آن طرف بیاورید .آنها در غرفهسازی
خیلیخیلیخالقیتدارندبهطوریکهدریکهفتهای
که نمایشــگاه را زیرورو کردم هیچ دو غرفهای شبیه
همدیگر نبود .آنها برای هر کارشان برنامه دارند چون
در موردش خیلی فکر کردهاند؛ البته بهنظرم نمایشگاه
امسال توانست کمی این اختالف را کم کند .هم در
بحث غرفهسازی و هم بازیهای مجازی تالش شده
بود که کمی از اختالفات بکاهــد ،اما بههرحال این

بیس ما تقریبا ضعیف است و شاید هنوز در صنعت
خودروسازی حرف چندانی برای گفتن نداریم.
من فکر میکنم یکی از علتها همین باشد .چین را
مثال میزنید ،درحالی که خودروسازان زیادی دارد
که محصوالت بینالمللی تولید میکنند .ولی من
فکر میکنم که ما در خودروسازیمان هنوز به آن
مرحلهنرسیدهایم.
برند ( )WEYیکی برندهای الکچری است که واقعا
تالش میکند وارد بازار آمریکا شود .یا خود محصوالت
هاوال درحال حاضر در اســترالیا ،اروپا و کشورهای
آسیایی نظیر ایران بهفروش میرسد و برای دیدن و
شرکت کردن میتواند خیلی جذاب باشد .یا در چین
که یکی از بزرگترین بازارهای دنیاست مثال باید 4
ساعت در صف میایستادید تا بتوانید غرفه بیامو را
ببینید.درواقعخیلیساختاریافتهومتفاوتبود.
تعدادخودرروسازانبینالمللیدرنمایشگاهامسال
افزایش پیدا کرده بود یا اینکه همانها بودند ولی
کیفیتبرگزاریباالتربود؟
یکسریخودروسازجدیدهمآمدهبودند.ضمناینکه
خودروسازان داخلی مانند سایپا و ایران خودرو پارسال
خیلیجدیشرکتنکردهبودندوباهمدیگر 500متر
غرفههمنگرفتهبودند،ولیامسالاینطورنبود.
محصوالتوارداتیخودراارائهمیدهند؟
هر دو ،هم محصوالت وارداتی و هــم آنها که مونتاژ
میکردندراداشتند.مثالایرانخودروهمبابنزشرکت
کرده بود و محصوالت خود ایران خودرو هم بود .سایپا
هم با چانگان و سیتروئن حضور داشت و محصوالت
خودش را هم ارائه کرده بود.
بهنظر شما این نمایشگاه با همین سطح پیشرفتی
که نسبت به سال گذشته داشته ،چند سال دیگر
میتوانددرسطحبینالمللیحرفیبرایگفتنداشته
باشد؟اگرباهمینروندجلوبرود.
البته بخشــی از این موضوع به ایــن برمیگردد که
زیرســاختها بهبود پیدا کند ،ولی بخش دیگر به
صنعتخودروسازیمابستگیداردکهبتواندجذابیت
ایجادکندتابقیهبخواهندشرکتکنند.بازهمبهنظرم
وضعیتامسالنسبتبهسالگذشتهبهتربودهرچند
که بازهم جای کار دارد.
سال گذشته برخی پیشبینی میکردند باتوجه
به اینکه شهر آفتاب کمی از مرکز شهر دور است
تاحدودیدچارمشکلشود،اماظاهرادرعملاتفاق
عکسافتاد.
امسال باالی 2میلیون نفر بازدیدکننده داشت ،چون
سهروزتعطیلبود.

پسایندوریراهضربهچندانینزد؟
میدانید که مقوله خودرو برای مردم ما جذاب است.
ضمن اینکه تسهیالتیهمبرای تردد ایجاد میکنند و
پارکینگهایی هم درنظر میگیرند .مسیر هم چندان
پرترافیک نیست و مردم عالقهمند به دیدن هستند.
درصورتیکهچندروزقبلازایننمایشگاهکهنمایشگاه
دیگریبرگزارشدهبودبسیارخلوتبودوبازدیدکننده
چندانی نداشت .شاید شهر آفتاب برای برگزاری هر
نمایشگاهی خوب نباشد ،اما خودرو برای مردم ایران
جذابیت دارد.
همینآمار 150درصدافزایشنسبتبهسالگذشته
نشاندهندههمینموضوعاست.
بله ،روز دوشنبه ششم آذرماه باالی 120هزار تا بلیت
فروختهشدهبود.
پس با کمی اطالعرسانی ،آمار بازدید افزایش پیدا
کردهاست.
نمایشگاه امسال ستاد برگزاری قدرتمندی داشت که
بهخوبی اطالعرسانی میکرد و بیلبوردها در سطح
شهرنمایانبود.
ظاهرا خیلی زودتر از زمان برگزاری تبلیغات شروع
شده بود و از شــهریورماه علنا این بیلبوردهای
تبلیغاتیرادرسطحاتوبانهایتهرانمیدیدیم.
بهدلیل اینکه رقابتی بین خودروسازان ایجاد شده بود.
مثالخودماهمتبلیغکردهبودیم.
آیابهاهدافیکهداشتید،دستپیداکردید؟
اینتنهانمایشگاهیبودکهتقریباهمهمدیرانبازاریابی
شرکتها به غرفه ما آمدند و برایشان جالب بود .حتی
مسئوالنبرگزاریاذغانداشتندکهاگرسطحبرگزاری
گروه بهمن در دیگر نمایشگاهها 10بوده االن به100
ارتقاءیافتهاست.
غرفه بهمن ویژگیهای خاص و منحصربهفردی
درنمایشــگاه داشــت .این موارد بیشتر برای
بازدیدکننده جذابیت داشــت یا برای صاحبان
صنایعخودرو؟
مثال الیسنس بوتیک اتفاقا برای بازدیدکننده اهمیت
بیشتری داشــت ،بهطوری که خیلیها با آن عکس
میگرفتند .کنارش میایســتادند و حتی ســوال
میپرسیدند .حتی برخی خواستار خرید آن بودند و
اکسسوریهایاستفادهشدهبرایشانجذابیتداشت.
تاکنون این کار را در ایران کسی انجام نداده بود .زیر
تمام ماشینها چوب بود و زیر چوبها نور مخفی کار
شدهبودورنگهایشتغییرمیکرد.یکسریکارهای
اینطوری انجام داده بودیم که برای مشتری جذابیت
داشتهباشد.
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راز صـنـعـت

نمایشگاه

نگاهی به جای خالی شرکتهای غایب در دومین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران در شهرآفتاب

این نیامدن دلیل اعتراضی
هماهنگ نداشت
دومیــن نمایشــگاه
خــودروی تهــران
درحالــی در نیمه اول
الهام دانیالی
آذرماه امســال برگزار
شد که باوجود حضور
تعداد زیادی از شرکتهای داخلی و خارجی فعال در
حوزه خودرو ،جای غایبان نیز ملموس و محسوس بود.
درواقع نبود غرفه شرکتهایی که در نمایشگاه حاضر
نبودند توجــه خیلی از بازدیدکننــدگان را نیز جلب
میکرد .این موضوع باتوجه به اعمال محدودیتهای
اخیر توسط دولت در حوزه واردات خودرو و بسته بودن
ثبت سفارش از تیرماه سال جاری ،حاشیههایی را هم
بهدنبال داشت .پرشیا خودرو ،جهاننوین آریا ،رامک
خودرو ،کرمان موتور ،اطلس خودرو ،آســان موتور و
خودروسازان راین ،تعدادی از شرکتهایی بودند که یا از
ابتدا قصد حضور در این دوره از نمایشگاه خودرو تهران
را نداشتند ،یا مدتی بعداز ثبتنام و در آستانه برگزاری،
انصراف خود از حضور در نمایشگاه را اعالم کردند.
صحت و سقم یک احتمال

یکی از حاشیهها و گمانهزنیهایی که درمورد حضور
نداشــتن برخی از شــرکتهای غایــب در دومین
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نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران مطرح شد ،اقدام
اعتراضی آنها به بسته شــدن طوالنی ثبت سفارش
خودرو و تاثیــر نامطلوب این اتفاق بــر فعالیت آنها
بوده است .این درحالی است که بعضی از مدیران این
شرکتها از چنین هدف و قصدی اظهار بیاطالعی
میکنند .در ســوی دیگر اما برخی دیگر از مدیران
شــرکتهای بدون غرفه ،همزمان شــدن برگزاری
این دوره از نمایشگاه با بســته بودن چندماهه ثبت
سفارش خودرو را با خالی ماندن جای این شرکتها
در سالنهای نمایشــگاهی شــهر آفتاب بیارتباط
نمیدانند .آنها اما تحلیل دیگری از این موضوع دارند.
بر ایناساس بهنظر میرسد معلق ماندن تکلیف ثبت
سفارش خودروهای وارداتی باعث شد بازار این گروه
از خودروها شرایط خاصی پیدا کند.
بهطور کلی شرکتهای حاضر در نمایشگاه بینالمللی
خودرو تهــران در دو گروه طبقهبندی میشــوند.
یکدســته خودروســازان داخل بودند و گروه دیگر
شــرکتهای واردکننــده ،اما نباید ایــن موضوع را
فراموش کرد که ثبت ســفارش برای همه شرکتها
بسته شده است .بر ایناســاس حتی ایرانخودرو و
ســایپا باوجود اینکه محصوالتی دارند ساخت داخل
هســتند و درواقع مزیــت نمایشــگاهی ندارند ،اما

خودروهای جدیدی مانند  ،2008کپچر یا ســراتو
را نیز دارند که اگرچه از جذابیت ارائه در نمایشــگاه
برخوردار هســتند و تا حدی خودروی تولید داخل
بهشمار میروند ،اما بخش قابل توجهی از آنها وارداتی
اســت و باتوجه به شــرایط فعلی ،قابلیت عرضه به
مصرفکننده را ندارند .در این شرایط میتوان گفت
برخی شرکتهای دولتی با همین وضعیت ،احتماال
مکلف به حضور در نمایشگاه بودهاند.
شرکتهایی که محصول نداشتند ،نیامدند

اوضاع حاکم بر بازار خودروهــای وارداتی باتوجه به
موانع و محدودیتهایی که در نتیجه بخشــنامهها و
تصمیمات دولتی در این بخش بهوجود آمده ،وضعیت
بســیار نابهســامانی اســت .تاجایی که خودروهای
عرضهشده در نمایشگاههای خودرو سطح شهر این
روزها دیگر قیمتگذاری مشــخصی ندارند و قیمت
برخی خودروها هم چند برابر افزایش یافته اســت.
در برخی از شــرکتها مانند پرشــین پــارس که با
شــعار تحویل خودرو طی نهایتا  90روز به مشتری
فعالیت میکرد ،اساسا دیگر خودرویی وجود ندارد.
بر ایناساس میتوان گفت شــرایط بازار فعلی بسیار
خاص است؛ بنابراین وقتی عرضهکننده ،واردکننده

یا نمایندگی رســمی یک برند با وضعی مواجه است
که نمیتواند خودرو ثبت ســفارش کرده و وارد کند
و بالتکلیف اســت ،ترجیح میدهد بــرای حضور در
نمایشگاه ،اجاره و ســاخت غرفه هزینه نکند .صرف
چنین هزینه قابــل توجهی برای این شــرکتها از
نظر اقتصــادی توجیهپذیر نیســت .بــه اینترتیب
شرکتهایی که پیشبینی میکردند تا چند ماه آینده
محصولی برای عرضه نداشته باشــند ،به نمایشگاه
نیامدند؛ بنابراین یکی از مهمترین دالیل عدم حضور
تعدادی از شــرکتهای عرضهکننده در نمایشــگاه
خودرو تهران را میتوان همین نامشخص بودن اوضاع
فعلی و شرایط آینده بازار دانست.
حضور پررنگ چینیها برای حفظ بازار

باوجــود اینکه شــرایط مبهم حــال و آینــده بازار
خودروهای وارداتی و مسئله ثبت سفارش ،بهعنوان
یکــی از اصلیترین دالیل نبود برخی شــرکتهای
واردکننده در آخرین نمایشــگاه خودرو شهر آفتاب
مطرح میشــود ،اما نگاهی کوتاه به محصوالت این
شــرکتها نشــان میدهد عرضهکنندگان غایب،
اکثرا عرضهکننــده خودروهای اروپایــی ،کرهای و
ژاپنی بودند .درحالی که باوجود همه این مشکالت،
شــرکتهای عرضهکننده خودروهای چینی و البته
هندی در این دوره از نمایشگاه در کنار خودروسازان
داخل ،حضوری پرقدرت و پررنگ داشــتند .درباره
اینکه باوجود همه مشکالت مطرح ،چرا این شرکتها
در نمایشگاه حضور داشــتند اما گروه دیگر نیامدند
و دلیل این ناهماهنگی در اقدام اعتراضی چیســت،
برخی از فعاالن صنعت خودرو معتقدند اساســا این
اتفاق ارتباطی به رفتار اعتراضی یا حرکت هماهنگ
میان شرکتها نداشته است ،بلکه بهنوعی به هزینه و
فایده کردن شرکتها و توجه آنها به صرفه حضورشان
در نمایشگاه مرتبط است.
ضمن اینکــه حضــور قابلتوجه چینیهــا در این
نمایشگاه ،نشــان میدهد عزم خودروســازان این
کشور برای تداوم حضور و توسعه بازار خود در ایران
جزم است .چینیها در کشــورهای دیگر نیز چنین

اقداماتی دارند که شاید بتوان این فرآیند در ایجاد و
حفظ بازارهای مختلف جهانی را بهحساب ذکاوت و
هوشمندی آنها گذاشت.
در عینحال همانطور که اشــاره شد ،شرکتهای
حاضر در ایــن نمایشــگاه را میتــوان در دو گروه
طبقهبندی کرد .یک گروه شــرکتهایی بودند که
بر اســاس رابطه حضور یافتند .یعنی آن دســته از
عرضهکنندگان خودرو که برای ایجاد غرفه ،تکلیف
یا تشویق شــدند و گروه دیگر شرکتهایی بودند که
با وجود اینکه میدانســتند ممکن اســت در عرضه
محصوالت با مشــکل مواجه شــوند ،امــا تا حدی
هوشــمندی بهخرج دادند و سعی کردند این شرایط
نامطلوب را بهسود خود تغییر دهند .به ایندلیل که
براساس یکی از پیشبینیهای مطرح در این زمینه،
بههرحال اوضاع مبهم فعلی مداومت نخواهد داشت
و شرایط تا چند ماه دیگر با یک راهکار قانونی تغییر
خواهد کرد و بازار هم راه خود را پیدا میکند و دوباره
به ثبات میرسد و هر سیاستی منجر به ایجاد اوضاع
فعلی شده ،درنهایت تعیین تکلیف میشود.
همچنیــن باتوجه به اســتقبال مــردم از دوره اول
نمایشگاه خودرو تهران ،شــرکتهایی که در گروه
دوم قرار دارند ،براســاس این پیشبینیها و با هدف
برندیگ ،با ایجــاد غرفــه و حضور در ســالنهای
نمایشگاهی شــهر آفتاب ،از فرصت تبلیغاتی ایجاد
شده به بهترین شکل استفاده کردند.
از مزایای شرکت در نمایشگاه تهران

یکی از ســواالت مطرح این اســت که آیا بازار آینده
شــرکتهای غایب ،تحت تاثیر از دســت رفتن این
فرصت تبلیغاتی قرار خواهد گرفــت؟ در این رابطه
برخی از کارشناســان معتقدند اگر یک شــرکت یا
نمایندگی قرارداد قطعی بسته بود و در آینده نزدیک
قصد تولید یــا واردات محصول جدیــد و عرضه آن
به بازار را داشــته و فقــط بهخاطر مســائل قانونی،
بخشنامهای ،شــرکتی یا درونسازمانی به نمایشگاه
نیامده باشد ،قطعا متضرر خواهد شد .به ایندلیل که
عدم حضور در دومین دوره چنین نمایشگاهی مهمی

در پایتخت بعد از حدود  10سال ،آنهم با این حجم از
استقبال مخاطب ،از نظر حرفهای کار اشتباهی است
و مضراتش بیشتر از مزایایش خواهد بود.
درواقع از لحاظ برندینگ و از نظــر صرفه تبلیغاتی،
این نمایشگاه فرصتی خوبی بود که از دست رفتنش
هزینههایــی را بههمراه خواهد داشــت .درهرحال
وقتی یک شرکت قرار اســت از یک محصول جدید
رونمایی کند ناچار است هزینههای تبلیغات محیطی،
تلویزیونی و ...را بپردازد .امــا این اتفاق بهطور عادی
در نمایشــگاه خودرو میافتد .ضمــن اینکه بخش
قابلتوجهی از بازار کل کشور تحت تاثیر بازار تهران
است که این مسئله هم مزایای شرکت در نمایشگاه
را افزایش میداد.
الیل مختلف نیامدن شرکتها

درنهایت بهنظر میرسد باوجود وجه مشترک تعدادی
از عرضهکنندگان خودرو که غیبتشان در نمایشگاه
بود ،علت حضور نداشتن آنها با یکدیگر متفاوت بوده
است .در این رابطه یکی از مدیران گروه خودروسازی
راین درباره حضور نداشتن این شــرکت در دومین
نمایشــگاه بینالمللی خودرو تهران توضیح داد که
دلیل نیامدن این شرکت به نمایشگاه این بود که هنوز
قرارداد قطعی و نتیجهبخشی برای عرضه محصوالت
جدید نداشت و محصوالتی که درحال حاضر توسط
این شــرکت عرضه میشــود ،در ســال  94به بازار
معرفی شدهاند؛ بنابراین بهدلیل نبود محصول جدید،
هیئتمدیره این گروه خودروسازی به این جمعبندی
نرسید که در نمایشگاه حضور یابد.
همچنین درمورد عدم حضــور کرمانموتور در این
نمایشگاه نیز از منابع غیر موثق شنیده میشود که این
شرکت چندین ماه است که تعداد زیادی از محصوالت
خود را پیشفروش کرده ،اما موفق به تحویل بهموقع
آنها به مشــتری نشده اســت؛ بنابراین یک احتمال
مطرح درمورد کرمانموتور این است که حضور این
شرکت در نمایشگاه باتوجه به این شرایط و وضعیت،
میتوانست به وجهه اجتماعی و جایگاه این شرکت
در بازار ضربه بزند.
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جدولفروشمحصوالتگروهبهمن
در جدول فروش محصوالت بهمن موتور دو محصول مورد توجه و پرفروش یعنی  B30و مزدا 3جدید فعال با تکمیل ظرفیت فروش مواجه هستند .این درحالی است که
بهمن موتور شرایط جدیدی را در فروش وانت مزدا کارا  2000تککابین و دوکابین اعالم کرده است.
فروش نقدی و نقدی اعتباری وانت مزدا کارا  -2000تککابین و دوکابین
نام محصول

شرایط پرداخت

قیمت نقدی

پیشپرداخت

الباقی

مالحظات

نرخ بهره

نقدی

354.300.000

-

-

یک سال بیمه بدنه
رایگان

-

354.300.000

230.300.000

طی  3فقره چک به
مبلغ 42.820.000

-

بدون سود

159.400.000

طی  3فقره چک به
مبلغ 73.534.000

-

15درصد

124.000.000

طی  3فقره چک به
مبلغ 87.180.000

-

16درصد

 159.4000.000طی  6فقره چک به
مبلغ 41.180.000

-

17درصد

124.000.000

طی  6فقره چک به
مبلغ 48.840.000

-

18درصد

397.300.000

-

-

یک سال بیمه بدنه
رایگان

-

397.300.000

258.200.000

طی  3فقره چک به
مبلغ 47.990.000

-

بدون سود

178.800.000

طی  3فقره چک به
مبلغ 82.390.000

-

15درصد

139.100.000

طی  3فقره چک به
مبلغ 97.690.000

-

16درصد

178.800.000

طی  6فقره چک به
مبلغ 46.100.000

-

17درصد

139.100.000

طی  6فقره چک به
مبلغ 54.700.000

-

18درصد

 12ماهه

وانت کارا
تککابین

354.300.000
 24ماهه
نقدی

 12ماهه
وانت کارا
دوکابین
397.300.000
 24ماهه

زمان تحویل

 15روزه

15روزه

اطالعیه فروش محصوالت سیبا موتور

فروشکشندهفاوجفتمحوریورو 4مدل)FAW( 96بااستفادهازتسهیالتاعتباریشرکتبهمنلیزینگ

نوع خودرو
کشندهفاو
جفتمحور
مدل96

12

واریز نقدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول)
پیشپرداخت

تعداد اقساط

مالیاتبر بیمهبدنهسال جمع واریز نقدی
اول
ارزشافزوده

اقساطماهیانه
اصلمبلغ
قسط

ضامن

قسطبیمه جمعاقساطماهیانه
بدنه سالهای بااحتساببیمه
بدنه سالهای آتی
آتی
بهصورت کاهشی
(ریال)

1.000.000.000 62.130.000 98.230.000 839.640.000

48

3.300.000 69.480.000

72.780.000

1.000.000.000 62.130.000 130.765.000 807.105.000

60

3.410.000 63.060.000

66.470.000

ارائه دو ضامن
معتبر

شرایط عمومی:

 )1مبلغ پيشپرداخت طی یك فقره چك بانكی در وجه شركت بهمن ليزینگ یا واریز نقدی به یكی از حسابهای بانكی به نام شركت بهمن ليزینگ نزد ملت شعبه كندوان
انقالب  ، 709056/12جاری طالیی سپه شعبه خالد اسالمبولی ، 26720/94كشاورزی  ،510210939تجارت  ، 296740527صادرات 0101693769009انجام شود.
 )2بابت اقساط ماهانه چك دریافت ميشود ،چكهای دریافتی باید از حسابهای بانكی عضو شبكه شتاب ،به نام متقاضی و بدون هيچگونه قلمخوردگی بوده و تماماً در
وجه شركت بهمن ليزینگ صادر شود.
تعداد چكهای دریافتی بابت اقساط ماهانه به این شرح است:
حداقل  23فقره چك بابت اقساط ماهانه و ( )1فقره چك باقیمانده اقســاط (چك كلی) و ( )1فقره چك تضمين به مبلغ كل اقساط بدون درج تاریخ و بدون ذكر كلمه
ضمانت در متن چك
توجه 2 :ماه قبل از سررسيد چك كلی متقاضی باید نسبت به تقسيط چك كلی اقدام کند .
)3كليه چكها باید در محل شركت و توسط متقاضی تكميل و در وجه شركت بهمن ليزینگ صادر شود.
 )4سایر شرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شركت مندرج در سایت شركت بهمن ليزینگ به آدرس  WWW.BAHMALEASING.COMاست.
لوانتقال بعدی بهعهده خریدار است.
 )5سند و پالک خودرو تا پایان اقساط و تسویه حساب نهایی به نام شركت بهمن ليزینگ و نزد شركت باقی مانده و هزینه نق 
شاسی کامیون کمپرسی FAWنقدی و نقدی اعتباری

نام محصول

قیمت نقدی

پیشپرداخت

کمپرسی FAW

2.999.000.000

1.499.500.000

شاسی کامیون

اقساط ماهانه

نرخ سود

تعداد اقساط

115.054.920

20درصد

 15ماهه

99.933.024

22درصد

 18ماهه

تحویل
 60روز کاری

 کلیه قیمتها به ریال است. یک فقره چک ضمانت بهمبلغ کل خودرو دریافت میشود. مبلغ بیمه بدنه بابت دو سال به قیمتهای فوق اضافه میشود .سال اول بهصورت نقد و سال دوم طی یک فقره چک دهماهه است .سند به نام خریدار و در رهن شرکتسیبا موتور است و ضمنا وکالت فک پالک از مشتری اخذ خواهد شد.
کامیونت 6تن تایگروی FAWنقدی و نقدی اعتباری

