
مشهور فرانسوی یا مقرون به صرفه چینی؟
مقایسه فنی و ظاهری  »رنو استپ وی«  و» اچ سی کراس«

کاهش خریداران،مقاومت دالالن
بازار خودرو تا روزهای پایانی هم متالطم ماند

گردهمای�ی ب�زرگان در 
سوییس

نگاهی به نمایشگاه خودرو » ژنو «

ماهنامه تخصصي خودرو | شماره  18 | اسفند 1397 |





3

صاحب امتیاز: دکتر حمیدرضا صمدی
مدیر مسئول: دکتر عباس غفاری

سردبیر: فرناز استاد نوبری
تیم تحریریه:

  ریحانه جاوی�دی، الهام دانیالی،س�عیده علیپور،

آرش فرحزاد،یگان�ه عص�اری  ، مرتض�ی میثاقی 
وجواد هاشمی

طراح لوگو: محمد راجی
طراح جلد، اینفوگراف: امیر علیزاده

جدول و سرگرمی: حمید رضا عبدالوند
گرافیک: علیرضا کهکی

دبیرعکس:پرتو جغتایی 
گروه عکس:رضا محبی،هلیا راد

ویراستار: عسل همتی
با س��پاس از عزیزانی که در این ش��ماره م��ا را یاری 

کرده اند:
سپیده رحیمیان ،س�حر حیدری و مریم اعظمی

فهرسـت
شماره : 18 اسفند ماه 97

سپیده رحیمیان
سرمقاله]]]

تازه ترین اخبار خودرویی خارجی
اخبار]برون]مرزی]خودرو]]]

تفاوت رانندگی در سیستم فرمان سمت راست
گزارش]]]

چهارمین همایش سرطان پستان در نیشابور
همایش]]]

4

32

48

52

تازه ترین اخبار خودرو
اخبار]داخلی]خودرو]]]]

کاهش خریداران ، مقاومت دالالن
بازار]خودرو]]]

خودرو سازان آماده آینده سخت
گزارش]]]

با اطمینان برانید
گزارش]]]

خودرو در خدمت انسان
پارک]هوشمند]]]

زمانی که همه چیز باالنس می شود...
گزارش]]]

گول ظاهر را نخورید
گزارش]]]

ترشح آدرنالین زیر پوست رانندگان
اتوبان]هایی]بدون]محدودیت]سرعت]]]

رقابت نزدیک فراری و مرسدس
فرمول]یک]]]

تعدیل نیرو در کمپانی فورد
گزارش]مسولیت]های]اجتماعی]]]

بهترین خودرو های بال دار
گزارش]]]

راهکارهایی برای بهتر ماندن باتری خودرو
گزارش]]]

پنج نکته در مورد خودرو
گزارش]]]

گردهمایی بزرگان در سوییس 
نمایشگاه]خودرویی]ژنو]]]

چرا صنعت خودروی ترکیه غیر قابل تحریم است؟
گزارش]]]

6

10

14

16

18

20

22

24

38

37

34

28

45 26

40

8
مقایس�ه فنی و ظاهری رنو اس�تپ وی و خودروی اچ سی 

کراس
مقایسه]خودرو]]]



مجله تخصصی خودرو4

اسفند ماه 97

در فضای پرنوسان امروز کش�ور، پرداختن به امور خیریه و مسئولیت اجتماعی و 

چگونگی نهادینه کردن و ترویج این مفهوم ارزشی دشوار است.

اندیشه متعالی مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ضرورت و تبدیل آن به یک الگوی 

تفکر و رفتار و جداسازی آن از امور خیریه که مرز بسیار ظریفی بین آنهاست، نیاز 

به فرهنگ سازی دارد.

اینک س�ازمان ها و NGOهای مختلف باتوجه به اعتقادات دین�ی و ملی، در گذر 

زمان به عنوان نماد اراده جمعی در ارائه خدمات نیکوکارانه و خیرخواهانه مشغول 

به فعالیت شده اند که موسسه خیریه راز نیز با سه دیدگاه توانمندسازی و آموزش 

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، حمایت از محیط زیست و کم کردن آلودگی 

هوا، تشخیص و پیشگیری سرطان س�ینه بانوان و  ارزش و سالمت در این وادی 

وارد شده است.  

راز امیدوار است به واسطه هم گرایی و باور مشارکت کنندگان روزبهروز قدم های 

اس�توارتری را بردارد و همگام با موسس�ات دیگر در جهت اعتقادات اس�المی و 

ایرانی به موفقیت نائل شود.

شفافیت، پاسخگویی، سپاس�گزاری و حفظ کرامت انسانی به عنوان چهار اصل 

ضروری و منشور اخالقی، تجلی بخش مفاهیم ارزش�مند اسالمی و ایرانی است 

و برآنیم تا الگویی باشیم برای همگان در رسیدن به سعادت و سالمت جامعه.

ما در موسس�ه نیکوکاری و خیریه راز باهم بودن، برای هم بودن و تالش برای 

دیگری را روشنی بخش راه فعالیتمان می دانیم.

یقینا پایبندی و عمل درست به امور خیریه و مسئولیت های اجتماعی، نیازمند عزم، 

پشتکار، صبوری و ممارست فراوان است و در این وادی نقش دل و عشق به هم نوع 

حرف اول را می زند.

مانند سایر زمینه های کاری در خانواده بزرگ هولدینگ رایزکو اعتقادمان این است 

مشارکت کلیه افراد و استفاده از خرد جمعی بسیار موثر و راه گشاست. لذا در پایان 

از کلیه همکاران و خانواده های محترمشان  درخواست می کنم ایده ها و نظراتشان 

را با ما درمیان بگذارند.

الزم می دانم از آقای دکتر صم�دی که با راهبری بی نظیر، درایت و تالش بس�یار 

عالوه بر فعالیت در حوزه های مختلف صنعتی و تولید از ابتدای فعالیت اجتماعیشان، 

انجام امور خیریه و مسئولیت اجتماعی را نیز مدنظر قرارداده اند، تشکر کنم.

هرکجا عشق آید و ساکن شود 

هرچه ناممکن بود  ممکن شود

در جهان هر کار خوب و ماندنی است

رد پای عشق در آن دیدنی است

سپیده رحیمیان

سـرمـقـالـه
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اخـبـار داخـلـیاسفند ماه 97

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید
جدیدترین گزارش ارزشیابی کیفیت خودروها منتشر شد

B30 و H2 ادامه صدرنشینی مزدا 3، هاوال

اجرایی شدن کمک ۴ هزار میلیاردی دولت به قطعه سازان

شرکت بازرسی کیفیت و ارزشیابی استاندارد ایران، جدیدترین گزارش درباره کیفیت 
خودروهای تولید شده در کشورمان منتهی به دی ماه، توسط خودروسازان داخلی را 
منتشر کرد. برپایه گزارش منتشر شده توسط این ش��رکت، در دی ماه 13۹7 تعداد 
365۹6 دستگاه خودرو تولید شده که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه 
س��بک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه س��نگین اختصاص دارد. خودروهای 
تولیدی کشور در این ماه، ش��امل 52 مدل خودرو در گروه سبک و 12 مدل در گروه 
سنگین بوده است. براساس گزارش منتشر شده، در گروه خودروهای سبک و در بخش 
وانت در س��طح قیمتی 1، خودرو وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی و در سطح قیمتی 2، 
خودرو وانت تندر با اخذ 3 ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت 
داخل را در این ماه به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که در بخش سواری 
و در خودروهای تولید شده در سطح قیمتی گروه پنج، همه تولیدات دو ستاره از پنج 
ستاره کیفی را کسب کرده اند. بر این اساس، سایپا X132 ،X131 و X111 شرکت 
سایپا و سایپا X131 تولید شرکت پارس خودرو که در لیست قیمتی گروه پنج هستند، 
همگی دو ستاره از پنج ستاره کیفی را به خود اختصاص داده اند. در لیست قیمتی گروه 
چهار؛ تندر ۹0 پالس، تندر ۹0 پالس اتوماتیک، پارس تندر، رنو ساندرو اتوماتیک، 
پژو 207 اتوماتیک و دنده ای و آریو دنده ای چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را به خود 
اختصاص داده اند. هم چنین در همین لیست قیمتی، تندر ۹0 پارس خودرو و هم چنین 
تندر ۹0 ایران خودرو، برلیانس H230، دنا و دنا پ��الس، رانا، پژو 206 صندوق دار و 
هم چنین بدون صندوق آن، دانگ  فنگ H30 نیز دارای سه ستاره از پنج ستاره کیفی 

هستند. عالوه بر این، ام وی ام 315 جدید، سورن، پژو پارس، سمند، پژو 405، ساینا، 
تیبا و تیبا 2، دو س��تاره از پنج ستاره کیفی را کس��ب کرده اند. در گروه قیمتی سوم، 
خودروهای سواریB 30، چانگان CS35 و آریو اتوماتیک چهار ستاره از پنج ستاره 
کیفی را کس��ب کرده اند. هم چنین آریزو 5 و MVM X22 دارای سه ستاره کیفی 
هستند. در این گروه قیمتی تنها لیفان X60 اتوماتیک شرکت کرمان موتور دو ستاره 
از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است. هیوندای i20 هیوندای Accent و کیا سراتو 
در رده کیفی چهار ستاره از پنج ستاره کیفی قرار گرفته اند که در لیست قیمتی دو قرار 
دارند. این درحالی است که هاوال 2H، هایما S7 اتوماتیک و هایما S5 اتوماتیک، جک 
S5، جک S3 و تیگو 5 دارای سه ستاره کیفی هستند. در لیست قیمتی گروه دو نیز، 
تنها ام وی ام جدید X33، دو ستاره کیفی را کسب کرده است. در لیست قیمتی گروه 
یک، همگی خودروهای تولیدی در دی ماه سال جاری شامل پژو 2008، نیو مزدا 3 و 
سوزوکی گراندویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را به خود اختصاص داده اند. در 
ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در دی ماه، هیچ خودرویی نتوانسته 5 ستاره 
کیفی را کسب کند. هم چنین در گروه خودروهای سنگین و در بخش باری کامیونت 
 ،HD65 کامیونت هیوندای ،NPR75K کامیونت ایس��وزو ،NMR85 ایس��وزو
کشنده ولوو 500FH و کشنده اسکانیا G410 با اخذ 4 ستاره کیفی باالترین کیفیت 
خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. این درحالی 
است که در بخش مسافری، ون مس��افری وانا با اخذ 4 ستاره کیفی باالترین کیفیت 

خودرو تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران گفت کمک 4 هزار میلیارد 
تومانی دولت به قطعه سازان به مرحله اجرا رس��یده است. »مازیار بیگلو« در این باره 
در گفت وگو با خبرنگاران اعالم ک��رد با تعامالت صورت گرفته میان قطعه س��ازان و 

خودروسازان به همراه بانک های عامل قرار است پرداخت این تسهیالت در اسرع وقت 
صورت گیرد. این مقام مسئول با بیان اینکه لیست قطعه سازان از طریق خودروسازان 
با نظارت انجمن قطعه سازان به بانک های عامل ارسال شده است، گفت: »خوشبختانه 
این تسهیالت قرار است به صورت مس��تقیم در اختیار قطعه سازان قرار گیرد که این 
موضوع یک نکته مهم به شمار می آید.« دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو ایران با اعالم اینکه انتظار می رود با همکاری بانک های عامل، این کمک مالی 
در اولین فرصت پرداخت شود، اعالم کرد که عالوه بر این کمک 870 میلیون یورویی 
نیز قرار بود در اختیار قطعه سازان قرار گیرد که هنوز سازوکار آن مشخص نشده است. 

اگر این موضوع نیز اجرایی شود، بخشی از مشکالت قطعه سازان برطرف خواهد شد.

مذاکرات خودروساز روسی برای مونتاژ خودرو در ایران

افزایش ساعت کار مراکز تعویض پالک در آستانه نوروز

»ویکتور کالدوف« مدیر بخش همکاری بین الملل و سیاست منطقه ای شرکت دولتی 
روستک اعالم کرد، خودروس��ازی روس��ی »آتوواز« در مورد فروش خودرو با ایران 
مذاکره می کند. به گفته کالدوف: »آتوواز که خودروهایش را در مصر مونتاژ می کند ، 
مذاکراتی با سایر کشورها مثل ایران انجام داده است که هم در مورد فروش و هم در 
مورد مونتاژ خواهد بود.« صادرات مدل الدای این خودروسازی 57 درصد رشد کرده 
و به 38050 خودرو در س��ال گذشته رس��ید. طبق گفته نایب رییس آتوواز در امور 
فروش و بازاریابی، این خودروها در 34 کش��ور از جمله ترکیه، تونس و کوبا فروخته 
ش��ده اند . برای اولین بار در 2018 مدل الدا وس��تا باالترین ص��ادرات را )30 درصد 
فروش( به دست آورد. فروش الدا بیشتر به کشورهای مشترک المنافع متمرکز است، 

بنابراین 26305 خودرو در قزاقستان، بالروس و ازبکستان در 2018 فروخته شد و 
حاال این کمپانی به دنبال ایجاد بازار جدید در ایران است.

رییس پلیس راهور ناجا از افزایش ساعت کار مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در 
کشور، در آستانه نوروز خبر داد. »سردار تقی مهری« رییس پلیس راهور ناجا با اعالم 
خبر فوق، گفت: »نظر ب��ه افزایش مراجعه به مراکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک 
در کشور، ساعت پذیرش در این مراکز تا س��اعت 15 افزایش یافت.« به گفته سردار 
مهری از 10 تا 20 اسفندماه، ساعت پذیرش این مراکز تا ساعت 17 و از 20 تا پایان 
اسفندماه، ساعت پذیرش مراکز تا ساعت 1۹ خواهد بود. رییس پلیس راهور ناجا با 
اشاره به اینکه این تصمیم در راستای افزایش خدمات رسانی به شهروندان اتخاذ شده 

است، اعالم کرد: »تمامی مراکز موظفند نسبت به ارائه خدمات به خودروهای پذیرش 
شده تا هر ساعتی که کار آنها به اتمام برسد، اقدام کنند.«
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مصوبه خاص کمیسیون تلفیق در بودجه 98
کسب درآمد 5600 میلیاردی از ترخیص خودرو

بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان می دهد، در حالی سقف منابع و مصارف 
بودجه دولت در سال آینده حدود 35 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که قسمت 
عمده افزایش درآمدها از محل افزایش درآمدهای مالیاتی اس��ت. بر این اساس، یکی از 
درآمدهای منظور شده در الیحه بودجه، مربوط به حقوق ورودی خودرو خواهد بود که در 
الیحه بودجه دولت مشخصا رقمی برای این منظور در نظر گرفته نشده بود. الزم به ذکر 
است، براساس سیاست های ارزی دولت، خودرو در گروه 4 کاالیی اولویت بندی  شده و فعال 

مجوزی برای واردات و یا ترخیص آن صادر نشده است. برخی اظهار نظرهای دولت مردان، 
حاکی از آن است  که سال آینده نیز تغییری در این سیاست اعمال نخواهد شد. این در 
حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق درآمدی نزدیک به 5600 میلیارد تومان را برای 
دولت از این محل در نظر گرفتهاند. گفتنی است، در حال حاضر حدود 13 هزار خودرو در 
گمرکات کشور دپو شده است که بخشی از آنها مشکالت حقوقی و قضایی داشته و امکان 
ترخیص آنها وجود ندارد. به نظر می رسد اعضای کمیسیون تلفیق روی اخذ حقوق ورودی 
این خودروها در سال آینده حساب ویژه ای باز کرده اند. بررسی ها نشان می دهد تنها در 
بودجه سال ۹7 حدود 4200 هزار میلیارد تومان درآمد از محل ترخیص این خودروها 

باید درآمد کسب می شد که فعال هیچ گونه درآمدی از این محل بهدست نیامده است.

مهلت 20روزه گمرک چابهار به دو خودروساز بزرگ
 کانتینرهای قطعات ترخیص شوند

مدیرکل گمرک چابهار، با اش��اره به دپوی 3000 کانتینر قطعات دو خودروس��از، 
س��ایپا و ایران خ��ودرو در منطق��ه آزاد چابهار اعالم ک��رد: »به این دو خودروس��از 
20 روز مهل��ت داده ایم تا کانتینرهای خ��ود را ترخیص کنن��د، در غیر این صورت، 
این کانتینرها متروکه اعالم خواهد ش��د.« »عزیز ش��مس« روز هش��تم اسفندماه 
در گفت و گو با خبرن��گاران اعالم ک��رد: »3000 کانتینر قطعات خ��ودرو متعلق به 
ایران خودرو و س��ایپا در منطقه آزاد چابهار رس��وب کرده که عمده دلیل آن مربوط 
به مشکلی است که با بانک دارند. این خودروس��ازان باید بروند کد رهگیری بانک را 
گرفته و ارز 4200 تومان دریافت کنند.« ش��مس هم چنی��ن گفت: »در عین حال، 
گمرک تسهیالتی را برای آنها در نظر گرفته و اعالم کرده کسانی که با بانک مشکل 
دارند، می توانند 70 تا 80 درصد کاالی خود را ببرند و مابق��ی را به عنوان وثیقه در 
بندر بگذارند.« این مقام مس��ئول گمرک با بیان اینکه از قرار معلوم خودروس��ازان 
می گویند این اطمینان را نداری��م بانک ارز 4200تومانی به م��ا اختصاص می دهد 
یا خی��ر، صحبت هایش را اینگون��ه ادام��ه داد: »این که خودروس��ازان این اجناس 
را ترخیص ک��رده و با ن��رخ ارز 4200 تومان به فروش برس��انند و بان��ک بعداً اعالم 
کند نمی تواند با ای��ن نرخ ارز را در اختی��ار آنها قرار دهد، البته فقط خودروس��ازان 

این گونه نیس��تند و آنهایی که هم برنج وارد کرده اند، با این مسئله مواجه هستند.« 
مدیرکل گمرک چابهار هم چنین گفت: »اع��الم کرده ایم که برای ترخیص قطعات 
به خودروس��ازان هم تعرفه ترجیهی می دهیم، اما می گویند ممکن اس��ت با قیمت 
4200 تومان آنها را عرضه کنیم و بعداً بانک با ن��رخ باالتری به ما ارز بدهد، به آن ها 
گفتیم که حداقل اجناس خود را به انبار خودتان منتقل کنید که گفتند اگر این کار 
را انجام دهیم تعزیرات می آید این قطعات را به عنوان احتکار محس��وب می کند که 
درست می گویند!« عزیز ش��مس با ابراز اینکه مبدأ این قطعات خودرو چین است، 
گفت: »به خودروس��ازان اعالم کرده ایم چنانچه تا 20 روز دیگر این 3000 کانتینر 
ترخیص نشود، آنها را جزو کاالی متروکه اعالم می کنیم و دیگر ربطی به ما ندارد.«

خط و نشان سخت پلیس برای رانندگان متخلف
از سفر نوروزی باز خواهید ماند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید کرد که رانندگان مرتکب تخلفات 
پرخطر در نوروز امسال از سفر باز خواهند ماند. »سردار تقی مهری« در حاشیه چهاردهمین 
همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که در ستاد مرکزی ناجا 
برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران، اعالم کرد: »آمارهای ما نشان دهنده این است که 
در نوروز گذشته 85 درصد از تصادفات فوتی و جرحی رخ داده ناشی از سرعت غیر مجاز، 
سبقت غیر مجاز، بی توجهی به جلو و خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده است و این 
نشان می دهد که کامال می توان از وقوع بسیاری از تصادفات رانندگی پرهیز کرد.« سردار 

مهری با بیان اینکه الزم است ایمنی وسایط نقلیه نیز مورد توجه قرار گیرد، در این رابطه 
گفت: »مسافران پیش از آغاز سفرهای نوروزی الزم است که ایمنی وسایط نقلیه خود را 
کنترل کنند تا در طول سفر دچار مشکل نشوند.« رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی با بیان این که در طرح نوروزی امسال بیش از پنج هزار نیروی کمکی نیز عالوه بر 
نیروهای راهور به کمک ما خواهند آمد، گفت: »طرح ما از 25 اسفندماه در سراسر جاده های 
کشور آغاز شده و تا پایان تعطیالت نوروزی و هفدهمین روز از فروردین ماه ادامه  خواهد 
داشت.« سردار مهری هم چنین گفت: »آمارها نش��ان دهنده این است که 38 درصد از 
تصادفات فوتی در سال گذشته ناشی از خس��تگی و خواب آلودگی بوده است.« مهری 
هم چنین از آشکارسازی 3400 نقطه حادثه خیز در محورهای برون شهری و 2000 نقطه 
حادثه خیز در محورهای درون شهری خبر داد و گفت : »امیدواریم که امسال با همراهی و 
همکاری شهروندان شاهد کمترین تصادفات در جاده ها باشیم.« رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی نیروی انتظامی، صحبت هایش را با خط و نشان برای رانندگان متخلف به پایان 
برد: »از میان 30 میلیون گواهی نامه فعال در کشور و به عبارتی از میان 30 میلیون راننده، 
امسال بیش از پنج هزار تصادف رخ داده است. تقریبا بین دو تا سه هزار راننده متخلف در 
آن نقش داشته اند که این میزان در مقایسه با کل رانندگان عدد ناچیزی است، اما ما اجازه 
نخواهیم داد که رانندگان پرخطر امنیت شهروندان را به خطر بیاندازند. در همین راستا نیز 
رانندگان مرتکب تخلفات حادثه ساز از سفر باز می مانند و ما این اجازه را نمی دهیم که رفتار 

پرخطر آن ها، آرامش دیگر مسافران نوروزی را به خطر بیاندازند.«

ابطال ۱۷0 هزار کارت سوخت غیرقانونی در چابهار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار اعالم کرد، با مسدود شدن 170 

هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر، از قاچاق حدود 40 میلیون لیتر بنزین در یک سال 
گذشته جلوگیری شد. »مصطفی نخعی« از تالش ویژه بازرسان منطقه چابهار در مسدود 
کردن کارت های مهاجر خب��ر داد و گفت: »این مهم باتوجه ب��ه اهتمام ویژه منطقه در 
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، در یک سال گذشته محقق شد و شناسایی بیش از 170 
هزار کارت س��وخت مهاجر را به همراه داش��ت.« نخعی در این باره گفت: »با استخراج و 
پردازش تراکنش های مشکوک به تخلف، اتخاذ سازوکارهای خاص و تکیه بر تجربه های 
کارشناسان منطقه نسبت به ابطال کارت های مورد نظر اقدام شد که بر این اساس، ضمن 
صرفه جویی قابل توجه، شرایط مس��اعدتری در جایگاه ها به منظور جلب رضایت مردم 
به وجود آمده است.« کارت های مهاجر از مناطق دیگر کشور و به طور عمده مناطق مرکزی 
به این استان منتقل می شود و مورد استفاده افراد س��ودجو برای عرضه خارج از شبکه 

فرآورده قرار می گیرد.
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کراس اوورها، نس�ل جدی�دی از خودروهای تولید ش�ده یک ده�ه اخیر در 
بازار خودرو جهان هس�تند که جایگاه قابل قبولی را درسراسر دنیا به دست 
آورده اند. ش�اید دلیل اصلی این محبوبیت، جدا از بحث کیفیت خودروهای 
تولید شده با این سبک، از تمامی برندهای موجود، بحث اندازه و طراحی این 
خودروهاست. چیزی شبیه هاچ بک ها، ولی در ابعادی نزدیک به شاسی بلندها. 
در بازار خودرو ایران هم قطعا این کراس اوورها از قاعده مستثنی نیستند و 
طی سالیان اخیر، مش�تریان زیادی را دس�ت وپا کرده اند. در این گزارش به 
بررسی دو خودرو محبوب این سبک در بازار کشورمان، یعنی »ساندرو استپ 
وی« از کمپانی رنو فرانس�ه و »H30کراس« از کمپان�ی »دانگ فنگ« چین 
خواهیم پرداخت، هرچند که باتوجه به بازار پرنوسان فعلی خودرو در ایران، 
اختالف قیمت ها بین این دو محصول کمی بیش از حد معمول ش�ده اس�ت. 
ساندرو استپ  وی، اگرچه مدل قدیمی رنو اس�ت. اما نام و نشان یک شرکت 
معتبر اروپایی را یدک می کشد که کیفیت محصوالت آن بسیار باالست و در 
بسیاری از نقاط با نام داچیا عرضه می ش�ود. در سوی دیگر میدان، محصول 
ایران خ�ودرو به نام H30کراس قرار داده ش�ده اس�ت. H30کراس تولید 
ش�رکت دانگ فنگ چین اس�ت که تاریخچه خوب و طوالنی در زمینه تولید 
خودروسواری ندارد، اما توانسته H30کراس را با همکاری مشترک با پژو-

سیتروئن روانه بازار چین و ایران کند...

 طراحی ظاهری
می توان هردو خودرو مد نظر را در زمره هاچ بک های بزرگ هم قرار داد. در مقایسه ابعاد، 
H30کراس در طول و عرض و هم چنین فاصله دو محوری از ابعاد بزرگتری برخوردار 
است و در نتیجه، فضای داخلی و هم چنین فضای بار H30کراس به مراتب بزرگ تر 
از رنو ساندرو اس��ت. اما وقتی به مقایس��ه ارتفاع این دو خودرو دقت می کنیم، متوجه 
می شویم که H30 علی رغم معرفی به عنوان یک کراس اوور از ارتفاع کمتری نسبت 
به رنو ساندرو برخوردار است. در نتیجه، رنو ساندرو، کراس اوورتر از رقیب چینی خود 
است. درمقایسه، ظاهر این خودرو باید عنوان کرد که H30کراس را باید خودرویی 

معمولی در طراحی ارزیابی کرد. چرا که هرچقدر به المان های مختلف این خودرو نگاه 
می کنیم، هارمونی خاصی را نمی یابیم. این خودرو در نمای جلو خودرو، از چراغ های 
بزرگ و کشیده استفاده کرده و به رغم برخورداری از زوایای تند، ظاهری خشن به این 
خودرو بخشیده است. هم چنین استفاده از پالس��تیک سیاه رنگ بسیار پهن در پایین 
بدنه، کمی غیرمنطقی است. در نمای عقب، چراغ هایی با طراحی معلومی به کار گرفته 
شده که قس��مت امتدادیافته آن، برروی س��تون یک، کپی برداری از محصوالت ولوو 
به شمار می رود. در طرف دیگر، رنو ساندرو اس��تپ وی تولیدشده در پارس خودرو هم 
مربوط به نسل های تقریبا قدیمی این هاچ بک فرانسوی است. بهطوری که این خودرو 
تاکنون چندین بار بهروزسانی شده و نسل های جدید آن نیز عرضه شده است. البته باید 
توجه داشت که ساندرو محصول کمپانی داچیا بود، اما بهدلیل اینکه این کمپانی یکی 
از شرکت های تابعه رنو به شمار می رود، در برخی از کشورها، ساندرو با لوگوی رنو عرضه 
شود. در خصوص طراحی ساندرو باید گفت که در پیش��انی خودرو چراغ های بزرگی 
بیضی شکلی دیده می شود که از مشخصه خودروهای دهه نودی محسوب می شود. اما 
در عقب با چهره به روزتری روبهرو هس��تیم، چرا که گرافیک چراغ های عقب کمی به 
محصوالت روز دنیا نزدیک است. از همین رو نمی توان نمره باالیی به طراحی رنو ساندرو 
هم داد. در نتیجه، خیلی تفاوتی بین طراحی این دو خودرو از نظر ظاهر وجود ندارد، اما 
رنو ساندرو از ارگونومیک بیشتری در بین خطوط و نحوه طراحی خود برخوردار است. 
بهطور کلی، سلیقه مشتریان می تواند تعیین کننده این بخش باشد که ظاهر کدام یک 

از این دو خودرو را انتخاب خواهند کرد.

طراحی داخلی
اما با بررسی داخل این دو خودرو، کمی امیدوارتر از قبل خواهیم شد. با ورود به کابین 
H30کراس کمی به طراحی این خودرو امیدوار می شویم؛ هرچند که سبک طراحی 
داخلی هیچ مناسبتی با ظاهر خودرو ندارد. چرا که در نمای ظاهری هرچه ممکن بوده 
است، از خطوط زاویه دار و تند استفاده ش��ده، در صورتی که طراحی کابین به صورت 
مالیم و از خطوط منحنی بهره برده اس��ت. اما به هرحال، داش��بورد این خودرو که با 
خطوط منحنی، شکل داده شده است، در کنار صفحه نمایش لمسی و پنل پشت فرمان 

مقایسه فنی و ظاهری ساندرو استپ وی و H30کراس

مشهور فرانسوی یا مقرون به صرفه چینی؟

مـقـایـسـه
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عقربه، نمایی جذاب برای یک خودرو اقتصادی ارزان قیمت رقم زده است. رنو ساندرو 
هم به منظور طراحی کابین به مانند پلت فرمش از رنو ال۹0  الهام گرفته است. از همین 
رو، کابین این خودرو را باید فیس لیفت شده ال۹0 دانست که کمی تغییر کرده و البته 
از کیفیت بهتری نیز برخوردار است. از همین رو، هم چنان سادگی بیش ازحد در المانی 
نظیر داش��بورد، غربیلک فرمان و پنل پش��ت فرمان بیش از پیش آزار دهنده است. از 
معدود نقاط ضعف رنو س��اندرو، طراحی داخلی بس��یار اقتصادی و ارزان قیمت است. 
در نتیجه این رنو H30 کراس اس��ت که طراحی مشتری پسندتری بهره می برد. اگر 
واقع بینانه به هر دو خودرو نگاه کنیم، هیچ کدام ارگونومی و چیدمان خوبی در کابین 
ندارند. به عنوان مثال، نمایشگر H30 که قرار است در حین دنده عقب، پشت خودرو را 
نشان دهد و در موقع حرکت، رهیاب آن روی صفحه دیده شود، در قسمتی نصب شده 
است که چند سالی است در طراحی داخلی خودرو منسوخ شده است و این روزها حس 
After Market بودن نمایش��گر را به ما می دهد. هم چنین سیستم تهویه اتوماتیک 
هم در پایین ترین نقطه با نمایشگر مجزا نصب شده که باتوجه به وجود مانیتور، نیازی 
به داشتن نمایشگر مستقل برای سیستم تهویه دیده نمی شود. داخل ساندرو استپ وی 
هم همین طور است. تنظیمات سیستم تهویه دقیقا پشت دسته دنده بوده که در واقع، 
جای مناسبی نیست. هم چنین دکمه های شیشه باالبر عقب، بین دو صندلی جلو بوده 
که بیشتر زجرآور است. فضای پای سرنشین عقب در H30کراس کمی بهتر است و 
می توان گفت که با توجه به وجود برخی امکانات، تجربه سفر با این خودرو لذت بخش تر 
از استپ وی به نظر می آید. ولی از طرفی کابین ساندرو استپ وی به مراتب کم صداتر 

بوده، باتوجه به نوع طراحی، حس آرامش بیشتری در اتاق آن احساس می شود.

توانایی فنی
رنو ساندرو اس��تپ وی، همانند دیگر محصوالت خانواده لوگان و ساندرو از پیشرانه 
معروف K4M استفاده کرده است. این پیش��رانه 4 سیلندر است و 15۹8 سی سی 
حجم دقیق آن است. K4M قابلیت تولید 105 اسب بخار قدرت و 148 نیوتن متر 
گشتاور را داراست و دارای مزایایی چون شتاب و چاالکی خوب، مصرف سوخت کم 
 DP2 و استهالک پایین اس��ت. گیربکس اتوماتیک ساندرو اس��تپ وی با کد فنی
شناخته می شود و از نوع 4 س��رعته تیپ ترونیک اس��ت. این گیربکس به طور کلی، 
عملکردش خوب و با موتور هماهنگ اس��ت و حاال با نصب بر روی خانواده س��اندرو 
اصالحاتی بر روی تورک کانورتر آن انجام شده است که عملکردش بسیار بهتر شده 
اس��ت و تا 240 نیوتن متر هم قابلیت تحمل گش��تاور را داراست. ساندرو استپ وی 
یک کراس اوور شهری است و توقع شما از سواری آن، باید متناسب با کالسش باشد 
نه اینکه از آن انتظار آفرود مانند یک 4WD SUV را داش��ته باش��ید. هندلینگ 
ساندرو استپ وی خوب است و خودرویی در دست راننده به شمار می رود. در سیستم 

تعلیق رنو ساندرو استپ وی تغییراتی صورت گرفته اس��ت و پایداری اش بهتر شده 
است، عملکرد بهتر و جذاب ترش در پیچ ها قابل لمس است و سواری ساندرو استپ 
وی هم نرم تر و در کل بهتر شده اس��ت. اما درطرف مقابل، محصول چینی قراردارد. 
از نظر فنی، دانگ فنگ H30کراس در بخش پیش��رانه دقیقا مشابه پژو 206 تیپ 
5 است. یعنی پیش��رانه مورد اس��تفاده TU5، 4 سیلندر اس��ت و 1587 سی سی 
حجم آن است. این پیشرانه قابلیت تولید 105 اس��ب بخار قدرت و 142 نیوتن متر 
گشتاور را داراست که برای پژو 206 مناسب است، اما برای H30 کراس باتوجه به 
وزن و ابعادش چندان جوابگو نیست و در شتابگیری با ضعف هایی مواجه می شوید. 
H30کراس مصرف سوختش مناسب اس��ت، ولی از نظر استهالک در طول مدت 
زمان تولیدات موتورها، همیشه برتری با K4M بوده است. برای انتقال قدرت دانگ 
فنگ H30کراس، از یک گیربکس اتوماتیک س��اخت AISIN ژاپن استفاده شده 
است که چندان با پیش��رانه هماهنگ نیس��ت و در عملکردش هم کمی ناهماهنگی 
وجود دارد. دانگ فنگ H30کراس، س��واری اش نسبتا خش��ک است و هندلینگ 
متوس��طی دارد، ولی باتوجه به اینکه پلت ف��رم خودرو با محصوالت پژو مش��ترک 
است، پایداری و عبور خودرو از پیچ ها مناسب اس��ت، ضمن اینکه عملکرد سیستم 
تعلیق هم چندان بد نیس��ت و قابل قبول به ش��مار می رود. در کل، کیفیت سواری و 
لذت بخش بودن رانندگی با رنو ساندرو اس��تپ وی بهتر است، ضمن اینکه رانندگی 
نرم تر و بی سروصداتری دارد. در مقایسه کلی، باید بگوییم دانگ فنگ H30کراس 
در ایران، به علت وجود رقیبی پرآوازه چون رنو ساندرو استپ وی، نمی تواند چندان 
موفق عمل کند؛ ضمن اینکه در بسیاری از بخش ها هم H30کراس در برابر ساندرو 

اس��تپ نمی تواند رقابت کند. 

بررسی نهایی 
رنو ساندرو استپ وی، یک خودرو باکیفیت اس�ت که عملکرد خوبی دارد 
و خوب س�اخته ش�ده اس�ت و در بازه قیمتی خودش هیچ خودرویی توان 
رقابت با آن را ندارد. ارزش خرید باالیی دارد، ظاهر جذاب و جوان پسندی 
دارد که همه سلیقه ها را در اکثریت گروه های سنی مخصوصا جوانان جذب 
خود می کن�د، ویژگی های فنی خوبی دارد و بس�یار هم با اس�تقبال باالیی 
مواجه شده است. رنو ساندرو استپ وی، در بازه قیمتی خودش فرمانروای 
بی چون وچراس�ت. اما نبای�د فراموش کنیم که س�یر صع�ودی قیمت این 
خودرو در بازار ایران، طی ماهیان اخیر ش�اید باعث عقب نشینی بسیاری 
از خریداران ش�ده اس�ت و درطرف مقابل، هرچند که محصول دانگ فنگ 
هم با رشد قیمت مواجه شده، اما قطعا مقرون به صرفه تر از خودرو مشهور 

فرانسوی است.
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مشکل کجا بود؟
وضعیت ب��ازار آزاد خودرو به قدری عجیب و غریب و آش��فته ش��ده بود که دیگر 
خریداران از ش��نیدن هیچ رقم��ی دچار تعجب نمی ش��دند. به ط��ور مثال، اگر 
ش��خصی در اوایل اس��فندماه برای خرید پراید اقدام می کرد، بای��د در بازار آزاد 
چیزی در حدود 50 میلیون تومان پرداخت می کرد و همین عامل، قدرت خرید 
را پایین آورده بود و کس��ادی را رقم زد. اما دالالن و واسطه ها با مقاومت در برابر 
این کسادی، هم چنان به دنبال باال نگه داشتن قیمت ها بودند تا به سود بیشتری 
برسند. بسیاری از کارشناسان اما، دالل بازی را تنها دلیل به وجود آمدن این بازار 
آشفته نمی دانستند و بحث آزادس��ازی قیمت ها و هم چنین کنار ماندن شورای 

رقابت در بحث قیمت گذاری را از دالیل اصلی افزایش عجیب و بی سابقه قیمت 
خودرو عنوان می کردند. روز چهارم اسفند بود که دیده بان شفافیت و عدالت در 
بیانیه ای خطاب به سران قوا از آنها خواست تا نسبت به سپردن اختیار در تنظیم 
بازار خودرو به وزارت صنعت تجدیدنظر کرده و دست شورای رقابت را برای انجام 
وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو، باز بگذارد. در بخشی از 
این بیانیه آمده بود: »قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به طور بی سابقه ای 
باال رفته است. بازار خودرو داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری 
است و براساس قانون اصل 44، ش��ورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده 
انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود 5ماه پیش، سران 
3 قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود، اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت 

سال 1397 درحالی آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارد که قطعا می توان این سال را بحرانی ترین سال در بازار خودرو ایران نامید. از همان 
آغازین روزها و با نوسانات ارزی بود که بازار خودرو متشنج شد و به دنبال آن، خروج آمریکا از برجام و بازگشت برخی از تحریم ها زمینه ساز ادامه 
این بحران شد. خروج رنو و پژو از کشورمان و هم چنین عدم تامین نیازهای خودروسازان ازسوی قطعه سازان و بالطبع ایجاد بحران برای صاحبان 
این صنعت باتوجه به نرسیدن آن ها به مطالباتشان، بازار آشفته ای را به وجود آورد. هرروز شاهد افزایش عجیب و باورنکردنی قیمت خودروهای 
تولید داخل بودیم و قیمت ها به اعداد و ارقامی رسید که تا پیش از این کمتر کسی تصورش را هم می کرد. خودروسازان و قطعه سازان از همان 
روزهای نخست سال اصرار فراوانی برای آزادسازی قیمت خودرو داشتند و چاره کار را در ایجاد آرامش بازار خودرو همین نکته می دانستند. 
بارها و بارها جلسات متعددی میان صاحبان صنعت خودروسازی و قطعه سازی با نمایندگان مجلس و هم چنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد تا تصمیمی جمعی برای خروج بازار خودرو از بحران گرفته شود. این وضعیت تا اوایل زمستان ادامه داشت تا اینکه سرانجام تصمیم 
بر این گرفته شد که قیمتی ازسوی وزارتخانه با اختالفی کم از حاشیه بازار به طور مرتب اعالم شود تا شاید شاهد افت قیمت ها در بازار باشیم. 
اما همه می دانستند که درد بازار جای دیگری بود و تا وقتی تقاضا از عرضه بیشتر باشد، آش همین آش است و کاسه همین کاسه. سرانجام مجوز 

فروش فوری و بیشتر محصوالت دو خودروساز بزرگ صادر شد تا شاید بازار کمی آرام گیرد.

بازار خودرو تا روزهای پایانی سال هم متالطم ماند

کاهش خریداران، مقاوت دالالن

گـزارش
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برای مقابله با سوءاستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم 
این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است. انتخاب وزارت صنعت 
برای این مهم، اساساً اشتباه است، چراکه برخی مسووالن این وزارتخانه در صنعت 
خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می شوند. 
متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاماًل اشتباه بود 
و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه 
را کاهش دهند و حاش��یه قیمت بازار را باز هم باال ببرند. سیاست گذاری اشتباه، 
صنعت خودرو ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانش��مندان باش��د، جوالنگاه 
رانتخواران و رانتجویان کرده اس��ت. اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست 
شورای رقابت از بازار خودرو و س��پردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی 
بوده است، دیده بان شفافیت و عدالت از سران س��ه  قوه می خواهد با تجدید نظر 
در این تصمیم، دس��ت ش��ورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای 
انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.« هرچن��د تصمیم گیری های این چنینی را 
می توان از دالیل گران شدن خودرو دانست، اما به طور حتم مهم ترین عامل، همان 
برابر نبودن تولید خودرو به نس��بت تقاضای بازار بود. کار تا جایی پیش رفت که 
بحث سوال از وزیر صنعت هم ازس��وی بهارستان نشینان مطرح شد. بعد از اینکه 
»علی الریجانی« رئیس مجلس، در جلس��ه روز پنجش��نبه 2 اس��فند در صحن 
علنی پارلمان به کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مأموریت داد تا وضعیت بازار 
خودرو را پیگیری کند، »محمدرضا منصوری« عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه شکایت های مردم 
از خودروس��ازان در زمینه های مختلف از جمله تأخیر در تحویل و کیفیت پایین 
خودرو ها افزایش یافته، اعالم کرد: »در صورتی که بازار خودرو ساماندهی نشود، 
پس از بررسی بودجه، سؤال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی 
نمایندگان کلید می خورد.« وزارتخانه که متوجه آشفتگی روزافزون در بازار خودرو 

شده بود، سرانجام دست از مقاومت برداشت و مجوز افزایش فروش خودروسازان 
را صادر کرد. به نوعی که این دو خودروساز می توانستند 20 درصد از تولید روزانه 
خود را به فروش فوری اختصاص دهند. از روزهای نخست اسفندماه بود که سایپا 
و ایران خودرو هرروز با همین برنامه جلو رفتند تا ش��اید دردی از این بازار آشفته 
درمان شود، اما ازس��وی دیگر، مقاومت دالالن در بازار آزاد برای باال نگه داشتن 
قیمت ها باعث شد تا تنها شیب بسیار مالیمی را در کاهش قیمت ها شاهد باشیم. 
پیش بینی ها بر این بود که وقتی خودروهای پیش فروش ش��ده راهی بازار شوند، 
قطعا روند کاهشی را در قیمت های خودروهای تولید داخل شاهد خواهیم بود. در 
همین رابطه، »آرش محبی نژاد« دبیر انجمن قطعه سازان همگن، روز ششم اسفند 
در گفت وگو با خبرگزاری ها با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت انواع خودروهای 
داخلی در بازار بیش از 30 درصد حباب دارد، گفت: »باتوجه به افزایش حجم تولید 
شرکت های خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو 

از بازار کنند. محبی نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون 120 هزار دستگاه خودرو در 
کف کارخانه ایران خودرو و سایپا قرار دارد، عنوان کرد وقتی این خودروها راهی 

بازار شود، به طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می کند.

 عدم انجام تعهدات
هرچند که خودروسازان تولید و فروش فوری محصوالت خود را به طرز محسوسی 
افزایش داده بودند، اما از س��وی دیگر هنوز تعهدات آنها در مورد خریدارانی که 
از قبل ثبت نام محصوالتی از این دو خودروس��از انجام داده بودند، اجرا نشده بود 
و هرروز ش��اهد تجمع اعتراضی برخی از خریداران درب��اره بعضی از محصوالت 
تولیدی بودیم. پرسروصداترین محصوالت در این باره را می توان، ساندرو اتومات 
و دنده ای دانس��ت. بعد از خروج رنو از ایران بود که داس��تان عدم انجام تعهدات 
پارس خودرو به مشتریان به وجود آمد. پیش فروش پرتعداد دو خودرو محبوب این 
کمپانی یعنی س��اندرو اتومات و دنده ای و ناتوانی در تامین این محصوالت باعث 
شد تا پارس خودرو در اطالعیه های گوناگون خواهان این باشد که یا خریداران از 
دریافت این دو مدل خودرو انصراف دهن��د و ودیعه خود را پس بگیرند، یا آنکه از 
طرف این خودروسازان، محصوالت دیگری را تحویل بگیرند. وقتی اصرار خریداران 
به رسیدن به ساندرو بود، چاره ای برای این خودروساز باقی نماند تا برای تحویل 
سفارشات، برای مشتریان اولویت بندی کند و تنها به خرید اولی ها این محصول را 
تحویل دهد. پارس خودرو در آخرین اطالعیه خود در این باره که اوایل اسفندماه 
منتشر شد، خطاب به مشتریان اعالم کرد: »به دلیل تأخیر در خودروهای ثبت نامی 
و نظر به درخواس��ت های مکرر تعدادی از مش��تریان این گ��روه از محصوالت، 
طرح های پیشنهاداتی جهت آن دسته از مشتریان که تاکنون دعوت نامه تکمیل 
وجه مابه التفاوت صادر نشده است را به این ش��رح اعالم می  کند: در مرحله اول 
امکان تبدیل صرفا برای تعهدات خودرو اتومات و دنده ای با زمان صدور دعوتنامه 
تیرماه ۹7 از س��اعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1 اس��فند ۹7 فعال خواهد شد.« 
پیشنهادهای قابل اجرا برای محصوالت رنو: به این ترتیب بود که مشتریان مجبور 
بودند که یکی از موارد زیر را قبول کنند. طرح پیشنهادی انصراف، طرح پیشنهادی 
تبدیل مدل خودرو، طرح پیشنهادی الحاقیه قرارداد و یا طرح پیشنهادی خرید 
انصرافی. اما بسیاری از مشتریان راضی به توافق با پارس خودرو در این باره نشدند 
و شکایت ها در این باره هم چنان ادامه داشت. این درحالی بود که قیمت ساندرو در 

بازار آزاد هم به طرز بی سابقه ای باال رفته بود

کاهش نامحسوس قیمت ها
افزایش تولید و فروش محصوالت از جانب دو خودروساز از یک سو و رکود در بازار از 
سوی دیگر، باعث شد تا قیمت ها کمی دچار کاهش شود. هرچند افزایش قیمت ها 
به قدری باال بوده اس��ت که به این زودی ها نباید انتظار رسیدن به قیمتی معقول 
در مورد محصوالت داخلی را شاهد باشیم. سایپا و ایران خودرو هرروز طرح های 
مختلفی را برای فروش محصوالت خود در نظر گرفته بودند، به این ترتیب که طبق 
اسناد منتشره از سوی ایران خودرو این کمپانی پس از صدور مجوز اختصاص 20 
درصد از تولیدات روزانه خود به فروش فوری از سوی وزارت صمت، تعداد 5هزار 
و 700دس��تگاه خودرو را به صورت فوری از سی ام بهمن، در هشت روز، به فروش 
رسانده است و این روند تا روزهای پایانی س��ال هم ادامه خواهد داشت. ازسوی 
دیگر، هم زمان با اج��رای برنامه افزای��ش تولید که منجر به رش��د ۹0 درصدی 
تولید محصول در سایپا ش��ده، این گروه برنامه عرضه خودرو به بازار را با سرعت 
بیشتری دنبال می کند. مطابق با این برنامه، س��ایپا روزانه 80 درصد از تولیدات 
خود را به پاس��خ گویی به تعهدات قبلی و 20 درصد دیگر را به طرح فروش  فوری 
اسفندماه خود که با هدف تنظیم بازار در حال اجراست، اختصاص داده است. بر 
همین اساس، سایپا قصد دارد تا پایان س��ال جاری و تا پیش از تعطیالت نوروز، 
تعداد 15هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه کند. اجرای این برنامه با هدف کنترل 