نام محصول

قیمت نقدی

پیشپرداخت

اقساط ماهیانه

سود مشارکت

تعداد اقساط

تحویل

کامیونت 6تن یورو4

980.000.000

490.000.000

37.597.14000

20درصد

 15ماهه

 10روز کاری

کامیونت 6تن یورو4

980.000.000

490.000.000

32.655.673

22درصد

 18ماهه

 10روز کاری

جدول فروش محصوالت نگین خودرو( )RENAULTبخشنامه فروش مشارکتی

خودرو

مشخصات فنی

کولئوس

KOLEOS

بهتعداد محدود

4WD 2500

TALISMAN

E3 1600
TURBO ENGINE

تلیسمان

بهتعداد محدود

داستر

4WD
FULL + MONITOR

DUSTER
2WD
FULL+ MONITOR

زمان تحویل

شرایط فروش مشارکتی
پیش پرداخت

پرداخت اول

سود مشارکت

سود انصراف

70.000.000

30.000.000
یک فقره چک یک ماهه

18درصد

16درصد

 60روزه

70.000.000

30.000.000
یک فقره چک دو ماهه

19درصد

17درصد

 90روزه

70.000.000

30.000.000
یک فقره چک یک ماهه

18درصد

16درصد

 60روزه

70.000.000

30.000.000
یک فقره چک دو ماهه

19درصد

17درصد

 90روزه

40.000.000

10.000.000
یک فقره چک یک ماهه

18درصد

16درصد

 60روزه

40.000.000

 10.000.000یک فقره چک
دو ماهه

19درصد

17درصد

 90روزه

40.000.000

10.000.000
یک فقره چک یک ماهه

18درصد

16درصد

 60روزه

40.000.000

10.000.000
یک فقره چک دو ماهه

19درصد

17درصد

 90روزه
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اخبار داخلی

آخرین روز آبانماه بود که خبرگزاریها اعالم کردند محمد شــریعتمداری طی حکمی
محسن قاسم جهرودی را بهعنوان جایگزین مهدی جمالی به سِ َمت مدیرعاملی گروه
خودروسازی سایپا منصوب کرده .هرچند در این زمینه تناقضاتی هم وجود داشت و
یکی ،دوروز بعداز این جابهجایی منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران اعالم کرد براساس قانون تجارت انتخاب مدیرعامل از وظایف و
اختیارات هیئتمدیره هر شرکت است و در مورد سایپا باتوجه به رای اکثریت ،اعضای
هیئتمدیره تصمیم به تغییر مدیرعامل سایپا گرفتهاند و این جابهجایی صورت گرفته
دقیقا براســاس نص صریح ماده  ۱۲۴الیحه اصالح قانون تجارت است.گفتنی است
مهدی جمالی بیش از دو سال سکانداری شرکت سایپا را برعهده داشت ،اما در طول این
مدت نتوانست مشکالت این شرکت خودروسازی را برطرف کند؛ بههمین منظور وزیر
جدید تصمیم به تغییر مدیریتی این شرکت گرفت.کمتر ازدوهفته بعداز این انتخاب
بود که شاهد تغییر و تحوالت در بند مدیریتی و هیئتمدیره سایپا بودیم که میتوان به
ابالغ حكم انتصاب «كامران كريمي» بهعنوان «مدير امور مجامع و ارزيابي شركتهاي
گروه» ،ابالغ حكم اختتام ماموريت «حميد ابدالي» از «عضويت در هيئتمديره شركت
صنايع رنگ و رزين طيف سايپا» ،ابالغ حكم انتصاب «كامران كريمي» با حفظ سمت

«بهعنوان دبير هيئتمديره» ،ابالغ حكم انتصاب «فرامرز خاكساري» به سِ مت «عضو
موظف هيئتمديره و نماينده شخصيت حقوقي شركت پارس خودرو در هيئتمديره
شركت طيف سايپا» ،ابالغ حكم انتصاب «محمدرضا هنريكيا» به سِ مت «عضو غير
موظفهيئتمديرهونمايندهشخصيتحقوقيشركتسازهگسترسايپادرهيئتمديره
شركت پارس خودرو» ،ابالغ حكم اختتام ماموريت «سيد محمدعلي سيد ابريشمي» در
«هيئتمديره شركت سايپا سيتروئن» ابالغ حكم انتصاب آقاي «عليرضا بادكوبه هزاوه»
به سِ مت «عضو غير موظف هيئتمديره و نماينده شخصيت حقوقي شركت سايپا در
هيئتمديره شركت ليزينگ رايان سايپا» ،ابالغ حكم اختتام ماموريت «سيد محمدعلي
سيدابريشمي»در«عضويتهيئتمديرهمركزتحقيقاتونوآوريصنايعخودروسايپا»،
ابالغ حكم اختتام ماموريت «اكبر شمسي الهيجاني» در عضويت «هيئتمديره شركت
كارخانجاتپالسكوكار سايپا»وابالغحكماختتام ماموريت«عباسصفري»درعضويت
«هيئتمديره شركت گروه سرمايهگذاري سايپا» اشاره کرد؛ همچنین روز چهارشنبه
تودومآذرماهطیحکمیازسویمدیرعاملگروهخودروسازیسایپا،محمدزارعپور
بیس 
اشکزری بهعنوان مدیرعامل جدید زامیاد منصوب شد .این درحالی است که عمر دوران
مدیریتی بهزاد ظهیری مدیرعامل سابق زامیاد به 4ماه هم نکشید تا این چهره جای خود
را به زارعپور بدهد.گفتنی است محمد زارعپور پیش از این سِ متهایی همچون معاون
اقتصادي گروه خودروسازی سايپا ،عضو هيئتمديره رايان سايپا ،قائممقامی رايان سايپا،
نائبرئيسهيئتمديرهسايپاكاشان ،رئيسهيئتمديرهسايپاسوريهومشاورمديرعامل
گروه سايپا و معاون اداری مالی سازمان منطقه آزاد کیش را در کارنامه خود ثبت کرده بود.
همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا طی حکمی محمد هادی نوری را به عنوان
مدیرعامل شرکت سایپا دیزل منصوب کرد .همچنین بهزاد ظهیری که پیش از این به
عنوان مدیرعامل شرکت زامیاد فعالیت می کرد ،توسط مدیر عامل سایپا به عنوان مشاور
مدیر عامل ،منصوب شد .محسن جهرودی در حکمی دیگر سید علی رضا محمودی را به
عنوان قائم مقام مدیرعامل گروه در امور بازاریابی و فروش منصوب کرد.او همچنین طی
حکمی مجتبی نظری را به سمت معاونت ارتباطات و امور مشتریان سایپا منصوب کرد.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی خودور
تهران نتایج جالبی را درباره معیارهای مورد نظرمردم ایران درباره خرید خودرو طی یک
نظرسنجی منتشر کرد .در این نظرسنجی آمار جالبی بهدست آمده است ،ازجمله اینکه
اولویت اصلی ۳۳درصد افراد در انتخاب خودرو ،باال بودن استحکام و ایمنی است ،همچنین
تنها ۶درصد از نظردهندگان ،اولویت اول خرید خود را به برندهای چینی اختصاص دادهاند.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از هزار و ۵۴۳نفر درخصوص بودجه خرید خودرو،
خودرو مورد عالقه ،کشور سازنده مورد عالقه و اصلیترین معیار خرید خودرو نظرسنجی
کرده که  ۸۴درصد پاسخدهندگان آنرا مردان تشکیل میدهند .نتایج این تحقیق در
خصوصاولویتاصلیافرادبرایخریدخودرو(بهجزقیمت)نشانمیدهدکهاولویتاصلی
 ۳۳درصد افراد ،باال بودن استحکام و ایمنی خودروها بوده است و۲۹درصد پاسخدهندگان
هم قدرت و شتاب خودرو را اصلیترین اولویت خود در انتخاب خودرو عنوان کردهاند .پساز
آن ،معیارهای زیبایی ظاهری با ۱۳درصد ،کیفیت بدنه با ۱۱درصد و خدمات پساز فروش
با ۹درصد اصلیترین شاخصههای انتخاب خودرو برای مصرفکنندگان است .در این میان
پایین بودن مصرف سوخت خودرو با ۵درصد کمترین فراوانی را کسب کرده است .درحالی
بررسی سطحی در بازار خودورهای خارجی کشورمان نشان میدهد که خرید محصوالت

چینی با افزایش واردات خودروها افزایش پیدا کرده است ،اما نتایج این نظرسنجی حکایت
از آن دارد که شاید گزینههای چینی در رده آخر برندهای مورد عالقه خارجی مردم ایران
قرار دارد و انگار ارزان بودن این خودروها تنها دلیل و چاره خرید است .پاسخ افراد به این
نظرسنجی در خصوص میزان تمایل به خرید برندهای خارجی نیز نشان میدهد برندهای
خودروی آلمانی با  ۲۷درصد فراوانی همچنان باالترین رتبه را در میان کشورهای سازنده
خودرو کسب کردهاند .پساز آن ،برندهای ژاپنی با ۲۰درصد ،فرانسوی با ۱۹درصد و کرهای
با ۱۴درصد قرار دارند .تنها ۶درصد از بازدیدکنندگان اولویت اول خرید خودروی خود را به
خرید برندهای چینی اختصاص دادهاند .از موضوعات جذاب دیگر در نظر شرکت بازرسی
کیفیت و استاندارد ایران مربوط به حوزه خودرو میزان تمایل مشتریان به خرید کالسهای
متفاوت خودرو است .بر همین اساس از بازدیدکنندگان در خصوص نوع خودروی مورد
عالقه نیز سوال شده است .نتیجه جالب توجه در نتایج ،تمایل ۶۳درصد افراد به خرید انواع
خودروهای  SUVاست .درمقابل  ۲۵درصد افراد تمایل به خرید خودروهای سدان دارند
و تنها  ۱۲درصد تمایل به خرید خودروی هاچبک داشتهاند .توزیع تمایل بانوان به خرید
انواع کالسهای خودرو ۵۶،درصد خودروهای شاسیبلند ۲۸،درصد خوروی سدان و۱۵
درصد مدلهای هاچبک بوده است .شاید اگر درصد بانوان در این نظرسنجی بیشتر بود،
نتایج حاصل هم دستخوش تغییرات فراوانی میشد.

ادامهتغییروتحوالتمدیریتیدرگروهخودروسازیسایپا

نتایج جالب نظرسنجی درباره معیارهای مردم ایران برای خرید خودرو

صحبتهای نگرانکننده معاون وزیر راه:
خودروی داخلی کمترین ایمنی را دارد

توچهارمین همایش بیمه و توسعه اواسط آذرماه در تهران برگزار شد .بخشی از
بیس 
موضوعات بررسیشــده در این همایش به تلفات جادهای درکشورمان برمیگشت و
آمار نگرانکنندهای در اینباره اعالم شد .داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی
کیفیت پایین خودروهای ســاخت داخل را از عوامل افزایش تلفات انسانی در حوادث
جادهای دانست و گفت :اگر تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند ،مردم خودروی ایمن
استفاده میکنند و خســارتهای تحمیلی به جامعه و شرکتهای بیمه کم میشود.
بهگفته کشاورزیان یک میلیارد خودرو در جهان پالک شده که دو درصد این آمار مربوط
به ایران است ،درحالی که تنها یک درصد جمعیت دنیا در ایران زندگی میکند .رئیس
لونقل جادهای ،سهم ایران از تلفات جادهای در جهان را 1.25
سازمان راهداری و حم 
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درصد برآورد کرد و گفت :پارسال  1.5میلیون خودروی جدید در کشور پالک شد که
این بهمعنای رشد  11درصدی تردد در کشور است و باتوجه به افزایش تردد خودرو در
کشور ،کاهش تلفات جادهای که خسارتهای سنگینی را به جامعه و شرکتهای بیمه
وارد میکند ،بسیار سخت است.کشاورزیان ،استفاده مردم از خودروهای ایمنتر ،راه ایمن
و امداد و نجات مناسب را از ارکان ایمنی در جادههای کشور دانست و گفت :مدیریت
ریسک باید در بیمه خودروها لحاظ شود ،خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث در ماده
 18به مواردی اشاره شده که وضع خودرو ،کاربری خودرو و سال ساخت خودرو باید در
محاسبه هزینه بیمه لحاظ شود .بهگفته معاون وزیر راه و شهرسازی خودروهایی که در
کشور تولید میشود،کمترینایمنیرادربینخودروهایجهاندارندوباید فکریبهحال
خودروهای غیر ایمن کنیم .کشاورزیان از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد خواست که با
کاهش عوارض واردات خودرو ،به ایمن شدن خودروهای مورد استفاده مردم کمک کند.

داستان متفاوت خودروهای بدون راننده

اســتقبال از خودروهای بدون رانند روزبهروز درکشــورهای توسعهیافته افزایش
پیدا میکند .پایگاه خبری «کوارتز» آمریکا با گزارشــی در اینباره اعالم کردایده
خودروهای بدون راننده با توانایی حرکــت خودکار بهقدری با اقبال عمومی روبهرو
شده که در  47شهر جهان بهکار آمده است .طبق گزارش این رسانه آمریکایی در 49

درصد این شهرها ،یک تا سهسال است از خودروهای بدون راننده استفاده میشود و
این شهرها بیشتر در انگلیس ،آمریکا و هلند قرار دارند .البته در برخی شهرهای سوئد،
فنالند ،نروژ ،کانادا ،استرالیا ،فرانسه ،چین ،ژاپن ،کره جنوبی و حتی امارات نیز میتوان
این فناوری را دید ،ازجمله این شهرها میتوان به «آمستردام ،ایدوفن ،هارلم ،روتردام
و واخنینگن» در هلند« ،آستین ،بوستون ،چاندلر ،دیترویت ،السوگاس ،پیتسبورگ،
سان آنتونیو ،سان فرانسیسکو و واشنگتن» در آمریکا و «بریستول ،کمبریج ،لندن،
اکسفورد و میلتون لینس» در انگلیس اشاره کرد .مدیرعامل یک شرکت انگلیسی
در این زمینه اعالم کرده :خودروهای بدون راننده در سال  2018بهطور کامل آماده
بهرهبرداریاند« .کوین کالرک» گفته :درمــورد کاهش قیمت آنها هنوز در ابتدای
راهیم تا خرید آنها برای مصرفکنندگان مقرونبهصرفه باشــد .تحقیقات رسانه
بوکارها
آمریکایی «بلومبرگ» نشان میدهد استفاده از این فناوری ابتدا در میان کس 
رواج پیدا میکند .نکته جالب توجه اینجاســت که اوایل خردادماه سال جاری یک
دستگاه خودوری بدون راننده در پارک علم و فنآوری هرمزگان درکشورمان مورد
آزمایش قرار گرفت .هرچند تقی مهری رئیس پلیس راهور کشورمان همان موقع
اعالم کرد پلیس فعال اجازه تردد به این خودروها را نمیدهد و تردد این خودروها در
جادههای شهری و غیر شهری به تدوین آییننامه و قوانین نیاز دارد تا حقوق مردم
رعایت شود .قرار بود این سیستم پس از پایان آزمایشهای ایمنی نیمه دوم امسال
بهطور رسمی رونمایی شود که فعال خبری از این اتفاق نیست.

واردات  52هزار خودروی چینی در 8ماه اول سال

براساس تازهترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در هشت ماهه نخست امسال
 ۵۲هزار و  ۸۴۴دستگاه خودروی سواری وارد ایران شده که ارزش آن به یک میلیارد
و  ۴۱۲میلیون و  ۸۴هزار و  ۳۴۷دالر میرســد .در این میان کشور امارات متحده
عربی بیشترین میزان صادرات خودروی سواری به ایران را داشته و بهنوعی مهمترین
بندر صادرکننده خودرو به ایران است .براساس این گزارش در این مدت  ۳۶هزار
و  ۹۱۲خودروی ســواری از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است که البته
بخشی از این تعداد خودرو نیز ،خودروهای وارداتی چینی است .از سوی دیگر ،بهطور
مستقیم از چین تنها  ۲۱۷۰دستگاه خودرو به ایران وارد شده که بهنظر میرسد رقم
واقعی واردات خودروی چینی بیش از این باشد ،یعنی از میان خودروهای اماراتی
بخش عمدهای از آن مربوط به خودروهای چینی است که از طریق امارات به ایران
وارد شدهاند .واردات خودروی ایران درمجموع از طریق بیش از  ۶۵کشور جهان انجام
میشود که نام ایاالت متحده آمریکا نیز در این میان بهچشم میخورد.

درآمد دولت ازخودرو در بودجه  97چگونه است؟

حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور یکشنبه  ۱۹آذر الیحه بودجه سال ۱۳۹۷
را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد .نکته مهم در این میان پیشبینی افزایش درآمد
دولت از خودرو و شاخههای مربوط به آن است .در الیحه بودجه  ۹۷بابت حقوق ورودی
خودرو  2هزار و  ۲۰۵میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به رقم مصوب در قانون
بودجه  ۹۶حدود هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .طبق بند درآمدها ،واگذاری
دارایی سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی الیحه بودجه سال  ۹۷بابت حقوق ورودی
خودرو  ۲هزار و  ۲۰۵میلیارد تومان پیشبینی شده است .این رقم در الیحه بودجه ۹۶

معادل  ۳هزار  ۲۰۰میلیون تومان برآورد شده بود ،اما درنهایت رقم  ۱.۳هزار میلیارد
تومان در قانون بودجه  ۹۶مصوب شد .این درحالی است که هماکنون بحثهایی مبنی
بر احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو در دولت مطرح و درحال پیگیری است .دولت
در الیحه بودجه سال  ،۹۷میزان مالیات شمارهگذاری خودرو را هم رقم یکهزار و 683
میلیارد تومان پیشنهاد کرده است .درحالی دولت در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷درآمد
 ۲هزار و  ۲۰۰میلیارد تومانی از محل مالیات واردات خودرو به کشور را درنظر گرفته
است که این رقم در مقایسه با درآمدهای مالیاتی امسال کاهش  ۳۱ /۶درصدی را نشان
میدهد؛ بنابر بودجه مصوب سال  ۱۳۹۶درآمد مالیاتی  ۳هزار و  ۲۲۰میلیارد تومان از
محل واردات خودرو برای دولت در نظر گرفته شد؛ بهرغم آنکه درآمد دولت از این محل
افزایشی در نظر گرفته شده اما بررسی آمار بانک مرکزی در ششماه سالجاری نشان
میدهد که دولت نتوانسته درآمدهای خود از این محل را محقق کند .براساس آمار
بانک مرکزی ،درآمد مالیاتی مصوب برای ششماه سالجاری یکهزار و  ۶۴۰میلیارد
تومان بوده و این در شرایطی است که دولت در این مدت تنها توانست  ۱۳۰میلیارد
تومان درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو کسب کند .این موضوع درحالی است که
در ششماه سال جاری واردات خودرو به کشور با افزایش  ۴۴درصدی مواجه شده است.
برهمین اساس بهنظر میرسد که دولت در بودجه سال آینده درآمدهای خود از این
محل را کاهش داده است؛ همچنین در این الیحه پیشبینی دولت از میزان درآمد از
محل مالیات شمارهگذاری خودرو در سال  ۱۳۹۷مبلغ یکهزار و  ۶۸۳میلیارد تومان
درنظر گرفته شده است .از آنجا که رقم مصوب مالیات شمارهگذاری در بودجه سال
جاری یکهزار و  ۱۱۰میلیارد تومان است؛ بنابراین دولت در این بخش افزایش ۵۰ /۶
درصدی را برای خود درنظر گرفته است.
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راز صـنـعـت

آلودگی هوا

گزارشی از نقش قطعهسازان خودرو در کاهش آلودگی هوای تهران

تروریسم آلودگی

بهتازگی محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران،
مشکل ترافیکی تهران را به مسئله امنیتی تشبیه کرد
و گفت که حتی هوای تهران از داعش نیز خطرناکتر
است؛ اما بهدلیل نبود اطالعات دقیق ،نمیتوان تصور
واضحی از خطر تروریسم آلودگی در تهران و شهرهای
بزرگ ارائه داد.
در ســهماهه پاییز امســال آلودگی هوا تا حد زیادی
مشکالتی را برای شهروندان بهوجود آورد ،بهطوریکه
حتی کار به تعطیلی مــدارس در تهــران و برخی از
کالنشهرهای کشور مثل تبریز و اصفهان کشید .حال
سوال این است که در شرایطی که تنفس نهتنها برای
کودکان و گروههای حســاس سخت شــد ،که نفس
کشیدن برای یکیک شهروندان مشکل میشود ،آیا
تعطیلی مدرسهها راهکار خوبی برای برونرفت از این
بحران است؟
هرساله با شــروع پاییز میزان آالیندهها از سطح مجاز
باالتر میرود .این شرایط بهدنبال برودت هوا ،کاهش باد
و باران تشدید میشود و منظره زشتی در شهرهای آلوده
ترسیم میکند .در اینجاست که اغلب صاحبنظران در
مواجه با این آسمان خاکستری لیستی از مقصران اعالم
میکنند و انگشت اتهام بهسمتی میگیرند ،اما این نشان
دادن مقصران دردی را از شهرهای آلوده و شهروندانش
دوا میکند؟
براســاس آمارهایی که هرازگاهی اعالم میشود ،بین
 80تا  90درصد آلودگی شهر تهران بهدلیل وجود انواع
خودروهاست .ترافیک ،غیر اســتاندارد بودن سوخت
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خودروها ،فرسودگی و کیفیت خودروها از عوامل موثر
در تشدید این آلودگی است .اما با مشخص شدن این
دالیل هم نمیتوان تقصیرها را بهگردن یک وزارتخانه
یا سازمان انداخت و آنها را مجبور به حل مشکل کرد.
درحالی که برخی معتقدند دولت نظارت کافی و اجبار
الزم برای اجرایی شــدن مصوباتی کــه برای کاهش
آلودگی صادر شده است ندارد،گروهی دیگر به مسئولیت
اجتماعی همه اقشار جامعه برای کاهش آلودگی اشاره
دارند و معتقدند از مردم گرفته تا صنعتگران و هنرمندان،
باید در اقدامی جدی برای کاهش آلودگی نقشــی ایفا
کنند و دولتمردان را مجبور به اجرای قوانینی کنند که
میتواند رنگ آبی را به آسمان شهرهایمان بازگرداند.
در این میان قطعهســازان خودرو نیز میتوانند نقش
بهسزایی را اجرا کنند.
بیماریهای ناشی از هوای آلوده

اغلب ما بارها درمورد وضعیت آلودگی هوا و اثرات سوء
آن بر سالمت انسانها و سایر موجودات شنیدهایم .از
سرطان گرفته تا ســکتههای قلبی و مغزی نخستین
مخاطراتی است که برای افراد جامعه بهواسطه هوای
آلوده بهوجود میآید؛ حتی برخی یافتههای مســتند
نشان میدهد آلودگیهوا تا  35درصد احتمال ابتال به
سکته مغزی را افزایش میدهد .براساس آمار بینالمللی
بیماریهــای ناشــی از آلودگی هــوا چهارمین رتبه
گومیر را به خود اختصــاص دادهاند و بنابر گزارش
مر 
سازمان ملل متحد هرساله  ۳میلیون نفر از مردم جهان

بر اثر این پدیده جان خودرا ازدست میدهند؛ همچنین
تحقیقات انجامشده توسط شــرکت کنترل کیفیت
هوا و وزارت بهداشت نیز حاکی اســت که میزان این
آالیندهها در شهر تهران هشت برابر استاندارد جهانی
است ،به اینترتیب روزانه  ۱۲۰۰تن آالینده در هوای
تهران پخش میشــود  .این درحالی اســت که گفته
میشود حدود  ۷۰درصد مرگومیرها در تهران ناشی از
مشکالت تنفسی و قلبی است که این مشکالت ارتباط
مستقیم یا غیرمستقیم با آلودگی هوای تهران دارد.
در این میان اما توســعه حملونقــل عمومی بهویژه
مترو و بی آر تی ،حذف ناوگان فرســوده تاکسیرانی،
اتوبوسرانی و مینیبوسرانی ،احیاء معاینه فنی بهعنوان
بازوی نظارتی شهرداری ،توسعه تجارت الکترونیک و
مدیریت تقاضای سفر ،استفاده از اتوبوس برقی و تاکسی
هیبریدی و نصب فیلتر دوده بر ناوگان دیزل شهرداری
بخشی از مشکالت را حل کنند و قطعهسازانی که امکان
تولید محصوالتی را دارند که در کاهش آلودگی هوا موثر
است نیز باید با پررنگ دیدن این مسئولیت اجتماعی،
البیهایی را برای مشارکت موثرتر در تولید خودروهای
استاندارد و با فیلتر دوده انجام دهند.
خودروهای آالینده

گفته میشــود حدود  ۸۵درصد میزان آالیندگی هوا
در تهران به ناوگان حملونقل مربوط میشود و در این
میان موتورســیکلتهای کاربراتوری بهعنوان وسائل
نقلیه تکسرنشین سهم بهسزایی در افزایش آلودگی

هوای پایتخت ایفا میکنند .براساس آمار از  ۱۱میلیون
موتورسیکلت در کشور ،چهار میلیون موتورسیکلت در
تهران جابهجا میشوند.
یکی از عمدهترین مســائلی که بهویژه در کشورهای
پیشــرفته برای جلوگیری از افزایــش آلودگی هوا
مدنظر قرار میگیرد ،قطعهای به نام «کاتالیســت»
است که دارای عمر مفید بوده و  ۸۰درصد آالیندگی
اگزوزها را کاهش داده و باید پساز پایان عمر مفیدش
تعویض شــود .در ایران چه برای خودروها و چه برای
موتورســیکلتها تعریفی برای تعویض کاتالیســت
وجود ندارد و چنین مسئلهای در کشور مرسوم نیست.
از سوی دیگر اغلب خودروهای سنگینی که در کشور
دیزلی هستند بهشــکل قابلتوجهی آالینده محیط
محسوب میشــود بهطوری که چندی پیش عیسی
کالنتری ،رئیس ســازمان محیطزیســت گفت۵۱ :
درصد آلودگی شهر تهران ناشی از تردد  ۲۰تا  ۲۵هزار
کامیون است که شبانه وارد تهران میشوند.
گفته میشود ،از مجموع ذرات معلق تولیدی در شهر
تهران ۲۳ ،درصد ســهم کامیونها ۴ ،درصد ســهم
مینیبوسها۱۲ ،درصد ســهم اتوبوسهای شرکت
واحد و  ۱۸درصد سهم سایر اتوبوسها است .از اینرو
باتوجه به دیزلی بودن ناوگانهای یادشــده میتوان
نتیجهگیری کرد که خودروهای دیزلی عامل مهمی
در آالیندگی شهر تهران هستند.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و باتوجه به منابع
آالیندگی فیلتر جاذب دوده تنها راهکار واقعی کاهش
ذرات معلق خروجی از خودروهای دیزلی است ،البته
این راهکار مقوله جدیدی نیست بلکه نصب فیلتر دوده
بهمنظور حذف ذرات معلق خروجی از اگزوز خودروهای
دیزلی از سال  ۱۹۹۴میالدی در کل دنیا آغاز شده است.
مهدی رضایی فعال حوزه محیطزیســت با اشاره به
تصویب قانون فیلتر دوده از مهرماه ســال  ،۹۵گفته