قیمت ها و کاهش تدریجی نرخ محصوالت سایپا در بازار صورت می گیرد.
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رکود ادامه دارد؟
قطعا هرچه به تعطیالت نوروز نزدیک می شویم، فروشندگان خودرو بیشتر از 
قبل می توانند امیدوار باشند که ش��اید دوران رکود فعلی در بازار خودرو حتی 
به طور موقت به پایان برسد. این درحالی است که کارشناسان عنوان می کنند 
که اگر قرار بر پایین آمدن قیمت ها باشد، در کنار افزایش تولید و فروش خودرو، 
باید کاهش خرید در بازار آزاد را هم ش��اهد باشیم تا دالالن عقب نشینی کرده 
و قیمت ها را کاهش دهند. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو هم چاره کار را 
در همین موضوع دیده و در گفت وگو با خبرن��گاران عنوان کرد که مردم فعال 
برای خرید خودرو دست نگه دارند. به گفته »سعید موتمنی«: »طی هفته های 
اخیر، بازار خودرو دچار آشفتگی شد که مهم ترین عامل آن نحوه عرضه خودرو 
توسط خودروسازان است. چند روزی است که قیمت ها در بازار کاهشی شده و 
در حال حاضر هیجان خرید و فروش خودرو در بازار کاهش یافته است. رفتار 
خودروسازان از تاریخ 16 بهمن ماه به نحوی صورت گرفت که قیمت محصوالت 
داخلی در بازار نیز افزایش یافت.« این مقام مس��ئول در رابطه با قیمت گذاری 
براس��اس فرمول جدید گفت: »پراید در انواع مختلف در بازار بین 47 الی 50 
میلیون تومان قیمت دارد و قیمت س��ایر محصوالت داخلی نیز به همین روال 
در هفته های اخیر افزایش پیدا کرد. قیمت گذاری براساس فرمول پنج درصد 
کمتر از حاشیه بازار توسط خودروس��ازان نیز در اتفاقات اخیر تاثیرگذار بوده 
است. نحوه قیمت گذاری خودروسازان به صورتی است که حاشیه سود در بازار 
ایجاد می شود. الزم به ذکر اس��ت که در پیش فروش ها اکثر مردمی که ثبت نام 
می کنند، جهت به دس��ت آوردن س��ود این کار را انجام می دهند. تنها راه حل 
خروج از این آشفته بازار عرضه مناسب توسط خودروسازان است. مدتی است 
که خودروس��ازان عرضه مناس��بی را انجام می دهند و این روند باید ادامه پیدا 
کند. زمانی که عرضه نه تنها در خودرو، بلکه در هر مس��ئله دیگری با مش��کل 
مواجه می ش��ود، تقاضا در این زمینه افزایش می یابد. در همین زمینه، به دلیل 
این که عرضه خودرو در بازار با امس��ال مش��کالتی داش��ت، تامین نیاز مردم 

به درستی انجام نشد. 

در حال حاضر، باتوجه ب��ه این که موج هیجانی ب��ازار فروکش کرده، قیمت ها 
در بازار رو به کاهش اس��ت و به همین دلیل می توان گفت افرادی که به دنبال 
دس��ت یابی به س��ود بودند، با کاهش قیمت ها متضرر خواهند ش��د.« رئیس 
اتحادیه فروشندگان خودرو درباره راه های حذف دالالن هم گفت: »الزم به ذکر 
است که فروش خودرو به صورت کارتکس نیز مدت ها مورد بحث قرار می گرفت، 
اما در حال حاضر فروش به این صورت نخواهیم داشت. روش هایی برای حذف 
دالل از طریق کارت ملی ها صورت گرفته اس��ت که بهعقی��ده بنده، این روش 

مناس��ب نیس��ت، چرا که بازار خرید و فروش در زمینه اعالم ش��ماره ملی رخ 
می دهد. روشی که خریدار را از فروش خودرو تا 3 سال منع می کند را می توان 
مناسب دانست. هرچند که اگر یک فرد بخواهد به عنوان مثال پس از یک سال 
خودرو خود را بفروشد، این روش می تواند باعث حذف دالالن شود و درخصوص 
س��رمایه گذاری در زمینه خودرو نیز باید ریشه یابی به صورت اقتصادی شود.« 
»موتمنی« چاره کار را در شرایط فعلی، دست نگه داشتن مردم از خرید عنوان 
کرد و گفت: »باتوج��ه به این که قیمت خودروها در ح��ال حاضر رو به کاهش 

است، پیشنهاد نمی شود که مردم اقدام به خرید خودرو کنند.

 

در رابطه با قیمت واقعی پراید می ت��وان به رقم 3۹ میلیون تومان که تا چندی 
پیش اعالم می شد اشاره کرد، اما مشخص نیست که قیمت این خودرو به رقم 
ذکرشده می رسد یا خیر؟ همان طور که اعالم شد، باتوجه به این که بازار خودرو 
با وجود روند کاهشی در این هفته داش��ته، اما هم چنان آشفته است. بنابراین 
خرید خودرو در حال حاضر مناس��ب نیست. در صورتی که خودروسازان روند 
عرضه خود را به صورت مناس��بی جهت تامین بازار ادام��ه دهند، روند کاهش 
قیمت ادامه پیدا می کند.« وقتی که قیمت ها روندی کاهشی، هرچند با شیب 
مالیم به خود گرفته اس��ت؛ پس ب��رای دالالن هم چار ه ای باق��ی نمی ماند تا 
خودروهای انبار کرده خود را روانه بازار کنند. به نظر مي رس��د افزایش شدید 
قیمت خودروها در ماه هاي اخیر باعث ش��ده توان و قدرت خرید مش��تریان و 
مصرف کنندگان واقعی کاهش یابد و این موضوع، فروش��ندگان و دالالن را به 
تب وتاب انداخته تا به هر صورتی که هس��ت، خودروهایي را که با امید رش��د 
حاشیه بازار و سود باال، پیش خرید کرده بودند، با قیمت های پایین تر به فروش 
برس��انند. باتوجه به وعده افزایش عرضه خودرو به ب��ازار و تحویل خودروهاي 
پیش فروش شده قبلي، به نظر مي رسد در روزهای آتي قیمت خودروها در بازار 
باز هم با کاهش روبه رو شود، اما طبق گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
ش��اید به این زودی نباید منتظر بود تا قیمت ها به رقمی معقول نزدیک شود. 
آمارها حاکی از آن است که تولید خودرو در 11 ماه نخست امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 40 درصد کاهش داشته و می توان همین 
موضوع را ازمهم ترین دالیل گرانی محصوالت تولید داخل دانس��ت. از طرفی 
دیگر افزایش تولید و فروش در مدت کوتاه اواس��ط بهمن ماه سال رو به پایان 
تا آخرین روزهای اسفند باعث ش��د تا قیمت ها فروکش کرده و کمی آرامش 
را بعد از آن بازار بحرانی طوالنی مدت ش��اهد باش��یم. آیا می توان امیدوار بود 
که روند کاهش قیمت ها باتوجه به افزایش تولید و عرضه ادامه داش��ته باشد؟ 
آیا می توان امیدوار بود که با پایان سال 13۹7 التهاب در بازار خودرو به پایان 
خواهد رس��ید؟ آیا تصمیمات صحیح باعث خواهد شد تا دست دالالن از بازار 
خودرو کوتاه شود؟ ش��اید برای رس��یدن به پاس��خی در این باره باید منتظر 

روزهای آغازین س��ال ۹8 بمانیم....

گـزارش
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خودروسازان خود را برای 
آینده ای سخت آماده می کنند.

در نشس�ت س�الیانه، مدیرعامل های صنع�ت خودرو در موت�ور دیترویت 
در هفته گذش�ته، سخنان امیدبخش�ی ردوبدل نش�د. همه خودروسازان، 
به ویژه آمریکایی ها، خود را برای شدید شدن رقابت و رکود سال آتی آماده 

می کنند. 
کارشناس�ان صنعت خودرو معقدند تغییرات ش�گرفی طی دو دهه آتی در 
صنعت خودرو رقم خواهد خورد. به نحوی که میزان و شدت تغییرات برابر با 
کل صد سال گذشته خواهد بود. »پروفسور دیوید بیلی« از دانشگاه آستون، 

این پیش بینی را انجام داده است.

»کارل ویلیام« اس�تاد مدیریت دانش�گاه منچس�تر، معتقد اس�ت خودرو 
به نحوی که هم اکنون ش�اهد آن هس�تیم، در لبه تبدیل ش�دن به بخشی از 
تاریخ است. این تعدیل 4500 نفری بر پایه اس�تعفای داوطلبانه و بیشتر در 

سطح ارشد سازمان دنبال خواهد شد.

جدای از پیش بینی ها، ش�واهد از وقوع قطعی بحران حکایت دارد. در سال 
گذشته، یکصد میلیارد پوند از ارزش شرکت های خودروسازی کم شده است 
که آثار آن در جلسات هئیت مدیره ها و خطوط تولید تجلی پیدا کرده است. 

نوامبر گذشته، جنرال موتور اعالم کرد، س�ایت دیترویت را تعطیل خواهد 
کرد؛ چراکه ف�روش خودروهای س�دان در آمریکا به ش�دت کاهش یافته و 
انتظار می رود این روند در سال های 2019 و 2020 به شدت ادامه یابد. تعطیلی 
این س�ایت تولیدی 14700 نفر را بیکار خواهد کرد. در همین هفته گذشته 
هم جگوار و روور در بریتانیا اعالم کردند، ح�دود 4500 نفر تعدیل خواهند 
داشت. این تعدیل در واکنش به کاهش فروش در چین و رسوایی خودروهای 
دیزلی است. بسیاری از شرکت ها هم منتظر برنامه اجرایی خروج بریتانیا از 
اروپا هستند تا سیاست های خود را با آن تنظیم کنند. سایه تعدیل روی سر 

هزار پرس�نل س�ایت ولز ش�رکت جگوار احس�اس می ش�ود. 

از دیگر عوامل جانبی، می توان به مرگ بنیانگذار و مدیرعامل اسبق فیات، 
»س�رگیو مارچونی« اش�اره کرد. هنگامی که »کالوس گوس�ن« مدیرعامل 
رنو نیسان به جرم تخلفات مالی در ژاپن دس�تگیر شد، نام مارچونی نیز در 
پرونده به چشم می خورد. اگرچه اتهامات از سوی گوسن انکار شده است، اما 

رس�وایی به وجود آمده کل صنعت خودرو را متاثر کرده اس�ت. 

در کوتاه مدت، رش�د اقتصادی چین در س�ال آتی کند می شود. این بدان 

گـزارش
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معنی است که ش�رکت هایی که در این بازار سهم دارند 
نیز، متاث�ر خواهند ش�د. کاهش فروش خ�ودرو در این 
کش�ور که حجمی هماندازه ب�ازار آمری�کا بهعالوه اروپا 
دارد، کل صنعت خودرو را تحت تاثی�ر قرار خواهد داد. 
از س�وی دیگر، تصمیمات تج�اری رئیس جمهور ایاالت 
متحده، »ترام�پ«، مبنی ب�ر جنگ تج�اری وضعیت را 

پیچیده ت�ر و بغرنج ت�ر خواه�د ک�رد. 
در بلندمدت، اما مس�ائل س�اختاری و ریشه ایس�ت که 
تاثیرگ�ذار خواهد ب�ود. از جمله این م�وارد، می توان به 
قوانین محیط زیس�تی، برقی س�ازی خودروها، توس�عه 
خودروها، پلت فرم های اش�تراک خ�ودرو و چالش های 
فروش ش�خصی خودرو اش�اره کرد، مس�ائلی ک�ه تمام 

خودروس�ازان قادر نخواهند بود از آن عبور کنند.

وقت�ی در 1908 ف�ورد م�دل T از تولی�د خ�ارج ش�د، 
آمریکایی ها خودرو را یک موت�ور اختراق داخلی و یک 
گریبکس تع�رف می کردن�د. پس از جن�گ جهانی دوم 
بود ک�ه ژاپنی ها و اروپایی ها هم وارد ش�دند و مدل های 
کوچک تر و اقتصادی تر خود را به ب�ازار ارائه کردند. بار 
دیگر، این آمریکایی ها خواهند بود که با ارائه خودروهای 
برقی، مع�ادالت صنع�ت را به کلی تغیی�ر خواهند داد و 
مفهوم خ�ودرو را بازتعریف خواهند ک�رد. اگر این روند 
ادامه یابد، تمام خودروس�ازان اروپایی که در موتور شو 
دیترویت امس�ال حرفی برای گفتن نداش�تند، از جمله 
بنز، آئودی جگوار و غیره بار دیگر مجبور خواهند ش�د 
خود را با ن�ورم جدید صنعت تطبیق دهند. س�ال آینده 
این نمایش�گاه در تابس�تان برگذار خواهد شد. تالشی 
مذبوحانه ب�رای فرار از س�قف ها تا بلکه ش�کوه و جالل 
گذش�ته را به نمایش�گاه دیترویت بازگردان�د، اما نکته 
آنجاس�ت که نقش دره س�یلیکون ب�ه مرات�ب بیش از 
دیترویت )صنعت خودرو( برای جهانی�ان اهمیت یافته 
اس�ت. اینکه آینده صنع�ت خودرو با ارائ�ه خودروهای 
برقی، کماکان در دست سازندگان باسابقه باشد یا شرکت های داده محوری، 
هم چون گوگل یا اوبر، ذی نفعان بعدی صنعت خودرو باشند، چندان روشن 
و شفاف نیست. اما خودروسازان برای تطبیق دادن خود با شرایط جدید کار 

س�ختی را پیش رو دارند. 

بسیاری از غول های خودروسازی، سیاست ادغام و یا تصاحب شرکت های 
تکنولوژی محور را به عنوان تضمینی برای بقا در آینده در پیش گرفته اند. 
جای�ی ک�ه در آن خودروهای س�واری معم�ول گزینه س�وم و ی�ا چهارم 
حمل ونقل خواهن�د بود. تویوتا بزرگ ترین خودروس�از دنی�ا از نظر تیراژ 
پانص�د میلیون دالر روی توس�عه خ�ودرو ب�دون راننده با هم�کاری اوبر 
سرمایه گذاری کرده است. ولو یک اس�تارت آپ را خریداری کرده است و 
جگوار با ش�رکتی از زیرمجموعه های گوگل به اسم ویمو قرارداد همکاری 

بسته است.

اگرچه خودروهای بدون راننده هم مشکالت خاص خود را دارند. 73 درصد 
رانن�دگان در ایاالت متحده هنوز ب�ه این خودروها اطمین�ان کامل ندارند؛ 
به ویژه بع�د از تصادفات مرگباری ک�ه نمونه های اولیه داش�تند. اگر پروژه 
خودروهای خودکار شکست بخورد، هزینه های خدمات پس از فروش زیان 
هنگفتی را به صنعت تحمیل خواهد کرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند 
تکنولوژی تا ابتدای سال 2020 به بلوغ کافی می رسد و همه گیر خواهد شد. 
توس�عه خودروهای بدون راننده، فصل جدیدی را در استفاده اشتراکی باز 
خواهد کرد. اجاره یک خودرو بدون راننده ش�امل هزینه بیمه و تعمیرات و 
نگهداری خواهد بود و محاس�به و درنظرگرفتن این موارد چالش�ی حقوقی 
اطالعاتی در بر خواهد داشت. تحلیلگران معتقدند ارزش بازار سرویس های 

اش�تراکی خودرو پس از این تحول تا حدود یک تریلیون دالر خواهد بود. 

بدون رانن�ده یا با رانن�ده، برقی بودن خودروهای نس�ل بع�د، جای تردید 
ندارد. ای�ن مهم ترین خطری اس�ت که بازیگ�ران بزرگ صنع�ت خودرو را 
تهدید می کند. چین، به عنوان قطب جدید خودرو برقی معرفی خواهد شد. 
بازیگران بازار جدید متفاوت خواهند بود. بی ام  س�رمایه گذاری س�نگینی 
انجام داده و رنو نیس�ان به خوبی پیش  می رود، از سوی دیگر، شرکت تسال 

وجود دارد. جگوار هم در تالش است. 

ش�رکت هایی که از غافله جا مانده اند، فورد، فولکس واگن و غیره هس�تند. 
کسانی که با چالش های فعلیشان سخت مشغولند.
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مراجعه به تعمیرکار مطمئن
 قطعا راحت ترین و در عین حال، امن ترین راه این است که خودرویتان را نزد یک 
تعمیرکار ببرید تا هم نگاهی به آن بیاندازد و هم در صورتی که مشکلی پیدا شد، 
آن را تعمیر کند. مکانیک ها به خوبی می دانند که نکات ایمنی خودرو قبل از سفر 
چیست و می توانند کمک بزرگی به شما باشند، زیرا اشکاالتی هستند که شاید 
اصال در رانندگی داخل شهر بروز نکنند، اما زمانی که به جاده می زنید، به خاطر 
سرعت، آب و هوا و … بهراحتی می توانند سفر را برای شما تلخ کنند. اما خوب، 
شاید همیشه تعمیرکار دم دستتان نباشد و نتوانید ماشینتان را برای سرویس و 
چک آپ نزد او ببرید. در ادامه مواردی وجود دارند که به راحتی خودتان می توانید 
آن را چک کنید و در صورت بروز مشکل و یا غیرعادی بودن شرایط، سفرتان را به 

تعویق بیاندازید و ماشین را به یک تعمیرگاه در دسترس ببرید.

آب، روغن و فیلترها
نشت سیاالت یک خودرو می تواند به سادگی نشت آب از سیستم تهویه هوا، یا به 
مهمی چکه کردن روغن ترمز یا روغن موتور باشد. بهتر است همیشه قبل از سفر، 
سطح روغن موتور، آب رادیاتور، روغن ترمز، روغن هیدرولیک فرمان و حتی مایع 
مخزن شیشه شوی را چک کنید، مناسب ترین زمان برای بررسی هنگامی است 
که موتور خودرو سرد است و ماشین خاموش است. به طور کلی، پیشنهاد می شود 

روغن موتور هر 1000 کیلومتر یک بار، از طریق گیج روغن چک شود تا اگر کمتر 
از نشانگر L باشد، حتما علت آن بررسی شود. اما درصورتی که در موتور خودرو 
شما به طور معمول روغن موتور تبخیر می شود، همراه داشتن روغن موتور اضافی 
بسیار ضروری است. س��عی کنید روغن موتوری که برای سرریز به همراه دارید، 
دقیقا از همان نوعی باشد که در موتور خودرو استفاده کرده اید. همانطور که گفته 
ش��د، روغن هیدرولیک فرمان، روغن گیربکس، روغن ترمز و آب باتری نیاز به 

بررسی دارند تا به ترتیب از سفت شدن فرمان، سخت شدن گیربکس، 

با فرارسیدن تعطیالت نوروز، قطعا بهترین فرصت برای هم وطنان خواهد بود تا با بهره بردن از این روزها عزم سفر کنند. هرچند که در این 
میان، سفرهایی با هواپیما، اتوبوس و قطار هم صورت خواهد گرفت، اما بی گمان بیشترین تعداد سفر با خودروهای شخصی انجام می شود. 
استفاده از وسایل نقلیه شخصی رایج ترین سفر است که این امر دالیل مختلفی دارد. ازجمله اینکه کنترل سفر دست خودتان است، هرجا 
بخواهید می توانید توقف کنید، هم سفرانتان را خودتان انتخاب می کنید، اینکه چه جایی بیشتر یا کمتر بمانید را خودتان تصمیم می گیرید 
و مزایای زیاد دیگری که شما را به این نوع سفر عالقهمند می کند. اما مهم ترین مسئله قبل از آغاز سفر با وسیله نقلیه شخصی، اطمینان 
کامل از سالمت خودرو خواهد بود. اگر می خواهید در طول سفر با خیال راحت و اطمینان رانندگی کنید، بهترین کار این خواهد بود که 
یک بررسی دقیق برروی وسیله نقلیه خود انجام دهید تا در طول سفر با مشکلی مواجه نشوید. مهم ترین نکات برای آماده سازی خودرو 

را باهم بررسی خواهیم کرد:

گـزارش

نکات مهم برای آماده سازی خودروها قبل از سفرهای نوروزی

با اطمینان برانید
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نقص ایمنی و اختالل در سیستم برق رسانی خودرو جلوگیری شود. نکته دیگر 
در مورد فیلترها خواهد بود. ورود هوای تمیز به موتور ش��ما، کارآیی و راندمان 
موتور و خودرو شما را بهبود می بخشد. هم چنین اگر ماشینتان فیلتر کابین دارد، 
آن را هم چک کنید. این دو معموال در سرویس های خودرو نادیده گرفته می شوند 
و درصورتی که در موارد ضروری عوضشان نکنید، مشکل ساز خواهند شد. نکته 
مهم دیگر در هنگام س��فرهای نوروزی این اس��ت که قطعا مقصد بس��یاری از 
هم وطنان در تعطیالت پیش رو، شهرهایی خواهند بود که حتی در اوایل بهار هم 
دوران س��رمای وحش��تناکی را س��پری می کنند. همین موضوع یعنی اینکه از 
وضعیت ضد یخ موجود در رادیات مطمئن شوید تا خودروتان در این مناطق دچار 
یخ زدگی نش��ود. پرکردن محفظه شیشه ش��وی همان چیزی اس��ت که عموما 
فراموش می شود، اگر تنها یک بار در اثر بارش ناگهانی باران و گل آلود شدن جاده 
یا برخورد حشرات با شیشه جلوی ماشین، دید خود را از دست داده باشید، قطعا 
ضرورت شیشه ش��وی را کامال درک می کنید. اگر برف پاک کن ها سالم هستند، 
آنها را با دستمال چندین بار تمیز کنید. در غیر این صورت، حتما آنها را با نمونه 

اصلی تعویض کنید.

اطمینان از تایرها
تایرها یکی از مهم ترین اعضای خودرو هستند که وضعیت نامطلوب آنها، حتی 
ممکن است جان سرنش��ینان را به خطر بیندازد. س��عی کنید باد الستیک ها را 
متناس��ب با وزن وس��ایل داخل خودرو و تعداد سرنش��ینان تنظیم کنید. برای 
اطالع از نسبت بار خودرو و تنظیم باد الستیک ها، می توانید به دفترچه راهنمای 
خودرو رجوع کنید، ضمن حفظ پایداری و کنترل پذیری خودرو در سراشیبی ها 
و گردنه ها، برای کاهش مصرف سوخت خودرو کار مثبتی انجام داده اید. هر نوع 
ساییدگی، ترک یا پارگی بر روی تایر می تواند هشداردهنده باشد، دقت کنید که 
ضخامت آج الستیک ها نباید کمتر از سه میلی متر باشد. اگر عاج الستیک کمتر 
از این مقدار بود، بهتر است الس��تیک خود را، بهخصوص در سفرهای طوالنی، 
تعویض کنید. در س��فرهایی که به مدت طوالنی در جاده هستید، الستیک های 
بدون عاج ممکن اس��ت بس��یار داغ ش��ده و در نهایت پنچر ش��وند و یا بترکند. 
هم چنین در س��فر به مناطق سردس��یر نیز برای جلوگیری از سرنخوردن، این 
موضوع بسیار مهم است. اگر الستیک خودرو کهنه شده است، حتما برای تعویض 
الستیک اقدام کنید. برای تصمیم گیری بهتر در این زمینه، می توانید راهنمای 
خرید الستیک خودرو را مطالعه کنید. اهمیت الستیک زاپاس نیز کامال مشخص 

است، آچارچرخ، جک و مثلث خطر فراموش نشود.