است :این مصوبه از دو قســمت تشکیل شده که یک
بخش آن بــرای خودروهای نو و بخــش دیگر برای
خودروهای کارکرده اســت که متاسفانه این مصوبه
ارزشمند در اجراء با مشکالت بســیاری روبهرو بوده
است.
اورند و تولید DPF

مهندس علیرضــا اصالنی معاونت بهبود و توســعه
شــرکت هلدینگ رایزکو نیز در این بــاره میگوید:
بیشاز  70درصد منابع آلودگی هوا در کالنشهرهای
ما بهدلیل وسایل نقلیهای هســتند که در شهر تردد
میکنند پس هرچقدر بیشــتر بایــد روی این منابع
آلودگی هزینه کنیم .این درحالی است که بیتوجهی
به ایــن ذرات معلقی که بهواســطه خودروها در هوا
پراکنده میشود ،چنان تبعات سوئی بر سالمتی افراد
دارد که با هیچ بودجهای نمیتوان آنرا جبران کرد،
چراکه هیچ سیستم تصفیهای که در دستگاه تنفس
داریم نمیتواند این آالیندهها را حذف کند و مستقیم
وارد خون شده و همین ذرات معلق منجر به نازایی و
سرطان و هزاران بیماری دیگر میشود.
او بهترین راهکار را برای مقابله با این ذرات معلق این
میداند که نگذاریم آنها از خودرو خارج شوند .چراکه
وقتی وارد هوا شــوند کاری نمیتــوان کرد .اصالنی
میگوید :همه افراد هم به اشکال مختلف در معرض این
دود قرار دارند .کسانی که داخل شهر تردد دارند بیشتر
استنشاق میکنند و آن کسی که در خانه نشسته است
کمتر استنشاق میکند .درواقع میزان در تماس بودن
متفاوت است وگرنه ذرات معلق در هوای همهجا هست.
اصالنــی با بیــان اینکه منبــع اصلی ایــن  PMدر
خودروهای دیزلی اســت ،میگوید :بهدلیل ماهیت
احتراق داخل موتور خودرو  PMزیادی تولید میشود.
بهترین راهکار برای حدف این  PMوســیلهای است

بهاســم  DPFکــه ذرات معلق را تــا قطر یکصدم
میکرون کامال حذف میکند.
از سال  ۲۰۰۹زمانی که اســتاندارد یورو  5بهاجرا در
آمد همه خودروهای دیزلی باید مجهز به قطعهای به
نام  DPF ,Diesel particulate filterمیشدند که
در اگزوز خودروهای دیزلی نصب میشود و آالیندگی
آنرا تا حد زیادی کاهش میدهد.
هدف این اســتاندارد کاهش ۸۰درصد ذرات دیزل
(دوده) اســت ،گرچه این قطعه در بازه معینی بعداز
اســتفاده از خودرو باید تعویض شود ،اما اثرات مثبت
آن در کاهش آلودگی هوا بهحدی است که درمجموع
هزینههــای دولتهــا را در حوزه ســامت کاهش
میدهد.
در ایــران طــی اطالعیــهای از ســوی پلیــس به
خودروسازیها اعالم شده است که از ابتدای دیماه
سال  ۱۳۹۵تمام محصوالت بایستی به این سیستم
مجهز شوند ،اما از آنجایی که قیمت خرید هر دستگاه
 DPFجهت نصب بر کامیونها میزان زیادی در قیمت
محصوالت تاثیر میگذارد ،بهنحوی که خودروسازها
تمایلی برای نصب این قطعه ندارند.
اصالنی بااشــاره به قانونی برای نصب این قطعه روی
تمام خودروهای دیزل میگوید :گویا اجباری به اجرای
آن وجود ندارد ،چراکه هنوز هم خودروهای سنگینی
که تازه تولید میشوند نیز مجهر به این قطعه نیستند.
او میگوید :البته چندی اســت که شــرکت اورند با
تولید این قطعه قصد دارد که  150دستگاه فیلتر روی
اتوبوسهای شرکت واحد نصب کند که بخشی از آن
نصب شده است.
براساس این گزارش خوردوسازان با هزینهای معادل
 10تا  12میلیون میتوانند یک کامیونت را به DPF
مجهز و در سال از ورود حجم زیادی از آالینده به ریه
شهروندان جلوگیری کنند.
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راز صـنـعـت

نمایشگاه

گزارشی از سه نمایشگاه برتر خودروی جهان

رقابت در فرانکفورت
ژنو و دیترویت
نمایشــگاه بینالمللی
خودروی آلمان  IAAکه
بیشتر با نام نمایشگاه
خــودروی فرانکفورت
آرش فرحزاد
شــناخته میشــود
ازجمله بزرگتریــن و مهمتریــن رویدادهای صنعت
خودرو محســوب میشود .این نمایشــگاه هر دوسال
یکبار در یکی از مهمترین کشورهای خودروساز دنیا
یعنی آلمان برگزار میشــود .اولینبار در سال 1897
شــهر برلین میزبان تنها  8خودرو بود و ســنگ بنای
 IAAهمانجا گذاشته شد .پساز استقبال خوبی که از
این گردهمایی صورت گرفت برگزاری آن بیشازپیش
مورد توجه قرار گرفت بهگونهای که در ســال 1939
تعداد بازدیدکنندگان به هشــتصدهزار نفر رسید ،اما
در سال  1951بود که شــهر فرانکفورت برای اولینبار
میزبان نمایشگاه بینالمللی آلمان شــد .در این سال
بیش از پانصد هزار نفر از نمایشگاه خودرو بازدید کردند.
تاریکترین دوره این نمایشگاه مربوط به سال 2001
بود که واقعه  11سپتامبر سایه ســنگین خود را روی
جو نمایشــگاه انداخته بود .از سال  1991میالدی این
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نمایشــگاه به دو بخش صنعتی و خودرو تقسیم شده
است بهگونهای که نمایشگاه مدلهای صنعتی و تجاری
در سالهای زوج و در شهر هانوفر آلمان برگزار شده و
نمایشگاه مشهور فرانکفورت که به خودروهای شخصی
اختصاص دارد در سالهای فرد برگزار میشود .بهطور
معمول برای برگــزاری هرباره این نمایشــگاه به 12
ساختمان نیاز است .در نمایشــگاه امسال فرانفکورت
تعدادی از پیشــتازان صعنت خودروســازی جهان از
جدیدترین تولیدات خود رونمایی کردند که به تعدادی
از آنها اشاره میکنیم .بیشک نام مرسدسبنز ،بهتنهایی
جذابیت زیــادی ایجاد میکند .پــس عجیب نبود که
اَبَرخودروی ایــن برند ،الماس درخشــان فرانکفورت
 ۲۰۱۷باشد .این محصول بهمناسبت  ۵۰سالگی AMG
عرضه خواهد شد و البته بار تبلیغاتی باالیی نیز بههمراه
خواهد داشت .تا قبلاز نمایشگاه فرانکفورت هیچ تصویر
واضحی از خودروی  AMGپروژه یک منتشــر نشده
بود و صرفا پنج تیزر کوتــاه با حضور لوئیس همیلتون،
گوشــههایی از طراحی آنرا بهنمایش گذاشته بودند.
چند ماه پیش ،مرسدس از سیستم محرکه پروژه یک
رونمایی و تأیید کرد که این هایپرکار ،یک اَبَرخودروی

هیبریدی تمام چرخ محرک با حداقل هزار اسب بخار
قدرت خواهد بود .دو موتور الکتریکی  ۱۶۱اسب بخار،
چرخهای جلو خودرو را بهحرکت درمیآورند؛ درحالی
که یک پیشرانه شش سیلندر  ۱.۶لیتری توربوشارژ با
حداقل  ۷۰۰اسب بخار قدرت ،از طریق یک جعبهدنده
اتوماتیک هشتسرعته نیرو را به چرخهای عقب ارسال
میکند .تا یکسال پیش ،برنام ه تویوتا و هوندا در زمین ه
ســاخت خودروهای هیدروژنی چندان جدی گرفته
نمیشــد و حتی پساز عرض ه محصــوالت تجاری نیز
آینده مدلهای مجهز به پیشــرانههای پیل سوختی،
مبهم بهنظر میرســید .بااینحال ،بهنظر میرسد که
مرسدسبنز ،به موضوع سوخت هیدروژنی با جدیت نگاه
میکند و حتی یک نمونه مفهومی به نام EQ F-Cell
روانه بازار خواهد کرد .مرســدسبنز  ،F-Cellترکیبی
از فناوریهــای مربوط به پیل ســوختی هیدروژنی و
موتور الکتریکی خواهد بود تا اولین خودروی هایبرید
هیدروژنی دنیا باشد .بنا به شــایعات مطرحشده ،این
مدل میتواند با هربار شارژ ،مســافتی در حدود ۵۰۰
کیلومتر طی کند .یکی از مهمترین خودروسازان اروپا
رنو است که در نمایشگاه امسال حضوری پررنگ داشت.
دپارتمان رنو اســپرت ،برای عالقهمندان خودروهای
تقویتشــده و مســابقهای ،کامال شناختهشده است.
این بخــش از رنو که با نــام اختصاری  RSشــناخته
میشود ،در دنیای موتوراسپرت سابقه درخشانی دارد
و حتی در فرمــول یک هم فعالیــت میکند؛ درحالی
که فولکس گلف  GTمحبوبتریــن هاچبک داغ بازار
اروپا محسوب میشود و نسخه  Rاز نسل جدید هوندا
سیویک هم معرفی شده اســت ،جای خالی مگان RS
مدرن ،بیشازپیش احســاس میشود .جزئیات زیادی
از تواناییهای فنی مدل آینده این خودرو منتشر نشده
اســت؛ اما باتوجه به رقبا ،میتوان اطمینان داشت که
مگان  RSبعدی با پیشرانه توربوشارژ  ۲لیتری عرضه
شود و بیشاز  ۳۰۰اسب بخار قدرت داشته باشد.
تویوتا هم در نمایشگاه فرانکفورت ســورپرایز داشت.
همانطور که پیشبینی میشــد ،امــروزه کراساور
هیبریدی تویوتا ،حضور قدرتمندی در بازار جهانی دارد
و با استقبال خوبی مواجه شده است .این موضوع ،مسلما
تویوتا را به ارائ ه مدلهای قدرتمندتر و جذابتر تشویق

نمایشگاهفرانکفورت
خواهد کرد .با اینحساب ،نسخ ه  Hy-Powerاز تویوتا
 ،C-HRمیتواند اولین کراساور هیبریدی تقویتشد ه
تاریخ باشــد .فولکس هم در این نمایشگاه بیکار نبود،
هرچند خبری از نمونه نهائی و آماده تولید خودروهای
برقی ســری  I.Dنیســت ،تعداد مدلهــای مفهومی
فولکسواگن در این گروه ،هرروز بیشتر میشود .نسخه
اولیه کراساوور مفهومی و تمام برقی فولکس بهعنوان
عضو جدیــدی از خانواده خودروهــای برقی  ،.I.Dدر
نمایشگاه خودروی شانگهای معرفی شد .درحال حاضر،
مدل ( I.D. Buzzنســل جدید و برقی از ون افسانهای
برقی Concept.
فولکسواگن) و هاچبک کامپکــت ِ
( I.Dبا توانایی حرکت تا مسافت  ۳۹۰تا  ۶۰۰کیلومتر
با یکبار شــارژ) نیز عضوی از خانواده  .I.Dهستند .در
خــودروی  ،I.D. Crozzپنلهای خورشــیدی جلب
توجه میکنند ،البته در چهار گوشــه سقف واحدهای
لیدار را میبینیم که وجــود قابلیتهای خودران را در
 I.D. Crozzتأییــد میکنند .احتمــاالً این ویرایش
جدید ،از همان پیشران ه برقی نسخ ه اولیه با قدرت ۳۰۲
اسب بخار و توانایی طی کردن  ۵۰۰کیلومتر مسافت با
یکبار شارژ استفاده میکند .بامو هم حداقل با دو مدل
جدید به نمایشگاه فرانکفورت آمد .سالهای زیادی از
تولید خودروهای  i3و  i8در مجموعه بیامو میگذرد.
این محصوالت ،هرچند تمام برقی ،پرفروش و بسیار کارا
هستند؛ بهدالیل مختلف ازجمله نوع بدنه و قیمت غیر
اقتصادی ،مورد توجه عمــوم مردم دنیا قرار نگرفتهاند.
این موضوع ،بــیامو را به فکر ســاخت یک محصول
مدرن با فناوریهای ســری  iانداخته است که مسلما،
 i5نام خواهد داشت .محصول جدید بهصورت مفهومی
در نمایشــگاه خودروی فرانکفورت حضور داشت؛ اما
در برنامه تولید بیامو تا پیشاز آغاز ســال  ۲۰۲۱قرار
دارد .مدت زیــادی از معرفی بیامو ســری  ۸در قالب
یک خودروی مفهومی نمیگذرد .این خودرو شــدیدا
مورد تحسین کارشناسان واقع شده است و طرفداران
بیامو امیدوارند شــاهد رونمایی از مدل نهائی و قابل
تولید آن باشند؛ درحالی که بیامو سری  ،۸میتواند به

سلطنت مرسدس کالس  Sکوپه در کالس لوکسهای
دودر پایان دهد؛ نمونه مسابقهای و غیر جادهای آن در
فرانکفورت رونمایی شد .اگر  M8 GTEتولید شود ،در
اقدامی کمسابقه شاهد معرفی نسخه مخصوص پیست
یک خودرو ،پیشاز تولید نمونه جــادهای آن خواهیم
بود .یکی دیگر از مشــهورترین خودروسازان چینی در
بازار جهانی که تالش زیــادی برای حضور در بازارهای
غیر آسیایی دارد ،چری است .سالهای گذشته ،شاهد
کسب جوایز متعدد و معتبر توسط کراساور چری تیگو
 ۷بودیم و اینبار طرح مفهومی دیگری از این خودروساز

نمایشگاه بینالمللی
خودروی آلمان  IAAکه
بیشتر با نام نمایشگاه
خودروی فرانکفورت
شناخته میشود ازجمله
بزرگترین و مهمترین
رویدادهای صنعت خودرو
محسوب میشود .این
نمایشگاه هر دوسال
یکبار در یکی از مهمترین
کشورهای خودروساز
دنیا یعنی آلمان برگزار
میشود .اولینبار در سال
 1897شهر برلین میزبان
تنها  8خودرو بود و سنگ
بنای  IAAهمانجا گذاشته
شد

چینی ،روان ه نمایشگاه خودروی فرانکفورت شد .مدیران
چری ،این خودروی مفهومی را کامال مشــابه نمونهای
میدانند که بــهزودی روی خط تولیــد خواهد رفت و
مجهز به پیشران ه مدرن هیبرید یا تمامبرقی خواهد بود.
مهمترین نمایشگاه خودروی اروپا

در مقایســه با نمایشــگاه خودروی ژنــو و دیترویت،
نمایشگاه فرانکفورت از شــهرت و محبوبیت کمتری
برخوردار است .از ســویی دیگر نباید فراموش کرد که
مهد خودروســازی دنیا ،مســلما یکی از قدیمیترین
رویدادهای مربوط به این صنعــت را میزبانی میکند.
نمایشگاه خودروی آلمان از سال  ،۱۸۹۷بیشاز ۱۲۰
سال قبل ،پذیرای عالقهمندان و کارشناسان بوده است؛
درحالیکه ژنو و دیترویت ،بهترتیب  ۱۱۲ســال و ۶۴
سال قدمت دارند .نمایشگاه خودروی آلمان بهعنوان
نمایشــگری از بــازار و فنآوریهای خــودروی اروپا
شناخته میشود و به همیندلیل ،بعضی از خودروسازان
مشهور دنیا که در اروپا حضور کمرنگی دارند ،طبیعتا
در نمایشگاههای ساالنه فرانکفورت هم غایب خواهند
بود .باوجود آنکه آلمان یکی از قطبهای خودروسازی
جهان بهشمار میآید اما نمایشگاه خودروی فرانکفورت
از اعتبار کمتری نســبت به نمایشــگاه خودروی ژنو
 ،توکیو و حتی دیترویت برخوردار اســت .نمایشــگاه
خودروی ژنو را میتوان معتبرترین نمایشــگاه خودرو
در اروپا دانست .نمایشگاه بینالمللی خودرو ژنو در ماه
مارس هر سال در ژنو کشــور سوئیس برگزار میشود.
محل برگزاری آن یک مرکز همایش در نزدیکی فرودگاه
بینالمللی ژنو اســت که توسط ســازمان بینالمللی
تولیدکنندگان وســایل نقلیه موتوری ســازماندهی
میشــود و یکی از بزرگترین نمایشــگاههای خودرو
در سطح دنیا بهحســاب میآید .این نمایشگاه خودرو
که نخستینبار در ســال  ۱۹۰۵برگزار شــد ،تقریبا
میزبان تمامــی انواع خودروهای با موتور درونســوز
در طول تاریخ خودرو بوده اســت؛ یعنــی از زمانی که
خودروهای با سوخت بنزین و ماشینهای بخار ساخته
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شــدند .بهطور معمول اَبَرخودروها بیشترین توجه را
در این نمایشگاه بهخود جلب میکنند .دایره فعالیت
این نمایشــگاه تنها به خودرو محدود نبوده و مسائل
مرتبط بــا آن همچون خودروهای نمونــه ،تجهیزات
تازه ،پیشــرفتهای تکنیکی ،قراردادهای بینالمللی
و مســائل سیاســی و اجتماعی نیز در این نمایشگاه
خودرو مطرح شده اســت .باید درنظر داشت باوجود
آنکه سوئیس هیچ صنعت خودروی بومی ندارد ،اما این
نمایشگاه محل بسیار خوبی برای رقابت خودروسازان
بهحســاب میآید .نمایشــگاه خودروی ژنو باتوجه به
ماهیت خود مملو از رونمایی از انواع خودروهای لوکس
و سوپراسپرتها است و بههمین دلیل جزو رویدادهای
محبوب عالقهمندان به صنعت خودرو است .در همین
راستا نیز در نمایشــگاه ژنو  ۲۰۱۷شاهد پردهبرداری
از چندین سوپراســپرت جذاب بودیم که در آیندهای
نزدیک عرضه میشــوند و قطعا حرارت ایــن بازار را
بیشازپیش باال میبرند .فراری با  ۸۱۲سوپرفست به
ژنو  ۲۰۱۷آمد .این خودرو جایگزین  F12 tdfخواهد
شــد و به قدرتمندترین پیشرانه  ۱۲ســیلندر فراری
مجهز است و توانایی تولید  ۷۹۰اســب بخار را دارد،
اما فراری تنها ســازنده سوپراسپرت ایتالیایی نبود که
با دســت پر به ژنو آمده بود .المبورگینی نیز با معرفی
هوراکان پرفرمنته ،توانایی خــود را تولید خودروهای
بسیار سریع ،به رخ همگان کشــید .این سوپراسپرت
به پیشرانه بهینهشــده  ۱۰ســیلندر هوراکان مجهز
اســت و با توجه به تغییرات گسترده در قوای محرکه،
سیســتم انتقال قدرت و آیرودینامیک بدنه ،موفق به
شکستن رکورد نوربرگرینگ شده است که پیشتر در
اختیار پورشه  ۹۱۸بود .عالوه بر خودروسازان ایتالیا،
شرکتهای مطرح آلمانی نیز در ژنو خوش درخشیدند.
مرســدسبنز از جدیدترین پــروژه انحصاری AMG
رونمایی کرد .سدان مرسدس  ،AMG GTبا پیشرانهی
 ۸۰۰اسب بخاری و طراحی جذاب بدنهی خود ،سعی
بر کســب بازار پورشــه پانامرا دارد .از طرف دیگر نیز
پورشه با رونمایی از نســل جدید  911GT3با امکان
سفارش جعبهدندهی دستی ،شــور و شوق زیادی را
برای عالقهمندان این دسته از خودروها به همراه آورد.
بدین ترتیب افرادی که به دنبال تجربهی ناب رانندگی
هستند ،میتوانند از پیشرانه تنفس طبیعی  ۵۰۰اسب
بخاری و جعبهدنده  ۶سرعته دستی  911GT3لذت
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اولین نمایشگاه بینالمللی
خودرو در ابتدای هر سال
میالدی در آمریکا برگزار
میشود .این نمایشگاه
که نمایشگاه بینالمللی
خودروی آمریکای شمالی
نام دارد هرساله بهترین
خودروسازان جهان را
به دیترویت در ایالت
میشیگان میکشاند.
در نمایشگاه خودروی
دیترویت  ،۲۰۱۷تعداد
زیادی از خودروسازان
حضور فعالی داشتند و
جدیدترین دستاوردهای
خود را معرفی کردند
ببرند .مکالرن نیز در ژنو  ۲۰۱۷با رونمایی از ،720S
برای ســایر تولیدکنندگان سوپراسپرتها خطونشان
کشید 720S .بهبودهای متعددی را نسبت به 650S
تجربه کرده اســت و اکنون در کمتــر از  ۲.۸ثانیه به
سرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت میرسد تا بدینترتیب
خود را بهعنوان سریعترین خودروی بازار با قیمت کمتر
از  ۵۰۰هزار دالر معرفی کند و در کنار اَبَرخودروهای
میلیون دالری بایستد .در کنار معرفی انواع مختلفی از
خودروهای توانمند ،تعداد زیادی از خودروهای لوکس
نیز در نمایشگاه ژنو  ۲۰۱۷معرفی شدند .ولوو ،XC60
لکسوس  ،LS 500hآئودی  Q8اسپرت و فولکسواگن
آرتئون برخی از مهمترین خودروهای رونماییشده در
رویداد خودرویی ژنو بودند.
اولین میعادگاه ساالنه خودروسازان

اولین نمایشــگاه بینالمللی خودرو در ابتدای هر سال

میالدی در آمریکا برگزار میشــود .این نمایشگاه که
نمایشــگاه بینالمللی خودروی آمریکای شمالی نام
دارد هرساله بهترین خودروسازان جهان را به دیترویت
در ایالت میشیگان میکشــاند .در نمایشگاه خودروی
دیترویت  ،۲۰۱۷تعداد زیادی از خودروسازان حضور
فعالی داشتند و جدیدترین دستاوردهای خود را معرفی
کردند .مطرحتریــن خودروســازهای جهان ،حضور
گســتردهای در این رویداد داشتند و با نمایش آخرین
دستاوردها ،تواناییهای خود را به رخ کشیدند .تویوتا
از ســتارگان نمایشــگاه خودروی دیترویت بود .غول
خودروسازی جهان ،مدل  ۲۰۱۸تویوتا کمری را معرفی
کرد تا عالقهمنــدان به دنیای خودرو ،با نســل جدید
محبوبترین سدان جهان آشنا شوند .تویوتا همچنین
از نسل جدید سدان لوکس لکسوس  LSرونمایی کرد
که با طراحی خیرهکننده خود ،به رقابت با ســاطین
این بخش ،مرســدسبنز اسکالس و بیامو ســری
هفت خواهد رفت .یکی دیگر از ســتارههای نمایشگاه
دیترویت  ،۲۰۱۷ســدان اسپرت کیا اســتینگر بود.
توسع ه این خودرو در استودیوی طراحی کیاـ هیوندای
در آلمان و زیر نظر پیتر شرایر انجام گرفته است .توانایی
حرکتی استینگر نیز در پیســت نوربرگرینگ و زیر
نظر مدیر اســبق بخش  M Powerبیامو تست شده
است .مدیران کیا درخصوص استینگر عنوان کردند که
این خودرو دید جهان را به برند کیا تغییر خواهد داد.
شاسیبلند لوکس و کوپ ه آئودی  Q8از دیگر محصوالت
شاخص رویداد خودروی اخیر بود .این خودرو به رقابت
با بیامو  X6خواهد رفت .شاسیبلند  ،GLAنسل جدید
ای کالس کوپه و  AMG GT Cنیز توسط مرسدسبنز
معرفی شــدند و بیامو رقیب قدیمی این شــرکت ،از
قویترین و همچنین کممصرفترین نســخه ســری
 ۵رونمایی کرد .یکی از خودروهای شاســیبلند این
نمایشــگاه محصول جدید فولکسواگن یعنی تیگوان
آلاسپیس است که بهقصد رقابت با حریف سرسخت
ژاپنی خود یعنی نیســان اکستریل وارد میدان شده
است .شاسیبلند بزرگ شهری فولکسواگن با ظرفیت
 ۷سرنشــین که احتماال رقابت سرسختی را با لندرور
دیســکاوری نیز در پیش خواهد داشت .افزایش ۲۲۰
میلیمتری طول تیگوان آلاســپیس نسبت به نسخه
معمولی خود ،دلیل قاطعی برای یدک کشیدن کالس
بزرگ این خانواده آلمانی است .مشخصات فنی مدلی
که قرار است در بازار آمریکا عرضه شود ،شامل نیروگاه
کوچک  ۴ســیلندر  ۲لیتری اســت که از توان ۱۸۴
اسببخاری و گشتاور  ۳۰۰نیوتونمتری سود میبرد.
طرح مفهومی ویموشن نیســان هم ،نگاهی به آینده ِ
نهچندان دور صنعت خودروســازی است که بهنوعی
ما را با نســل خودروهای آینده آشنا میکند .طراحی
آیرودینامیک با انحنا و خطوط زیاد در سراســر بدنه،
جدای ظاهر عجیب و جدید نسبت به خودروهای امروز،
آیرودینامیک مثالزدنــی را نیز برای این ژاپنی پرادعا
بههمراه آورده اســت .این خودرو از سیستم رانندگی
خودکار بهره میبرد که پلی برای آشــنایی با رانندگی
خودروهای آینده است .دلیل نام ویموشن ،جلوپنجره
نیسان بوده که بهشکل حرف  Vدرآمده است ،اقدامی
که بهعنوان یکــی از المانهای مطــرح زبان طراحی
جدید این ژاپنی با این الگوی منحصربهفرد شــناخته
میشــود .در مورد مشــخصات فنی این خودرو هنوز
اطالعاتی منتشر نشده اســت و تا قطعی شدن برنامه
نیسان برای تولید این مدل باید منتظر بمانیم.

راز صـنـعـت

پــرونــده  -سالگرد برجام

سالگرد برجام
و صنعت خودرو

در پرونده برجام بهسراغ کارشناسان صنعت خودرو رفتهایم تا
تاثیرات این عهدنامه پرماجرا را بر واردات خودرو ،تولید خودرو و
قطعهسازی بدانیم .با ما همراه باشید تا در آستانه سالگرد برجام
از نکات مثبت و منفی این قرارداد بیشتر آگاه شویم.
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گفتوگو

در گفتوگو با مرتضی سبحانی ،معاونت توسعه کسبوکار اورند پیشرو مطرح شد

قطعهسازي ايران پساز برجام

تحریمهای ایجاد شده علیه ایران در چند سال گذشته بسیاری از صنایع را تحت تاثیر خود قرار داده
بود ،صنعت خودروسازی کشور هم از این قائده مستثنی نبوده و شرکتهای تولیدکننده قطعات
خودرو ،تامینکنندگان مواد اولیه ،خودروسازها و بهطور کلی تمامی زیرمجموعههای این صنعت
عظیم ،نهتنها در تامین مواد مورد نیاز خود دچار مشکل شده بودند ،بلکه هزینهها هم بهتبع این
تحریمها افزایش چشمگیری داشته و باعث شده بود رونق از فضای صنعتی کشور خارج شود .اما با
تصویب برجام و پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی آن سالها ،بار دیگر چرخ صنعت کشور به حرکت
درآمد و انگیزهای تازه در میان اهل فن شکل گرفت .اورندپیشرو هم از این قائده خارج نبوده است
و در تمام سالهای تحریم مانند دیگر رقیبانش شرایط سختی را سپری کرد .اما حال باید دید این
شرکت پس از برجام چه شرایطی را سپری میکند و تاثیر رفع تحریمها در بخشهای مختلف آن به
چهشکل بوده است ،بههمین منظور با مرتضی سبحانی ،معاونت توسعه کسبوکار اورند پیشرو به
گفتوگو نشستیم تا شرایط اورند پیشرو را پیش و پساز برجام بررسی کنیم.

برای شروع ،برایمان شرح دهید اورند پیشرو از
ابتدای شروع فعالیت خود تا امروز تا چه اندازه
به اهداف تعیینشده دست یافته است؟
زمانی که اورند پیشرو شروع به فعالیت کرد ،تنها
بر تولید لولههای سوخت فعالیت میکردیم اما
به مرور زمان با کســب دانش و تجربه و سنجش
نیاز مشتری ،کار گسترش یافت و سایر قطعات
سیستم سوخترسانی خودرو هم در خط تولید
اورند قرار گرفت و امسال هم موفق به تولید ریل
سوخت شــدیم .فعالیتهایی که تاکنون انجام
شــده اســت همواره بر پایه نوآوری و تغییرات
مثبت ،همچنیــن ارائــه تکنولوژیهای جدید
برای صنعت خودروسازی کشــور بوده است .از
سال  ،1387در حوزه سیســتم سوخترسانی
ایــن قابلیت را داشــتیم که تولیــد را برمبنای
استانداردهای یورو چهار انجام دهیم ،اما فراگیر
شدن و انبوهسازی این سیستم و بهواسطه عدم
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ارائه تاییدهای الزم توسط اداره استاندارد و نبود
فشــار کافی برای اســتفاده از یورو چهار ،عمال
شرایط تغییر از ســال  1393فراهم شد .بخشی
از موفقیت در برآورده کردن نیاز مشتری خالصه
میشــود که در این زمینه باید مشتریهایمان
بگویند ما چقــدر موفق بودهایم .ســعی کردیم
تکنولوژی روز را برای همه خودروسازها تامین
کنیم.
چرا گسترش تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه
قطعهسازی در ایران با تاخیر استفاده میشود؟
این موضوع از یکســو بــه نبود اجبــار و الزام
دولت برمیگردد و از طرف دیگر میتوان گفت
خودروســازها هم به دالیل مختلــف درمقابل
این تکنولوژیها مقاومــت میکنند .چراکه هر
تکنولوژی نو و تازهای که در تولید قطعات ایجاد
میشــود ،با یک هزینهای همراه است؛ بنابراین
بخشی از مقاومت خودروسازها میتواند ناشی از

این موضوع باشد که تامین مالی برایشان دشوار
است ،اما نکته مهمتر این است که دستگاههای
دولتی ،هم تا مدتها پس از ایجــاد تکنولوژی
اجبار و اصراری بــرای اســتفاده از آن ندارند،
درحالی که هرچه استانداردهای محیطزیستی
و قوانین قویتر باشــد ،قطعهســازی پیشرفت
بیشتری میکند .حال آنکه در حوزه قطعهسازی،
توانمندی خوبی وجود دارد اما شرایط و محیط
برایشان فراهم نبوده است ،درحالی که خیلی از
قطعهسازها با شرکای خارجی در ارتباط هستند
و دانش فنی الزم را کسب میکنند که باید زمینه
استفاده از این استعدادها فراهم باشد؛ بنابراین
در یک جمعبندی کلی میتــوان گفت زنجیره
خودروسازی ،قطعهســازی و دولت باید بهطور
هماهنگ با یکدیگر و همسو با یک هدف حرکت
کنند تا تکنولوژی روز در ایران هم جایگاه خود
را پیدا کند و نتیجه ایجاد چنین شرایطی بهبود
سطح کیفی زندگی مردم است.
تحریمها در شبکه قطعهسازی و خودروسازی
کشور و بهطور مشخص در فعالیتهای شرکت
اورند پیشرو چه تاثیری گذاشته بود؟
تحریم شاید یک بحث سیاســی باشد ،اما تاثیر
مســتقیمی در اقتصاد و معیشــت مردم دارد.
خودروسازی و قطعهسازی کشــور هم بیتاثیر
از تبعات تحریمها نبود و درنهایت فشــار اصلی
روی مردم آمد .در یک بــازه زمانی مردم انتظار
تامین خودرو داشــتند اما خودروساز با معضل
تامین قطعات روبهرو بود ،قطعهســاز مشــکل
تامین مواد اولیه را داشــت که این عوامل سبب
شده بود قطعهسازها مجبور باشــند از راههاي
مختلف مواد اوليه مورد نيــاز را تامين كنند .در
آن شرايط بحراني ضوابط قانوني هم بهطور كامل
رعايت نشد و سبب شد تا كاالهاي كمكيفيت كه
استانداردهاي الزم را نداشتن تنها براي خروج از
بحران و رفع نيازهاي آن مقطع زماني وارد كشور
شــود كه عواقبش هنوز هم وجود دارد .ارتباط
قوي كه ميتوانســت بين قطعهسازها و شركاي
خارجيشان حفظ شــود از بين رفت و درنهايت
مردم متحمل ضرر شــدند و استفاده بهينهشان
تحت تاثير قرار گرفت و مــردم مجبور بودند در
آن مقطع زماني با پرداخت هزينه باال ،خودروي
كمكيفيت تحويل بگيرند.
آيا تحريمها عالوه بر مشــكالت مالي ،ســد
راه پيشــرفتهاي علمي و فني قطعهسازي و
خودروسازي ايران هم بود؟ چقدر باعث عقب
افتادن توان علمي ما از استاندارد جهاني شد؟
شركت اورند پيشــرو با تمام هزينههایي كه در

تحريمها داشت ،توانست آخرين تكنولوژيهايي
كه برايش برنامهريزي كرده بود را انجام دهد اما با
پرداخت هزينه باالتر .باتوجه به برنامهريزيهاي
ما پيش از شروع تحريم ،شرايط تكنولوژيكي در
شرايط تحريم دور زده شــد ،اما هزينه باالتري
برايمان ايجاد شــد و تحريمهایي از اين جهت
فشار مضاعفي را بر اورند پيشرو وارد كرد اما در
مقابل برخي مذاكرات ما در سطح بينالمللي به
سرانجام نرسيد و اگر تحريم وجود نداشت قطعا
سرعت رشــدمان خيلي بيشــتر از حاال بود ،اما
دستاندازي ايجاد شد كه بهراحتي نتوانيم نيازها
را تامين كنيم.
شــرايط در دوران پســابرجام براي صنعت
قطعهسازي و خودروسازي به چه سمتي هدايت
شد؟
بعد از رفع تحريمها ورود شركتهاي خارجي به
ايران زياد شد و اين واقعيتي است كه نميتوان
انكار كرد .مذاكرات خوبــي صورت گرفت اما در
حال حاضــر هنوز هم اوضــاع آنطوركه انتظار
ميرفت ،نيست .بسياري از شركتهاي خارجي
براي حضور در ايران مطمئن نيستند .مذاكرات
زيادي انجام ميشــود اما اينكه به نتيجه برسد
هنوز مشــخص نيســت كه نتيجــه انتخابات
رياستجمهوري آمريكا و روي كار آمدن ترامپ
هم مزيد بر علت شد و سبب شد تا اوضاع پس از
تصويب برجام آنطور كه انتظار ميرفت نباشد.
امور بانكي بينالمللي اگرچه بهتر از قبل شــده
اســت اما هنوز هم اوضاع براي خريدوفروش در
عرصه بينالمللي هموار نشــده است .تمام اين
شرايط ســبب شــده تا انتظاري كه كل شبكه
قطعهســازها از پــساز برجام داشــتند تامين
نشــود ،اگرچه شرايط بســيار بهتر از دوره قبل
است .قبال كشــورهاي خارجي جواب سالم ما
را هم نميدادند اما در شــرايط فعلي وضع بهتر
است .بايد تالشها بهســمتي باشد كه ورود ارز

و سرمايهگذاري از طرف شركاي خارجي بيشتر
شــود و به عبارتي شــركتهاي خودروسازي
خارجي در ايران پايبند شوند و ترسشان از بين
برود.
قوانين موجود در كشور را در زمينه قطعهسازي
چطور ارزيابي ميكنيد؟
در زمينه قوانين جاي كار بســياري وجود دارد
و بســياري از قوانين گمركــي و مالي قديمي و
ناكارآمد اســت .قوانين گمركي طوري است كه
بهراحتي قطعاتي كه در كشــور توان توليدشان
وجود دارد ،از كشــورهاي ديگر وارد مي شــود.
در حالي كه بايد به جاي وارد كردن قطعه ،توان
تكنولوژي ،دســتگاه هاي توليد قطعات و مواد
اوليه مرغوب اين كشــورها وارد ايران شــود .از
طرف ديگر حمايت بانكها از توليدكنندگان بايد

بعد از رفع تحريمها
ورود شركتهاي خارجي
به ايران زياد شد و اين
واقعيتي است كه نميتوان
انكار كرد .مذاكرات
خوبي صورت گرفت اما
در حال حاضر هنوز هم
اوضاع آنطوركه انتظار
ميرفت ،نيست .بسياري
از شركتهاي خارجي براي
حضور در ايران مطمئن
نيستند

بهتر شود .زنجيره تامين توان كار دارد اما نياز به
حمايت مالي دارند.
قوانين محيطزيستي دولت را چطور ارزيابي
ميكنيد ؟ چه شــرايطي بايد باشد تا قوانين
بهدرستي اجرا شود؟
دولت بايد سختگيريهاي خود را بيشتر كند.
سازمانهاي نظارتي بايد بر اجراي قوانين نظارت
دقيقتري داشته باشــند .قانون زماني جوابگو
خواهد بود كه نظارت و پيگيري وجود داشــته
باشد .مانند اتفاقي كه در زمينه استفاده از كمربند
ايمني رخ داد،تا زماني كه نظارت وجود نداشت
و سختگيري نبود،كسي آنرا رعايت نميكرد اما
اكنون اوضاع تغيير كرده اســت .بهنظر ميرسد
چنين سياستي براي قوانين محيطزيستي هم
الزم باشــد .بايد به مرحلهای برســد كه رعايت
نكردن قانون ،ناهنجاري اجتماعي بهشمار رود.
جايگاه تكنولوژي قطعهسازي ايران نسبت به
استاندارد جهاني را چطور ارزيابي ميكنيد؟
ايران در بســياري از حوزهها از جهت تكنولوژي
و دانــش فنــي در ســطح بينالمللي اســت و
شــركتهاي قطعهســازي ميتوانند در زمينه
دانش در ســطح دنيا حرفي براي زدن داشــته
باشند اما مشــكلي كه وجود دارد اين است كه
گســتره بازار وسيع نيســت و تنها دسترسي به
بازار محدود داخلي وجود دارد ،بازي نكردن در
عرصه بينالمللي سبب شده اعتمادبهنفس الزم
را نداشته باشيم .در بازديدهايي كه از شركتهاي
خارجي داشتيم بهوضوح ديديم كه آنها توانايي
خاصي ندارند كه ما نداشته باشيم تنها تفاوتمان
در ارتباطات با دنياست .كشورهاي ديگر خيلي
راحــت در عرصه بينالمللي حاضر ميشــوند و
عرضاندام ميكنند اما قطعهســازهاي ايراني به
واسطه هشت سال تحريم و دور بودن از جامعه
جهاني هنوز آنطور كه بايد توان حضور در ميان
ساير كشــورها را ندارند و اعتمادبهنفسشان در
اين زمينه پايين است .شايد اين مشكل را بتوان
اصليترين مشكل قطعهسازي ايران هم بهشمار
آورد.
حضور شركتهاي خارجي در نمايشگا ههاي
قطعهسازي ايران را در شــرايط پس از برجام
چطور ارزيابي ميكنيد؟
بعد از برجام حضــور شــركتهاي خارجي در
نمايشــگاههاي ايران بيشتر شــده است .حضور
اين كشــورها وقتي در ايران پررنگ شود ريسك
سرمايهگذاري كم ميشود .ايران در نمايشگاههاي
قطعهسازي باتوجه به موقعيتي كه دارد،توانايي
بااليي دارد كــه بتواند شــركتهاي بزرگتر را
براي حضور جذب كند و ميتوان نمايشگاههاي
بسيار بزرگي در شرايط پساز برجام برگزار كرد
اما ميبينيم كه حتي در شرايط بعد از برجام هم
شركاي تجاري ما در سطح منطقهاي است .اگرچه
رنو و پژو بعد از برجام وارد ايران شدند اما حضور
آنها هنوز هم محدود اســت امــا از جهت اينكه
بتوانيم در بازار قطعهسازي و خودروسازي تبديل
به يك وزنه شويم اوضاع مساعدي وجود دارد اما
دولت هم بايد هرچه بيشتر موانع سرمايهگذاري
اين شركتها در ايران را هموار كند.
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حاشیه
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گزارش

خودروسازها ،برندگان برجام
تصويب برجــام قطعا
بزرگتريــن اتفاق در
تاريخ يكسال گذشته
ریحانه جاویدی
ايران بــود،اتفاقي كه
به هشت سال تحريم
چندجانبه عليه ايران پايان داد و انگيزه تازهاي را براي
انجام فعاليت دوباره ميان صنايع كشــور ايجاد كرد.
اگرچه تاثير اين توافق در تمامي زمينهها اعم از دارو
و گردشگري ديده ميشود اما صنعت خودروسازي را
ميتوان بزرگترين برنده برجام دانست .تحركات در
اين حوزه از روزهاي ابتدايي پسابرجام شروع شده و
همچنان ادامه دارد.
طی حدودا  ۲۰ماهی که از لغو تحریمهای بینالمللی
علیه ایران میگذرد ۶ ،قرارداد و تفاهمنامه همکاری
مشترک میان خودروسازان داخلی و خارجی بهامضا
رسیده و در این بین برخی وارد فاز اجرا شده و برخی
دیگر نیز در مرحله ایجاد زیرساخت (بهخصوص خط
تولید) هستند.
نکته بســیار مهم درمورد قراردادها و تفاهمنامههای
خارجی صنعت خودرو اینجاســت که در مقایسه با
لوشمایل و مفاد آنها در حوزههایی مانند
گذشته ،شک 
سرمایهگذاری ،تولید داخل ،انتقال فناوری و صادرات،
فرق کرده و بهنوعی سروسامان یافته است .هرچند تا
بهاجرا درآمدن همه این قراردادها و تفاهمنامهها راه
زیادی مانده است ،با اینحال همینکه در این مدت
نسبتا کم ۶ ،خودروساز بزرگ دنیا حاضر به حضور در
ایران شدهاند ،جهشي مثبت است.
در مجموع ،اتفاقاتی که پساز برجام در خودروسازی
کشور رخ داده ،در مقایسه با سایر صنایع و بخشهای
داخلــی ،ملموستــر بهنظر میرســد و این موضوع
نشــان میدهد بازار خودرو ایران تــا چهاندازه برای
ســرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد .درحال حاضر
نیز اولویت مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در حوزه خودروســازی ،اجرای درســت قراردادها و
تفاهمنامههای مورد نظر در این صنعت است ،چه آنکه
بهگفته منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ،تاکید این سازمان بر
آن است تا هرچه زودتر قراردادهای مربوطه اجرایی و
محصوالت حاصل از آنها روانه بازار شوند .وی همچنین
تاکید کرده که تا پایان ســال هیچ قرارداد دیگری در
خودروسازی کشــور امضاء نخواهد شــد .گفتههای
مدیرعامل سازمان گسترش در شــرایطی است که
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اجرای قراردادها و تفاهمنامههای پسابرجامی صنعت
خودرو میتواند سایر خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا
را نیز برای سرمایهگذاری در ایران ترغیب و پای آنها
را به کشور باز کند .تاكنون حضور شركت پژو و رنو در
ايران يكي از رخدادهاي بزرگ در صنعت خودروسازي
كشور است.
تحريمها چه بر سر خودروسازي ايران آورد؟

بهطور خالصه میتوان از اتفاقات زیر بهعنوان بخشی

حضور رنو در ايران تنها
به توليد خودرو ختم
نمي شود ،بلكه آنطور
كه وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در مراسم امضاء
قرارداد رنو با اشاره به
طوالنی شدن روند امضاء
آن گفت :ایجاد یک مرکز
توانمند تحقیق و توسعه
و یک مرکز فنی مهندسی
از سوی رنو در ایران،
مدنظر قرار گرفته که
نشان میدهد این قرارداد
در مقایسه با قراردادهای
قبلی رنو وضعیت بهتری
دارد .محمدرضا نعمتزاده
تاکید کرد :عالوهبر
این ،قطعهسازان کشور
میتوانند در زنجیره مدنظر
قرار گیرند و اگر این
توانایی را داشته باشند
و قطعات آنها مشابه سایر
کشورها باشد ،رنو از آنها
قطعه خریداری خواهد کرد

از آثار مســتقیم و غیرمســتقیم تحریمها بر صنعت
خودروسازی ایران نام برد؛
 .1قطع ارتباط شرکتهای اروپایی ،کرهای و ژاپنی با
خودروسازی ایران که از جمله آنها میتوان به پژو اشاره
کرد .این خودروساز بهدلیل تحریمها از ایرانخودرو
جدا شد تا یکی از عوامل اصلی افت تولید این شرکت
طی سالهای  1391و  1392باشد.
 .2محدودیتهای بانکی در نقلوانتقال پول و نتیجتاً
افزایش هزینــه انتقال آن که این مســئله نیز بهنوبه
خود در باال رفتن قیمت تمامشده خودروهای داخلی
اثرگذار بود.
 .3محدودیــت در خریــد برخــی اقالم مــورد نیاز
خودروسازان و قطعهسازان که بهلحاظ سطح کیفیت،
تامین آنها از کشــورهای توســعهیافته ضروری بود؛
همچنین تغییر منابع تامین این دســته از قطعات به
شرکتهایی با سطح کیفیت پایینتر مانند چینیها
نیز ازجمله دیگر عواقب تحریمها علیه خودروسازی
کشور بهشمار میرود.
 .4عدم امکان گشــایش اعتبارات بانکی و محدودیت
در خریدهای غیرنقدی .این مسئله نیز تاثیرات منفی
خود را در تامین قطعات بهجا گذاشت.
 .5توقف تمامی مشــارکتها و فعالیتهای مبتنی بر
توسعه در خودروسازی ایران ،بهنحوی که عم ً
ال امکان
ارتقاء تکنولوژی و اســتانداردها در سطحی مطلوب
وجود نداشت.
 .6افزایش جهشی نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش قیمت
تمامشده خودرو که درنهایت بهعنوان یکی از عوامل
اثرگذار ،منجر به باال رفتن قیمت خودروهای داخلی
شد.
با دقت روی هر یک از محدودیتهای باال میتوان به
عمق فاجعه تحریم و میزان اثرگذاری آن بر کیفیت و
قیمت تمامشده محصوالت درحال تولید از طرفی و
توقف فرآیند توسعه در خودروسازی برای حصول به
شرایط پایدار و تولید محصوالت رقابتی از طرف دیگر،
پی برد .خودروسازی ایران در دوران تحریمها از تامین
باکیفیت ،بهموقع و اقتصادی قطعات حساس خودرو،
همچنین تامین محصوالت  CKDو  CBUاز بیشــتر
شرکتهای معتبر دنیا واقعاً محروم بود .بههمین دلیل
تولید همان محصوالت قبلی آنهم با کیفیتی بهمراتب
ضعیفتر باعث شده بود که مشتریان داخلی بیش از
گذشــته از وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل
ناراضی شوند .به این موضوع باید افزایش قیمت دور از

انتظار خودروهای داخلی را که ناشی از تامین گران و
همچنین تورماقتصادی آن دوران بود نیز اضافه کرد.
پژو  ،راه را باز كرد

يكي از نخســتين اتفاقــات پساز تصويــب برجام،
قرارداد ايران خودرو و پژو بود كه ســبب شد اين دو
شركت پس از نزديك به پنج ســال جدايي ،بار ديگر
فعاليتهاي مشترك خود را از سر بگيرند .كارشناسان
معتقدند ،حضور پــژو در ايران راه را بــراي فعاليت
ساير شركتها باز كرد .محمدرضا نجفیمنش عضو
انجمن قطعهســازان ،میگوید :اینکه ایرانخودرو و
پژو توانستند قرارداد همکاری مشــترک با یکدیگر
امضاء کنند ،اتفاقی مثبت از ناحیه برجام بهحســاب
میآید .وی با بیان اینکه برجام راه را برای حضور دیگر
خودروسازان دنیا در ایران نیز باز کرده است ،میافزاید:
پساز توافق هستهای ،رنو نیز وارد فاز سرمایهگذاری
دوباره در صنعت خودرو کشــور شد و تا چندی دیگر
قرارداد جدید خود را با خودروســازان داخلی امضاء
خواهد کرد.
نجفیمنش همچنین با اشاره به مذاکرات خودروسازان
ایرانی با فولکس واگن و فیات ،ایــن موضوع را نیز از
اثرات مثبت برجام دانســته و تاکید میکند :جدای
از خودروسازان ،شرکتهای قطعهســاز معتبر دنیا
نیز پساز برجام راهی کشــور شــدهاند و حتی بوش
آلمان اقدام به بازگشــایی دفتر خــود در ایران کرده
است .نجفیمنش این را هم میگوید که برجام سبب
شده تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان ،رفتهرفته
بهسمت شرکتهای اصلی سوق پیدا کند .وی تاکید
میکند :باتوجه به اجرای برجام ،خودروسازان داخلی
کمکم میتوانند قطعات مورد نیاز خود را از شرکتهای
بهاصطالح مادر تهیه کنند ،حال آنکه پیشتر بهدلیل
تحریمها ،امکان چنین کاری ســخت بود .گفتههای
عضو انجمن قطعهسازان اما در شرایطی است که فربد

زاوه ،کارشناس خودرو نیز «قرارداد پژو» را اتفاق اصلی
صنعت خودرو پساز برجام میداند.
وی میگوید :اگــر بخواهیم مــاک اتفاقات پساز
برجام را عملیاتی شدن آنها درنظر بگیریم ،بهصورت
گســترده اتفاق خاصی در خودروســازی کشور رخ
نداده و تنها میتوان از «قــرارداد پژو و ایرانخودرو»
بهعنوان رخدادی نسبتا عملیاتی نام برد .وی با اشاره
به اینکه برجام عمال از ششماه پیش قابلیت اجرا پیدا
کرده ،میافزاید :اتفاقاتی کــه پساز برجام تا بهامروز
در خودروسازی کشور رخ داده ،متناسب با تصورات
و پیشبینیها بوده ،هرچند بایــد پذیرفت که روند
کار به کندی پیش رفته اســت .این کارشناس تاکید
میکند :مشکالت بهجا مانده از ناحیه محدودیتهای
بانکی ،روند کار را کند کرده ،اما نتوانسته سبب توقف
آن شود .بهگفته زاوه ،آنچه پساز برجام در اقتصاد و
صنعت کشور بهخصوص «خودروســازی» رخ داده،
طبیعی و مطابق با پیشبینیها بوده اســت و کمتر
کارشناس مســئول دولتی ،انتظاری چیزی بیش از
اینها را داشته است.
چرا حضور مستقل رنو در ايران مهم است؟