برق خودرو و چراغ ها
سالمت باتری، دینام و هم چنین چراغ های خودرو، از دیگر موارد مهم و حیاتی 
اس��ت. این را بدانید که اتصاالت باتری باید کامال تمیز باشند و کابل های باتری 
محکم و ایمن در جای خود قرار گرفته باشند. اگر احساس کردید خودرو به خوبی 
استارت نمی خورد، مهم ترین دالیل روشن نش��دن خودرو را بررسی کنید. سر 
باتری سولفاته شده را به کمک محلول جوش شیرین پاکسازی کنید. از آنجایی 
که زمان از کار افتادن باتری قابل پیش بینی نیست، برای احتیاط، کابل مناسب 
جهت باتری به باتری در حین سفر به همراه داشته باشید. ضمنا اگر هنگام روشن 
کردن چراغ های جلو متوجه ش��دید نور پش��ت آمپر ضعیف می ش��ود، احتماال 
دینام خودرو وضعیت خوبی ندارد. هم چنین مطمئن ش��وید که تمام چراغ ها و 
سیگنال ها بر روی ماشین شما کار می کنند. شما ممکن است برای این کار، نیاز 
به کمک دیگران داشته باشید. در ماشین بمانید، هر نور یا راهنما را روشن کنید 
و از هم سفر خود بپرسید که آیا کار می کند یا خیر. المپ ها را در صورت سوختن، 
جایگزین کنید. هم چنین در سفر جاده ای المپ های یدکی )حداقل یکی برای 
هر ن��ور، مانند چراغ های جل��و، چراغ های عقب، چراغ های دن��ده عقب( با خود 
به همراه داشته باشید. تعویض المپ ها )به خصوص جلو( برای خودروهای مدرن، 
زمان زیادی می برد. پس این مورد را برای دقایق آخر رها نکنید. زمان هایی پیش 

می آید که چراغ ها کار نمی کنند و این به خاطر این است که فیوز باید عوض شود. 
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید، هماهنگی چراغ های جلو )می توانید در 
یک جای تاریک آن ها را تست کنید( و تنظیم آن است، زمانی که چراغ ها باهم 
هماهنگی نداشته باشند. این اتفاق ممکن است شما را شب ها دچار مشکل کند. 
قطعات مهم دیگر در این باره، شمع ها و وایرهای خودرو هستند. مطمئن شوید 

که برق رسانی ازطریق این قطعات، به خوبی صورت بگیرد.

ترمز و تسمه ها
از ترمز غافل نشوید! سالمت ترمز بسیار بااهمیت اس��ت؛ مخصوصا که تصمیم 
به رانندگی در جاده ها گرفته اید، هر صدایی به هنگام ترمز گرفتن، ممکن است 
هش��داری برای تعویض لنت یا حتی دیس��ک ترمز باشد. س��عی کنید همیشه 
برندهای معتبر و اصلی را برای خرید لنت ترم��ز انتخاب نمایید و در این زمینه، 
اقتصادی فکر نکنید. تس��مه ها از دیگر قطعات مهم خودرو هستند. به خصوص 
تسمه تایم و تسمه دینام که معموال با صدا اعالم می کنند، در معرض ازکارافتادگی 
هستند، از آنجا که پاره شدن تسمه، ساعت ها شما را معطل خواهد کرد. بهتر است 
چنین صداهایی را نشنیده نگیرید، تس��مه های شل یا خیلی خشک می بایست 
تعویض شوند. فرمان خودرو نیز باید در شرایط ایده آلی باشد. چنانچه احساس 
می کنید فرمان تحت کنترل شما نیست یا صدا می دهد، حتما برای کشف علت، 

اقدام کنید.

نکات دیگر
اینها، موارد اصلی برای بررس��ی خودرو در یک س��فر هس��تند؛ اما قطعا مسائل 
دیگری هم هس��تند. قفل درها، کمربند ایمنی، آینه جلو، آینه های بغل و تمام 
مواردی ک��ه بر دید و ایمنی ش��ما اثرگذارن��د را چک کنید. در اختیار داش��تن 
تجهیزاتی هم چون مثلث خطر، چراغ چشمک زن، چراغ قوه، پتو، سوییچ یدک، 
کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه از دیگر وسایل ضروری برای شروع 
سفر محسوب می شوند. تاریخ انقضای بیمه نامه ماشینتان را چک کنید و ترجیحا 
برای همه همسفرانتان بیمه مس��افرتی تهیه کنید. هم چنین تجهیزات صوتی 
خود را بازدید کنید. چون برای س��رگرمی و جلوگی��ری از خواب آلودگی، رادیو 
و موزیک می تواند به هوش��یاری شما کمک کند. چون ش��ما در حین رانندگی 
نمی توانید با اعضای خانواده و یا دوستان مداوم صحبت کنید و ممکن است در 
ایمنی رانندگی شما تأثیرگذار باشد. بنابراین در طول سفر سعی کنید به رادیو و 
موزیک های شاد گوش کنید. اگر خانوادگی و با بیش از یک خودرو سفر می کنید، 
سعی کنید محل های توقف برای استراحت را قبل از حرکت انتخاب کرده باشید. 
از سبقت گیری و شوخی در حین مسیر پرهیز کرده و در کل، سعی کنید ضمن 
رانندگی با سرعت مناسب از مسیر س��فر لذت ببرید. چرا که س��فر شما بعد از 

استارت خودرو شما آغاز شده است...
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در دنیای امروز انواع و اقس�ام سیستم های جدید و هوش�مند خودرو به 
کمک رانن�دگان آمده اند تا به کمکش�ان لذت در کن�ار ایمنی و راحتی را 
تجربه کنیم، یکی از این سیستم ها به نام پارک هوشمند معرفی شد ه اند. 
شرکت های خودروسازی مختلفی در دنیا هستند که بر روی این سیستم 
و بهینه سازی آن کار می کنند و س�عی دارند از رقبای خود پیشی بگیرند، 
زیرا این امکان زمینه ای ویژه برای رانندگان مهیا می کند که با هر سطح از 
توانایی بتوانند خودرو خود را پارک کنند. نگاهی کوتاه به تکنولوژی ها و 

سیس�تم های فعال در این حوزه داریم که در ادامه می خوانید.

اولین ها
سیس��تم هوش��مند پارک، با بهره وری از تکنولوژی PARKTRONIC اولین 
بار توسط مرس��دس بنز رونمایی شد. این سیس��تم کمک ناوبری، بخشی از رویای 
رانندگی تمام اتوماتیک در دنیای خودروها اس��ت و البته، با تحقیقات و آزمایشات 
گس��ترده، امروز می توانیم بگوییم تقریبا این رویا در حال به وقوع پیوس��تن است! 
پارک کردن خودرو آس��ان تر می ش��ود؛ حتی ماهرترین راننده ها از سیستم جدید 
PARKTRONIC )Active    Parking Assist(  مرس��دس بن��ز به خاطر 
راحت تر کردن تجربه رانندگی و پارک خودرو، راضی هس��تند. این سیستم جدید، 
عالوه بر مزایای سیس��تم قبل��ی برای کمک در پ��ارک خودرو در کن��ار خیابان و 
پارکینگ های فضای باز، این بار سیس��تم هوشمند پارک، در صورتی که خودرو به 
صورت اتوماتیک پارک شده باشد، با به کنترل گرفتن سیستم ناوبری، خودرو را تا 
مکان مورد نظر ش��ما، هدایت می کند و این یعنی دیگر نباید نگران پارکینگ های 

طبقاتی با فضای تنگ باش��ید.
شش سنسور ultrasound در جلو و شش سنس��ور حرکتی در عقب، چشم های 
فناوری )Active Parking Assist(  هستند. سنسورهای گوشه سپر، به منظور 
افزایش تس��لط و اندازه گیری دقیق تر فضای پارک و هدایت دقیق، دارای محدوده 
عملکرد وس��یع تری هستند. در س��رعت پایین تر از 30 کیلومتر بر ساعت، سیستم 
شروع به چک کردن س��مت راس��ت خودرو می کند و اولین جای خالی و مناسب 
پارک را انتخاب کرده و پس از اطالع به راننده، ش��روع به پ��ارک کردن خودرو به 
صورت مناس��ب و تمام اتوماتیک می کند؛ در صورتی که سمت چپ توسط راننده 

انتخاب شده باش��د، این عملیات برای س��مت مخالف انجام ش��ده و مناسب ترین 
جای پارک، شناس��ایی ش��ده و خودرو در فضای انتخاب ش��ده پارک می شود. بر 
روی سوییچ، نشانگری به منظور نشان دادن وضعیت پارک خودرو تعبیه می شود. 
فضای مناسب برای پارک خودرو توسط سیس��تم اندازه گیری ناوبری )تکنولوژی 
سونار(، شناس��ایی می ش��ود. هنگامی که فضای مناسب تش��خیص داده شد، یک 
نشانگر کنار نمایشگر روش��ن ش��ده و راننده را از وضعیت لحظه ای خودرو هنگام 

پارک، مطلع می س��ازد.

فرصتی  برای رانندگان مبتدی
می توان گفت که شرکت BMW یک نمونه اولیه از پارک در شرایط افقی در یک 
کارگاه کوچک را رونمایی کرده اس��ت، اما اغلب سیستم پارک خودکار در شرایط 
پارک های موازی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. پارک موازی مستلزم پارک موازی 
خودرو با لبه پیاده رو و در یک خط در امتداد بقیه خودروهای پارک ش��ده اس��ت. 
اغلب مردم به فضای معادل با 1٫8 متر بیش تر از طول خودرو خود نیاز دارند تا یک 
پارک مطلوب داش��ته باش��ند، هرچند برخی از رانندگان حرفه ای به فضای کم تر 
از این مقدار نیاز دارند. برای پارک موازی، راننده باید به 5 نکته س��اده توجه کند: 
او باید در کنار خودرو جلویی ق��رار بگیرد. فرمان خودرو را به س��مت لبه پیاده رو 
بچرخاند و با زاویه 45 درجه در فضای خالی به س��مت عقب حرکت بکند. تاجایی 
عقب می آید که چرخ های جلو خ��ودرو در امتداد چرخ های عق��ب خودرو جلویی 
قرار بگیرد. در عین حال باید توجه داشته باش��د که بیش از اندازه به خودرو پارک 
ش��ده عقبی نزدیک نش��ود. راننده باید فرمان خودرو را در خالف جهت لبه پیاده 
رو بچرخان��د تا جلو خودرو خود در فض��ای مورد نظر قرار گی��رد. در نهایت راننده 
باید آن قدر خودرو را جلو و عق��ب ببرد تا زمانی که فاصله خ��ودرو از لبه پیاده رو 

30 س��انتی متر ش��ود.

یک پارک موازی 
قبل از طرح موضوع باید بگویم سیس��تم پارک خودکار، تماماً خودکار نیست ولی 
موجب می ش��ود تا پارک موازی، بسیار آس��ان تر انجام ش��ود. راننده باید سرعت 

نگاهی به سیستم  پارک هوشمند در خودروها

خودرو در خدمت انسان

گـزارش
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خودرو خود را با فش��اردادن و آزادکردن پدال ترمز، تنظیم کند. تحقیقات نش��ان 
می دهد که سرعت خودرو در انجام پارک از این طریق، به اندازه  ای است که نیازی 
به فشاردادن پا روی پدال گاز نیست. هنگامی که فرآیند پارک خودکار آغاز شود، 
سیس��تم کامپیوتری خودرو، کنترل فرمان را ضمن این که ماشین در کنار خودرو 
جلویی قرار دارد، برعه��ده می گیرد. در ادامه، راننده، دن��ده را عوض می کند و در 
حالت عقب قرار می دهد. سپس پدال ترمز به آرامی رها می شود تا خودرو به سمت 
عقب حرکت کند و سیس��تم چرخش خودکار غربیلک فرمان فعال ش��ود. سپس با 
چرخش چرخ ها، خودرو در فضای مناس��ب پارک می ش��ود. هنگامی که خودرو به 
اندازه کافی عقب آمد، هشداری راننده را خبردار می کند که خودرو را متوقف کند 
و دنده خود را در حالت D )حرکت به جلو( قرار دهد. خودرو به سمت جلو حرکت 
می کند تا در مکان مناس��ب قرار گیرد. هش��دار نهایی به راننده می گوید که پارک 

با موفقیت انجام شد. 

تویوتا؛ یک نمونه موفق
در تویوتا پریوس انگلیس��ی، کامپیوتر روی داش��بورد، پیام ه��ای الزم را به راننده 
می دهد. این پیام ها می توانند زمان توقف، تعوی��ض دنده و آزاد کردن آرام ترمز و 
حرکت به س��مت محل پارک را به راننده اعالم کنند. سیس��تم های پارک خودکار 
متفاوت، روش های مختلفی را برای حس کردن موانع اطراف خودرو ش��ما دارند. 
برخی از آنان حس گرها مختلفی را اطراف سپر عقب و سپر جلو طراحی کرده اند که 
هم اطالعات مرتبط را دریافت و هم ارسال می کنند. این حس گرها سیگنال هایی 
را ارسال می کنند تا این که به یک مانعی برخورد نماید و به سمت حس گر منعکس 
ش��ود. کامپیوتر موجود در خودرو می توان��د فاصله خودرو تا مان��ع را با در اختیار 
داشتن زمان ارسال و دریافت سیگنال برآورد کند. سیستم های دیگر با به کارگیری 
دوربین در قسمت های جلو و عقب می توانند مانع را تشخیص دهند. بدین صورت 
که خودرو پارک ش��ده در کنار خود را شناس��ایی می کنند و اندازه فضای پارک و 
فاصله با لبه پیاده رو را محاسبه می کنند و سپس فرمان به اندازه کافی می چرخد. 
این آینده پارک خودروهایی است که قرار اس��ت به زودی بر روی خودروها عرضه 
شود. در س��ال 1۹۹2، فولکس واگن سیس��تم پارک خودکار را در مرکز تحقیقات 
خود برای خودرو مفهومی Futura ابداع کرد. این مرکز این سیستم را به گونه ای 
طراحی کرده بود که راننده می توانست از خودرو پیاده شود و ببیند چگونه خودرو 
به طور کاماًل خودکار و مس��تقل پارک می ش��ود! فولکس واگن برآورد کرد که این 
قابلیت می توان��د 3,000 دالر بر قیمت خ��ودرو بیفزاید که البت��ه هیچ گاه مورد 

اس��تقبال خودروس��ازان دیگر قرار نگرفت.
در سال 2003، تویوتا قابلیت پارک خودکار را به صورت اختیاری بر روی پریوس 
هیبریدی نصب کرد و آن را دستیار پارک هوش��مند نامید. سه سال بعد، رانندگان 
بریتانیایی این آپشن را معادل 700 دالر به صورت اختیاری روی خودروهای خود 
نصب کردند. تا االن 70 درصد رانندگان انگلیس��ی ای��ن قابلیت را در خودرو خود 
اضافه کرده اند. تویوتا قصد دارد در آینده ای نزدیک مدل پریوس را برای رانندگان 
آمریکایی هم به سیس��تم پ��ارک خودکار مجهز کن��د. تویوتا در ح��ال حاضر تنها 
شرکت عرضه کننده خودرو هایی است که سیستم پارک خودکار را دارد و شرکت 

های دیگر در حال کار روی این فناوری هس��تند. 

چیزی شبیه رویا
در س��ال 2004، یک گروه از دانش��جویان دانش��گاه Linköping در سوئد کار 
مشترکی را با ولوو شروع کردند که Evolvo نام داشت. خودروهای Evolvo می 
توانند به طور کاماًل مس��تقل پارک موازی را انجام دهند. دانشجویان کار خود را با 
سوار کردن حس گر و کامپیوتر در صندوق عقب خودرو ولوو S60 شروع کردند که 
کنترل فرمان، پدال گاز و ترمز به عهده کامپیوتر بود. Seimens VDO در حال 
کار بر روی سیستم دستیار راننده ای اس��ت که دستیار پارک نامیده می شود. این 
سیستم برای پیدا کردن فضای مناسب برای پارک خودرو به کمک راننده می آید. 
خودرویی که می تواند کنت��رل چرخ ها را به عهده بگیرد ب��ا خودرویی که خودش 
رانندگی خودرو را برعهده دارد، کاماًل متفاوت است. بیش تر شبیه به رویا است که 
خودرو رانندگی ماشین را برعهده بگیرد. امروزه به کمک سیستم های کامپیوتری، 
میلیون ها لیتر سوخت بهینه مصرف می ش��وند، خودروها در برابر تصادفات بسیار 
ایمن تر عمل می کنند و س��رعت مطمئنه هم در خیابان ها رعایت می شود. درحالی 
که در فناوری سیس��تم پارک خودکار، راننده می تواند عقب بنش��یند و تلویزیون 

تماشا کند یا چرت بزند تا ماش��ین کارش را انجام دهد! هر چند این فناوری خیلی 
دور به نظر نمی رس��د، اما خیلی از افراد از رانندگی، بیش تر لذت می برند و ممکن 
است برای آن ها خیلی دشوار باشد که کنترل خودرو را به عهده رایانه قرار بدهند. 
کارخانه جن��رال موتور قص��د دارد تا خودرو اپ��ل وکترا 2008 را ب��رای رانندگی 
خودکار به رانندگان آلمانی پیش��نهاد کند. هم چنین این خودرو با س��رعت 100 
کیلومتر بر س��اعت س��رعت و تنها با دوربین و لی��زر می تواند عالئ��م راهنمایی و 

رانندگی کنار جاده، خطوط خط کش��ی و موانع را تش��خیص دهد. 

عملیات سخت پارک کردن!
با افزایش رو به رش��د وس��ایل نقلیه در ش��هرها، نی��از به پارکینگ مناس��ب بیش 
از پیش احس��اس می ش��ود. از آنجایی که معابر ب��ا قابلیت پ��ارک قانونی محدود 
هس��تند و جوابگوی تعداد روزافزون خودروها نخواهند بود، بنابراین گریزی برای 
مواجهه ب��ا پدیده ای به نام کمب��ود فضای پارک وجود نخواهد داش��ت. هم چنین 
بیش��تر ش��هروندان، عالقه مند به یافتن پارکینگ  در نزدیک ترین مکان به مقصد 
موردنظر خود هستند که این مسئله سبب می ش��ود در محل های پر تردد مشکل 
کمبود مکان پارک حادتر ش��ود. امروز در کش��ورهای مختلف از انواع پارکینگ ها 
همچون خیابانی، هم س��طح، چند طبقه، بامی، مکانیکی و زیرزمینی استفاده می 
ش��ود که به طور عمده به دو گروه پارکینگ حاش��یه  ای و غیر حاشیه ای تقسیم 
می شوند. انتخاب این که کدام نوع پارک مناسب تر اس��ت، تنها به مقوله  ترافیک 
وابس��ته نیس��ت بلکه عواملی مانند رونق اقتصادی مناطق تجاری و رضایت مندی 
همش��هریان نیز در تعیین آن نقش تاثیرگذاری خواهند داشت، نبود فضای پارک 
کافی منجر به پارک های دوبل و توقف های غیرمجاز در معابر می ش��ود که ورود 
و خروج س��ایر خودروه��ا از پارک را دچار مش��کل م��ی کند و در نتیج��ه، عوامل 
ایجادکننده ترافیک، تصادف، آلودگی هوا و آلودگی های صوتی را افزایش می دهد. 
ناس��ازگاری های ترافیکی و آلودگی ه��ای محیطی، تاثی��ر انکارناپذیری بر برنامه 
ریزی روزانه و روحیه شهروندان داش��ته و میانگین تنش های روحی، عصبانیت و 

نارضایتی جامعه را افزایش می دهد.

یک سیستم راهگشا
سیس��تم های پارک هوش��مند به طور عمده در اروپا، آمریکا و ژاپن عملیاتی شده  
اند. اس��تفاده از تکنولوژی های پیش��رفته و تحقیقات انجام ش��ده دانشگاهی، در 
گس��ترش کاربرد این سیس��تم ها موثر بوده و این سیس��تم ها توانسته اند در حل 
مشکالت کاربرها راهگشا باشند. این سیس��تم ها برای مجریان این طرح، کاربران 
و پایداری محیط زیست مفید اس��ت. مجریان طرح به کمک اطالعات جمع  آوری 
شده از سیستم پارک هوشمند می توانند الگوهای مورد نیاز پارکینگ ها در آینده 
را پیش بینی کنند. هم چنین استراتژی  های قیمت گذاری پارکینگ ها را براساس 

س��ود مورد نیاز تعیین کنند.
س��طح آلودگی هوای محیط با کاهش میزان آلودگی خارج شده از خودرو کاهش 
می یابد، به این ترتیب که بااس��تفاده از این سیس��تم، میزان سفر توسط خودروها  
برای یافتن محل پارک مناس��ب کاه��ش یافته، در نتیجه میزان س��وخت مصرفی 
نیز به همین مق��دار تقلیل می یابد. کاب��ران نیز می توانند از مزایای این سیس��تم 
همچون، اس��تفاده کامل از فضای پارکینگ، امنیت بیش��تر، بهینه س��ازی و بهره 
وری باال در اجرا  بهره  مند ش��وند. همچنین باکمک اطالعات به دست آمده از این 

سیستم، زمان سفر و زمان جس��تجو برای پیدا کردن محل پارک کاهش می یابد.
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فشار الستیک ها
معموال فشار باد الستیک برای هر خودرو به صورت برچسبی در کنار در طرف 
راننده یا در صندوق عقب هم تعبیه می شود. به گفته کارشناسان الستیک 
میزان فشار باد تایر برای خودروهای س�واری بین 30تا PSi 35  است.اگر 
فشار باد الستیک پایین تر از میزان اعالم شده باشد، باعث لغزش یا جابجایی 
بیش از حد تایر در ناحیه تماس با جاده شده و در نتیجه سبب افزایش حرارت 
بیش از حد آن می شود. همین مشکل در مورد فشار بیش از حد باد نیزصادق 
است. درصورتی که فشار باد تایر باالتر از حد استاندارد باشد تماس الستیک 
با جاده ناقص ب�وده و عالوه بر کاه�ش عمر تایر می تواند برای سرنش�ینان 
خودرو خطر آفرین باش�د. کارشناسان الس�تیک توصیه می کنند پیش از 
حرکت  وزمانی که تایر خنک است فشار باد آن را تنظیم کنید. معموال پس 
از رانندگی طوالنی، حرارت و فشار باد افزایش پیدا می کند. بنابراین در این 
حالت اگر فش�ار باد تایر از حد توصیه شده بیشتر باش�د هیچگاه آن را کم 
نکنید و پس از خنک ش�دن، مجددا فش�ار باد تایر را کنترل کنید. توصیه 
دیگر اهل فن، تنظیم فشار باد براساس باری است که خودرو حمل می کند. 
شمانباید باری که بیش از حد مجاز برای وسیله نقلیه تان است را با آن حمل 
کنید. اگر به هر دلیلی مجبور شدید تا باری بیش از حد مجاز روی خودروتان 
وارد کنید باید براساس دستورالعمل دفترچه راهنمای خودرو و مشورت با 

کارشناسان فنی میزان  فشار باد الستیک را افزایش دهید.

رابطه لرزش خودرو و باالنس
لرزش خودرو همواره یک�ی از مهمترین دالیل عدم راحتی سرنش�ینان به 
خصوص راننده اس�ت. البته ای�ن لرزش ها دالیل مختلف�ی دارد که یکی از 
مهمترین دالیل آسیب دیدگی خودروها لرزش های ممتد و بلند مدت آن ها 
است . زمانی که خودرو دچار لرزش شود بخشی از نیروی تولید شده توسط 
موتور از بین می رود .باالنس کردن تایرها به معنی رفع ناهمگن بودن موضعی 

الستیک ها و رینگ ها اس�ت همچنین رینگ خودروها در صورتی که دچار 
تابیدگی باشد با عبور از هر ناهمواری میزان آن افزایش خواهد یافت .البته 
باید گفت که نامتوازن بودن تایر می تواند در سرعت های مختلف دیده شود 
. در بخش دیگر باید گفت که یکی از مهمترین آسیب هایی که عدم باالنس 

بودن تایر به خودرو وارد می کند الستیک سایی است .
در این زمینه باالن�س چرخ ها به دو ص�ورت انجام می ش�ود؛ در حالت اول 
چرخ ها کامال جدا ش�ده و به صورت مجزا باالنس می شوند که در این حالت 
سایر ایرادات سیستم تعلیق خودرو مشخص خواهد شد، اما در حالت دوم؛ 
چرخ ها جدا نمی ش�وند و به دلیل باالنس ش�دن تایرها متناسب با سیستم 
تعلیق سایر ایرادات مشخص نخواهد شد . در صورتی که تایرهای جلو دچار 
ایراد شوند، لرزش در سرعت های بین 80 تا 90 کیلومتر بر ساعت نمود پیدا 
می کند و عدم توازن چرخ های عقب نیز باعث لرزش در سرعت های 120 تا 
140 کیلومتر بر ساعت می شود . به همین دلیل است که کارشناسان توصیه 
می کنند بعد از هر بار تعویض الستیک ها بهتر است آن ها را به شکل قطری 
یا خطی نصب جا به جا کنیم تا از الستیک س�ایی یک طرفه جلوگیری شود 
. البته لرزش چ�رخ در زمان ترمزگیری می تواند نش�انی از تاب برداش�تن 
دیسک های ترمز باشد، در صورت وجود این مسئله، معموال باالنس دیسک 
توسط تراشکار انجام می شود اما برای تاب خوردگی شدید، تعویض دیسک 

به مراتب اصولی تر از تراشکاری آن است.
نباید فراموش کنیم که استفاده از تایرهای بی کیفیت و تقلبی هم می تواند 
به باالنس نبودن مجموعه چرخ و لرزش ش�دید خودرو منجر شود. معموال 
چنین تایرهایی از نظر ساختار و توزیع مواد دچار مشکل هستند و گاها حتی 
با اس�تفاده از وزنه های تعادلی نیز مش�کل به صورت اصولی حل نمی شود. 
گاهی لرزش چرخ ها به دلیل باالنس تایرها نیست بلکه مربوط به اتصاالت و 
پلوس هاست که بیش�تر در خودروهای محور متحرک جلو دیده می شود و 

در شتاب گیری در دنده 2 نمایان خواهد شد.

الس�تیک های خودرو به عنوان آخرین عضو گردنده از سیس�تم انتقال قدرت به ش�مار می آیند که نقش مهمی در کنترل خودرو دارند. به همین 
دلیل است که انتخاب الس�تیک و نگهداری از آن از عوامل مهم برای عملکرد هر چه بهتر یک خودرو به ش�مار می آید. در این میان می توان گفت که 

مهم ترین توصیه مکانیک ها در این خصوص کنترل ماهیانه فشار باد الستیک است. فشار باد تایرها بر اساس اس�تانداردهای خاصی تنظیم می شود و 
خودروس�ازان در دفترچه راهنمای خودرو آن را اعالم می کنند. در این گزارش نگاهی کوتاه به اهمیت نقش تایر خودروها و باالنس آن ها داریم که در 

ادام�ه می توانی�د بخوانی�د. 

گـزارش

اهمیت سالمت چرخ بر حرکت خودرو

زمانی که همه چیز باالنس می شود ...
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چند نکته مهم
باالنس چرخ های خودرو یکی از الزامات اساس�ی خودرو در زمان سرویس 
دوره ای خودرو به شمار می آید که توسط سازنده خودرو هم توصیه می شود. 
باالنس الستیک ها که بعضی اوقات با میزان فرمان اشتباه گرفته می شود در 
افزایش طول عمر الستیک و رسیدن به عملکرد بهینه الستیک نقش بسیار 
مهمی ایفا می کند. باالنس چرخ ها، از طریق توزیع یکس�ان وزن الستیک 
و خودرو، باعث س�ایش یکنواخت هر چهار الس�تیک و یک سواری مالیم 
می شود. باید توجه داشته باشید که باالنس الستیک ها با میزان فرمان دو 

مسئله کامال متفاوت هستند.
در طول زمان سایش الستیک خودرو و افتادن در دست اندازها و جاده های 
ناهموار باعث می شود که توزیع نیرو روی الستیک های خودرو دستخوش 
تغییر ش�ود که در این حالت الستیک های خودرو از ش�رایط باالنس خارج 
می شود و این مسئله خود را از طریق ارتعاش و ضربه زدن فرمان خودرو در 
سرعت های مختلف بسته به میزان غیرباالنسی، نشان می دهد.  باید توجه 
داشت که باالنس نبودن چرخ ها هم برای الستیک ها و هم برای خودرو مضر 
است. عدم باالنس, باعث سایش غیر یکنواخت الستیک ها می شود و باعث 
می ش�ود که یکی از الس�تیک ها زودتر از دیگری به پایان عمر خود برسد. 
عالوه براین باالنس نبودن چرخ ها باعث خراب شدن جلوبندی خودرو نیز 
می ش�ود که این امر ممکن است مشکالت بیش�تری را برای راننده خودرو 

بوجود بیاورد. 
بطور کلی, باالنس دوره ای الستیک های خودرو در هر 8000 تا 9000 کیلومتر 
یا هر 6 ماه هم�واره به رانندگان توصیه می ش�ود.  باالنس چرخها مخصوصا 
برای ماش�ین های امروزی که دارای وزن کمتری در مقایس�ه با خودروهای 
قدیمی هستند از اهمیت بس�یار زیادی برخوردار است و کوچکترین عدم 
باالنس در الستیک ها به راحتی خود را در خودروهای جدید نشان می دهد. 
در خودروهای قدیمی ارتعاش حاصل ش�ده بواسطه عدم باالنس چرخ های 
خودرو به واسطه وزن زیاد خودرو از بین می رفت و راننده شاید اصال متوجه 
عدم باالنس بودن الستیک ها نمی شد و زمانی متوجه این مسئله می شد که 

دیگر الستیک ها خراب شده بودند.

گاز نیتروژن 
تحقیقات نشان داده که میزان کاهش فشار باد نیتروژن یک سوم باد معمولی و 
اکسیژن دار است. امروز اما با مشخص شدن نکات مثبت استفاده از باد نیتروژن 
برای الستیک خودرو، مصرف آن به شدت افزایش یافته است. در حوزه مزایای 
استفاده از باد نیتروژن در الس�تیک خودرو ، این پرسش مطرح می شود که 
باد نیتروژن چه ویژگی هایی دارد که باعث بهبود کارایی الستیک خودروها 
شده اس�ت.  بر اس�اس این گزارش، می توان ویژگی های مهم باد نیتروژن در 
الس�تیک خودرو را در 4 عامل اصلی دانست که ش�امل حذف رطوبت، عدم 
شرکت در احتراق، امنیت باال و ثبات بیشتر باد الستیک است. در این زمینه 
هوای معمولی که برای باد الستیک استفاده می شود خالص نبوده و شامل 78 
درصد نیتروژن، یک درصد انواع مختلف گازها ، 21 درصد اکسیژن و رطوبت 
است. از همین رو این رطوبت موجود در هوای معمولی باعث افزایش خورندگی 

الستیک خودرو و کاهش عمر سیم الستیک ها می شود؛ به همین دلیل هنگام 
استفاده از باد نیتروژن تمامی این موارد حل شده و به علت حذف کامل رطوبت 
هوا ، الستیک خودرو دارای عمر باالتری خواهد بود. مزیت دیگر استفاده از 
نیتروژن در الس�تیک ها این است که گاز یاد ش�ده در آتش سوزی و احتراق 
عامل کمکی نیست.  زیرا اکسیژن یکی از موارد الزم در هنگام احتراق است و 
الستیک هایی مانند الستیک لیفتراک که ممکن است برای انتقال ابزار و مواد 
در مکان های خاص وحساس به آتش )نظامی – صنعتی ویژه( مورد استفاده 

قرار گیرند، ملزم به استفاده از نیتروژن در باد الستیک های خود هستند.

مزایا و مشکالت باد نیتروژن 
مولکول های تش�کیل دهنده باد نیتروژن، دارای اندازه بزرگتری نس�بت به 
اکسیژن هستند ؛از این رو شاهد فرار مولکولی کمتری خواهیم بود. تحقیقات 
نشان می دهد، میزان کاهش فشار باد نیتروژن یک سوم باد معمولی و اکشیژن 
دار است. دلیل دیگر ثبات باالی این باد نصبت به هوای معمولی، تغییرات خیلی 
کم فشاری در تغییرات آب و هوایی است، باد معمولی به دلیل داشتن رطوبت، 
تغیرات دمایی سریعا بر روی فشار باد الستیک تاثیر مستقیمی داشته و مثال 
با کاهش دما شاهد افت فشار باد الستیک خودرو خواهیم بود. همچنین باد 
نیتروژن به علت دارا بودن اندازه مولکولی بزرگتر، تقریبا 4 درصد س�بک تر 
از باد معمولی است؛ این خاصیت باعث می شود باد نیتروژن گرما را با سرعت 
بیشتری از دس�ت دهد، در نتیجه خطر ترکیدگی الس�تیک به صورت قابل 
توجهی کاهش پیدا می کن�د و به دلیل همین خاصیت باد نیت�روژن از آن در 
ماشین های مسابقه ای استفاده می شود تا خطرات احتمالی از طرف الستیک 

را کاهش دهند.
البته باید گفت استفاده از باد نیتروژن معایبی هم به همراه دارد، عمده مشکل 
استفاده از باد نیتروژن بیشتر به عدم دسترس پذیری آن در همه جا و قیمت 
نس�بتا باالی آن اس�ت که با توجه به تاثیری که روی طول عمر الس�تیک ها 
می گذارد.  این مورد نیز کامال مقرون به صرفه است و برخی از تولیدکنندگان 
الستیک نیز به صورت پیش فرض از نیتروژن برای محصوالت خود استفاده 
می کنند.  این موضوع کار خرید الس�تیک با باد نیتروژن را برای مش�تریان 

راحت تر کرده اما با این حال تاثیر خاصی روی قیمت روز الستیک ندارد.

چند پیشنهاد برای مراقبت از تایر
در پایان می خواهیم به شما چند پیش�نهاد کاربردی درباره مراقبت از تایر 
خودروها ارایه بدهیم؛ یادتان باشد  ترکیدن الستیک های جلو خطرناک تر 
از ترکیدن الس�تیک های عقب اس�ت بنابراین همیش�ه باید س�الم ترین 
الستیک ها را در چرخ جلو استفاده کنید تا امکان ترکیدن کاهش یابد زیرا 
اگر الستیک جلو آسیب ببیند، در سرعت های باال احتمال چپ شدن خودرو 
چند برابر می شود. الستیک های جلو، به هدایت قسمت جلویی خودرو می 
پردازند و بخش اعظم نیروی خودرو در س�ر پیچ ها را متحمل می شوند و به 
این علت بیشتر در قسمت بیرونی آج خورده می شوند. الستیک های عقب، 
نیروهای رانش را تحمل می کنند و به همین دلیل اس�ت که از قسمت وسط 
آج آسیب می بینند. همچنین بهتر است فشار باد تایر را ماهانه اندازه گیری 
کنید زیرا تایرهای کم باد موجب ایجاد گرما و فشار زیادی می شوند که این 
گرما و فشار سبب کاهش عملکرد تایر خودرو می شود، بنابراین الزم است 
الستیک ها بر اساس دستور خودروس�از باد ش�وند. زمانی که تایرها سرد 
هس�تند باد آن ها را اندازه گیری کنید و در در فصول گرم س�ال زود به زود 

فشار باد تایر را کنترل کنید.
نکته دیگر این است که اگر می خواهید س�اییدگی آج به صورت یکنواخت 
توزیع ش�ود و عمر تایرها افزایش یابد ، تایره�ا را بگردانید . اولین چرخش 
بسیار مهم است پس هر 10 تا 11 هزار کیلومتر، تایرها را به صورت ضربدری 
با هم عوض کنید. تایرها در صورت افت و یا باال رفت�ن دمای بیرون ، تمایل 
به تغییر فشار دارند. کاهش شش درجه س�انتی گراد از دمای محیط، فشار 
باد تایر را 500 گرم تا یک کیلوگرم کم می کند و تایرها در هوای گرم فش�ار 
زیادی را از دست می دهند. در تایرهای کم باد استهالک سریع و عملکرد بد 
رانندگی رخ میدهد. اگر هوای محل زندگیتان گرم اس�ت، همواره فشار باد 

تایر را بررسی کرده و در صورت نیاز این کار را انجام دهید.



مجله تخصصی خودرو22

 افزایش عجیب و غریب قیمت خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل و حتی 
خودروهای وارداتی باعث ش�ده تا بازار خودروهای کارکرده و دس�ته دوم 
داغ تراز قبل ش�ود. ازس�ویی باتوجه به نزدیک ش�دن به تعطیالت نوروز 
بس�یاری از مردم برای مدت کوتاهی به فکر اس�تفاده از ماشین می افتند و 
به همین خاطر فکر اس�تفاده از خودروهای کارکرده به سرشان می زند. اما 
خرید خودروهای دس�ته دوم به طور حتم به راحتی خرید یک خودرو صفر 
کیلومتر نیست و باید در هنگام معامله، بسیاری از موارد را درنظر گرفت. در 
این گزارش به مهم ترین نکات برای خرید یک خودرو دسته دوم و کارکرده 

خواهی�م پرداخ�ت...

 رنگ شدگی و سالمت بدنه
ش�اید گول خوردن درباره ظاهر خودروهای دس�ته دوم مهم ترین مش�کل 
درباره خریداران این خودروهاس�ت. اولی�ن مورد، توجه به رنگ ش�دگی 
خودرو اس�ت که باید حتما توس�ط یک فرد ماهر مورد بررس�ی قرار گیرد. 
حتما می دانید رنگ ش�دگی قس�مت هایی هم چون کاپوت و س�قف باعث 
افت قیمت و وس�واس در خرید می ش�ود. در بررس�ی اولیه برای تشخیص 
رنگ خ�ودرو، حتما در ن�ور روز و ترجیحا ن�ور آفتاب باید خ�ودرو را دید. 
یک قطعه رنگ ش�ده توس�ط نقاش، هرچند هم با دقت و ماهر بوده باش�د، 
باز قابل تشخیص است. قسمت رنگ ش�ده حتما کمی اختالف رنگ با سایر 
قس�مت ها به علت تازه و کهنه بودن رنگ دارد و اگر در ن�ور آفتاب ببینید 
حتما کمی زردتر از سایر قسمت های بی رنگ است. یکی از علت های زردی 
رنگ، کیلیر تازه ای اس�ت که جهت براقیت رنگ بر روی رنگ پاشیده شده 
است. قلم های تش�خیص رنگ اگر از جنس خوبی باشند تا 70% تشخیص 
درستی می دهند. این قلم بر روی قس�مت های بی رنگ کامال می چسبد و با 

کمی سختی جدا می شود، ولی در قسمت های رنگدار و بتونه شده به راحتی 
از بدنه خودرو جدا می ش�ود. البته قلم در مواردی که زیر کار، بتونه ش�ده 
کاربرد دارد و در مورد قطعات تعویض شده و سپس رنگ کاری شده، احتمال 
خطایش زیاد است. نکته بسیار مهم این اس�ت که خودرو از سه نقطه جلو، 
عقب و سقف مورد تصادف و آسیب قرار نگرفته باشد. علت دقت در ضربات 
جلو و عقب خودرو، آسیب دیدن شاسی اس�ت. زیرا همانطور که می دانید، 
شاس�ی های آس�یب دیده و کش�یده می توانند باعث ایجاد ایراداتی چون 
الستیک سابی و ... شوند. بازوها و س�قف خودرو را به دقت بررسی کنید تا 
ضربه یا رنگ نخورده باشند. ضربه به بازوها و سقف، نشانی از تصادف شدید 
یا وارونه ش�دن خودرو است. مشاهده ش�ده بعضی از خودروها که تصادف 
شدیدی از پشت یا جلو داش�ته اند را به صورت ماهرانه ای از ناحیه کمر و از 
کنار بازوها برش زده و بدنه عقب یا جلو خودرو تصادفی دیگر را که س�الم 
است، به بدنه خودرو اصلی جوش می دهند و ناحیه جوش خورده را صافکاری 
و به طرز ماهران�ه ای رنگ می کنند و ادع�ا می کنند خ�ودرو از جلو و عقب 
تصادف نداشته. پس بهتر است در هنگام خرید خودروهای دسته دوم برای 
تایید س�المت آنها، خودرو موردنظر را به یک کارشناس رنگ نشان دهید. 
نکته دیگر سالمت بدنه است. ممکن اس�ت که خودرویی تصادف آنچنانی 
نداشته باشد، ولی از سالمت بدنه هم برخوردار نباشد. پس بهتر است که به 
پوسیدگی های خودرو دقت کنید. یعنی زیر گل گیر خودرو را ببینید، کاپوت 
عقب، اطراف زاپاس و زیر زاپاس را ببینید که رنگ خورده نباشد یا پوسیده 
نباشد. کمی از الستیک آبریز روی بدنه و باالی در را جدا کنید و از پوسیده 
نبودن بدنه زیر الس�تیک اطمینان حاصل کنید. اگ�ر خودرویی خریداری 
می کنید که کمی پوسیدگی دارد و نمی خواهید به خودرو رنگ بزنید، حتما 

بخش های پوس�یده یا در ش�رف پوس�یدگی را با گریس چرب کنید.

نکات مهم در خریدن خودروهای کارکرده

گول ظاهر را نخورید

گـزارش اسفند ماه 97
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نکات فنی
یکی از ایرادات مهم خودروهای کارکرده و به خصوص آنهایی که چندس�الی 
از عمرشان گذش�ته، می تواند روغن سوزی باش�د. برای بررسی این مشکل، 
در روغن را در حالت روشن بودن موتور و زمانی که خودرو حداقل نیم ساعت 
روش�ن بوده باز کنید، هم چنین گیج روغ�ن را کمی دربیاورید ک�ه هوا وارد 
موتور شود؛ در این حالت بخار محسوسی نباید دیده شود. هم چنین از کسی 
بخواهید پشت فرمان بنشیند و پدال گاز را فشار دهد و شما خروجی اگزوز را 
نگاه کنید. در خروجی اگزوز نباید دود آبی یا مایل به آبی دیده شود، چون از 

نشانه های بارز روغن سوزی موتور است. البته در بعضی از خودروها هم چون 
پژو به علت باالبودن درجه حرارت خودرو، مش�اهده مقدار بس�یارکمی بخار 
بر روی دریچه روغن طبیعی اس�ت. این نکته را فرام�وش نکنید که  بعضی از 
افراد کالهبردار به منظور جلوگیری از مش�اهده بخار روغن توس�ط خریدار، 
مقداری روغن با غلظت بسیار زیاد به روغن موتور اضافه می کنند که در بازار 
به اس تی پی )STP( معروف است. این کار آسیب جدی به موتورهای ضعیف 
وارد می س�ازد، ولی در ظاهر جلوی بخارات روغن را می گیرد. بهترین حالت 
برای اطمینان از عدم وجود مواد اضافه ضدبخار در روغن موتور، تعویض روغن 
است. اگر می توانید قبل از خرید خودرو یک بار روغن خودرو را تعویض کنید تا 
اطمینان حاصل کنید که مواد اضافه ای به روغن افزوده نشده. هم چنین بررسی 
صدای غیرعادی موتور بسیار مهم اس�ت. جانرفتن راحت دنده ها در هنگام 
حرکت و زوزه کش�یدن گیربکس در دنده های مختلف از نش�انه ها بروز خطر 
اس�ت. هم چنین حتما عملکرد ترمزها، عملکرد سیستم کمک فنرها را چک 
کنید. از طرفی بررسی کنید صدای غیراستانداردی در عبور از دست اندازها 
ایجاد نشود، عملکرد جلوبندی و میزان فرمان که در سرعت های باالی فرمان 
به سمتی نکشد یا صدای غیرعادی از جلوبندی یا سیتم فرمان شنیده نشود، 
عملکرد سیستم های برقی خودرو مثل بخاری، کولر، چراغ ها، شیشه باالبرها 
و بعضی خودروها که آپشن های اس�تاندارد بیشتری دارند، مثال کروز کنترل 
و ... گفتنی اس�ت، یک س�ری نکات و بررس�ی های جدی تر موت�وری را باید 
حتما مکانیک خبره انجام دهد، از طرفی برای اطمینان بیش�تر می توانید از 
دستگاهایی مثل دیاگ استفاده کنید. در مورد وضعیت سرویس های دوره ای 
خودرو که مثال به موقع و س�ر کیلومتر موردنظر آیا روغن خودرو عوض شده، 
توجه الزم را داشته باشید. در اکثر خودروهای کم کارکرد، این میزان 10 هزار 
کیلومتر است، ولی در خودروهای با کارکرد باالتر بهتر است 5هزار کیلومتر 
عوض شده باشد یا تعویض به موقع روغن گیربکس، تعویض به موقع شمع های 
خودرو که در اکثر خودروهای امروز و انژکتوری زمان آن هر 20هزار کیلومتر 
است. توجه کنید که تعویض به موقع لنت های جلو خودرو که معموال در اکثر 
خودروها البته بسته به رانندگی شخص 40هزار کیلومتر است. تعویض به موقع 
آب رادیاتور خودرو، تعویض به موقع صافی بنزین خ�ودرو و فیلترهای هوا و 
روغن که باید هم زمان یا یکی در میان با تعویض روغن خودرو باش�د، تعویض 
به موقع الستیک های خودرو که بس�تگی به نوع رانندگی و میزان حرکت در 
جاده و شهر و س�بکی و س�نگینی در حرکت های خودرو دارد. گفتنی است، 
تعویض یک سری موارد که در کیلومترهای باالتری انجام می شود، مثل تعویض 
تسمه دینام و تس�مه تایم خودرو که در اکثر خودروهای حدود کیلومترهای 

60هزار کیلومتر است هم اهمیت زیادی دارد.