رنوی فرانسه و شرکای داخلی ۶۶۰ ،میلیون یورو برای
تولید خودرو در ایران سرمایهگذاری میکنند .شرکت
فرانسوی رنو از  ۱۰سال پیش تاکنون با اجرای قرارداد
پلتفرم مشترک  x۹۰حضور فعالی در بازار خودروی
ایران دارد .اما با امضاء این قرارداد برای نخســتينبار
در تاريخ خودروسازي كشــور،یک شرکت خارجی
بهصورت مســتقل به تولید خــودرو در ایران خواهد
پرداخت .يكي از نكات مثبتي كه حضور مستقل رنو در
ايران بههمراه دارد ،اين است كه میتواند راه را برای
سرمایهگذاری مستقیم و مستقل دیگر خودروسازان
بزرگ دنیا نیز باز کند .در واقع برندهای معتبر صنعت
خودرو جهان وقتی موفقیت حضور مستقل رنو را در

ایران بهچشم ببینند ،برای سرمایهگذاری مستقل در
کشور ترغیب شده و این میتواند پای بزرگان دیگری را
به خودروسازی و بازار داخل باز کند .بدون شک نتیجه
حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران ،رقابتی
شدن بازار خودرو کشور اســت ،اتفاقی که مشتریان
سالهاست انتظار آنرا میکشــند و حاال این رویا در
مسیر تعبیر قرار گرفته اســت ،اما جدا از اثرات مثبت
قرارداد رنو و ایدرو برای صنعت و بازار خودرو کشور،
این قرارداد برای خودروساز فرانسوی نیز بسیار مهم
بوده و حکم یک برد بزرگ را دارد .اهمیت بازار ایران
برای رنو ،نه فقط بهدلیل گســتردگی خود آن ،بلکه
بهعلت موقعیت جغرافیایی و اســتراتژیک کشور نیز
هست ،چه آنکه رنو میتواند با حضور در ایران ،به بازار
چندصد میلیونی کشــورهای اطراف نیز دسترسی
آسانتری پیدا کند.
حضور رنو در ايران تنها به توليد خودرو ختم نمي شود،
بلكه آنطور كه وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم
امضاء قرارداد رنو با اشاره به طوالنی شدن روند امضاء
آن گفت :ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه و
یک مرکز فنی مهندسی از سوی رنو در ایران ،مدنظر
قرار گرفته که نشان میدهد این قرارداد در مقایسه با
قراردادهای قبلی رنو وضعیت بهتری دارد .محمدرضا
نعمتزاده تاکید کرد :عالوهبر این ،قطعهسازان کشور
میتوانند در زنجیره مدنظر قرار گیرند و اگر این توانایی
را داشته باشند و قطعات آنها مشابه سایر کشورها باشد،
رنو از آنها قطعه خریــداری خواهد کرد .وزیر صنعت
در ادامه از ایجاد خط تولید موتور مســتقل براساس
قرارداد رنو خبر داد و تاکید کــرد :کارخانهای در این
راستا شکل میگیرد که بهغیر از تولید موتور برای رنو،
برای سایر محصوالت داخلی هم موتور تولید خواهد
کرد .نعمتزاده همچنین با اشــاره به انتقاداتی که از
سهم  ۴۰درصدی ایدرو در قرارداد رنو مطرح میشد،
گفت :ابتدا قصد داشتیم با  ۴۰درصد سهام در قرارداد
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رنو حضور پیدا کنیم ،اما درنهایت این سهم را به نصف
کاهش داده و  ۲۰درصد از سهام مربوطه را به بخش
خصوصی واگذار کردیم.
حذف واسطههاي صادرات

عالوه بر حضور شــركتهاي خودروســازي بزرگ
دنيا در ايران ،يكي ديگــر از اتفاقات مثبت كه پساز
برجام در حوزه صنعت خودروســازي رخ داد ،حذف
واسطهها بود ،دیگر خودروسازان خارجی برای صادرات
محصول به ایران ،نیــازی بهواســطه ندارند ،وقتی
تحریمهای بینالمللی علیه ایران تشدید شد ،بسیاری
از خودروســازان دنیا صادرات مســتقیم محصول به
بازار کشــور را قطع کردند و این موضوع ســبب شد
خودروهای خارجی با واسطه و درنتیجه با صرف هزینه
بیشتر ،بهدست مشتریان داخلی برسند .حتی بسیاری
از نمایندگیهــای عرضهکننده خودروهای خارجی،
عمال بهصورت غیررسمی فعالیت کرده و این موضوع
دردسرهایی را برای مشــتریان ایرانی ایجاد کرد .این
درحالی است که با اجرایی شدن برجام ،خودروسازان
دنیا دیگر محدودیتی بــرای حضور در بــازار ایران
نداشته و میتوانند بدون واسطه و بهصورت مستقیم،
محصوالت خود را صادر کنند .البته کارشناسان بر این
باورند که این موضوع نیز هنوز چندان جنبه عملیاتی
به خود نگرفته و فعال مقدمات اجرا شــدن آن فراهم
آمده اســت .در این مورد زاوه تاکید میکند :درحال
حاضر تعــداد اندکی از واردکننــدگان موفق به اخذ
نمایندگی رسمی از شرکتهای خودروساز خارجی
شــدهاند و ســایرین هنوز درحال مذاکره و چانهزنی
هستند .بهگفته وی ،درحال حاضر مانع ورود مستقیم
خودروهای خارجی به ایران برداشته شده و باید منتظر
ماند و دید خارجیها درنهایــت با کدام نمایندگیها
در ایران به توافق خواهند رسید .زاوه در پایان تاکید
میکند که برجام تابهامروز تاثیر خاصی روی کم و زیاد
شدن واردات خودرو به کشور نداشته است.

بعداز تصويب برجام،نگاهي تقريبا متناقض اســت،
درحالي كه بسياري از كارشناســان معتقدند ايران
ميتواند از شــرايط مناسب ايجادشــده بهنحو موثر
استفاده كرده و همپاي ساير كشــورها مانند مصر و
آفريقاي جنوبي،در بازار بينالمللي خودرو حاضر شود
اما برخي ديگر از آنها ميگويند ،تا زماني كه مشكالت
زيرساختي خودروسازي در ايران حل نشود ،نميتوان
انتظار داشت ايران از فرصتهاي موجود بعداز تصويب
برجام بهطور مناسب استفاده كند .براساس گزارش
منتشرشده از سوي موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی،بازار خودروی جهان به دو دسته کشورهای
توسعهیافته و درحال توسعه تقسیم میشود .در بخش
بازار کشــورهای توسعهیافته شــاهد کاهش فروش

تاثيرات منفي برجام

برجام اما هرچه در ورود خودروسازان خارجی به ایران
نقش داشته ،از آن سو یکی از عوامل اصلی رکود بازار
خودرو کشور نیز بوده است .این اثر منفی از آن جهت
است که بازار خودرو کشور پساز مثبت شدن مذاکرات
هســتهای و توافقات مربوطه ،بهتدریج در رکود فرو
رفت زیرا مشتریان گمان میکردند از یکسو خودرو
ارزان خواهد شد و از سوی دیگر ،محصوالت خارجی
با کیفیــت و قیمت مناســب و در مدتزمانی کوتاه،
روانه ایران خواهند شــد .این خوشبینی مشتریان،
بهخصوص پساز برجام ،بیشتر و بیشتر شد تا جایی
که بازار خودرو مدتهاست ســر در رکود فرو برده و
بسیاری از مشتریان چشم به آینده و ورود محصوالت
جدید دوختهاند.
البته یکی از دالیل اثــر منفی برجام بر بــازار ،خود
خودروسازان بودند ،چرا كه از همان ابتدا به صراحت
اعالم کردند محصوالت جدید از شرکتهای معتبر دنیا
در راه ایران هستند .باتوجه به اعالم خودروسازان ،طبعا
بسیاری از مشتریان نیز تصمیم گرفتند خرید خودرو
را به عقب انداخته و وقتی محصوالت پژو و فولکس و
فیات راهی بازار شدند ،اقدام به خرید کنند.
آينده خودروسازي ايران در فضاي پسابرجام
نگاه كارشناسان نســبت به آينده خودروسازي ايران
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کارشناسان باتوجه به
مزیت بازار خودرو ایران و
الگوی جهانی تقاضا تاکید
بر توسعه صنعت خودرو
ایران همگام با تحوالت
جهانی دارند؛ بهگفته آنها
از آنجا که بازار ایران
تقاضای بسیار خوبی را
درون خود دارد؛ بنابراین
خودروسازان ایرانی
باید از طریق مشارکت
با خودروسازان جهانی
ضمن توسعه صنعت
خودرو کشور ،تقاضا و
فروش محصوالت خود را
افزایش دهند؛ چراکه این
موضوع اثر جدی در رشد
شاخصهای کالن اقتصادی
کشور دارد

بهدلیل اشباع بازار هستیم .در این زمینه میتوان به
بازار اتحادیه اروپا اشاره کرد؛ هرچند فروش خودرو در
اتحادیه اروپا بهنسبت زمان بحران مالی بهبود یافته
اســت ،اما وضعیت فروش خودرو در کشورهایی که
هنوز گرفتار رکود اقتصادی هستند ،راکد است.
در میان کشورهای توســعهیافته بررسی بازار خودرو
در آمریکای شــمالی نشــان از آن دارد که در سال
 2015بازارهای آمریکا در بیشــترین سطح فروش
خود قرار گرفتند و توانستند رکورد فروش حدود /5
 17میلیون وسیله نقلیه ( 5 /7درصد افزایش نسبت
به سال قبل) را ثبت کنند .با وجود این پیشبینیها
حکایت از آن دارد که بهاحتمــال زیاد فروش آمریکا
در دو ســال آتی یکنواخت خواهد بود و ممکن است
در سال  2018با رکود متوسطی مواجه شود که این
امر ناشــی از چرخههای اقتصادی ،افزایش یکباره
نرخهای بهره تســهیالت خودرو توسط فدرال رزرو و
ورود انبوهی از وسایل نقلیه دستهدوم به بازار مصرف
خودرو خواهد بود.
در شرایطی که خودروسازان جهانی نسبت به تقاضا
در بازار کشورهای توسعهیافته با دیده شک و تردید
مینگرند؛ بنابراین آنها بهمنظور افزایش تقاضای خود
برنامهریزی مدونی را در کشــورهای درحال توسعه
صورت دادهاند .یکی از برنامههای جدی خودروسازان
حضور در بازار اقتصادهــای نوظهور و بازار خاورمیانه
و آفریقا اســت .از آنجا که یکــی از بخشهای مورد
توجه خودروسازان برای توســعه بازارشان ،توجه به
کشورهایی با اقتصاد نوظهور (برزیل ،هند و مکزیک)
بود؛ بنابراین ســرمایهگذاریهای گستردهای توسط
بسیاری از خودروسازان جهانی در این کشورها صورت
گرفت؛ حال آنکه تولید خــودرو در بازارهای نوظهور
براساس برنامهریزی خودروسازان جهانی پیش نرفت
و رکود فروش خودرو در این کشورها ،تهدیدی برای
خودروسازان شد ،بنابراین انتظار میرود طی پنجسال
آتی ،رشــد فروش باال و ثابتی در خاورمیانه و آفریقا
رخ دهد.
براســاس ارزیابی گروه  PWCکه به ارزیابی صنعت
خودرو در جهان پرداخته ،بیشــترین میزان فروش
در ایران ،مصر ،آفریقای جنوبی و نیجریه پیشبینی
میشود .این رشد عامل محرکی برای توسعه فعالیت
کارخانههای خودروساز منطقه خواهد بود؛ بهگونهای
که با افزایش حــدود  50درصدی تولید ســاالنه تا

ســال  ،2021در هر ســال حدود  3میلیون دستگاه
در آفریقا و خاورمیانه تولید خواهد شــد .در شرایطی
پیشبینیها بر این تاکید دارد که ایران در سالهای
آینده جزو کشورهایی با رشــد تقاضای موثر خواهد
بود که کشــورمان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده
خودرو در خاورمیانه ،بهدلیل برخورداری از جمعیت
نسبتا باال (سهم یک درصدی از کل جمعیت جهان) و
همچنین دارا بودن طبقه متوسط با درآمد روبهرشد ،از
پتانسیل باالیی برای تولید و فروش خودروهای جدید
برخوردار است که این امر منجر به تمایل بسیاری از
برندهای خارجی برای ورود به بــازار تولید و فروش
ایران شده است.
به اینترتیب ،کارشناسان باتوجه به مزیت بازار خودرو
ایران و الگوی جهانی تقاضا تاکید بر توســعه صنعت
خودرو ایران همگام با تحوالت جهانی دارند؛ بهگفته
آنها از آنجا که بــازار ایران تقاضای بســیار خوبی را
درون خود دارد؛ بنابراین خودروسازان ایرانی باید از
طریق مشارکت با خودروسازان جهانی ضمن توسعه
صنعت خودرو کشــور ،تقاضا و فــروش محصوالت
خود را افزایش دهند؛ چراکه ایــن موضوع اثر جدی
در رشــد شــاخصهای کالن اقتصادی کشور دارد.
یکی دیگر از مزیتهای ایران نبود خودروســازی در
منطقه خاورمیانه است؛ بنابراین خودروسازان ایرانی
میتوانند ضمن تامین بازار داخل ،بازار کشــورهای
همسایه را نیز تحت پوشش خود قرار دهند و میزان
فروش خود را افزایش دهند.
تعامل جهاني  ،ضامن ادامه حيات خودروسازي

با اينوجود گــروه ديگري از كارشناســان معتقدند
اگرچه روند خودروسازي در ايران بعداز تصويب برجام،
روندي مثبت بوده است اما در شرايطي فعلي نميتوان
نظر قطعي داد .اميرحسين كاكايي ،كارشناس خودرو
درباره اين موضوع ميگويد « :قطعا بزرگترين برنده
برجام صنعت خودروسازي بود .خودروسازي صنعتي

است كه براي رقابتپذيري نياز به تعامل جهاني دارد
در تمام دنيا صنعت خودروسازي با اين تعامالت زنده
اســت و ادامه حيات ميدهد حتي خودروســازهاي
اروپايي هم بــراي اينكه كيفيت كارشــان را افزايش
دهند،مجبورند برخي قطعات را از كشــورهاي ديگر
وارد كنند تــا هزينه هم به مــوازات افزايش كيفيت
كاهش يابد؛ بنابراين بدون تعامل بينالمللي بههيچ
عنوان نميشود صنعت خودروسازي را پيشرفت داد.
پس از همين الفباي ساده متوجه ميشويم كه برجام
چقدر فضا را براي خودروسازي مناسب كرد».
او افزود« :اتفاقي كه بعــداز تصويب برجام رخ داد ،در
وهله نخست ورود سرمايههاي خارجي به كشور و در
مرحله ورود فناوريهاي روز دنيا به ايران بود كه اگر
چنين روندي بهدرستي ادامه يابد درنهايت صادرات
هم تضمين ميشود .در كنار اين شرايط مورد ديگري
كه بايد به آن توجه شود ،بهبود كيفيت زيرساختها
وتوجه به طراحي خودرو است زيرا براي ورود به عرصه
صادرات نخست بايد كيفيت را بهبود بخشيم .وقتي
از طراحي خودرو صحبــت ميكنيم منظورمان تنها
توجه به فرم ظاهري و بحثهاي هنري كار نيســت
بلكه فناوري را هم شــامل ميشود كه تكميل چنين
فرآيندي از ما خودروساز بهتري ميسازد».
كاكايي بيان كرد« :نكته ديگري كه بايد به آن توجه
داشته باشــيم اين است كه بدانيم ســرمايهگذاري
خارجي يك تيغ دولبه است .حضور شركتهايي مانند
رنو و پژو در ايران اگرچه اتفاق خوبي اســت اما نكته
مهم اين است كه توجه كنيم ما چقدر از اين ظرفيت
مناسب استفاده ميكنيم ،از فناوري روز اين شركتها
تا چهاندازه براي بهبود كار خود بهره ميبريم .زماني
ميتوانيم بگوييم برجام قطعا به ســود خودروسازي
ايران بوده اســت كه بهجاي اينكه خيابانهايمان از
ماشينهاي اين شركتها پر شود،كارخانههايمان با
فناوريهايشان بهحركت درآيد؛ بنابراين زماني نتيجه
قطعي برجام در بازار خودروســازي ايران مشــخص

ميشــود كه خودروهاي ايراني بــه مرحله صادرات
برسد تا اين اتفاق رخ ندهد نميتوان بررسي كرد كه
خودروسازيمان چقدر پيشرفت كرده است».
اگرچه اين كارشــناس خودرو معتقد اســت برنده
اصلي برجام صنعت خودروســازي است ،اما از طرف
ديگر ميگويــد برجام براي قطعهســازي ايران موثر
واقع نشــد .او بيان كرد« :اينكه برجام در قطعهسازي
تاكنون تاثير چنداني نداشــته است،يك امر طبيعي
بوده چراكه در وهله نخست بايد خودروسازي تكاني
بخورد تا بازار براي فروش قطعههاي ســاخت ايران
فعال شود .قطعهسازها بايد به جذب سرمايه و فناوري
ورود كرده ،با شركتهاي بينالمللي مشاركت كنند،
چراكه قطعهسازي كشــور بيشاز هرچيز به تعامل
جهاني نياز دارد .اينكه قطعهســازها ميگويند هنوز
تاثير برجام را در روال كاري خود نديدند كامال حرفي
درست و منطقي است .از طرف ديگر آنها معتقدند كه
محدوديتهاي بانكي هنوز هم به قوت خود باقي است
و همين امر شرايط را برايشــان دشوار كرده است اما
قطعهسازها بايد بدانند كه اين محدوديت شرايط براي
خودروسازها هم وجود داشــت اما با اينوجود بازهم
مشاركتها شــكل گرفت و بهتر است قطعهسازها از
تجربه ديگر صنايع در اين زمينه استفاده كنند».
اميرحسين كاكايي درباره آينده صنعت خودروسازي
كشــور بعداز تصويب برجام تصريح كرد« :اگر خيلي
خوب حركــت كنيم در دو ســال آينــده ميتوانيم
توليداتي مناســب با بهرهوري و كیفيت خود به بازار
عرضه كنيم ،اما آنچه مسلم اســت توجه به اين نكته
اســت كه پيشــرفتها زماني حاصل خواهد شد كه
قطعهساز و خودروساز همسو با يكديگر حركت كرده
تا صادرات بهمعناي واقعي شكل گيرد اما هنوز زمان
مناســب براي نظر دادن درباره آينده خودروسازي
نيست .اواسط ســال آينده ميتوان قضاوت كرد كه
حضور ايــران در عرصه بينالمللي چقــدر ميتواند
پررنگ باشد».
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راز صـنـعـت

گفتوگو

تاثیرات برجام درحوزه صنعت خودرو در گفتوگو با کریمی سنجری مطرح شد

افزایش تنوع واردات
امید به بهبود شرایط خودروسازان
اواخر تیرماه ســال 1394بود که توافق جامع و نهایی هســتهای وین
(برجام) بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه  5+1منعقد شد.کشورمان بیشاز
 3سال سخت را دردوران تحریمها سپری کرده بود و از لحاظ اقتصادی در
مرتضی میثاقی
وضعیت مطلوبی بهسر نمیبرد .این شراط بر همه حوزهها ازجمله صنعت
خودرو تاثیرگذاشته بود .حاال بیشاز دوسال از این توافق و معاهده برجام
سپری شده است .آیا برجام توانسته طی این مدت تاثیرات مثبت خود را بر حوزه خودرو ازجمله
خودروسازی ،ساخت قطعات و واردات نشان دهد؟ در همین رابطه با حسن کریمی سنجری کارشناس
توگو کردیم .کریمی سنجری بازگشت به وضعیت قبل از شروع تحریمها را سخت
صنعت خودرو گف 
میداند ،اما بهبود صنعت خودروسازی در کشورمان را غیرممکن نمیداند. ...

عواحوال خودروسازی ،واردات
قصد داریم اوضا 
خودور و تولید قطعات آنرا در سه دوره یعنی
قبلاز تحریمهــا ،در دوران تحریمها و بعداز
برجام بررســی کنیم که چه تحوالتی رخ داده
و آیا مثبت بوده یا منفی و نگاه شما چیست؟ تا
قبل از تحریمها از لحاظ خودروسازی وضعیت
خوبی داشتیم؟
در این ســه مقطع یعنــی پیــشاز تحریمها،
دوره تحریمهــا و بعد هــم بحث برجــام ،یک
رفتوبرگشت سینوسی داشــتیم .یعنی قبلاز
تحریمها بهخصوص در سالهای  89و  90تقریبا
شرایط خوبی را بهلحاظ آمار تولید درخودروسازی
داشــتیم .ارتباطات خارجیمان هم فعال بود و
تقریبا شرکای تجاری شرکتهای داخلی مشخص
بودند و خودرو بهصورت ( )CKDوارد میشــد و
اینجا مونتاژ میشد و به مصرف داخلی میرسید.
البته خیلی بحثهاي مرتبط با توســعه بهويژه
در زمینههایی مثل صادرات ،رســيدن به سيكل
كامل خودروساز شدن و حتي تحوالتي بهاندازه
آنچه که در ابتدای دو دهه قبل پیاده شد ،دنبال
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نمیشــد ،اما با اينوجود ارتباط بازرگاني خوبي
با دنيا داشتيم بهنحوی که بهراحتی السیهای
یوزانس يكســاله بــاز میکردیــم و ارتباطات
بانکی فعالي با دنيا داشــتيم .در بخشهایي كه
نياز به تامين قطعات حســاس وارداتي داشتيم
بهراحتي اقــدام ميكرديــم .از طرفی هم بحث
داخلیسازی و قطعهسازیها مسير خود را طي
ميكرد .درواقع قبــلاز تحریمها بهخصوص در
حوزه بازرگانی شرایط خوبی داشتیم .تحریمهاي
صنعت خودروســازي بهنظــرم از اوایل دهه 90
شروع شد و بيشــتر بخش تجارت خارجی لطمه
خورد .درواقع عالوه بر اينكــه بخش كوچكي از
نياز بازار به خودرو از طريق واردات تامين ميشد
بخشی از قطعات استراتژيك و ماژولهاي برخي
از خودروها نيز از خارج تامین میشد .اگرچه در
ابتدا برخي شركتها ارتباط خود را قطع كردند اما
در ادامه و با پيدا شدن روشهاي دور زدن تحريم
بهدليل قطع ارتباطات بانکی عمال امكان تامين
غيرممكن شــد .بهطوريكه خیلی از طرفهای
خارجی تمایل داشتند کار کنند ولی چون ارتباط

پولی و بانکی تقریبا غیرممکن بود نميتوانستيم
عمليــات تامين را انجام دهيــم .بهخاطر همین
حضور چینیها پررنگ تر از گذشته شد .سالهای
ســختی بود بهخصوص بهدليــل دولتي بودن
صنعت خودروســازي عمال امكان تعديل نيرو و
كاهش هزينهها نيز وجود نداشت ،هم سایپا و هم
ایران خودرو مجبور بودنــد بهرغم كاهش توليد
نیروهای خودشــان را حفظ کننــد و این باعث
افزايش هزينههاي ثابت و جاري اين شــركتها
شد .بخشي از مشكالت مربوط به كمبود نقدينگي
اين شركتها درحال حاضر به هزينههاي غير قابل
بازگشت همان دوران مربوط ميشود .هزينههايي
كه بعدها در قالب زیانهای انباشــته و معوقات
بانکی به این شــرکتها تحمیل شد و هنوز هم
تبعات آن وجود دارد .پساز برجام و بعداز اینکه
نظام تحريمهــا فرو ريخت ،خيليها بهاشــتباه
انتظار داشتند صنعت خودروسازي ايران سريعا
و در فضاي ايجاد شده ناشــي از برجام به شرايط
ايده آل كه همان توســعه يافتگي است برسد در
حاليكه با مجموع وضعيتي كه خودروســازي و
اقتصاد ما داشت در بهترين حالت بايستي منتظر
شرايطي مشابه شرايط پيشاز تحريمها ميبوديم.
البته از آنجاييكه دولت حسن روحاني با نگرشي
جدید به موضوع سياست و جذب سرمايه خارجي
قصد رونق بخشــي به اقتصاد و صنعت را داشت
بنابراین انتظــارات زيادي را هــم ايجاد كرد .در
اين دوران شرکتهای خودروساز روش مذاکره
و تعامل را با شــرکای خود تغییر دادند .درواقع
خواستار مشاركت بيشتر در بحث صادرات شدند و
همچنين افزايش عمق ساخت داخل .اما بههرحال
باتوجه به محدوديتهاي سياسي و اقتصادي فعلي
كه دولت درگير آن است هنوز نتوانستهايم حتي به
شرايط قبلاز تحريمها برگرديم .برای همین اگر
بخواهیم این سه مقطع را در تعریف خالصه باهم
مقایسه کنیم باید بگوییم شرایط قبل از تحریمها
برای ما مناسبتر بود و تحریمها واقعا وضعیت را
خراب کرد و االن بینابین است.
دلیل اصلی این مشــکل به دولتی بودن این
صنعت برمیگردد؟
البته دولتــي بودن صنعت خودروســازي حتما
در مشــكالت فعلي اين صنعــت بيتاثير نبوده
ولــي محدوديتهــاي فعلي در مســير جذب
سرمايه خارجي بيشــتر به كليت اقتصاد و تاثير
فاكتورهاي سياسي روي تعامالت بازرگاني صنعت
خودروسازي بر ميگردد .اگرچه دولتي بودن اين
صنعت باعث شــده بهرهوري منابع بهويژه منابع
مالي و انساني در اين شــركتها بهشدت پايين