مقدار کارکرد
یکی از نکات مهم در خرید خودرو دست دوم، توجه به این نکته است، از سال 
ساخت خودرو مدت زمان زیادی نگذشته باشد. یکی از دالیل این موضوع به 
دسترسی آسان تر به لوزام یدکی خودرو موردنظر برمی گردد. به دلیل فراوانی 
لوازم یدکی و فروش بهتر در بازار دس�ت دوم، اگر امس�ال می خواهید خرید 
کنید، مدل های 95 و 96 را انتخاب کنید. اگر هم دنبال خودرویی با عمر باالتر 
هستید بهتر است موارد زیر را کامل مورد بررسی قرار دهید. به طور کلی، در 
بحث خرید خودرو کارکرده نکات اصلی و پایه ای را باید درنظر گرفت به گونه ای 
که کارکرد واقعی کیلومتری خودرو باید توس�ط دیاگ و افراد متخصص مورد 
بررسی قرار گیرد. بهتر است کارکرد واقعی زیر 100هزار کیلومتر باشد و حالت 
خیلی بهتر آن نیز زیر 50هزار کیلومتر است )البته باتوجه به مدل و سال خودرو 

و نحوه نگهداری مالک قبلی، این عدد می تواند کمی باالتر هم باشد(

اسناد
هنگام خرید خودرو، س�ندهای قبلی خودرو را که باید توس�ط فروشنده به 
شما تحویل داده شود، به دقت مشاهده و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید. 
به عنوان مورد دیگر، می توان به دست چندم بودن سند خودرو اشاره کرد که 
مثال خودرو چند مالک داش�ته که هرچه کم تر باش�د بهتر است. البته میزان 
صداقت ش�خص هم خیلی مهم اس�ت که اگر فرد مالک حقیقی بوده و دالل 
نباشد و خودرو فقط دس�ت خودش بوده باشد، می توان به خیلی از مشکالت 
خودرو پی برد، ک�ه در صورت موجود بودن خودرو در فامیل نزدیک یا س�ایر 
آشنایان بهتر است از آنها خریداری کنیم تا این مورد بهتر و پررنگ تر باشد. 
بیمه نامه خودرو نیز از موارد مهم در خرید خودرو است. وضعیت بیمه شخص 
ثالث خودرو که باید بررسی شود چند ماه بیمه دارد و مثال اگر مثال 5ماه بیمه 
داشته باشد، از مجموع 12ماه یک سال بقیه آن را از مبلغ کم می کنند و میزان 
تخفیف بیمه خودرو که هرچه بیشتر باشد، می تواند تخفیف در بیمه کردن های 
بعدی داشته باشد. می توان تضمین نسبی بر رانندگی درست شخص با خودرو 
و تصادف نکردن آن باشد. البته نمی توان 100 درصد این مورد را درست دانست. 
شاید فرد با خودرو تصادفی داشته و از کپن های بیمه استفاده نکرده و خودش 
مبلغ را جدا پرداخت کرده تا تخفیفش حذف نشود. یا مثال اگر یک سال شخص 
بیمه ثالث خودرویش را قسطی پرداخت کرده باشد، تمام تخفیف های قبلی 

وی حذف می شود.

جمع بندی
 اگر بخواهیم اولویت بندی درمورد کش�ورها داشته باشیم، بهتر است ابتدا از 
خودروهای پرتیراژ داخلی انتخاب کنیم، به دلیل راحتی در فروش دست دوم 
و افت قیمت کمتر و سهولت در خرید لوازم یدکی و راحتی پیدا کردن مکانیک 
در ش�هرهای مختلف. نکته مهم دیگر، محل خرید خودرو اس�ت. هرچند که 
در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله تهران برای خرید و فروش خودروهای 
دست دوم محل های به خصوصی وجود دارد که معموال جمعه ها، فروشندگان 
و خریداران اتومبیل ها در فضایی وس�یع به طور منظم و ساماندهی شده دور 
هم جمع شده و به خرید و فروش ماش�ین خود می پردازند، اما سعی کنید از 
واسطه های محلی و بااصالت به عنوان اولویت خرید استفاده کنید تا در صورت 

بروز مشکل به آنها مراجعه کنید.
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اینجا آهسته رفتن قدغن است
رانندگی با س��رعت بی نهایت؛ هم��واره یک��ی از آرزوهای هر راننده ای اس��ت؛ لذت 
سرعت، لذتی که همه راننده ها قطعا طعم آن را چشیده اند. رانندگی با سرعتی که نه 
دوربین های راهنمایی و رانندگی آن را ثبت و ضبط کند و نه ماش��ین پلیسی او را در 
اتوبان برای عدم رعایت سرعت جریمه می کند. اجرایی ش��دن این موضوع در ایران 
بایدها و نبایدهای زیادی دارد اما در برخی از کشورها مثل آلمان اتوبان هایی پیش بینی 
شده اس��ت که راننده ها می توانند بدون محدودیت سرعت رانندگی کنند. نگاهی به 

چند و چون این اتوبان ها را می توانید در این گزارش مطالعه کنید.

ممنوعیت  سرعت در اتوبان ها
با وجود اینکه حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه های دنیا بین 120 تا 140 کیلومتر بر 
ساعت است. در دنیا اتوبان های بدون محدودیت سرعت در کشورهای زیادی نیستند، 
اما از آلمان به عنوان یکی از معروف ترین کش��ورها در این زمینه است. باید گفت که 
درباره تصویب قانون س��رعت بریتانیا نیز فعال بوده است و اس��ناد نشان می دهد که 
بریتانیا در سال 1865 اولین کش��وری بود که قانونی برای سرعت وضع کرد. به این 
صورت که کمی بیش از 3 کیلومتر )2 مایل( بر ساعت برای درشکه هایی که در شهر 
حرکت می کنند و حدود 6/5 کیلومتر )4 مایل( بر س��اعت برای آنهایی که در خارج 
از شهر حرکت می کنند، در نظر گرفته شد. البته ایاالت متحده آمریکا نیز از گذشته 
دستی بر آتش دارد. اما سال 1۹73 در ایاالت متحده قانونی تصویب شد که محدودیت 
سرعت را به 88 کیلومتر بر ساعت کاهش داد، زیرا کارشناسان بر این باور هستند که 
این عدد بهینه ترین سرعت برای رانندگی به ش��مار می آید و زمانی که این سرعت به 
128 کیلومتر بر ساعت می رس��د این مصرف 28 درصد افزایش پیدا می کند. در آن 
زمان تصویب این قانون موجب نارضایتی در میان مردم و مسئوالن شد و 22 سال بعد 

این قانون در مجلس جمهوری خواه ملغی نشد و به دنبال آن حدود 33 ایالت در آمریکا 
محدودیت سرعت  خود را افزایش داد. 

خطر در کمین است
مناطق شمالی استرالیا، اتوبان های آلمان و جزیره معروف مرد بین ایرلند و انگلیس 
از جمله کشورهایی هس��تند که اتوبان های بدون محدودیت سرعت دارند. در میان 
کش��ورهای مختلف اما اتوبان های بدون محدودیت س��رعت در آلمان به خواستگاه 
جنون و س��رعت در میان افراد مختلف تبدیل ش��ده اند. هرچند بس��یاری از افراد و 
کارشناسان در داخل و خارج از آلمان مخالف این اتوبان ها هستند، اما باید گفت که 
دولت این کشور بر تصمیم خود استوار است و حتی از این اتوبان ها به عنوان یک جاذبه 
گردشگری از کشورهای مختلف برای خود نفع می برد. مخالفان این اتوبان ها به مرگ 
و میر در این مکان ها اشاره دارند و مخالفت خود را با آمار و ارقام عجیب اما واقعی عنوان 
می کنند. به عنوان مثال س��ازمان امنیت حمل ونقل اروپا، در سال 2008 به بررسی 
645 مورد مرگ جاده ای آلمان پرداخت و نتایج نشان می داد 67 درصد این حوادث 
در بزرگراه های بدون محدودیت سرعت اتفاق افتاده است و به همین دلیل برخی از 
مقامات آلمان به دنبال ایجاد محدودیت س��رعت برای جاده ها هستند. هم چنین در 
سال های گذش��ته اتحادیه اروپا به جد از دولت آلمان خواس��ت در مورد این قوانین 
تجدیدنظر کند و عالوه بر باال بردن ایمنی شبکه بزرگراهی اش از آلودگی های ناشی 
از گاز دی اکسید کربنی که در سرعت باال با شدت بیشتری از اگزوز خودروهای تندرو 
خارج می شود، بکاهد. هم چنین یک مؤسسه  غیردولتی فعال در حوزه ترافیک در آلمان 
اعالم کرده بازنگری در این قوانین از صدها مورد مرگ و جرح بر اثر تصادفات رانندگی 

خواهد کاست و خواستار اقدام جدی دولت آلمان شده است. 
در این میان موافقان س��رعت نامحدود بر این باور هس��تند که مقایسه میزان تلفات 
رانندگی در آلمان با دیگر کش��ورهای اروپایی که در همه آنها قوانین محدودکننده 

گـزارش

ترشح آدرنالین زیر پوست رانندگان
همه چیز درباره اتوبان های بدون محدودیت سرعت
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سرعت جاری است، نشان می دهد که تعیین محدودیت بر سرعت تاثیری بر این تلفات 
ندارد و میزان تلفات در آلمان از بسیاری کشورهای دنیا کمتر است. بر اساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی میزان مرگ و میر بر اثر حوادث رانندگی در آلمان ساالنه 6 
نفر به ازای هر 100 هزار نفر اس��ت، درحالی که این نرخ در کشور اتریش 8/3 نفر، در 

فرانسه 7/5 نفر و در سوئیس 4/۹ نفر به ازای هر 100 هزار نفر است.

چرا محدودیت سرعت؟
همه راننده ها گاهی از محدودیت  س��رعت در اتوبا ن ها کالفه و خس��ته می شوند اما 
کارشناس��ان معتقدند که تعیین این محدودیت ها کمک زیادی به افزایش ایمنی و 
سالمت رانندگان و سرنشینان خودروها است. حتما می دانید که محدودیت سرعت 
فقط برای سرعت های باال نیست، بلکه برای سرعت های پایین هم وجود دارد. در نهایت 
آنچه که حائز اهمیت است این است که هدفی که محدودیت سرعت دنبال می کند 
حفظ امنیت رانندگان است. بسیاری از افراد معتقدند که اگر محدودیت روی سرعت 
و چگونگی رانندگی وجود نداش��ت در آن صورت درهم ریختگی و هرج و مرج ایجاد 
می شد. تحقیقات نشان داده تقریبا اکثر افراد این درک و فهم را دارند که چه سرعتی 

امنیت و آسایش خود و دیگر رانندگان را فراهم می کند. 
در یکی از اتوبان های آلمان به نام )Autobahn( محدودیت س��رعت وجود ندارد. 
این اتوبان به رانندگان اجازه می دهد که با هر سرعتی که دوست دارند حرکت کنند. 
هرچند سرعت متوسط در این اتوبان 80 مایل بر ساعت ثبت گردیده است اما نتایج 
تحقیق بر روی رفتار رانندگان نشان می دهد که که با وجود عدم محدودیت سرعت 
افراد ترجیح می دهند که در محدوده امن سرعت حرکت کنند و رانندگان عالقه مندند 
که با سرعتی که احساس راحتی می کنند حرکت کنند و آن ها در واقع سرعت خود را 

به طور ناخودآگاه با سرعت اتومبیل های اطراف خود هماهنگ می کنند.
ما گاهی از حد سرعت مجاز خارج می ش��ویم و علتش این است که سرعت حرکت ما 
بدون آنکه خودمان متوجه ش��ویم تحت تاثیر س��رعت اتومبیل های اطرافمان است 
.اتوبانی را تصور کنید که حداقل سرعت اکثر اتومبیل های آن 70 مایل بر ساعت است 
و تنها تعدادی محدود از اتومبیل ها با سرعت 55 مایل بر ساعت حرکت می کنند. در 
نتیجه جریان حرک��ت خودروها در این اتوبان می تواند خطر آفرین باش��د. در چنین 
مواردی افزایش محدودیت سرعت می تواند این مشکل را حل کند. در استرالیا اکثرا 
رانندگان به خاطر س��رعت پایین جریمه می ش��وند؛ چرا که باعث مشکل در جریان 
ترافیک در اتوبان می شوند. واقعیت این اس��ت که تنها 30 درصد از مرگ و میر های 
ناشی از تصادفات رانندگی مربوط به سرعت بیش از حد مجاز است . البته باید توجه 
شود علت تصادفات فقط س��رعت بیش از حد مجاز نبوده است و نکته قابل توجه این 
است که در صد سال گذشته سقف محدودیت سرعت در اکثر اتوبان ها افزایش یافته 

است، اما نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی کاهش یافته است.
البته این کاهش در نرخ مرگ و میر را می ت��وان در مواردی مثل افزایش موارد ایمنی 
در ساخت خودروها، پیشرفت امنیت جاده ها و محدودیت سرعت دانست. تحقیقات 
نشان داده است اگر محدودیت سرعت مطابق با سرعت 85 درصد از رانندگان باشد، 
سرعت امنی محسوب می شود. در نهایت مهم ترین چیزی که باید به آن توجه شود این 
است که ما باید با سرعتی حرکت کنیم که امنیت خود و دیگر رانندگان را تهدید نکند و 
این فلسفه بهوجود آمدن محدودیت سرعت در اتوبان هاست. البته ممکن است گاهی 

اوقات با مقدار آن موافق نباشید اما در هر صورت شما باید به قوانین احترام بگذارید .

برخی از قوانین اتوبان  در آلمان
می گویند گواهینام��ه گرفتن در آلمان کار س��ختی اس��ت و هرکس��ی از عهده آن 
برنمی آید، کسانی که تمایل به رانندگی دارند باید به کالس های مخصوص آموزش 
کنترل خودرو در سرعت های باال بروند. به دلیل این که رفتارها در سرعت های باالتر از 
144 کیلومتر بر ساعت متغیر است. این دوره های آموزشی شامل 12 بخش تئوریک 
و 14 بخش عملی می شوند و با این قوانین سخت و محکم آلمان ها راننده های خوب و 
کارآزموده ای هم دارند. هم چنین در اتوبان های بدون محدودیت سرعت اما مثل همه 
اتوبان های دیگر باید و نبایدهایی وجود دارد و قوانین سفت و محکمی پیش بینی شده 
است؛ به عنوان مثال یکی از آن ها می گوید که خط  سمت چپ فقط برای سبقت است 
و حرکت ثابت در آن ممنوع است. سبقت از خط های سمت راست هم ممنوع است و 
جریمه های سنگینی در انتظار متخلفان خواهد بود. مزایای امروزه اتوبان ها در آلمان 

نیز حاصل پیروی مردم از قوانین مربوط به خطوط است؛ یعنی تا حد ممکن از الین 
سمت راست استفاده شود، مگر برای سبقت گرفتن. 

الیته این را هم باید بگویی��م که پلیس مخصوصی به ن��ام Autobahnpolizei با 
آموزش های خاص و توانایی رانندگی در سرعت بسیار باال آماده مقابله با قانون شکنان 
است. پلیس بزرگراه به خودروها و موتورسیکلت های پیشرفته ساخت بی ام و، مرسدس 
بنز و آئودی مجهز اس��ت که برخی از آنها بدون نام و عالم��ت پلیس مخفیانه مراقب 
رانندگان بی مالحظه اند. سخت گیری پلیس در این جاده ها حکم فرما است؛ با کمک 
دوربین های کنترل سرعت، رانندگان خاطی جریمه می ش��وند که این جریمه ها از 
110 دالر شروع شده و تا بیش از هزار دالر نیز می رسد و هرکجای دنیا هم که باشید، 
به سراغ شما خواهند آمد. هم چنین باید بگوییم بخش هایی از اتوبان ها در آلمان که 
برای رانندگی با سرعت باال ایجاد شده اند به صورت مرتب تعمیر می شوند. نکته دیگر 
نحوه طراحی و ساخت این بزرگراه ها است، الیه رویی این مسیرها با فناوری و مهندسی 
خاص، متفاوت با بزرگراه های عادی و هم چنین با حداقل پیچ و شیب ساخته می شوند 

تا رانندگی با سرعت های فوق باال آسان تر و ایمن تر شود.

 از فرانکفورت تا برلین
اتوبان های بدون محدودیت این مس��یر از فرانکفورت شروع می شود؛ سپس به مونیخ 
و از آنجا تا برلین ادامه می یابد و در نهایت دوباره به فرانکفورت بزرگ می رسد. اکنون 
حدود یک سوم شبکه اتوبانی 8000 مایلی با محدودیت سرعت، چه به صورت دائم و 
چه به صورت موقت، مواجه است. در این اتوبان اما مکان یادبود روزمایر؛ راننده جایزه 
بزرگ آلمانی که از اولین قربانیان جنون ملی س��رعت در آلمان به ش��مار می آید قرار 
دارد. روزمایر در سال 1۹38 به علت تصادف فوت کرد. باید گفت که ترافیک روزافزون، 
مکان های ساخت وساز بی شمار، قسمت های محدودیت سرعت زیاد در کنار قابلیت های 
رانندگی فوق العاده، از مش��خصات اتوبان های آلمان هس��تند. در بزرگراه های آلمان، 
حداقل می توانید بدون هیچ نگرانی به سرعت 130 کیلومتر بر ساعت برسید. هم چنین 
این امکان را دارید که با سرعت باالتر از 300 کیلومتر بر ساعت، لذت و هیجان رانندگی 

یک خودرو مدرن را تجربه کنید.

نگاهی به سرعت در آمریکا
بیش از 44 سال است که نیکسون؛ رییس جمهور وقت آمریکا، قانونی را امضا کرد که 
به موجب آن حداکثر سرعت خودروها در جاده های ایاالت متحده به 55 مایل بر ساعت 
)5/88 کیلومتر بر ساعت( محدود می شد. این کار با هدف کمک به مقابله با بحران نفتی 
آن سال ها انجام ش��د؛ ولی در همین حال، باعث جلوگیری از لذت بردن رانندگان در 
مسافرت های بین شهری شد تا جایی که برخی از خواننده ها در اعتراض به این قانون 
آهنگ تنظیم کردند. البته در حال حاضر، دو دهه از لغو این قانون نیز می گذرد و دوسوم 
ایالت های آمریکا سقف محدودیت سرعت خود را مرحله  به  مرحله به سرعت هایی مانند 
70 مایل بر ساعت )6/112 کیلومتر بر ساعت( و بیشتر از آن رسانده اند. در ادامه مقایسه 

بین سرعت خودروها در ایالت های مختلف آمریکا انجام شده است.
یک گزاره معروف در بین آمریکایی ها هست که می گوید: »هرچیزی در تگزاس بزرگ تر 
است« و این موضوع در مورد محدودیت های سرعت نیز صدق می کند. تگزاس نه تنها 
دارای بیشترین س��قف محدودیت س��رعت در بزرگراه های امریکاس��ت، بلکه دارای 
بیشترین متوسط حداکثر س��رعت مجاز در جاده های بین ایالتی، بین شهری و دیگر 
راه های دسترسی نیز هست. آمار انجمن ایمنی بزرگراه ها چنین چیزی را نشان می دهد. 
محدودیت سرعت 85 مایل بر ساعت )8/136 کیلومتر بر ساعت( باالترین حّدی است 
که در امریکا اعمال می ش��ود و در تگزاس قرار دارد. به عالوه، متوسط حداکثر سرعت 
مجاز در تگزاس 3/78 مایل )126 کیلومتر( بر ساعت است. این متوسط تقریباً 2 مایل 
بر ساعت بیشتر از ایالت آیداهو است که در رده دومین ایالت امریکا با بیشترین سرعت 
مجاز قرار دارد. آیداهو حداکثر سرعت مجازی برابر 80 مایل بر ساعت )7/128 کیلومتر 
بر ساعت( و متوسط سرعت مجازی برابر با 7/76 مایل یا 4/123 کیلومتر بر ساعت دارد. 
در طرف دیگر طیف حداکثر س��رعت مجاز در بین ایالت های امریکا، آالسکا و منطقه 
کلمبیا قرار دارند که مطابق اطالعات GHSA دارای متوس��ط حداکثر سرعتی برابر 
55 مایل یا 5/88 کیلومتر بر ساعت هستند. بزرگراه ایالتی شماره 130 تگزاس که به 
طول ۹1 مایل )4/146 کیلومتر( بین سن آنتونیو و اوستین کشیده، اولین با محدودیت 
سرعت 85 مایل بر ساعت در امریکاست که از سال 2012 دارای این عنوان شده است. 
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آئودی Q۴ ای ترون
تصاویر جاسوس�ی از جدیدترین کراس اور تمام برقی آئودی، در س�ایت های 
خودرویی دنیا وجود دارد. این محصول، آخرین مراحل پیش تولید را پشت سر 
E-،می گذارد و شانس زیادی برای رونمایی در ژنو خواهد داشت. سال گذشته
Tron  معرفی شد تا اولین مدل تمام برقی در س�بد آئودی باشد. احتماال این 
سری خودروها، در سایزهای مختلف و کدهای Q4 یاQ8 معرفی خواهند شد. 
آئودی ای ترون، سال 2020 به دست مصرف کننده می رسد و نسخه  بزرگ تر با 

کد Q4 ای ترون، احتماال سال 2020 عرضه خواهد شد.

بنتلی سنتراری
به مناسبت 100 سالگی برند بنتلی، این خودروساز انگلیسی با یک نسخه  ویژه 
به نام سنتراری در ژنو 2019 حاضر می  شود. جدیدترین محصول بنتلی، احتماال 
یک خودرو کلکسیونی تولید محدود براساس نسل جدید کنتیننتال GT است.

بوگاتی آتالنتیک
مدیران محبوب ترین ابرخودروس�از دنیا، س�اخت محصولی مدرن براساس 
بوگاتی آتالنتیک کالس�یک را تأیید کرده اند. بوگاتی تی�پ 57 که با نام های 
آتالنتیک و آتالنته نیز ش�ناخته می ش�ود؛ یکی از گران بهاترین خودروهای 
کالسیک جهان است که بین سال های 1934 تا 1940 تولید شد. نسخه  اصلی 
این خودرو به تیراژ 710 دستگاه داشت و نمونه های کلکسیونی بازمانده از آن، 
امروزه با قیمتی نزدیک به 40 میلیون دالر معامله می شوند. احتمال رونمایی از 
مدل جدید بوگاتی آتالنتیک در ژنو 2019 کم است؛ اما در صورت وقوع، جذابیت 

بسیار زیادی خواهد داشت.

هشتادونهمین نمایشگاه خودرو ژنو در نیمه اسفندماه به مدت 11 روز برقرار است. این رویداد به عقیده  کارشناسان صنعت خودرو، مهم ترین نمایشگاه در سطح جهانی است 
و بیشترین شرکت کننده را دارد. هرس��اله، بیش از یک میلیون نفر به محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی ژنو در نزدیکی فرودگاه این شهر در سوییس مراجعه می کنند تا 
دیداری نزدیک با جدیدترین خودروهای دنیا داشته باشند. برای تولیدکنندگان و ساکنان اروپا، ژنو سوئیس و فرانکفورت آلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و مهم ترین 
نمایشگاه های خودرو دنیا، محسوب می شوند. تاکنون، بیش از 660 هزار نفر بازدیدکننده  خارجی برای حضور در نمایشگاه خودرو ژنو 201۹ ثبت نام کرده اند. نگاهی داریم به 

مهم ترین خودروهایی که در ژنو 201۹ رونمایی می شوند.

نمایشگاه خودرو ژنو

گردهمایی بزرگان در سوییس

گـزارش
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کانگارو
شرکت طراحی خودرو GFG توسط »جورجتو جیاجیارو« و فرزند او مدیریت 
می ش�ود. ابرخودرو تمام برقی کانگارو، اولین محصول استودیو GFG خواهد 

بود و در ژنو، رونمایی خواهد شد.

استون مارتین الگوندا
شرکت استون مارتین در تالش است تا محصوالت برقی و شاسی بلند را به سبد 
خود اضافه کند. الگوندا، نمون�ه ای مفهومی از کراس اور اس�پرت و تمام برقی 

استون مارتین خواهد بود که هنوز با تولید نهایی، فاصله دارد.

میتسوبیشی انگلبرگ
این خودرو مفهوم�ی، از 2 جهت اهمیت دارد. از یک س�و، زبان طراحی مدرن 
میتسوبیشی در سال های آینده را نشان می دهد و از سویی دیگر، نشانه  عزم 
راسخ خودروساز ژاپنی در تولید کراس اورهای تمام برقی با قابلیت های رانندگی 
در مسیرهای خارج جاده است. انگلبر )Engelberg(، به نام منطقه ای برف خیز 

در سوییس اشاره دارد که برای اسکی بازان اروپا، محبوبیت دارد.

مرسدس بنز CLA شوتینگ بریک
نس�ل جدید CLA برخالف مدل قبلی، با نقدهای مثبت رو به رو ش�ده است. 
این خودرو، حاال می تواند با بدنه  ش�وتینگ بریک و فضای بیشتر در صندوق، 
مخاطبان بیشتری جذب کند. تصاویر جاسوس�ی از نسل جدید مرسدس بنز 
CLA ش�وتینگ بریک نش�ان می دهند که این خودرو هم، در آخرین مراحل 

پیش تولید است و احتماال در ژنو معرفی خواهد شد.

مرسدس بنز SLC فاینال ادیشن
هفته  گذشته، مرسدس بنز SL گرند  ادیش�ن رونمایی شد. دیگر محصول این 
 SL نام دارد که درواقع، نسخه ای کوچک تر از  SLC ،خودروساز با کابین 2نفره
با قوای فنی ضعیف تر و قیمت پایین تر است. به تبع برادر بزرگ تر، مرسدس بنز 
SLC دارای آپشن های ویژه در نسخه  فاینال ادیشن خواهد بود و در نمایشگاه 

خودرو ژنو 2019، به نمایش گذاشته خواهد شد.

پینین فارینا باتیستا
مشابه GFG، شرکت طراحی خودرو پینین فارینا هم به تولید ابرخودروهای 
تمام برقی عالقه نشان داده است. محصول نهایی، باتیستا نام دارد و به احتمال 
فراوان، در ژنو دیده خواهد شد. این خودرو، تولید محدود به 150 دستگاه دارد.

پول استار 2
س�ال گذش�ته، زیرمجموعه  ولوو اعالم وجود کرد تا به عنوان یک خودروساز 
مستقل در حوزه  مدل های اس�پرت تمام برقی و پالگین هیبرید، فعالیت کند. 
پول استار یک که سال گذشته در ژنو معرفی شد، خودرویی پالگین هیبرید با 
مجموع قدرت 592 اسب بخار و گش�تاور 1000 نیوتن متر بود و حدود 150 هزار 
دالر، قیمت داشت. پول استار 2، یک خودرو 4 در تمام برقی، قابل رقابت با تسال 

مدل 3 خواهد که قیمتی کمتر از 50 هزار دالر دارد.

پوریتالیا برلینتا
شرکت تازه تأسیس پوریتالیا، قرار است به عنوان اسپرت ساز هیبریدی فعالیت 
کند. اولین محصول این شرکت، با الهام از خودروهای فراری، برلینتا نام دارد و 

بنابر اعالم سازندگان، حدود 1000 اسب بخار، قدرت خواهد داشت.

TCR-GT روف
با الهام از بدنه  پورشه 911 کالس�یک، جدیدترین محصول روف در نمایشگاه 
خودرو ژنو، معرفی خواهد ش�د. مدل قبل�ی از روف TCR س�ال 2017 به ژنو 
رسید و با تعداد محدود به 30 دستگاه، پیشرانه  700 اسب بخار و گشتاور 880 

نیوتن متر، خبرساز بود.

Levorg سوبارو
محصولی با بدنه  استیشن به سبد س�وبارو اضافه خواهد شد که Levorg نام 
دارد. این خودرو، 2 دیفرانسیل و مناسب سفرهای خانوادگی خواهد بود. نسل 
جدید پیشرانه  بوکسر سوبارو با فناوری هبرید و شاسی بلند مفهومی آدرنالین 

هم، در ژنو معرفی می شوند.

فولکس واگن دیون باگی
بزرگ ترین خودروس�از اروپا، هنوز برنامه ای برای تولید تجاری نس�ل جدید 
باگی ندارد؛ اما نس�خه ای مفهومی از آن را ب�ه ژنو 2019 م�ی آورد. اوایل دهه  
1960 میالدی، م�دل باگی از فولکس واگن معرفی ش�د و تا س�ال ها بعد، یکی 
از محبوب ترین خودروهای دنیا برای س�فر در مس�یرهای ساحلی و شنزار ها 

محسوب می شد.
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چند توصیه برای سالم ماندن ماشین

راهکارهایی برای نگهداری بهتر 
باتری خودرو

می توان گفت که باتری نقش مهم و کاربردی در هر خودرویی دارد و عموما هر 
زمانی که ماشین خاموش می شود یا در کارکرد با مشکل روبه رو می شود، اولین 
گزینه ای که بسیاری از رانندگان به سراغش می روند همین باتری است. باتری 
برای بهتر کار کردن یا جلوگیری از زود خراب شدن نیازمند رسیدگی است. 
اگر تا پیش از این به دنبال راهکارهایی برای س�رویس، حفظ و نگهداری بهتر 
باتری خودرو نبودید و نگهداری از باتری چندان اهمیتی برایتان نداشت، پس 

به شما پیشنهاد می کنیم این مطلب را بخوانید.

سالمت]باتری]خودرو]]]
آیا می دانید چگونه می توانید از سالمتی باتری ماشین خود مطلع شوید؟ یکی از عالئم 
خرابی باتری این است که هنگام استارت زدن، باتری نتواند استارت را به حرکت درآورد، 
عالمت دیگر کم شدن پی درپی آب خانه های باتری است و نشانه سوم هم شیرین شدن 
آب باتری است. به همین دلیل برای آزمایش باتری درب خانه های باتری را باز می کنیم 
و به وسیله س��یم )کابل( نس��بتاً ضخیم دو قطب باتری را به هم وصل می کنیم و اگر آب 
داخل هر یک از خانه های باتری جوشید و غلیان کرد، آن خانه باتری خراب است و باید 
صفحات داخل آن خانه عوض شود و چون این کار )تعویض صفحات( بهطور اصولی انجام 
نمی شود، بهتر است باتری اتومبیل عوض شود. یادتان باشد مایع داخل باتری )الکترولیت( 
باید میزان مشخصی داشته باشد. اگر اس��ید از حد مذکور کمتر شود، الکترولیت حالت 
تلخی و سوزش خود را از دست می دهد که در اصطالح می گویند آب باتری شیرین شده 
است. در چنین مواقعی در شب، زمانی که به موتور، گاز داده می شود، چراغ ها نور عادی 
دارند و اگر گاز داده نشود، کم نور می شوند. آب باتری باید روی صفحه های داخل باتری را 
کاماًل بپوشاند در غیر این صورت صفحه ها در مجاورت هوا قرار گرفته و اکسیده )فاسد( 

می شوند. مایع باید در حدود بیش از یک س��انتی متر روی صفحات را بگیرد. در صورت 
کمبود، باید آب مقطر اضافه کرد نه اسید. اس��تفاده از اسید سولفوریک برای باتری باید 
بهوسیله متخصص و باتری ساز انجام شود؛ زیرا سوزنده و خطرناک است و باید رقیق شود. 
هم چنین هرگز نباید آب معمولی در داخل باتری ریخت و در صورت لزوم از آب جوشیده 

باید استفاده نمود.

باتری]نو]یا]قدیمی؟]]]
گاهی اوقات تشخیص نو بودن یک باتری دشوار است، تالش کنید هرگز باتری که بیش 
از 6 ماه از عمر آن گذشته اس��ت را خریداری نکنید، زیرا عمل سولفاته شدن در آن آغاز 
شده است. سولفاته شدن هنگامی اتفاق می افتد که س��ولفات سرب نتواند به مواد شارژ 
ش��ده تبدیل گردد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که باتری های دشارژ شده برای مدتی 
طوالنی در همین حالت باقی بمانند یا مقدار زیادی آب از دست داده باشند. معموالً تاریخ 
تولید بر روی جعبه حک شده است و این تاریخ معموالً ترکیبی از حروف و شماره ها است. 

انواع]باتری]ها]]]
دو نوع از رایج ترین انواع باتری اتومبیل ها عبارتن��د از باتری هایی که به مراقبت کم نیاز 
دارند یا غیر سیلد و باتری هایی بدون نیاز به مراقبت یا سیلد. باتری های با مراقبت کمتر 
)LM( دارای صفحه سرب آنتیموان/ کلسیم )دو آلیاژی یا هیبرید( هستند. در حالی که 
باتری های بدون نیاز به مراقبت )MF( دارای صفحه سرب – کلسیم / کلسیم هستند. 
باتری های بدون نیاز به مراقبت )MF( به مراقبت های پیشگیرانه کمتری نیازمند هستند، 
دارای عمری طوالنی تر، شارژ سریع تر، مقاومت بیشتر در برابر شارژ بیش از حد، کاهش 
خوردگی ترمینال ها و زمان مجاز جهت نگهداری کاال )Shelf Life( به مدت طوالنی تر 
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هستند، اما در برابر عیوب ناشی از دشارژ عمیق به دلیل افزایش ریزش مواد فعال صفحات، 
سریع تر از کار می افتند. در آب و هوای گرم پیشنهاد می شود که باتری غیرسیلد خریداری 
شود. به دلیل این که در یک باتری سیلد هنگامی که به آب نیاز است، نمی توان آب اضافه 

کرد و نمی توان غلظت ویژه آن را با هیدرومتر اندازه گرفت .

علل]خرابی]باتری]]]
باتری های اتومبیل به منظور ایجاد جریان استارت اولیه با آمپر باال )معموالً برای 5 تا 15 
ثانیه( برای روشن کردن موتور به صورتی خاص طراحی ش��ده اند. یک باتری با کیفیت 
خوب در صورت نگهداری مناسب حدود 1,5 سال می تواند کار کند. هدف اولیه استفاده 
از باتری استارت زدن، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن، روشنایی و دیگر 
مصرف کننده هایی است که به مقدار انرژی بیش��تر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند؛ 
برای مثال در موقعی که موتور کار نمی کند. در مرحله بعد باتری اتومبیل، توان الکتریکی 
سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال نیست، فراهم می کند. سن یک باتری به ریزش 
مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبس��اط این صفحات که در طول فرآیند شارژ و 
دشارژ اتفاق می افتد، بستگی دارد. شارژ عمیق، گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع 
می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود و سبب اتصال کوتاه می گردد. از دیگر عوامل 
اصلی تخریب باتری ها، سولفاته شدن آن ها است. هنگامی که باتری ها به صورت دشارژ یا 
برای بیشتر از 6 ماه انبار شوند، سولفات سرب صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی 
شارژ شدن باتری کاهش می یابد یا به طور کلی از بین می رود و مواد فعال صفحات، دیگر 
قابلیت تحمل جریان دشارژ را ندارند و باتری از کار خواهد افتاد. تحقیقات اخیر نشان داده 
در هوای گرم )بدترین محیط برای کار باتری( میانگین طول عمر یک باتری اتومبیل با 
کیفیت خوب به نصف کاهش می یابد. استارت زدن بیجا خصوصاً در هوای سرد مشخصه 
خوبی است که نشان می دهد باتری در حال خراب شدن است و این باتری باید تست شود. 
دشارژ عمیق باتری ها معموالً در زمان های نامناسب برای مثال بعد از روشن کردن خودرو 
توسط اتصال باتری به باتری اتفاق می افتد ، متاسفانه اغلب فروشنده های باتری، چگونگی 

تست یا شارژ صحیح باتری را نمی دانند .

نگهداری]پیشگیرانه]]]
بررسی سطح الکترولیت، محکم بودن سر باتری ها، تمیز کردن سطوح خورده شده قطب 
و سر باتری و چک کردن تسمه دینام همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک باتری الزم 
است. تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باتری و شرایط آب و هوایی دارد، 
اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام 
شود. اگر سطح الکترولیت در باتری های غیر س��یلد پایین است، تا سطح مشخص شده 
توسط سازنده باتری )2 میلیمتر باالتر از سطح صفحات( باتری را از آب مقطر پر کنید و 

توجه داشته باشید که بیش از اندازه خصوصاً در گرما آن را از آب پر نکنید.

افزایش]طول]عمر]باتری]]]
کارشناس��ان خودرو عموما راه های مختلفی برای نگهداری از باتری خودرو پیش��نهاد 
می کنند. اما  بهترین راه جهت افزایش طول عمر باتری مراقبت مستمر از باتری و موتور 
است، در آب وهوای سرد برای افزایش عمر باتری، باتری را کاماًل شارژ و موتور را گرم نگاه 
دارید. در آب و هوای گرم و در طول تابس��تان، باید سطح الکترولیت را مرتباً بررسی کرد 
و آب باتری را به س��طح الزم برساند. اس��تفاده از محافظ گرما در باتری ها رایج تر شده و 
تولیدکنندگان خودرو توسط آن، باتری را از دمای باالی زیر کاپوت محافظت می کنند. 
برخی تولیدکنن��دگان باتری نوعی بات��ری مخصوص مناطق گرمس��یر تولید کرده اند 
که مقدار الکترولی��ت در باتری را افزایش داده اند تا خنک س��ازی بهتر انجام ش��ود یا از 

فرموالسیون خاصی برای صفحه استفاده کرده اند. 

راهکار دیگر ین است که آب کاهش یافته را اضافه کنید و هرگز اسید یا آب آلوده اضافه 
نکنید و بیش از اندازه آن را از آب پر نکنید. پیشنهاد دیگر ما این است که  قبل از روشن 
کردن اتومبیل تمام تجهیزات جانبی برقی و چراغ های خودرو را خاموش کنید، به دلیل 
این که باعث کاهش بار باتری در هنگام استارت و خصوصاً در هوای سرد می شود. از سوی 
دیگر روشن گذاشتن تمام چراغ ها یا تجهیزات جانبی برقی دیگر خودرو و دشارژ کامل 
باتری خصوصاً در باتری بدون مراقبت و نگهداری، س��بب خراب ش��دن باتری اتومبیل 
می شود. بعد از شارژ کامل باتری برای تعیین خسارات وارده احتمالی باتری را تست کنید.

چند]نکته]ایمنی]]]
باتری های سرب اسیدی شامل الکترولیتی از جنس سولفوریک اسید هستند که ماده ای 
خورنده و سمی است. در هنگام شارژ، از خود گازی متصاعد می کند که در صورت وجود 
جرقه ای در کنار آن منفجر خواهد شد که سبب آسیب رساندن به انسان می شود. هنگام 
کار با باتری نیاز به رعایت مواردی از جمله تهویه مطب��وع، دور کردن جواهرات از بدن، 
پوشیدن لباس محافظت کننده بدن و استفاده از عینک ایمنی مخصوص و احتیاط کردن و 
هم چنین رعایت کلیه دستورات تولیدکننده باتری در مورد تست باتری، استارت باتری به 
باتری، نصب و شارژ باتری است. یادتان باشد همیشه برای باز کردن باتری از روی اتومبیل، 
ابتدا بست قطب منفی باتری را باز کنید. در غیر این صورت، آچار در دست شما به هرجا 
اتصال کند، احتمال جرقه زدن می رود. هم چنین بدانید نگهداری و رس��یدگی به باتری 
مساوی است با افزایش طول عمر و کارکرد بهتر باتری. حواستان باید باشد که شل بودن 
پایانه را بررسی کنید یا اگر دارای رسوب باشد، باید تمیز شود. گاهی اوقات سست بودن 
و کثیف بودن ترمینال ها باعث استارت سخت یا استارت نخوردن می شود. شما هم چنین 
می توانید افت ولتاژ کابل رابط باتری را تا منابع دیگر مثل کویل یا استارت با مولتی متر 
سنجید؛ اگر حدود 0,1 ولت باشد خوبست و اگر بیش تر از 0,4 ولت باشد باید ترمینال ها 

خوردگی داشته یا کثیف باشند.

نحوه]صحیح]باتری]به]باتری]]]
اگر در زمان اس��تارت زدن، صدایی از استارت به گوش نرس��د و هم چنین وسایل برقی 
اتومبیل کار نکنند و یا ضعیف کار کنند، نشانه دشارژ شدن باتری خواهد بود. برای شارژ 
باتری می توان عمل باتری به باتری را انجام داد. به این ترتیب که قطب مثبت باتری شما 
به مثبت باتری کمکی و قطب منفی باتری شما به منفی باتری کمکی و یا به بدنه بدون 
رنگ اتومبیل کمکی زده شود، توجه شود بهتر است اتومبیل کمکی روشن باشد. برای 
چند دقیقه صبر کنید و سپس استارت بزنید تا اتومبیل شما روشن شود. سپس کابل های 
کمکی را جدا کنید. ترتیب جدا کردن درس��ت معکوس ترتیب اتصال کابل های کمکی 
است. )اول منفی و بعد مثبت( ضمناً توجه گردد که باتری کمکی ولتاژ یکسان با باتری 

شما داشته باشد.
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پــرونــده



مجله تخصصی خودرو32

اسفند ماه 97

ورود آمازون به خودروسازی

لکسوس در صدر

اولین ماشین الکتریکی هوندا

آم��ازون، بزرگ ترین فروش��گاه اینترنتی 
جهان، هفته گذشته اعالم کرد 700 میلیون 
دالر در خودروسازی ریویان سرمایه گذاری 
می کن��د. ریویان، یک ت��ازه وارد به صنعت 
خودرو و از اولین ش��رکت هایی اس��ت که 
قصد دارد وانت ه��ای الکتریکی تولید کند. 
این کارخانه آمریکایی پاییز گذش��ته اولین محصول خود،R1T  را رونمایی کرد و 
قرار است آن را از اواخر سال 2020 تولید کند. پس از وانتR1T، ریویان یک مدل 

شاسی بلند و چهار محصول دیگر را تا سال 2025 به بازار عرضه خواهد کرد. از ریویان 
به عنوان یکی از مهم ترین رقیبان تسال، مهم ترین تولید کننده خودروهای الکتریکی 
جهان، نام برده می شود. تاکنون تنها سرمایه گذار ریویان، یک شبکه فروش ماشین 
در عربستان به نام »عبدالطیف جمیل« بوده است. آمازون امیدوار است بتواند با این 
سرمایه گذاری، ماشین هایی برای تحویل بار بسازد و از این طریق، شبکه لجستیک 
خود را تقویت کند. پیش از اعالم سرمایه گذاری آمازون، خبرگزاری رویترز گزارش 
داده بود که جنرال موتورز هم در حال مذاکره برای سرمایه گذاری در ریویان است. 
گفته می شود این گفتگو ها هم چنان ادامه دارد و نتایج آن به زودی اعالم خواهد شد.

تازه ترین اخبار خارجی خودرو را در این صفحه بخوانید

در گزارش�ی که موسس�ه تحقیقاتی »جی دی پاور« از کیفیت ماشین ها در 
بازار آمریکا منتش�ر کرده، لکسوس، برای هشتمین س�ال پیاپی به عنوان 
باکیفیت ترین خودروساز معرفی شده است. نظرس�نجی ساالنه »جی دی 
پاور« از منابع معتبری است که برای سنجش کیفیت ماشین ها به آن رجوع 
می شود. گزارش امسال با پرس�ش از نزدیک به 33هزار مالک ماشین های 
سال 2016 تهیه شده و باتوجه به ایرادهای ماشین ها به خودروسازان امتیاز 
داده شده است. در این بررسی امتیاز کمتر به معنی کیفیت بهتر محصوالت 
خودروساز است. لکسوس در رده بندی امسال 106 امتیاز گرفت و پورشه و 
تویوتا با امتیاز 108 در رده دوم قرار گرفتند. بعد از این دو، شورلت با امتیاز 
115 و بیوک با امتیاز 118 چهارم و پنجم شدند. بررسی »جی دی پاور« نشان 
می دهد که در کل، کیفیت خودروها نسبت به سال گذشته چهار درصد بهتر 
شده است. میانگین تعداد ایراد به ازای هر صد ماشین در گزارش امسال 136 
بوده است. »جی دی پاور« می گوید، مشکالتی نظیر سیستم های تشخیص 
فرمان های صوتی راننده، اشکال در گیربکس و خراب شدن باتری  از جمله 
مش�کالت عمده ای اس�ت که خودروس�ازان هنوز با آن دس�ت وپنجه نرم 
می کنند. رده بندی امسال برای فیات-کرایسلر نتیجه تلخ و شیرینی داشت. 

کرایسلر سال گذشته در قعر جدول 31 خودروسازی بود که در این بررسی 
شرکت کرده بودند، اما امسال با جهشی زیاد به رتبه شانزدهم صعود کرده. 
در عوض، فیات با 249 امتیاز به عنوان بی کیفیت ترین خودروساز معرفی شد.

هوندا اولین مدل الکتریکی خود به نام e را زمس�تان آین�ده به بازار عرضه 
خواهد کرد. کارخانه ژاپنی قرار اس�ت هفته آینده نمون�ه نزدیک به تولید 
این مدل را در نمایش�گاه ژنو رونمایی کند. هچ بک کوچک هوندا براساس 
کانسپتی ساخته می شود که این شرکت در سال 2017 نمایش داد. استقبال 
از این کانسپت به حدی بود که هوندا مدل اصلی را تقریبا بدون تغییر روانه 
بازار خواهد کرد. هوندا می گوید باتری های e ظرف نیم س�اعت تا هش�تاد 

درصد شارژ می شود و ماشین با هربار ش�ارژ می تواند 200 کیلومتر حرکت 
کند. ماشین با الهام از سنت های ژاپنی و با خطوطی ساده طراحی شده است. 
در طراحی داخل ماش�ین هم از اتاق نش�یمن خانه الهام گرفته شده است. 
روکش صندلی ها مانند مبل است و داش�بورد هم یک طاقچه با طرح چوب 
دارد. این بی پیرایگی به زیبایی با فن آوری های پیچیده  هوندا e ترکیب شده 
است. جلوی ماشین با شش نمایشگر پوشانده شده که سه تای آنها تصاویر 
دوربین هایی را که روی درها و عقب ماش�ین وصل ش�ده، به راننده نمایش 
می دهد. هوندا می گوید ماشینی که در ژنو نمایش می دهد بیش از 90 درصد 
به ماشینی که تولید خواهد ش�د شبیه است. قیمت e رس�ما اعالم نشده، 
پیش بینی می شود بین 30 تا 40 هزار دالر باشد. رقیب مستقیم این ماشین، 
رنو زوئی است؛ اما هوندای کوچک به طور غیرمستقیم ب ام و i3 را هم هدف 
قرار داده است. هوندا انتظار دارد در سال اول دست کم پنج هزار دستگاه از 

مدل e را در اروپا بفروشد.