باشد و همين امر تمايل شركتهاي خارجي را در
زمينه مشاركت تقريبا از بين ببرد ،ولي مشكالت
نظام بانکی هم وجود دارد .ميتوان به جرئت گفت
كه بانکهای معتبر اروپا بهلحــاظ رفتاري با ما
هنوز در زمان تحریمها بهسر ميبرند .البته اين
تا حدودي طبيعي است ،نبايد فراموش كنيم كه
اين دولتهای اروپايي هستند كه از برجام حمايت
ميكنند نه شــركتها و بانكهــاي خصوصي
اروپا .بيشــتر بانكهاي اروپايي بهدليل مراودات
ســنگيني كه با اقتصاد آمريكا دارند تحت تاثير
سياســتهاي اياالت متحده هستند تا سياست
كشورهاي مطبوع خود .بههرحال بايد بپذيريم كه
اكثر اين بانكها در سياستگذاري تعامالت خود
مستقل عمل ميكنند؛ بنابراین ترجيح ميدهند
که خود را بــا آمريكا هماهنگ كننــد كه منافع
بيشتري برايشــان دارد حتي اگر بهظاهر چنين
ادعايي نداشته باشند.
مشکالت بیشتر در بخش خودروسازی دیده
میشود ،آیا در بخش واردات هم همین مشکل
را داریم؟ چون االن برندهــای خارجی را زیاد
میبینیم.
واردات تقريبــا بيزینــس ســودآوري بــراي
خارجيهاست ،چراكه بدون پرداخت هزينههاي
ناشي از سرمايهگذاري ميتوانند محصول خود را
وارد و از اين طريق بخشي از بازار تقاضاي ايران را
تقريبا مجاني در اختيار بگيرند .بهخصوص وقتي
واردات از كانالهاي غيررسمي صورت پذيرد كه
در آنصورت حتي هزينه ســرمايهگذاري روي
ايجاد زيرســاختهاي خدمات پساز فروش را
هم نميپردازند .براي همين در دوران تحريمها
شاهد بوديم كه واردات خودرو در زمانهايي حتي
افزايش هم پيدا كرد.
آ نزمان هم محدودیتهای معامالت بانکی و
مسائل ارزی وجود داشت.
ولی آنرا حل میکردند .همان موقع هم با دوبی
حواله نقدی داشتیم و کار میکردیم .حجم زیادی
از واردات ازطریق بازار دوبی انجام میشود.
در صنعت خودروسازی این کار شدنی نبود؟
این کار را میکردیم اما هزینههایمان باال میرفت.
وقتی در واردات هزینههایتان باال میرود ،قیمت
خودرو باال رفته و مشتری نهایی پولش را میدهد،
ولی در خودروســازی نمیتوانیــد قیمت را باال
ببرید .درواقــع در بحث قیمت تمامشــده یک
محدودیتهایی دارید .اولین محدودیتتان شورای

رقابت اســت که اجازه باال رفتن قیمت را به شما
نمیدهد .حتی اگر شــورای رقابــت را هم کنار
بگذارید ،وقتی تولید انبوه میکنید بازار با شــما
همراهی نمیکند .در هــرم تقاضا هرچه قیمت
را باال ببرید ،الیههای بیشتری از تقاضا را از دست
میدهید ولی در واردات اینطور نیست و براساس
تقاضا ،ثبت ســفارش میکنیــد؛ بهخصوص كه
تنها بخش محدودي از نياز بازار از طريق واردات
تامين ميشود.
باتوجه بــه اینکه عنوان میکنیــد خیلی از
مشکالتی که در بخش خودروسازی داشتیم در
بخش واردات وجود نداشت ،دوران پسابرجام
تاثیری در بخش واردات هم گذاشته یا خیلی به
این قضیه مرتبط نمیشده؟
در بحث واردات تنوع خیلی بیشتر شد .در زمان
تحریمها با کشورهای آسیایی کار میکردیم .مثال

دولتي بودن صنعت
خودروسازي حتما در
مشكالت فعلي اين
صنعت بيتاثير نبوده
ولي محدوديتهاي
فعلي در مسير جذب
سرمايه خارجي بيشتر
به كليت اقتصاد و تاثير
فاكتورهاي سياسي روي
تعامالت بازرگاني صنعت
خودروسازي بر ميگردد

تویوتا و هیوندا ازجمله شرکتهایی بودند که از
قبل بودند ولی بعداز برجام ،تنوع بیشتر شد یعنی
خیلی از واردکننــدگان ،نمایندگی محصوالت
اروپایی را هــم گرفتند .خیلی از شــرکتهای
اروپایی در ايران نمایندگی نداشتند و در بازار هم
چندان فعال نبودند ،ولــی اتفاقا تحریم به بحث
واردات کمک کرد البته گذشته از افزایش نرخ ارز
كه باعث شد یک مقدار تقاضای بازار کاهش پیدا
کند .اما بهلحاظ تجاری بهراحتی از دوبی ماشین
وارد میشــد .خارجیها ،بیزینس خودشــان را
محدود نمیکنند بهويژه آنكه واردكنندگان ايراني
معموال پول خودرو را از قبل از مشــتري دريافت
ميكنند .در واردات اول پــول را میدادند و بعد
خودرو را میگرفتند درحالی که در خودروسازی
اینگونه نیست .چرخش نقدينگي در خودروسازی
ايــران متفاوت اســت .خريدهــاي خارجي در
خودروسازي نقدينگي زيادي را ميطلبد؛ بنابراین
در اين نوع خريدها بدون برخورداري از اعتبارات
يوزانس مدتدار ،توليد خودرو با مشــكل مواجه
ميشود.
در بحث قطعهسازی شرایط چگونه بوده؟
اســتفاده از روشهــاي غير معمــول در تامين
قطعه خارجي يا مواد اوليه مورد نياز شركتهاي
قطعهســاز در زمان تحريمها ،هزينه تمامشــده
قطعه را افزايش ميداد .اصوال پاي قطعهســازان
چيني از همين دوران به خودروســازي ايران باز
شــد .بههرحال شركتهاي قطعهســازي براي
حمايت خودروســازها و براي اينكه بيزینسشان
دچار مشــكل نشــود مجبور بودند به هر روشي
قطعات را به خطوط توليد خودروسازان برسانند.
قيمت خريد از چيــن ارزانتر بــود .بهويژه اگر
ســطح كيفيت را هم تنــزل دهيــد .بههرحال
چينيها در زمان تحريم بهويژه در خودروسازي
و قطعهسازي با شركتهاي ايراني تا ميتوانستند
همكاري كردند و البته منافــع زيادي هم از اين
همكاري نصيبشان شــد .حاال بگذريم از اينكه
بعضي قطعهسازها ،قطعه را از چین وارد و به اسم
خودشان به خودروساز ميدادند .بههمین دلیل
در دوران تحریم میبینید که کیفیت خودروهای
تولیدی خیلی کاهش پیدا کرد که بیشتر بهخاطر
قطعات بــود .از آنجاييكه تولید در آن ســالها
خیلی افت کرد ،بههمین نســبت هم شــرایط
قطعهسازان سخت شد .بهعالوه که خودروسازان
نتوانستند بدهیهای خودشان را بهصورت مستمر
با سررسید به قطعهسازان پرداخت کنند .بخشی
از این فشــار تحریم در قالب بدهیهای سنگین
خودروسازها به قطعهســازان منتقل شد و چون
خیلی از قطعهســازان بنیه مالی قوی نداشتند
ورشکسته شدند و تعدیل نیرو کردند و نتوانستند
کار کنند .بعــداز قضیه تحریمهــا و برجام تنها
توانستیم بعضی از آنها را احیا کنیم و برخی دیگر را
اصال نتوانستیم چون واقعا از گردونه حذف شدند.
درمورد پسابرجام و صنعت خودروسازی عنوان
کردید که در خوشبینانهترین حالت این است
که انتظار داشته باشید به دوران قبلاز تحریم
برگردد .آیا درمورد قطعهسازی هم همین است؟
یعنی شرایط درحال حاضر قطعهسازان همین
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است که باید انتظار داشته باشید به دوران قبلاز
تحریم برگردد؟
قطعهســازی ایران خیلی مســتقل نیست و اين
خطاي استراتژيكي است كه قطعهسازان ما دارند.
درست است كه قطعهسازی در کنار خودروسازی
رشــد میکند ،اما از یک جایی بهبعد باید مسیر
رشــدش را جدا کند .قطعهســازی ما مشکالت
ســاختاری دارد .اولین کاری که باید بکند بحث
ملحق شدن قطعهسازان کوچک و تبدیلشان به
هلدینگهای بزرگ قطعهسازی است برای اینکه
بتوانند وارد فضای رقابتی شوند .ما کمتر هلدینگ
قطعهسازی داریم که فرضا بتوانند خط تولید پژو،
هیوندا ،نیسان یا رنو را در خارج تامین کند و درواقع
همه اینها به خودروســازی خودمان وابستهاند؛
بنابراین شــما هر نســخهای که االن دررابطه با
خودروسازی میپیچید شــامل قطعهسازان هم
میشود .قطعهســازی ما این پتانسیل را دارد که
خودش را از خودروسازی جدا کند ،بنابراين پاسخ
من درمورد قطعهسازان هم صدق ميكند.
حدود یکی ،دو سال اخیر زمزمه اخبار یکسری
قراردادهــا مخصوصا درمورد شــرکتهای
فرانســوی نظیر پژو و رنو بهگوش میرسد .آیا
نمود اجرایی پیدا کرده اســت یا فقط در حد
بستن قراردادهاست .آیا واقعا میتوانیم امیدوار
باشیم که این قراردادها بهمرحله اجرا و تولید
برسد؟
قرارداد پژو با ایران خودرو نهایی شــد و شرکت
مشترکشان به نام ایکاپ تشکیل شد ،ولی منهم
اعتقاد دارم که شاید میتوانست سرعت بیشتری
داشته باشد .احتماال بخشی بهخاطر عدم پایبندی
آمریکاییها به مفاد برجام باشد .البته قراردادی را
هم که رنو با شــریک خصوصی خود بسته است،
هنوز عملی و اجرا نشــده و گويا درمورد ســايت
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توليد هم هنوز توافق نشده اســت .ولی مواردی
در این قراردادها مثل بحــث  30درصد صادرات
یا  40درصد ســاخت داخل وجود دارد که بیشتر
نگرانیها روي عملي شــدن اين تعهدات است.
طرف ایرانی بايد روي تحقق اين بندها پافشاری
کند و طرف خارجی نيز بايستي مسئولیتپذیری
خودش را در این بخش نشان دهد .اگر حتی این
قراردادها عملیاتی شود و اساسا به این تبدیل شود
که آنها ( )CKDارسال کنند و اینجا مونتاژ شود و
به بازار عرضه شود ،هدف اصلی قراردادها تامین
نمیشود .تغییر نگرشی که به آن اشاره کردم بعداز
بحث برجام اتفاق افتاد ،بهخاطر همین دو بند بود.
قبلاز تحریمها  CKDمیآمد ،مونتاژ میشد و نیاز
بازارمان مرتفع میشد ،اما اگر این بحث صادرات
اتفاق نیفتد و بحث ســاخت داخل که هر دو مهم
است و البته صادرات مهمتر ،بهنظرم توسعهای در
صنعت خودروسازی اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین
در بحث مشارکتها بیشتر باید دنبال این باشیم
که مفاد آن اجرایی شود.
چرا فقط دو خودروســاز معتبر فرانسوی قدم
جلو گذاشتهاند و بقیه شرکتها چندان تمایلی
ندارند .اصال دلیل اینکه اینها استقبال کردند به
سوابق قبلیشان برمیگردد یا احساس دیگری
داشتهاند .آیا بازار ایران بازار خوبی هست یا نه؟
اگر بازار خوبی هست چرا بقیه جلو نیامدهاند.
البته به بخشی از این پرسش ،پاسخ دادید که
بهخاطر همان اتفاقات بعداز ترامپ است ولی
دلیل اینکه فرانسویها زودتر استقبال کردند،
چه بوده؟
وقتی در جایی تجارتی دارید و بخشی از انرژی،
بازار ،سرمایهگذاری و زیرساختهایتان آنجا گیر
هست ،ترجیح میدهید که دوباره بازار و بیزینس
خودتان را بگیرید و زنده کنید .مثال رنو ،طلبی از

صنعت خودروي ایران بابت بحث ال  90داشت.
پژوییها هم اینجا زیرساختی داشتند و بخشی از
بازارهای خودشان را در جاهای دیگر دنیا ازدست
داده بودند و پیشبینی میکردند که برجام هم به
نتیجه میرسد که البته پیشبینی درستی هم بود
و برجام به نتیجه رسید و اولین شرکتی هم بودند
که آمدند .باحضور فرانســویها مشکلی ندارم.
درواقع باید از هر شرکتی که میخواهد در ایران
سرمایهگذاری کرده و به ما کمک کند ،استقبال
کنیم و شرایط را برای حضورش فراهم کنیم ،اما
چرا شــرکتهای دیگر نمیآیند اين موضوعي
است كه بايد ريشهيابي شود .البته بهغير از آنكه
عملكرد آمريكاييها در قضيه برجام ميتواند در
بيميلي خيلي از شركتها موثر باشد .ولي آيا اين
همه ماجراست؟ آيا در اقتصاد و سياست بهاندازه
كافي شرايط را براي حضور سرمايهگذار خارجي
فراهم كردهايم؟ آيا بهاندازه كافي از مشــوقهاي
اقتصادي و معافيتهاي مالیاتی براي تشــويق
حضور سرمايهگذار خارجي بهره بردهايم؟ اينها
مسائل اساســي هســتند كه بايد تكليفمان را با
آنها روشــن كنيم اگر دنبال جذب سرمايهگذار
خارجي هستيم.
امیــدوار هســتید غیــراز فرانســویها
خودروســازهای دیگر معتبر بینالمللی وارد
بازار ایران شوند؟
بهســختی .تا موقعی که این دو عامل یعنی یک
عامل خارجی که بیشتر آمریکاییها هستند و یک
بوکار
عامل داخلی که همان محدودیتهای کس 
و اقتصاد و بهرهوری در ایران هســت ،وجود دارد
تقريبا بهســختي ميتوان به حضور سرمايهگذار
خارجي اميدوار بود .بهعالوه آنكه حضور دولت در
صنعت خودروسازی هم خیلی زیاد است و همين
باعث كندي روند توسعه در اين صنعت شده است.

راز صـنـعـت

پــرونــده

زمستان
و نگهداری خودرو

ماجرای فصل ســرما و خرابی خودروها اگرچه داستانی تکراری
است که همهســاله اتفاق میافتد اما آگاهی نداشــتن مردم یا
رعایت نکردن بعضی نکات کوچک باعث شــده هرسال با شروع
این فصــل درآمد تعمیرکاران خــودرو باالتر مــیرود .از خرابی
ترموستات ناشی از گرم نکردن خودرو گرفته تا ترکیدن موتور
ناشی از دیر یا کم ریختن ضدیخ .در این پرونده صحبت با چندین
تعمیرکار و کارشــناس خودرو در قالب مصاحبــه و گزارش تهیه
شــده که شــاید بتواند تاحدودی به ســامت خودروی ما در این
فصل کمک کند.

شماره  04دی 33 1396

راز صـنـعـت

راهکار

آنچه رانندگان باید برای نگهداری خودرو در فصل سرما بدانند

 9گانه حیاتی برای عبور آسان
از فصل سرد

زمستان هم از راه رسید ،فصل ســرما .معموال باتوجه
به سرد شدن هوا در زمستان اســتفاده از خودروهای
شخصی باتوجه به بارش برف و باران و همچنین برودت
هوا افزایش پیدا میکند .اما آیا صاحبان خودرو تفاوت
استفاده از وسایل نقلیه خود در این دوران سرد را با سایر
فصول میدانند؟ وقتی در یک صبح سرد زمستانی که
همراه با بارش برف یا باران هم شده است ،خود را برای
رفتن به محل کار یا مکانهای دیگــر آماده میکنید
بههمان اندازه از آمادگی استفاده از وسیله نقلیه خود
برای اســتفاده در این زمان هم خبر دارید؟ آیا وقتی
خود را آماده سفر آنهم در فصل سرد کردهاید بههمان
اندازه درباره وضعیت ماشین خود برای استفاده از آن
در جادههای برفی خبر داریــد؟ فکر اینرا کردهاید که
اگر خدای نکرده سرویسهای اولیه را درباره استفاده
از اتومبیل شخصی خود در سفر زمستانی انجام نداده
باشید ،ممکن است چه مشکالتی برای شما ایجاد شود؟
فکرش را بکنید هنوز مقدار زیادی از طول ســفر باقی
مانده است و ماشین شما در جادههای سرد و برفی دچار
مشکل شده است و از ادامه سفر بازماندهاید .اینجاست
که به این فکر فرو میروید اگر ســرویسهای ابتدایی
خودرو را برای سفر در فصل ســرما انجام داده بودید
حاال یک اتومبیل قبراق و سرحال شما و خانوادهتان را
به مقصد رسانده بود و یک خاطره بهیادماندنی را برای
شما رقم زده بود؟ اما سوال اینجاست نکات جانبی مهم
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برای استفاده از خودرو و ایجاد امنیت بیشتر در طول
مدت این استفاده چه چیزهایی است تا شما را در این
مدت دچار مشکل نکند .شاید بهترین راهنماها در این
میان تعمیرکاران و مکانیکهای باتجربه خودرو هستند
و توصیههای ایمنی آنهاست که همه مشکالت را برای
رانندگان و صاحبان خودرو مرتفع میکند .گشتی در
توگو با برخی از این تعمیرکاران
سطح شهر تهران و گف 
مارا بیشتر به آنچه نیاز یک خودرو برای استفاده درفصل
سرماست آشنا میکند. ...
ا غفال نشوید

شاید در نگاه اول این موضوع ضروری بهنظر برسد که
چککردن موتور و بخاری ماشین و بررسی وضعیت
ضدیخ مهمترین نکته برای حفظ ســامت خودرو در
فصل زمستان است .اما وازگن تعمیرکارقدیمی محله
مجیدیه تهران درگفتوگو با راز صنعت به نکته مهم
دیگری در اینباره اشــاره میکند و آنها بررسی وضع
تایرهای خودرو قبلاز اســتفاده از آن در فصل سرد و
بهخصوص در سفرهای زمستان است .وازگن در اینباره
میگوید :من اهمیت تایرها را بهخصوص در فصل سرما
در ایمنی کمتر از کمربند ،ترمز یــا ایربگ نمیدانم.
شــاید توصیه اولیه یعنی اســتفاده از الستیکهای
زمستانی (یخشکن) برای همگان مقرونبهصرفه نباشد
بهخصوص که بارش برف در همه نقاط ایران بهحدی

نیست که همیشه مجبور به استفاده از این الستیکها
باشیم ،اما تنها مزیت آنها حرکت راحتتر در برف و یخ
نیست و نوع جنس آنها باعث شــده تا مقاومتشان در
برابر سرما بیشتر از الستیکهای معمولی باشد .پس
الستیکهای زمســتانی تنها برای استفاده در برف و
یخ نیســت و جنس نرم مواد اولیه بههمراه عاجهای
زبرتر به آنها در برقراری اصطکاک کارآمدتر بر سطوح
خشک ،سرد و یخزده خیابانها کمک کرده و در این
بوهوایی از الســتیکهای «چهار فصل»
شــرایط آ 
بهتر عمل میکنند ».وازگن اما بــه نکته دیگری هم
اشــاره میکند«:اگر رانندگان مایل یا قادر به استفاده
از تایرهای زمستانی نیســتند باید کامال به سالمتی
تایرهای خود اطمینان داشته باشند .اینکه آیا تایرها
دارای عاج مناسبی برای حرکت در جادههای یخی و
برفی هستند و اصال کیفیتشان درحدی است که بتوان
با خیال آسوده سوار بر خودرو شــد؟ نکته مهم دیگر
همراه داشــتن زنجیر چرخ برای سفرهای زمستانی
بهخصوص در جادههای برفگیر است .در سالهای دور
سیستم زنجیرهای چرخ بهنحوی بود که شاید خیلی
از رانندگان قادر به بســتن آنها بر الستیک نبودند ،اما
طی سالهای اخیر سازندگان لوازم خودرو کمی کار را
راحت کردهاند و زنجیر چرخهای جدید که جنسشان
پالستکی است را روانه بازار کردهاند و بستن آنها روی
تایر بسیار راحت است ،اما همین زنجیرها هم بستنشان

احتیاج به آگاهی دارد و راننــدگان حتما باید از نحوه
بستن زنجیر چرخ مطلع باشند .یک خودرو هرچقدر
هم که سیســتم ترمز و ایمنی باالیی داشته باشد اگر
الستیکهای مناســب و مجهزی نداشته باشد شاید
در خیابانها و جادههای برفی و یخزده ،راننده را دچار
مشــکل میکند .پس بازهم تاکیــد میکنم یکی از
مهمترین موارد برای رانندگان در فصل سرما اطمینان
از وضعیت تایر خودرو درکنار توجه به مســائل فنی
خودرو است».
به باتری خودرو توجه کنید

از سالمت برف پاککن ،شیشه گرمکن و بخاری
مطمئنشوید

قطعا برای سرنشــینان داخل خودرو در فصل ســرد
مهمترین نکته ســامت بخاری این خودرو اســت تا
آنها سرمای بیرون را احســاس نکنند و در سفرهای
کوتاهمدت و بلندمدت از گرمــای داخل خودرو لذت
ببرند اما این ،همه نکات مهم نیســت و باید به مسائل
دیگر هم اشــاره کنیم .در همان محله مجیدیه تهران
اینبار سراغ یک باتریسازی و کارشناس مسائل برقی
خودرو رفتیم .احمد نــوروزی تعمیرکار قطعات برقی
خودرو در خیابان اســتاد حســن بنا در اینباره به راز
صنعت گفت« :همگان فکر میکنند اگر بخاری ماشین
در وضعیت مطلوبی بهســر ببرد دیگر همه شــرایط
داخلی خودرو برای استفاده در فصل سرما یا روزهای
برفی و بارانی کافی است ،اما فراموش نکنید مواردی
مهمتر از ســامت بخاری خودرو نه برای سرنشینان
که برای راننده وجــود دارد .معموال باتوجه به برودت
هوای بیرون ،شیشههای خودرو بخار میگیرد و شاید
بتوان شیشههای جلو را با همان بخاری بهحالت اولیه
بازگرداند ،اما اطیمنان از سالمت شیشهگرمکن عقب
خــودرو و همچنین گرمکنهای آینههــای بغل (در
ماشینهای مدل باال) از ملزومات استفاده از خودرو در
فصل سرما است .برای سرنشینان خودرو بخارکردن
یا نکردن شیشه خیلی فرقی نمیکند ،اما راننده حتی
برای یک لحظه هم با شیشه بخارگرفته قادر به رانندگی
نیست .نکته مهم دیگر بررسی وضعیت برف پاککن
خودرو است که تاثیر بهسزایی در ایمنی خودرو دارد.
رانندگان حتما در آغاز فصل سرما باید وضعیت تیغه
ف پاککن را چک کنند و اگر پالســتیک این تیغه
بر 
خشک شد بود نسبت به تعویض آن اقدام کنند .نکته
مهم دیگر این است که اگر بهطور مثال صبح ازخواب
بیدار شدید و موقع رفتن به ســرکار بههمراه ماشین
دیدید که برف ســنگینی روی شیشه خودروی شما
نشسته است ،ســعی نکنید این برف را بهوسیله برف
پاککن ازروی شیشه پاک کنید .اینکار هم باعث آسیب
رسیدن به برف پاککن میشود و هم به شیشه آسیب
میزند .برف پاککن بیشتر نقش تمیز کردن شیشه و
جلوگیری از نشستن برف و باران روی شیشه را دارد».

آقای نــوروزی در ادامه صحبتهای خود به بررســی
وضعیــت باتری خودرو در فصل ســرد اشــاره کرد و
صحبتهای خود را اینگونه ادامــه داد« :نکته مهم و
ضروری در مورد باتریها این است که این وسیله مهم و
حیاتی درخودرو ،با فرارسیدن فصل سرما و بهخصوص
وقتی که هوا در شــرایط یخبندان قــرار دارد بیش از
 50درصد قدرت خود را از دســت میدهد .عمر مفید
باتریها معموال بین دو تا سهســال اســت و حتی اگر
با گذشت این مدت مشــکلی در روشن کردن خودرو
نداشته باشــید ،بهتر است با فرا رســیدن فصل سرما
اقدام به تعویض باتری خودرو کنید .یکی از نشانههای
بارز باتری ضعیــف ،صدای نالهماننــد و خرخر موتور
است .اگر چنین صدایی شــنیدید ،اتومبیل خود را به
تعمیرگاه ببرید .درضمن ممکن اســت مشکل باتری
بهخاطر فعلوانفعاالت شــیمیایی (خوردگی) یا شل
بودن بستها و کابلها باشد .با یک بررسی کوتاه متوجه
خواهید شد که چنین مشکلی وجود دارد یا خیر .اگر
خوردگی یا سولفاته شدن باتری در بخش خارجی آن
باشد ،میتوانید آنرا با دستمالی آغشته به محلول آب
و جوش شیرین تمیز کنید .آب باتری را هم چک کنید.
توجه کنید که آب باتری باید روی صفحههای الکترود
را بپوشاند .باتري ،واسطهاي است كه عدم عملكرد آن
ساعتها شما را در هواي سرد زمستان معطل ميكند.
مشكالت باتري معموالً در تابستان ظاهر نميشوند ،اما با
سردي هوا باتريهاي ضعيف و داراي مشكل نميتوانند
موتور را روشن كنند .رانندگان همچنین باید سيستم
شــارژ باتري خودرو را نيز بازديد كنند ».و ســرانجام
توصیه آخر آقای نوروزی« :از اصول مهم و اساســی در
رانندگی زمستانی ،دیدن و دیده شدن است .ابتدا تمام
چراغهای اتومبیلتان را روشــن کنید و گشتی به دور
آن بزنید .اگر المپ سوختهای میبینید آنرا تعویض
کنید .بعداز آن چراغهای راهنما ،چراغ چشــمکزن،
چراغ ترمز و دندهعقب را چک کنید .داخل اتومبیل هم
از سالم بودن چراغ داشبورد و چراغهای صفحه راهنما
اطمینان حاصل کنید .اگر مشکلی وجود داشت سریعا
آنرا برطرف کنید».
نقش حیاتی ترموستات و رادیاتور

نکات مهم دیگری کــه تعمیــرکاران باتجربه خودرو
در فصل سرما به آن اشــاره میکنند وضعیت کارکرد
گرمکنندهها و خنککنندههای آب و موتور خودرو یعنی
ترموستات و رادیاتور هســتند .اول بهسراغ ترموستات
برویم .ترموســتات در اصل برای این نصب شده تا اول
صبح به گرم شدن زودتر موتور کمک کند .موتور بهنوعی
طراحی شــده که در دمای کاری ایــدهآل خودش کار
کند .توجه داشــته باشید که بیشــتر فرسایش موتور
هنگامی رخ میدهد که موتور ســرد باشد .یک موتور

ســالم وقتی گرم شود فرسایش بســیار ناچیزی دارد.
بنابراین ترموستات این اجازه را به موتور میدهد که در
سریعترین زمان ممکن گرم شده تا اینکه به دمای کاری
مطلوب و ازقبل طراحیشــده برسد .وجود ترموستات
برای ثبات دمای سیستم موتور ضروری است .هرچند
برخی مکانیکهای قدیمی بر این عقیده هستند که در
تابستان باید ترموستات را باز کرد که موتور جوش نیاورد،
مسئله اینجاست که همانطور که دمای باال برای موتور
ضرر دارد ،دمای پایین هم موجب مستهلکشدن قطعات
موتور و عواقبی مثل روغنسوزی ،افزایش مصرف سوخت
و ...میشود .با اینحال گاهی در فصل گرما برای تجاوز
نکردن دمای موتور از حد مجاز ،مکانیکها ترموستات
را با نمونهای دما پایینتر تعویض میکنند؛ بنابراین برای
اینکه موتور شما در فصل سرما ،سرد کار نکند و بخاری
هم گرمایش خوبی داشته باشد ،پیشنهاد میکنیم حتما
از وجود ترموستات با دمای استاندارد (چیزی که کارخانه
نصب کرده) و سالمت کارکرد آن مطمئن شوید .نکته
مهم دیگر به رادیاتور باز میگردد .بسیاری از رانندگان
برای خودرو از آب مقطر یا آب مخصوص رادیاتور استفاده
میکنند .در این خودروها معموال رادیاتور بخاری و موتور
با مشکل گرفتگی و رســوب لولهها مواجه نمیشود،
اما اگر از آب لولهکشی استفاده شــود امکان بروز این
مشــکالت هم وجود دارد .پس بهتر است که بهصورت
دورهای مســیر رادیاتورها و لولههای اتصالی را بررسی
کنید .همچنین بهتر است پیش از شروع فصل سرما ،از
محلولهای رادیاتور شور استفاده کنید و پساز گذشت
دورهمخصوصشستوشویمسیرآب،محتوایسیستم
خنککننده موتور را تخلیه کرده و مجددا پر کنید.
توجه به رنگ و بدنه

موارد باال را شــاید بتوان ضروریترین اقدامات برای
تامین ســامت و ایمنی خودرو در فصل سرما دانست
اما هنوز موارد دیگری هم وجود دارند ،ازجمله توجه به
رنگ بدنه خودرو .وقتی در منطقه برف شدیدی باریده
میشــود و این نعمت زیبای الهی سراسر خیابانها و
جادهها را سفیدپوش میکند ،سادهترین راه برای آب
کردن برفها و بازکردن سریع راهها ،ریختن شن و نمک
روی برف است .ترکیبی که میتوان آنرا دشمن رنگ
و بدنه خودرو دانست .اگر در مناطقی زندگی میکنید
که کل فصل زمستان برف و باران میبارد ،شاید شستن
خودرو را فراموش کنید یا امری بیهوده تلقی کنید .اما
فراموش نکنید شستن خودرو باعث میشود تا شنها
و نمکهایی که به بدنه و کف خودرو چســبیدهاند ،از
خودرو پاک شده و از پوسیدگی اتاق خودرو جلوگیری
توشوی خودرو به میزان سرما و
شود .البته میزان شس 
میزان نمکی که به خودروی شما پاشیده شده بستگی
دارد ،اما سعی کنید خودروی خود را زمانی به کارواش
ببرید که دمای هوا باالتر از صفر است تا بدینترتیب از یخ
توشو در امان
زدن قفلها و دستگیره خودرو پساز شس 
بمانید .همچنین ،با روغنکاری قفلها ،در باک و صندوق
عقب از یخ زدن آنها جلوگیری کند .در این گزارش به
رعایت 9مورد حیاتی جانبی یعنی وضعیت الستیکها،
برف پاککن ،بخاری ،شیشه گرمکن ،چراغها ،باتری،
ترموســتات ،رادیاتور و رنگ و بدنه خــودرو در فصل
زمستان اشاره کردیم .با رعایت این موارد با خیال راحت
درخودروی گرم و ایمن خود زمســتان را درجادهها و
خیابانها ســپری کنید و بهراحتی فصل زمســتان را
پشتسر بگذارید. ...
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راز صـنـعـت

آیا میدانید که؟

اهمیت و لزوم استفاده از ضد یخ در فصول مختلف سال

خودرویتان را به ضد یخ مجهز کنید
در روزهای سرد سال یک ماده برای بهحرکت درآوردن
اتومبیل شما بسیار مهم اســت و آنهم ضد یخ است.
مادهای که از یخ زدن رادیاتور خودروی شما جلوگیری
کرده و در روزهای گرم از بهجــوش آمدن آب رادیاتور
جلوگیری میکند.
آقا رسول ،بیست سالی اســت که در مغازهاش در غرب
تهران خدمات تعویض روغن و ضد یخ به مشتریانش ارائه
میکند و میگوید :حاال دیگر فروش ضد یخ تنها منوط به
زمستان نیست .در گذشته ضد یخ را تنها برای یخزدگی
آب رادیاتور استفاده میکردند تا از ترکیدگی رادیاتور در
سرمای زمستان محافظت کند ،اما تجربه نشان داده است
استفاده از خنککنندهها یا ضدیخها نهتنها به حفاظت
از موتور خودرو در برابر یخزدن کمک میکند بلکه مانع
از خوردگی اجزاء آن شــده و همزمان بــا دفع حرارت
تولیدشده ،تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار کند.
او میگوید :استفاده از خنککنندهها یا ضد یخها نهتنها
به حفاظت از موتور خودرو دربرابر یخزدن کمک میکند
بلکه مانع از خوردگی اجزاء آن شــده و همزمان با دفع
حرارت تولیدشده ،تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار
میکنند .البته او خاطرات زیادی هم از مشتریانی دارد
که بهدلیل ناآگاهی یا حواسپرتی در هوای سرد از ضد
یخ اســتفاده نکردند و با ترکیدگی سیستم آبرسانی
خودروشان مواجه شدند.
ضد یخ چیست؟

ضد یخ مایعی سبزرنگ است که از ماده «اتیلن گیلکول»
تشکیل شده است .این ماده پساز ترکیب با آب موجود
در رادیاتور اتومبیل دمــای یخزدگی را کاهش و دمای
جوش را افزایش میدهد؛ همچنین ضد یخ بهعنوان یک
حالل در ترکیب شیشهشوی ماشین نیز بهکار میرود.
برای هرچه بهتر کار کردن اتومبیل بایســتی ضد یخ
هرسال یا هر دوسال یکبار تعویض شــود .آقا رسول
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معتقد است :استفاده از ضد یخ سخت نیست و حتی تازه
رانندهها هم میتوانند بهراحتی ضد یخ را خریداری کنند
و آنرا در خودروی خود بریزند ،اما ابتدا به چند نکته باید
توجه کرد .در بعضی از خودروهای جدید بهدلیل استفاده
کردن از آلیاژهای متفاوت در ساخت رادیاتور و سیلندرها
الزم است که از انواع خاصی از ضد یخ استفاده شود .قبلاز
خرید ضد یخ حتما از وضعیت خودروی خود و اینکه چه
ضد یخی برای آن مناسب است اطمینان پیدا کنید.
او ادامه میدهد :ترکیب مورد نظر برای پیشگیری از
یخزدگی بهصورت معمول باید بهصورت  50درصد آب و
 50درصد ضد یخ باشد .ممکن است که اتومبیل شما به
ترکیب متفاوتی نیاز داشته باشد ،پس قبلاز اضافه کردن
ضد یخ از وضعیت خودروی خود و میزان ضد یخ مورد
نیاز برای خودرو مطمئن شوید.
اما اســتفاده از ضد یخ میتواند درصورت بیاحتیاطی
خطراتی هم داشته باشد .آقا رسول در اینباره میگوید:
در هنگام کار با ضد یخ مراقب باشید تا مایع مورد نظر
با دست شما یا ســطوح رنگخورده اتومبیل برخورد
نکند .ضد یخ دارای خاصیت اســیدی قوی اســت که
میتواند به خوردگی یا ســوختگی شدید روی سطح
خودرو یا پوست بدن منجر شــود .ضد یخ دارای بویی
شبیه به شیرینیجات است که موجب جذب کودکان
و حیوانات میشــود .این ماده میتواند بهسرعت باعث
ایجاد مسمومیتهای شدیده شده و بهراحتی شخص
استفادهکننده را از پای درآورد .این ماده را از دسترس
کودکان خارج کنید .از رها کــردن آن در فضای آزاد یا
بدون درپوش خودداری کنید .از ریختن این ماده به درون
دریا یا رودخانهها پرهیز کنید .ترکیبات موجود در ضد یخ
میتواند برای ماهیهانیز شدیدا خطرناک و کشنده باشد.
از دورریختن ضد یخ خودداری کنید .معموال در گاراژها
و تعمیرگاههای خودرو دســتگاههایی برای بازیافت و
استفاده مجدد از ضد یخ نیز وجود دارد.

آقا رسول معتقد اســت نمونههای ایرانی ضد یخهای
موجود در بازار اثربخشــی خوبی دارد ،بهطوری که ما
به اغلب مشتریانمان همین نمونههای ایرانی را توصیه
میکنیم ،چراکه هم قیمت مناسبی دارد و هم کیفیت
خوب.
او حتی نحوه صحیح ریختن ضدیخ در رادیاتور و هواگیری
خودرو را هم در چند مرحله توضیح میدهد تا بتوان با
خواندن این مراحل بهراحتی نسبت به ریختن ضد یخ در
خودرو شخصی اقدام کنیم .بهگفته او این مراحل مطابق
با دســتورالعمل ایران خودرو و مخصوص خودروهای
پژو  ۴۰۵تمامی مدلها و ســمند و پرشیا (مدلهای
موتورمشابه پژو )۴۰۵است.
 .1ابتدا موتور را خاموش کرده تا کامال سرد شود (حداقل
نیم ساعت).
 .2درپوش رادیاتور و شیر تخلیه زیر رادیاتور را باز کنید تا
آب رادیاتور تخلیه شود( .از روبهرو سمت راست ـ پایین
رادیاتور)
 .3شیر تخلیه را ببندید (در جهت حرکت عقربههای
ساعت)
 .4پیچ هواگیری روی پوسته ترموستات را باز میکنیم
(دو پیچ پالستیکی و فلزی)
 .5ترکیب آب و ضد یخ را با نسبت  50درصد از هرکدام
داخل رادیاتور سرریز کنید( .پیشنهاد میشود بهجای
آب لولهکشی از آب رادیاتورهای موجود در بازار یا برفک
یخچال استفاده کنید).
 .6زمانی که مطمئن شدید تمام هوای سیستم خارج شد
(مایع بهصورت روان و بدون حباب جاری شد) پیچهای
هواگیری را میبندید.
 .7حال درپوش رادیاتور را ببندید .خودرو را روشن کنید
و منتظر بمانید تا آمپر آب باال برود ،در صورتی که چراغ
آمپر آب و  stopروشن نشد هواگیری را صحیح انجام
دادهاید.

الکچری

این لوکسهای گرم کننده
شاید در روزهای زمستان ،زمانی که از سرمای جانکاه
خیابان به داخل خودرو پناه میبریم و داخل خودرو را
از خیابان هم سردتر میبینیم ،بیشتر حسرت داشتن
یک خودرو لوکس با صندلیهای مجهز به گرمکن را
میخوریم .مخصوصا اینکه اغلــب اوقات باید دقایق
طوالنی انتظار بکشــیم تا موتــور و درنتیجه بخاری
خودرو گرم شود.
گرمکن و سردکن صندلی و فرمان

گرمکن و ســردکن صندلی و فرمان کاربردیترین
آپشنهای خودروی لوکس است .سیستم گر مکن
صندلیها کــه روی اکثــر خودروهــای وارداتی
قراردارد ،هما نقدر در زمستان کاربردی و مطبوع
هستند که سردکن در تابستان حس خوبی بهشما
میدهد ،اما بهغیر از اینها ،آپشــن گرمکن غربیلک
فرمان بهخصوص در فصول سرد سال موجب تسلط
بیشــتر به فرمان و البته گرم ماندن دســتان شما
خواهد شد.
آپشن گرمکن در برخی از خودروها قابلیت کم و زیاد
کردن درجه حرارت را نیز دارد .در برخی از خودروها
فقط شامل صندلی راننده و سرنشین جلو و در برخی
دیگر شامل راننده و همه سرنشینان میشود.

گرمکن صندلی بهصورت مجزا

دیگر در انحصار لوکسها نیست

در سالهای نهچندان دور قابلیت گرمکن خودرو فقط
برای تعدادی از خودرهای لوکس و گرانقیمت وجود
داشت ،اما هماکنون این آپشن گرمکن خودرو بهطور
گستردهای و با قیمت مناسب برای استفاده بر تمامی
خودروها تولید و عرضه میشود .پد گرمکن صندلی
خودرو قابلیت نصب برای تمامــی خودروها را دارد.
توجه داشته باشید این پدهای گرمکن زیر تودوزی
صندلی نصب میشوند .این آپشن دارای کلید تنظیم
گرمای کم و زیاد است.
معرفی گرمکن صندلی

گرمکنهای صندلی انواع مختلفی دارند که هرکدام
بــر خودرویی خاص قابل نصب و اســتفاده اســت،
برخی از خودروها نیز خود بهشــکل آپشن کارخانه
دارای این سیســتم هســتند که با زدن یک کلید
قابلیت فعالســازی آن بهصورت مجزا برای قسمت
باالیی صندلی و پایین صندلی و بهشــکل همزمان
وجود دارد .گرمکنهای صندلی نخستینبار توسط
کادیالک در ســال  ۱۹۶۶برای کمــک به کمردرد
عرضه شدند.
مزایای گرمکن صندلی

صندلیهای گرمشــده خودرو ،باعث ایجاد احساس
راحتی بسیار زیادی در فصل زمستان میشود ،گرچه
میزان گرما و احساس ناشی از آن بسته به سلیقه هر
فرد متفاوت است.

شایعات پیرامون گرمکنهای صندلی

براساس شایعات موجود در میان عوام ،ادعا میشود
که گرمکنهای صندلی موجب هموروئید (یبوست)
بواسیر میشود که این امر بههیچوجه صحت نداشته
و وضعیت بیماری را هم وخیمتر نمیکند.
درحالی که اغلب خودروهــای داخلی فاقد کرمکن
هستند ،میتوانید خودرو خود را با نصب یک گرمکن
به خودروهای لوکس شبیه کنید ،اما باید به این نکته
توجه داشت که نصب باید توسط فردی حرفهای انجام
گیرد ،در صورتی که نصب بهدرســتی انجام نشود،
ممکن است کلید گرمکن از کار بیفتد یا اینکه قسمتی
از صندلی توسط گرمکن سوزانده شود.
نکات مهم در تعمیر گرمکن صندلی

خرابی گرمکن صندلی از دو دلیل ناشی میشود ،دلیل
اول المنتهای گرمکن هستند که سوخته و دیگر قابل
استفاده نیســتند که در این حالت باید کل سیستم
گرمکن توسط تعمیرکار متخصص عوض شود ،حالت
دوم کمهزینهتر و رایجتر اســت ،در این حالت فیوز
مربوط به گرمکن سوخته اســت که با جایگزینی آن
مشکل گرمکن صندلی نیز برطرف میشود.

برخی از کارخانههای سازنده گرمکن صندلی مدعی
هســتند که گرمکن آنهــا قابلیت اتصــال روی هر
خودرویی را دارد و برای هر صندلی یک کیت مصرف
میشــود .دو صفحه گرمکن موجود در بســته روی
یک عدد صندلی در قسمت پشــتی و زیرپایی قابل
جایگذاری است.
نظر دکتر  Mizhiritskyو دکتــر  Shamieکه هر
دو متخصص ارتوپدی و دردهای ناحیه کمر هستند
بر این اســت که بودن گرمکن صندلی بهتر اســت.
بهگفته دکتــر  Mizhiritskyگرما بــرای کمر مفید
اســت گرچه ،بااطمینان نمیتوان گفت که گرمای
منشــعب از صندلی تا عمق بافتهای عضالنی کمر
امکان انتقال را داشته باشــد ،مخصوصا که در فصل
سرما مردم از لباسهای ضخیم برای گرم کردن خود
استفاده میکنند.
از طرف دیگر نظر  Bauduمتخصــص لوازم راحتی و
فیزیوتراپی،مثبتتر است ،او معتقد استکه صندلیهای
گرمشده که بهشما امکان کنترل دما در ناحیه در آسیب
دیده را میدهند ،مفیده بوده و میتوانند بهعنوان مکملی
برای درمانهای درد کمر استفاده شوند.
درنهایت صندلیهای دارای گرمکن در زمســتان و
شبهای خنک تابستان ،باوجود ایجاد گرما در نزدیک
بدن شما ،باعث گرم شدن بدنتان شده و درنتیجه شما
احساس راحتی بیشــتری در رانندگیهای طوالتی
خواهید کرد.
در سالهای قبل ،صندلیهای دارای گرمکن فقط در
تعداد محدودی از ماشینهای گرانقیمت و لوکس
وجود داشت ،درحالی که این امکان بهطور گستردهتر
و با قیمت مناسبتری برای استفاده تمام افراد تولید
و عرضه میشود.

شماره  04دی 37 1396

راز صـنـعـت

سرگرمی

افقی
لونقل زیرزمینی ـ جمع جمهوری ـ از شهرهای آلمان
سیستم حم 
 .2از گلهای خوشبو ـ پشت پا زدن ـ چراغ کنترلی خودرو
 .3از خودروهای محبوب سرزمین آفتاب تابان ـ تیره
 .4از کشورهای درگیر جنگ ـ از ضمایر جمع فارسی ـ نماینده دولت در کشوری دیگر
ـ در دستگاهها و سیستمهای مکانیکی کاربرد زیادی دارد
 .5از یکاهای جرم قدیمی ایرانی اســت ـ از خودروسازان آمریکایی ـ به خودروهای
صندوقدار گویند
 .6قطعهای در خودرو که دود داخل سیلندر را به بیرون منتقل میکند ـ قسمتی از
سیستم ترمز خودرو ـ هوای فرنگی
 .7از ماشــینهای صنعتی برای باالبــردن و جابهجایی مواد ـ بعضی ماشــینها الزم
دارند!
 .8از خودروســازان ژاپنی ـ به خودروهایی که صندوق عقب آنها تقریبا حذف شده
میگویند
 .9نقش بازیگر ـ از مفاهیم علم شیمی ـ از وسایل جابهجایی در گذشته
 .10مرکز کنترل عملکرد خودرو ـ آوای تعجب ـ نزدیک نیست
 .11از وسایل کمکراننده در خودرو ـ بنیانگذار بنز
 .12از روستاهای صومعهسرا ـ موی سوخته
 .13از مشخصههای اصلی خودرو ـ از وسایل حملونقل دریایی ـ لکسوس محصول
این کشور است
 .14از مفاهیم کامپیوتری ـ الفبای موسیقی ـ دهر ـ دست
 .15نوعی سیسیتم ضدسرقت خودرو
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عمودی
 .1نوعی خودرو کوچک ـ کمکراننده
 .2چین ـ گیج ـ بلندترین شــب ســال ـ ریشــه مصدر
زایش
 .3رشد کردن ـ از مدلهای هیوندای
 .4خودروی همهچی تمام!
 .5خودروهای تشریفاتی ـ از خودروسازیهای ایران
 .6از محبوبتریــن خودروهای بریتانیایــی ـ جهت ـ از
سازهای ایرانی
 .7دوره زمانی ـ چهارمین حروف الفبای یونانی ـ چاه
 .8تک ـ ماده نیست ـ با هدف هلدادن کشتی طراحی
میشود
 .9تمام  ،کل ـ از مدلهای شاسیبلند شورولت ـ توان،
رمق
 .10ازمدلهایتویوتاـسقفجمعشوندهخودروراگویند
 .11راه ـ باالپوش ـ خاندان ـ مادر در گویش لری
 .12رطوبت ـ کیسه هوای داخل خودرو ـ گرداب
 .13از قطعات خودرو بهشکل پیستونی ـ از مدلهای
کیا
 .14از نامهای دخترانه ـ شب نیست ـ سالمند
 .15تکرار یک حــرف ـ دور چرخهای خودرو قرار دارد
ـ نصیحت
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راز صـنـعـت

پــرونــده

برون مرزی

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

شماره  02آبان 39 1396

راز صـنـعـت

مسابقه

کارتینگ ،پایه مسابقات اتومبیلرانی

اولین میدان
عاشقان سرعت
اگر در یک جلسه تمام رانندگان فرمول یک ،ایندی،
 ، DTM ، WTCCو تمام رانندگانی که در ســطوح
باالی اتومبیلرانی رانندگــی میکنند ،دور هم جمع
شوند و شــما از تکتک آنان بپرســید که مسابقات
حرفهــای اتومبیلرانی را از چه رشــتهای شــروع
کردند ،همه و بدون استثناء به شــما خواهند گفت
از «کارتینگ» .مســابقات کارتسواری (کارتینگ)
رشتهای پایه است و همانطور که دو و میدانی مادر
تمام ورزشها است ،کارتینگ درواقع مادر اتومبیلرانی
است که در آن از خودروهای تکسرنشین (single
 )Seaterو چرخ بــاز (  )open wheelاســتفاده
میشود .خودروهایی که برخالف ظاهر کوچکشان،
تواناییها و قدرت فوقالعاده زیادی دارند.
تاریخچه :

«ارت انگلس» بنیانگذار کارتسواری است .او در سال
 1956و در کالیفرنیای آمریکا ،یک موتور چمنزنی را
روی یک شاسی لولهای نصب کرد و به اینشکل اولین
کارت جهان را ساخت .وقتی استقبال دیگران را دید،
در طی چند سال  300دستگاه از آنرا ساخت و اقدام به
برگذاری مسابقات مربوط به آن کرد تا هر روز به تعداد
طرفداران آن افزوده شود .در سال  1962فدراسیون
جهانــی اتومبیلرانی ( )FIAکمیســیون بینالمللی
کارتینگ ( )CIKرا تاسیس کرد و کارتینگ بهعنوان
یک رشته اتومبیلرانی ثبت شد.
قوانین :

در فرمول یک و بسیاری از رشــتههای اتومبیلرانی
بخش زیادی از موفقیت یک راننده به شرایط اتومبیل
بســتگی دارد ،اما در کارتینگ تنها مهــارت راننده
تاثیرگذار است .در مسابقات کارتینگ شرایط برای
همه یکســان اســت و تمام رانندگان از یک موتور،
یک نوع ســوخت ،یک نوع الستیک و یک نوع روغن
اســتفاده میکنند ،البته تنظیمات شخصیای مثل
تنظیم باد ،تغییر ســوزن کاربراتور و ...وجود دارد اما
بهاندازهای نیســت که بتواند کمبود مهارت راننده را
جبران کند .تنها محدودیت قانونیای که وجود ندارد،
شاسی اســت که راننده میتواند از بین گزینههای
مختلف شاسی خود را انتخاب کند ،اما قوانین ساخت
شاسی برای کمپانیهای سازنده چنان دستوپاگیر
است که تقریبا شاسیها هم تفاوت چندانی با یکدیگر
ندارند .مســابقات کارتینگ کالسبندیهای خاص
خود را دارد .اولیــن و مهمترین ایــن کالسبندی
ازلحاظ موتور و برگذاری اســت .مثال برگزارکننده
میگوید باید همه از فالن نوع موتور و فالن الستیک
و ...استفاده کنند .هرکســی که تمام موارد را رعایت
کرد ،میتواند در مسابقه شــرکت کند .کالسبندی
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دیگــر از لحاظ ســنی انجــام میشــود .کارتینگ
کالسهــای  ، mini ، microنوجوانــان ،جوانان و
مســترز را دارد که مثال رده جوانان مربوط به گروه
سنی  15سال بهباال است.
ویژگی های فنی :

کارت یک خودرو مســابقهای تمامعیــار حرفهای
است که به سبب دارا بودن نســبت توان به وزن باال،
نزدیکترین خودرو به خانــواده خودروهای فرموال
بهحساب میآید .شــرایط فنی اتومبیلهای کارت
بســته به کالسبندی آنها متفاوت اســت .مثال یک
کارت در کالس جوانــان با پیشــرانه  125ccرا که
شتاب صفر تا  100در حدود  4.5ثانیه دارد و حداکثر
سرعت آن به  180کیلومتر بر ساعت میرسد ،یا مثال
در سوپرکارت شــتاب کمتر از  3ثانیه و حدود 2.5
ثانیه است و حداکثر سرعت به  250کیلومتر بر ساعت
میرسد .گیربکس این خودروها هم نیز در کالسهای
مختلف متفاوت اســت .در اکثر کالسها گیربکس
بهصورت تکدنده اســت ،امــا کالسهایی دندهای
نیز وجود دارند که مثال در کالس شــیفتر خودروها
دارای یک گیربکس ششسرعته هستند .موتورهای
کارتینگ انواع دوزمانه و چهارزمانه دارند .موتورهای
چهارزمانه برای استفاده در کارتهای رنتال (تفریحی
و آموزشی) استفاده میشوند ولی موتورهای دوزمانه
اکنون بهصورت حرفهای برای کارتهای مسابقهای
ساخته میشوند .موتورهای دوزمانه انواع 125 ، 100
و  250سیســی دارند که بین  16تا  32اسب بخار
قدرت دارند.
ازجمله قوانین دیگر در مســابقات ،مجموع حداقل
وزن راننده و ماشین اســت .مثال برگزارکننده وزن
 164کیلوگرم را برای کالس جوانان اعالم میکند .در
پایان مسابقه وزنکشی انجام میشود .اگر رانندهای
ســبکتر از وزن اعالمی باشــد ،جریمه خواهد شد.
معموال رانندگان پیشاز مسابقه وزن خود را محاسبه
و کمبود وزن را بااســتفاده از وزنههای سربی جبران
میکنند .اگر هم رانندهای بیشتر از وزن اعالمی باشد
جریمهای نخواهد داشــت ،چراکه اضافهوزن بهضرر
خود اوســت .یکی از پارامترهایی کــه رانندگی در
کارتینگ را سخت میکند ،موضوع نیروی  Gاست.
این نیرو هنگام ترمزگیری ،شتابگیری و پیچیدن به
راننده وارد میشود؛ بنابراین رانندگان این رشته باید
تمرینات بدنسازی مشخصی را درنظر بگیرند .جالب
است بدانید درحالی که سوپرخودروهایی مثل فراری
و المبورگینــی بیشــتر از  1Gرا نمیتوانند تحمل
کنند ،در کارتینگ نیروی قابل تحمل به  2Gو حتی
در شاسیهای مدرنتر به  3Gنیز میرسد .این رقم
در اتومبیلهای فرمول یک به  6Gمیرســد .انتقال

قدرت در کارت به چرخ عقب و از طریق زنجیر (مانند
موتورسیکلت) انجام میشــود .در اغلب کالسهای
کارتینگ این خودروها دیفرانسیل ندارند .بههمین
دلیل در هنگام عبور از پیچها معموال یکی از چرخ ها
یا ُسر میخورد یا از زمین جدا میشود.
خودروهای کارت چپ نمیکنند

این اتومبیلها بهدلیل باال بودن نیروی  Gقابل تحمل
آســتانه تحمل باالیی دربرابر چپکــردن دارند و در
صورت عبور از این آســتانه ،بازهم این خودروها چپ
نمیکنند ،چراکــه بهجای چپ کــردن محور عقب
خودرو ُسر خواهد خورد .بستگی به نوع تصادف دارد .در
اتومبیلهای چرخ باز ،یکی از شایعترین و خطرناکترین
انواع تصادفات ،برخورد چرخهای دو ماشین به یکدیگر
است (چرخبهچرخ شدن) .در این حالت باتوجه به اینکه
کدام چرخهای دو اتومبیل با یکدیگر برخورد کردهاند
ممکن اســت یک خودرو یا هر دو خودرو از زمین جدا

شــوند یا حتی چپ کنند .حتی چنین تصادفاتی در
فرمول یک نیز بارها رخ داده است .درباره الستیکها
نیز باید گفت که در کارتینــگ نیز مانند فرمول یک از
الستیکهای بدون آج اســلیک ( )Slickبرای زمین
خشک و از الســتیکهای آجدار بارانی ( )Rainبرای
رقابت در زمین خیس استفاده میشود.
کارتینگ در ایران

مردم در ایران مشــابه ماشــینهای کارتینگ را در
شــهربازیها دیده بودنــد .در ســال  ۱۳۸۰اولین
مسابقات کارتینگ در ایران با ده ماشین و ده داوطلب
کار خود را آغاز کرد .ابتدا آموزشها بهصورت تجربی
بود ،اما بعداز مدتی با راهاندازی کالسهای کارتینگ،
آموزش این رشته ورزشــی هم آکادمیک شد .چهار
سال طول کشید تا وسایل و امکانات به سطح اول دنیا
نزدیک شود .از سال  ۱۳۸۴نیز فدراسیون اتومبیلرانی،
مســابقات قهرمانی ایران برگزار شد .درحال حاضر

مســابقات قهرمانی کشــور در دو کالس موتورهای
روتکــس مکــس (  )Rotax Maxو ورتکس راک
( )Vortex Rokبرگزار میشــود .مسابقات روتکس
توسط مجموعه فرموال در پیست فرموال و در پیست
پرند برگزار میشود و مسابقات راک توسط فدراسیون
در پیســت آزادی ،قم کرمان و سایر شهرهای دارای
پیست استاندارد برگزار میشــود ،گرچه مسابقات
راک این روزها حالوروز خوبی ندارد و برگزاری آن با
نابهسامانیها و مشکالتی همراه شده است .هماکنون
پیستهای بسیاری در کشور و در شهرهایی ازجمله
مشــهد ،تهران ،کرمان ،شــیراز ،بندرعباس ،قشم،
کیش ،اردبیل ،گیــان ،گرگان و ...وجــود دارد که
پذیرای عالقهمندان به این رشته هستند.
مسابقات بینالمللی :

مسابقات کارتینگ عالوهبر برگزاری مسابقات داخل
باشگاهی ،محلی و ملی که در ایران فقط مسابقات ملی

برگزار میشود ،شامل مسابقات قهرمانی بینالمللی
هم هست .مســابقات روتکس خاورمیانه ،مسابقات
شرق آسیا یا مسابقات قهرمانی اروپا ازجمله مسابقات
بینالمللی هستند .عالوه بر این هر ساله بهترینهای
هر کشور از سراسر جهان برای شرکت در رقابتهای
ســاالنه جهانی خود را بــه پیســتهای برگزاری
میرســانند تا خود را به دنیای ورزشهای موتوری
بشناسانند .مسابقات جهانی روتکس هرسال در یک
کشور برگزار میشود .پیســت کارتینگ بینالمللی
پرند در تهران شرایط میزبانی از مسابقات جهانی را
دارد .با اینحال مسابقات راک هرسال در ایتالیا برگزار
میشود .سن کارتینگ در جهان حدود پنج یا شش
سالگی است .بهعنوان مثال مایکل شوماخر زمانی که
در چهار سالگی پدرش کارت پدالی او را به یک موتور
چمنزنی مجهز کرد ،اولین تصادف خود را با تیر چراغ
برق تجربه کرد و دوسال بعد در ششسالگی قهرمان
مسابقات محلی کارتینگ شد.
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ادای احترام به
جیپ پرافتخار
جیپ رانگلرهای سفارشی امروزه دیگر
جدید نیســتند .معمو الً بزر گترین،
قدبلندترین و عجیبترین نمونههای
این خــودرو در کانــون توجهات قرار
میگیرنــد .مخصوصاً آنهایــی که در
نمایشــگاههای تیونینــگ بهنمایش
درمیآیند؛ اما متخصصان افترمارکت
گایگر کارز آلمــان روش بهتری را در
پیش گرفته و تالش داشتهاند احترامی
به این خودرو نظامی نمادین داشــته
باشند .این موسســه خودرو تیونشده
خــود را جیپ گایگــر ـ ویلیز مینامد
و همانگونــه کــه نام خودرو نشــان
میدهد ،رانگلر ویلیــز ادای احترامی
به اولین خودروی نظامی در اوایل دهه
 40میالدی محســوب میشــود .این

خودرو دودرب دارای رنگ بدنه نظامی
ســبز زیتونی بــوده و در آن میتوان
نوشتهها و لوگوی مشــابه ویلیزهای
جنگ جهانی دوم را مشــاهده نمود.
ویژگیهایی همچون سپرهای خشن
با وینچ موتــوردار ،رینگهای فوالدی
با همان رنــگ بدنه ،الســتیکهای
 ،70/265محفظــه الســتیک زاپاس
تقویتشده در عقب ،سیستم اگزوز ویژه
و ...باعث خاصتر شــدن نمای بیرونی
رانگلر ویلیز شــدهاند .در داخل کابین
شــاهد صندلیهای پارچهای هستیم
که با همان رنگ سبز زیتونی پوشانده
شده و باعث شــدهاند نمای داخلی و
خارجی خشــن و باابهتی ایجاد شود.
زیر کاپوت همان پیشــرانه  6سیلندر

 3.6لیتری پنتاستار کارخانه باقیمانده
است .این پیشــرانه که دست نخورده
قدرت  284اسب بخاری و گشتاور 347
نیوتونمتری داشته و به یک گیربکس
 6سرعته دستی یا اتوماتیک و طبیعتاً
سیستم چهارچرخ محرک متصل است.
با این تفاسیر ،نمونه کاملشده گایگر
کارز مونیخ بهای  80700دالری دارد؛
اما عجله کنید زیرا تنها  10دســتگاه
از ایــن خودرو خاص ســاخته خواهد
شــد! کابین خودرو نیز دســتخوش
تغییر شــده و چرم زیادی در آن بهکار
رفته اســت .دو صندلی انفــرادی در
بخش عقــب و یک کنســول مرکزی
بین آنها دارای پانل لمسی  4.3اینچی،
نگهدارندههای فنجان و ...قرار دارد.

آلفارومئو C4
نسخه 2018
خودرو آلفارومئو  4Cبهمنظور ارتقاء
آمار فروش کمپانی طراحی شده بود،
ولی این مدل خیلی از این نظر نتوانست
موفق باشد و آخرین آمار نشان میدهد
که آلفارومئو ســال پیش فقط 1671
دســتگاه از این مدل در آمریکا و اروپا
توانســته بهفروش برســاند .کمپانی
از همیــن االن به فکــر راه حلی برای
این مشــکل افتاده و در همین راستا
روبرتو فدلی ،مهندس ارشد آلفارومئو و
مازراتی گفته است که کمپانی درحال
کار روی یک نسخه بهروز شده از 4C
است که از یک سیســتم تعلیق بهینه
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و یک سیستم فرمان بهبودیافته بهره
میبرد .این مدل بهروز شــده ممکن
است با یک موتور جدید وارد بازار شود
که جای موتور توربــو  1.75لیتری 4
سیلندر با  237اسب بخار نیرو و 349
نیوتنمتر گشــتاور را خواهد گرفت .با
این ترکیب فنی ،خودرو فعلی میتواند
صفر تا صــد را در  4.1ثانیــه پر کند و
حداکثر سرعتی برابر با  257کیلومتر
داشته باشد .فدلی درمورد مشخصات
فنی خودرو صحبتی نکرده ولی گفته
که «ما درحال بازگشــت بــه فرمول
یک هستیم و  4Cباید خودروی ویژه

جدید ما باشد ».فدلی همچنین تایید
کرده که  4Cبهروز شــده با گیربکس
دســتی ارائه نخواهد شــد و وی فکر
میکند تقاضای کافی در بــازار برای
آن وجود ندارد .درحالی که عدم وجود
یک گیربکس دستی برای این خودرو
قطعا عالقهمندان این نــوع خودروها
را ناراحت خواهد کرد ،فدلی گفته که
فراری برای ارائه گیربکس دستی روی
مدل کالیفرنیا تقریبا  10میلیون یورو
هزینه کــرده بود .درنهایــت ،فقط دو
خودروی کالیفرنیا با گیربکس دستی از
فراری خریداری شد.

پیکاپ بنز روی
پلتفرم نیسان
شرکت  ،Prior Designقطعاتی را برای
پیکآپ مرســدسبنز  Xکالس تولید
کرده اســت که این قطعات را بهصورت
افترمارکت به بازار عرضه میکند و نصب
این قطعــات روی این پیــکآپ ،ظاهر
تهاجمی و جســورتری به ایــن خودرو
میدهد .مرسدس  ، X Classدارای سه
مدل با سطح امکانات متفاوتی است که
این شرکت برای تیونینگ ،مجهزترین
مدل آنرا انتخاب کرده است .این خودرو
که روی پلتفرم نیســان ناوارا قرار دارد
دستخوش تغییرات سنجیدهای شده که
این تغییرات ،از جلوی  X Classشروع
شده است .دریچههای ورودی هوا در جلو
بزرگتر شدهاند و یک نوار افقی  LEDدر
دو طرف سپر قرار دارند و نقش چراغهای
روشــنایی در روز را دارند .ورودیهای

بزرگ هــوای جلو درون ســپر ،در کنار
اسپویلر نصب شده در زیر آن چهره جذابی
به نمای جلو  X Classداده اســت ،ولی
این زیبایی مدت زیادی دوام نمیآورد،
چراکه بهدلیل فاصله کم ســپر تا زمین،
درصــورت پیمودن مســیرهای آفرود،
امکان شکستن ســپر جلو وجود دارد.
شــرکت  ،Prior Designبااستفاده از
جلوپنجرهایمشکیرنگ،باعثتهاجمی
بهنظر رسیدن پوزه این خودرو شده است.
در نمای جانبی  ،X classشرکت Prior
 Designبا نصب فندرهای برجسته در
اطراف چرخها ،نمای عضالنی و عریضی
به این پیکآپ داده اســت .درون سپر
عقب ،یک دیفیوزر جدید طراحی شده
است که در دو گوشــه آن ،دو خروجی
اگزوز طراحی شده اســت که اگر واقعی

باشند ،انتظار شنیدن صدای گوشنوازی
را از آن داریم .پشــت این چهره خشن
مرسدس  ،x Classیک پیکآپ سایز
متوســط قرار دارد که مرســدس تایید
کرده است که برای افرادی که عالقه به
داشتن یک  X Classبا چهره جسورتر
و خشن را دارند ،کیتهای بدنه  AMGرا
بهتولید خواهد رساند .این خودرو از یک
پیشرانه ششسیلندر  Vشکل برخوردار
است که قادر به تولید بیشینه قدرت258
اسببخاروبیشینهگشتاور 550نیوتنمتر
است که این قدرت و گشتاور توسط یک
جعبهدنده هفتسرعته اتوماتیک به هر
چهار چرخ این خودرو منتقل میشود.
این خودرو نیز مانند سایر کراساوورها
و SUVهای بنز ،از سیستم انتقال قدرت
 4Maticبهره میبرد.

 ix3کراساوور
جدید بیامو
بامو درحال توسعه خط تولید خودروهای
سری  iبا نسخه الکتریکی  x3است .بنا به
گزارش اتوموتیو نیوز یوروپ ،انتظار میرود
این کراساوور جدید باعنوان  ix3معرفی
شود .هرالد کروگر ،مدیرعامل بامو با بیان
این خبر گفت x3:تمامالکتریکی را در سال
 2020به بازار عرضه خواهیم کرد که در این
نسخه xو iدر کنار هم قرار میگیرند .هرالد
همچنین حق استفاده این شرکت از حرفi
برای مدلهای این سری را تایید کرد .بامو
نامگذاری  i1تا  i9را بــرای تولیدات خود
درنظر گرفته و فضای فراوانی را برای توسعه
خط تولید بخش الکتریکــی اختصاص
میدهــد .درحال حاضــر ،بامو هاچبک
کوچک  i3و خودروی اســپرت پالگاین

هیبریدی i8را ارائه میکند .این خودروساز
درنظــر دارد دســتکم دو خــودروی
الکتریکی جدید نیز معرفی کند که یکی
از آنها احتماال  i5نام دارد .پیشنمایش این
خودرو همچنین در نمایشــگاه اتومبیل
فرانکفورتامسالباعنوانکانسپتi vision
 Dynamicsصورت گرفت .یکی دیگر از
خودروهای الکتریکی آینده که پرچمدار
الکتریکی اســت که احتماال باعنوان i9
معرفی خواهد شد که طبق پیشبینیها،
در ســال  2021وارد خط تولید در آلمان
میشود .بامو میتواند نسخ ه کراساوور
بهنام  ix9را معرفی کند  ix8 .نیز میتواند
بهعنوان زیرگروهی از کوپه سری  8به بازار
معرفی شود .انتظار میرود بامو امسال

 100هزار خودروی الکتریکی را به سراسر
جهان بهفروش رساند .عالوهبر خودروهای
سری  ،iبامو همچنین نسخههای پالگ
این را برای سری  ،3سری  ،5سری  7و X5
ارائه میکند .تا ســال  ،2025گروه بامو
در نظر دارد خط تولید خــود را به تولید
 25خودروی الکتریکی توسعه دهد که 12
مورد از آنها کامال الکتریکی خواهند بود.
بامو با ارائه مدلهای بیشــتر الکتریکی
 Xآنرا در فضــای کــراساوور میبیند.
درحال حاضر ،مدلهای  Xحدود یکسوم
از فروش بامو را تشکیل میدهند .کروگر
میگوید :مدل تهاجمی ماX-Offensive،
است .بههمین دلیل سال  2018را سال X
نامگذاری میکنم.
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سورپرایز
المبورگینی

در بیش از  5دهه تاریــخ المبورگینی
افتخارات بســیاری ثبت شده ،سازنده
اولینها در دنیای سوپراســپرتهای
موتور وسط ،ســریعترینها در رکورد
ســرعت و اولینهــا در دنیای ســوپر
 SUVها .اما حاال این گاو خشــمگین
بازگشتی احساسبرانگیز به دنیای سوپر
 SUVها دارد ،بــا معرفی المبورگینی
اوروس بهعنــوان دومیــن  SUVاز
نوع المبورگینی! خــب ،المبورگینی
همیشه بهعنوان ســازنده خشنترین
و زیباترین سوپراســپرتهای تنفس
طبیعی مطرح بوده و مصداق بارز آنها
در دنیای امروز ،آونتادور و هوراکان (تا
حدودی!) هستند .اما سوالی که پیش
میآید ایناست که آیا یک  SUVپنج
سرنشینه که بسیار بزرگتر و بلندتر از
اســتاندارد سوپراسپرتهاست ،کمی
آلمانی نیست؟! مجموعه فولکسواگن
شــامل چندیــن کمپانی مطــرح و
نامآشناست که حاال هرکدام برای خود
ســازی کوک کردهاند؛ بنابراین بیم آن
میرفت اوروس که از پلتفرم اســتیل
و آلومینیومی  MLBاســتفاده شده در
پورشــه کاین ،بنتلی بنتایگا و آئودی
 Q7بهره میبرد ،بیشــتر به آنها شبیه
باشــد تا یک المبورگینی؛ اما بچه گاو
خشمگین ما نه بهزشتی بنتایگا است و
نه بهمانند کاین و  Q7بیشخصیت (نه
که این دو خودرویی بیشخصیت باشند
اما وقتی حرف از المبورگینی میزنید
انتظارتان از شــخصیت باال میرود!).
بیش از  5ســال از زمانی که کانسپت
اوروس را دیدیم میگذرد ،و در تمام این
مدت دوست داشــتیم در زیبایی کم از
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آن کانسپت نداشته باشد .اما اگر نگوییم
اوروس زیباتر از آن کانســپت نیست،
زشتتر هم نیست .با اینکه کمی بزرگتر
و پهنتر شده و از خطوط تیز و رادیکالی
آن کاسته شــده ،بهطرز المبورگینی
واری زیباست .در جلو ورودیهای هوا و
اسپلیترها و کاپوتی که فقط میخواهد
رو به جلو حملــه ببرد فقــط نام یک
کمپانی را بهذهن مــیآورد .در نمای
کناری هم گلگیرهــا بهحدی بزرگ و
خشن هستند که حتی نمای رینگهای
 21اینچی هم باعث نمیشــود از آنها
غافل شــوید .بله ،درست خواندید21 ،
اینچ در حالت پایه و شما قادر به سفارش
رینگهای  23اینچــی غولپیکر هم
هستید .در عقب هم با اینکه خبری از
لولههای اگزوز نسخه کانسپت نیست،
اما باحضور چراغهای الهامگرفتهشده از
سنتناریو و شیشه عقب بسیار کوچکش
کام ً
ال یک گاو خشمگین بهنظر میرسد.
هرچقدر هم ظاهر خشنی داشته باشید،
بدون مشخصات فنی خوب نمیتوانید
یک المبورگینی کامل باشید .با عنایت
بههمین موضــوع ،اوروس اولین موتور
توربو در قلمرو المبو را صاحب شــده.
موتور  4.0لیتــری  V8تویین توربویی
که از بنتلی کنتیننتــال  GTو آئودی
 RS6بــه عاریت گرفته شــده و حاال
 641اسب بخار قدرت و  850نیوتنمتر
گشــتاور از دور  rpm 2.250دارد.
بهکمک گیربکس  8سرعته  ،ZFجثه
 2.2تنی اوروس قادر است در  3.6ثانیه
صفرتاصد را طی کند که در این رقم با
جیپ گرندچروکی ترک هاوک برابری
میکند .در حداکثر سرعت هم اوروس

با ثبت رقم  306کیلومتر بر ســاعت،
بنتلی بنتایگا و گرندچروکی ترک هاوک
را پشت سر گذاشته و لقب سریعترین
 SUVجهــان را از آن خــود میکند.
یک ســوال مهم ،چرا المبورگینی در
این خودرو به ســنتهای خود پایبند
نمانده است؟ اول اینکه یک  SUVبرای
رسیدن به کمال ،باید در آفرود هم خود
را بهاثبات برساند ،و با موتورهای تنفس
طبیعی نمیتوان گشتاور مورد نیاز برای
آفــرود اوروس را فراهم کرد .دوم اینکه
این موتور ســبزترین موتوری بوده که
تابهحــال در یک گاو خشــمگین قرار
گرفته و در  100کیلومتــر تنها 290
گرم کربــن دیاکســید آزاد میکند.
همانطور که انتظــار میرفت ،قدرت
و گشــتاور  SUVالمبورگینــی به هر
چهارچرخ منتقل میشود .گشتاور در
حالت عادی به نســبت  40/60در جلو
و عقب پخش میشود که این میزان در
جلو میتواند تا  70درصد و در عقب تا
 87درصد افزایش یابد .برای توقف این
گاو ســنگین وزن ،المبو بهصورت پایه
ترمزهای کربن سرامیکی بهابعاد 440
میلیمتر در جلــو و  370میلیمتر در
عقب را بــرای آن تعبیه کرده که یعنی
اوروس صاحــب بزرگترین ترمزها در
بین یک خودروی تولیدی است! برای
افزایش فرمانپذیری اوروس ،سیستم
فرمانپذیــری به چهار چــرخ یکی از
مهمترین تدابیر اســت که بهکمک آن
میتوان به چرخهای عقب هم بهمیزان 6
درجه فرمان داد .دمپرهای تطبیقپذیر
و سیســتم الکترومکانیکــی پایداری
پیچشی هم از دیگر تجهیزاتش هستند

که سابق بر این در بنتایگا و آئودی SQ7

استفاده شده بودند .در را که باز کنید،
به سبک تمام المبورگینیها با کابینی
شبیه به هواپیما مواجه میشوید .دکمه
استارت بهســبک خاص المبورگینی
زیر یک ســوئیچ قرمز قرار گرفته و در
سمت چپ آن ،شما میتوانید حاالت
رانندگی را کنتــرل کنید .چهار حالت
نرمال ،اسپرت ،پیست و برفی بهصورت
پایه برای شما موجود است و میتوانید
دو حالت آفرود و شــنی را هم سفارش
دهید .بــا تغییر این حــاالت رانندگی
میتوانید به تنظیمات مورد عالقه خود
برای دیفرانســیلها ،فرمان ،سیستم
تعلیق و گیربکس برسید؛ بهعنوان مثال
در حاالت برفی ،شــنی و آفرود ارتفاع
بیشاز حــد نرمال اســت و در حاالت
اسپرت و پیســت به کمترین حد مورد
نیاز میرســد .بااینکه ایــن کابین با
پوشــش آلکانترا (با قابلیت انتخاب از
بین  4رنگ مختلــف) و صندلیهای
بینظیرش تماماً حس یک المبورگینی
را منتقل میکند ،اما تکنولوژی آئودی
را هم بههمراه دارد و واضحترین نمونه
آن ،نمایشگرهای دوقلوی مرکز کنسول
که برای اولینبــار در آئودی  A8بهکار
برده شــده بودند .تا بهاینجــای کار با
یک المبورگینی چــه در بیرون و چه
در درون امــا با کمی ساختارشــکنی
مواجه بودیم ،اما اوروس که قرار است
ساالنه  3.500دستگاه فروش جهانی
داشته باشد 165.000 ،پوند انگلستان
و  200.000دالر آمریــکا قیمت دارد
که میتوان گفت برای یک گاو از سنت
آگاتا معامله بسیار خوبی است.
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