بازگشت پژو به آمریکا
پس از نزدیک به سه دهه غیبت، پژو دوباره به بازار آمریکای شمالی باز خواهد گشت. 
گروه خودروسازی PSA، مالک شرکت های پژو، سیتروئن، دی اس و اپل، قبال عالقه 
خود به فروش محصوالتش در آمریکای ش��مالی را اعالم کرده ب��ود، اما معلوم نبود 
کدام مارک از این گروه قرار است به آمریکا برود. پژو در سال 1۹۹1 به خاطر فروش 
بسیار کم از بازار آمریکا خارج شد. بیشترین فروش شرکت در میانه دهه هشتاد بیش 
از بیست هزار دستگاه ماشین در سال بود. اما این در اواخر دهه هشتاد رو به کاهش 
گذاشت و با استقبال بس��یار کم از مدل 405, فروش پژو در آخرین سال حضورش 
در آمریکا به حدود سه هزار و 500 دستگاه رسید. هفته گذشته »کارلوس تاوارش«، 

مدیر پی اس ای جزییات بیشتری از برنامه ده ساله این شرکت 
برای بازگشت به آمریکا ارائه کرد. طبق این برنامه، محصوالت 
پژو از کارخانه های این شرکت در اروپا و چین به آمریکا صادر 
خواهد شد. دعوای تجاری اخیر آمریکا با اروپا و چین و خطر 
وضع تعرفه برای خودروهای وارداتی به آمریکا، این برنامه را 

به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. کارلوس تاوارش می گوید که برای نهایی کردن برنامه 
خود منتظر به نتیجه رسیدن گفتگوهای تجاری آمریکا با اروپا و چین است. طبق برنامه 
فعلی، در دیرترین حالت فروش، محصوالت پژو از سال 2026 در آمریکا آغاز خواهد شد.
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سیات کوپرا به بازار می آید
کوپرا در نمایشگاه خودرو ژنو از یک شاسی بلند هیبریدی با نام Formentor رونمایی 
خواهد کرد که عملکردی بسیار درخور توجه در مقایسه با بسیاری از خودروهای دیگر 
کالس خود دارد. ش��رکت خودروس��ازی کوپرا )Cupra( که به تازگی از سئات جدا 
و مستقل شده اس��ت، از محصول جدید مفهومی خود که یک شاسی بلند کوپه است 
رونمایی کرد. این شاسی بلند که در نمایش��گاه خودرو ژنو به صورت عمومی رونمایی 
خواهد ش��د، فورمنتور )Formentor( نام دارد. فورمنتور فقط یک طرح مفهومی 
نیست، بلکه نسخه ای که به نمایش درخواهد آمد، کامال نهایی شده است و قابل تولید 
خواهد بود و به عنوان اولین محصول این خودروس��از نوپا وارد بازار خواهد ش��د. این 
کراس اور کوپه  جدی��د در بخش فنی از یک مجموعه  هیبریدی اس��تفاده می کند که 
مجموع قدرت آن 242 اسب بخار اس��ت. هم چنین براساس تست های WLTP این 
کراس اور در حالت تمام برقی می تواند تا 50 کیلومتر مسافت را طی کند. اگر به بخش 
طراحی کوپرا بپردازیم، در نمای جلو ش��اهد یک طرح بسیار اسپرت و خشن هستیم 
که کاراکتری پویا را به این خودرو داده اس��ت. تمامی خطوط بدنه نیز از همین قاعده 
پیروی می کنند و شاهد طرح کلی اسپرت و متناسبی هستیم که به سختی می توان به 
آن ایراد گرفت. نمای جلوی این خودرو به خصوص در بخش چراغ ها شباهت زیادی به 
نسل بعدی سئات لئون دارد. در عقب نیز شاهد چراغ های LEDهستیم که توسط یک 
نوار به یکدیگر متصل شده اند. کوپرا هنوز اطالعات زیادی را در مورد پیشرانه  هیبریدی 
این خودرو منتشر نکرده است، اما در اطالعات منتشرشده، استفاده از یک جعبه دنده  
دوکالچه در بخش انتقال قدرت به چشم می خورد. هم چنین قفل دیفرانسیل مرکزی 
نیز در این خودرو موجود است تا در خارج جاده نیز بتوان روی توانایی های آن حساب 

باز کرد. به گفته  سازنده، فورمنتور برای ارائه  حداکثر توانایی های حرکتی طراحی شده 
است و به همین منظور شاهد اس��تفاده از فناوری هایی هم چون سیستم تعلیق فعال 
تطبیق پذیر و سیستم فرمان فعال در این مدل هستیم. راننده هم چنین می تواند بسته 
به شرایط، حالت های مختلف رانندگی را انتخاب کند. کابین کوپرا فورمنتور کیفیت 
ساخت باالیی دارد و از صندلی های اسپرتی استفاده شده است که روی آن ها پوشش 
چرم و پشت آن ها نیز پوشش فیبر کربنی دیده می شود. هم چنین غربیلک فرمان نیز 
دارای روکش چرمی است و در کنسول مرکزی استفاده از موارد مشکی براق به چشم 
می خورد. در پشت آمپر این خودرو همانند بس��یاری از خودروهای مدرن امروزی از 
یک نمایشگر رنگی استفاده شده است و روی داشبورد نیز نمایشگر دیگری مربوط به 
سیستم  اطالعات و سرگرمی قرار دارد. کوپرا Formentor اولین رونمایی عمومی 
و رسمی خود را در نمایشگاه خودرو ژنو تجربه خواهد کرد و انتظار می رود که تا سال 

2020 وارد بازار شود.

رونمای�ی از وان�ت ف�ورد 2020

فورد از وانت س��ری F س��وپردیوتی 2020 با گزینه های متنوع بنزینی و دیزلی 
برای سیستم محرکه رونمایی کرد که تا پاییز راهی بازار می شود. رقابت در بخش 
وانت پیک آپ های پهن پیکر و س��نگین بازار آمریکا این روزها داغ تر از هر زمان 
دیگری شده است؛ هر سه خودروساز دیترویت )شورولت، رم و فورد( نسخه های 
جدیدی از وانت های س��نگین خود معرفی کرده اند و آخرین آن ها فورد اس��ت. 
وانت پیک آپ فورد سری F سوپردیوتی جدید )Super Duty(، تا پاییز 201۹ 
راهی نمایندگی های فروش می ش��ود. وانت فورد، سری F س��وپردیوتی، رکورد 
بیشترین مسافت آزمایش را در اختیار دارد و تست های پیشرفته  آن بیش از 11 
میلیون کیلومتر انجام شده است. اگرچه نمی توان وانت فورد سوپردیوتی 2020 
را به عنوان برن��د جدیدی از محص��والت این ش��رکت پذیرفت، اما این نس��خه 
به روزسانی شده و طرح س��پر جلو با جلوپنجره برجس��ته و ظاهر جدیدی برای 
چراغ ه��ای LED آن را از مدل های پیش��ین متمایز می کند. مهندس��ان فورد 
می گویند تغییرات کوچک در س��پر جلو، آیرودینامیک و خنک کاری پیک آپ را 
بهینه می کنند، درحالی که چراغ ه��ای عقب با ظاهر تازه و س��پر عقب جدید به 
نمای پش��تی جاذبه می دهند. بااین ح��ال مهم تری��ن تغییرات زی��ر بدنه اتفاق 
می افتد، جایی ک��ه خودروس��از آمریکایی پیش��رانه  بنزینی خورجینی هش��ت 

س��یلندر جدید با ظرفیت 7.3 لیتر معرفی می کند. در 
مدل معمولی وانت فورد سوپردیوتی 2020، هم اکنون 
هیچ گون��ه جزیی��ات دقیق��ی از قدرت و گش��تاور در 
دسترس نیست؛ اما مهندس��ان این شرکت می گویند 
انتظار می رود که پیش��رانه  V8 جدید، قدرتمندترین 
پیش��رانه V8 در کالس خود باشد. پیش��رانه از طرح 
جدید میل بادامک داخل بلوک و معماری س��وپاپ رو 
همراه با بل��وک س��یلندر چدنی و میل لن��گ فوالدی 
آهنگری شده بهره می برد. یکی از امکانات جدید برای 
وانت فورد سری F مدل 2020، جعبه دنده اتوماتیک 
10 س��رعته تورک ش��یفت )TorqShift( است که 
مح��دوده  نس��بت دن��ده  وس��یع تری در مقایس��ه با 
جعبه دن��ده 6 س��رعته اتوماتی��ک قبل��ی دارد. ای��ن 
جعبه دنده طراحی جمع وجور دارد ک��ه از نظر فضای 
قرارگیری همانن��د جعبه دنده 6 س��رعته اتوماتیک و 
فقط 1.58 کیلوگرم سنگین تر است. این جعبه دنده از 
پنج حالت رانندگی معمولی، یدک کش��ی، اکو، مسیر 
لغزن��ده، شن وماس��ه عمیق و ب��رف اس��تفاده می کند. ب��رای عالقه من��دان به 
 Power( پیش��رانه های دیزلی، نسل س��وم پیش��رانه  6.7 لیتری پاور استروک
Stroke( با سیس��تم تزریق سوخت جدید جهت بهینه س��ازی فرایند احتراق و 
سطح پایین تر سروصدا ارائه خواهد شد. این پیش��رانه قدرت و گشتاور بیشتری 
در سراس��ر محدوده دوران ارائه می دهد، اما فورد هنوز آماده نیس��ت که میزان 
عملکرد آن را افشا کند. گزینه  پایه برای سیستم محرکه فعاًل شامل پیشرانه 6.2 
لیتری خورجینی هش��ت س��یلندر خواهد بود که ضم��ن مقرون بهصرفه  بودن، 
کارایی خود را نیز در ش��رایط مختلف اثبات کرده است. فورد اعالم کرده که این 
شرکت با افتخار تنها سازنده ای است که در صنعت خودرو پیشرانه های سنگین 
و سیستم انتقال قدرت سازگار با آن را طراحی کرده و به مرحله تولید می رساند. 
این ش��رکت با اطمینان از یکپارچگی سیس��تم محرکه و انتقال ق��درت با تمام 
اجزای شاسی و بدنه صحبت می کند. وانت فورد س��ری F سوپردیوتی 2020 با 
سیستم دس��تیار پش��تیبان تریلر )Pro Trailer Backup Assist( تجهیز 
می ش��ود که راننده با کمک آن می تواند هنگام یدک کشی قابلیت مانور بیشتری 
 Trailer Reverse Guidance داشته باش��د. این قابلیت همراه با سیس��تم
فرمان گیری بهتری برای راننده در هدایت تریلی به سمت عقب فراهم می سازد.
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اسفند ماه 97

گالوینگ؛ سال ۱952، آلمان

طرح دره�ای گالوین�گ )Gull-Wing( ی�ا فالک�ون )Falcon( از فرایند 
بازوبسته شدن بال های پرنده الهام گرفته شده اس�ت. درواقع، گالوینگ به 
بال های نوعی پرنده  دریایی و فالکون به معنی شاهین اشاره می کند. ایده ی 
درهای گالوینگ بس�یار ساده اس�ت: به جای لوالکردن به بخش جانبی بدنه  
پشت ِگل گیر جلو، هر در به س�قف لوال می ش�ود. بنابراین، به جای بازشدن 
افقی درها به بیرون، زاویه  بازش�دن به صورت عمودی رو به  بیرون و س�قف 
است. اولین خودرو با این نوع طرح در، مرس�دس بنز 300SL مسابقه ای کد 
W194 محصول س�ال 1952 بود. دومی�ن خودرو با دره�ای گالوینگ نمونه  
جاده ای 300SL  با کد W198 بود که س�ال 1954 عرضه ش�د. فرانس�وی ها 
معموال دره�ای گالوینگ را پروان�ه ای می خوانند؛ اما س�اختار کلی این نوع 
طرح کمی تفاوت دارد. درهای پروانه ای، مث�ل مک الرنF1، ترکیبی از طرح 
گالوینگ و قیچی ش�کل، مثل درهای المبورگینی اونتادور هستند. درهای 

پروانه ای اولین بار در سال 1939 روی مدل Type 64 بوگاتی استفاده شدند. 
مرسدس بنز 300SL  با طراحی زیبا ایده ای را به نمایش گذاشت تا بسیاری از 
خودروسازان برای جذاب ترکردن محصوالت خود، از طرح های گالوینگ برای 
درها یا قسمت های دیگر استفاده کنند. در ادامه، بهترین خودروهای تاریخ 
با درهای گالوینگ را معرفی می کنیم. گفتنی است ترتیب معرفی خودروها 

براساس تاریخ تولید است.

300SL مرسدس بنز
محصول سال ۱95۴

300SL هیچ وقت در کارخانه با کد گالوینگ همراه نبود؛ اما این کوپه  اسپرت 
زیبا نزد عالقه مندان دنیای خودرو با درهای متفاوتش جاودانه ش�ده است. 
مدل رودستر مرس�دس بنز 300SL درهای معمولی داشت؛ اما این درها مانع 
محبوبیتش نش�د. ایده  اصلی طراحی ای�ن مدل زیبا ش�کل گیری بدنه ای با 

خودروهای مجهز به دره�ای گالوینگ یا ط�رح بال پرن�ده  جذابیت خاصی 
دارند. تاریخ نش�ان داده ب�رای ج�ذاب و هیجان انگیزکردن هرچه  بیش�تر 
خودرو، راه های بهتری از افزودن درهای گاولینگ وجود دارد. با وجود این، 
نمی توان نقش این طراحی منحصربه ف�رد در جلب توجه خودروها را نادیده 
گرفت. داس�تان درهای گالوینگ از کجا شروع شد؟ بهترین خودروها با این 
طراحی جالب کدام هستند؟ پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا انتها بخوانید.

درهای گالوینگ چگونه به دنیای خودرو وارد شدند

بهترین خودروهای بال دار

گـزارش
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کم ترین مقاومت ممکن در برابر جریان هوا بود. پس از شکل گیری فریم اصلی 
که ارتفاع آن بیش  از حد انتظار مهندسان مرسدس بنز شد، استفاده از درهای 
معمولی در 300SL  ناممکن به نظر رس�ید؛ بنابراین، ط�رح درهای گالوینک 
ضروری شد. مرسدس بنز 300SL  از پیشرانه  6 سیلندر خطی 2,996 سی سی 
با قدرت 215 اسب بخار و مجهز به سیستم تزریق مستقیم سوخت استفاده 
می کرد. امکان س�فارش میل س�وپاپ اسپرت مرس�دس هم وجود داشت تا 
قدرت نهایی 300SL  به 240 اسب بخار برس�د. مدل رودستر 300SL  فقط با 

میل سوپاپ اسپرت تولید شد.
مرس�دس بنز 300SL  که کمتر از 2,700 دس�تگاه مدل کوپه و رودستر از آن 
تولید ش�د، یکی از خودروهای گران  و لوک�س  دهه  1950 بود و بس�یاری از 
ش�خصیت های برجس�ته   جهان این مدل را خریدند. بنیان گذار خودروهای 
مجهز به درهای گالوینگ، یکی از مدل های کالسیک ارزشمند  امروز محسوب 

می شود.

ِدتوماسو منگوستا
محصول سال ۱96۷

تیم مهندس�ی ش�رکت ایتالیایی »ِد توماس�و« )De Tomaso( با همکاری 
»جورجتو جوج�ارو«، ایده  متفاوت دره�ای گالوینگ را ارائ�ه داد. زمانی که 
می توان پوشش موتور را گالوینگ کرد و جذابیت بیشتری به خودرو بخشید، 
چه نیازی به درهای غیرکاربردی اس�ت؟ ِد توماس�و در اولین سوپراسپرت 
تولیدی خود با نام منگوستا )Mangusta(، درهای گالوینگ را برای پوشش 
بخش پیش�رانه و قوای فنی به کار برد. در زبان ایتالیایی منگوس�تا به معنی 
»َخدنگ« است. لوالی پوش�ش روی موتور و قوای فنی منگوستا درست در 
وس�ط بدنه و بخش انتهایی قرار داش�ت. با بازکردن دو در به صورت بال های 
پرنده، پیشرانه  8 س�یلندر Vش�کل 5 لیتری فورد با قدرت 221 اسب بخار 
به نمایش گذاش�ته می ش�د. البته، نمون�ه  4.7 لیتری این خ�ودرو هم تولید 
شد. »الِ آندرو ِد توماس�و« دوست صمیمی »کرول ش�لبی« بود. بسیاری از 
کارشناس�ان بر این باورند که دلیل نام گذاری منگوس�تا )خدن�گ قاتل مار 
کبرا اس�ت(، جایگزینی نمونه  مسابقه ای این مدل با ش�لبی کبرا بود. البته، 
به دلیل همکاری شلبی در تولید فوردGT40، این پروژه به سرانجام نرسید. 
ِد توماسو منگوستا که حدود 400 دستگاه از آن تا سال 1972 تولید شد، یکی 
 Kill از خودروهای ایتالیایی خاص است که از آن در فیلم هایی مثل نسخه  دوم

Bill و Seconds 60 Gone in استفاده شده است.

C۱۱۱ مرسدس بنز
محصول سال ۱9۷0

سری خودروهای C111 مرس�دس بنز در دهه  1960 و 1970 با هدف آزمایش 
فناوری های جدید شامل پیشرانه های َونکل )Wankel( و دیزل و توربوشارژ 
درکنار سیس�تم تعلیق چنداتصالی، کابین چرمی، سیستم تهویه و درهای 
گالوینگ تولید ش�دند؛ بنابرای�ن، مدل ه�ای C111 دقیقا خ�ودرو جاده ای 
یا مفهومی نیستند. س�ری C111 مرس�دس بنز را می توان نس�ل نمونه های 
آزمایش�ی نس�ل جدید درهای گالوینگ و مقدمه ای ب�رای جایگزین مدرن 

300SL  توصیف کرد. سری اول C111 محصول سال 1969 از بدنه  فایبرگلس 
و پیش�رانه  ونکل انژکتوری با 3 روتور استفاده می کرد. س�ری دوم در سال 
1970 با پیشرانه  ونکل مجهز به 4 روتور و 350 اس�ب بخار قدرت تولید شد. 
این مدل می توانست به نهایت سرعت 300 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند. 
در نمونه های بعدی C111، مهندس های مرس�دس بنز باتوجه  به مصرف زیاد 
سوخت پیشرانه  ونکل، از موتورهای دیزل اس�تفاده کردند. در مجموع، 13 
دستگاه سری اول و دوم با پیش�رانه ونکل و 2 دستگاه سری سوم با پیشرانه  
دیزل و رکوردگیری در پیس�ت Nardo Ring و یک دستگاه سری چهارم 
با پیش�رانه V8 تولید ش�دند که در دهه  1960، بخش زی�ادی از صفحه های 
 C111 نش�ریه های خودرویی را ازآن خ�ود کردن�د. حاصل آزمایش س�ری
مرسدس بنز، مدل مفهومی C112 سال 1991 با پیشرانه  12 سیلندر V شکل 
 C111 6 لیتری شد؛ اما مرسدس بنز نمونه  نهایی این مدل را تولید نکرد. سری
حاصل ذهن خ�الق »فردریک گایگ�ر« فقید، طراح مدل های مرس�دس بنز 

540K  و 300SL  بود.

Bulldog استون مارتین
محصول سال ۱9۷9

مدل مفهومی بولداگ در  مقایس�ه  با دیگر محصوالت استون مارتین در دهه  
1970 و 1980، طراحی بسیار متفاوتی داشت. اس�تون مارتین بولداگ با کد 
  )Doctor Who(»به شخصیتی از برنامه ی تلویزیونی »دکتر هو DP K9,01
اش�اره می کند. این خودرو حاصل قل�م طراحی »ویلیام تون�ز فقید«، خالق 
استون مارتین DBS سال 1967 و استون مارتین الگوندا سال 1974 و ِجنسن 
هیلی سال 1972 است. به دلیل طراحی خاص بولداگ، درهای معمولی طول 
زیادی داشتند؛ به همین  دلیل، طرح گالوینگ برای این مدل متفاوت انتخاب 
شدند. استون مارتین بولداگ که به دلیل هزینه های گران، فقط یک دستگاه 
از آن تولید شد، به پیشرانه  8 سیلندر Vشکل 5.3 لیتری تویین توربوشارژ 
با قدرت 700 اسب بخار مجهز بود. تیم مهندسی استون مارتین نهایت سرعت 
این مدل را 381 کیلومتر بر س�اعت اعالم کرد؛ اما در آزمون س�رعت، 307 
کیلومتر بر ساعت حداکثر سرعت خودرو گالوینگ بریتانیایی ها بود. یکی از 
ویژگی های برجسته  استون مارتین بولداگ، 5 چراغ مرکزی مخفی شونده در 
جلو بود. این مدل خاص و تک نمونه در س�ال 2011، بیش از یک میلیون پوند 

قیمت خورد.

۱2-DMC دلورین
محصول سال ۱98۱

 ،)DeLorean( 12، تنها محصول شرکت آمریکایی دلورین-DMC احتماال
در تاریخ خودروهای مجهز به درهای گالوینگ یکی از معروف ترین ها باشد. 
DMC-12 یکی دیگر از طراحی های »جورجتو جوجارو« اس�ت که با قیمت 
مناسب در کالس خودروهای اسپرت عرضه ش�د. این مدل با وجود طراحی 
نفس گیر، قوای فنی هیجان انگیزی نداشت. پیشرانه  6 سیلندر Vشکل 2.6 
لیتری با قدرت 130 اس�ب بخار نهایت چیزی بود که درحدود 10,000 دستگاه 
تولیدی دلورین DMC-12 وجود داش�ت. هم چنین، خالق این برند یکی از 
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رسوایی های بزرگ  خودروسازی را هم به بار آورد. »جان دلورین«، خالق مدل 
افسانه ای پونتیاک GTO، قبل از بنیان شرکت خودروسازی دلورین، معاون 
مدیرعامل بخش وانت و خودروهای جنرال موتورز بود که س�رانجام در سال 
1973، این ش�رکت آمریکایی را ترک کرد. با وجود اینکه دلورین با س�اخت 
مدل DMC-12  در دهه  1980 شهرت فراوانی کسب کرد، مشکالت مالی این 
برند تازه تأسیس فراوان بود. در سال 1982، دلورین با اتهام حمل 27 کیلوگرم 
کوکائین و سپس، احتمال فروش 100 کیلوگرم کوکائین به قیمت 24 میلیون 
دالر )حدود 61 میلیون و 500 دالر با نرخ امروز( بازداش�ت شد. دلورین قصد 
داشت با فروش کوکائین سرمایه  الزم برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت 
 )FBI( خود را مهیا کند. البته، دلورین قربانی عملیات پلیس فدرال آمریکا
شد. یکی از خبرچین های FBI با همکاری مأموران پیشنهاد فروش کوکائین 
به دلورین را داد تا از ورشکس�تگی ش�رکت DMC جلوگیری شود. وکالی 
دلورین با اظهار اغفال عمدی دلورین از موکل خود دفاع کردند که سرانجام، 
دادگاه به »بی گناهی« رأی داد. جان دلورین پس از این رسوایی و ورشکستی 

شرکت DMC، کمتر در همایش های عمومی دیده شده است.

گامپرت اپولو
محصول سال 2005

س�ال 2004 بود که »رولن�د گامپ�رت«، مدیر س�ابق آئودی اس�پرت، پس 
 Gumpert از 25 ب�رد در مس�ابقات رال�ی قهرمان�ی جه�ان، برن�د
Sportwagenmanufaktur را ب�ا ه�دف تولید خودروهای مس�ابقه ای 
قدرتمند تشکیل داد که مجوز تردد جاده ای داشته باشند. اولین محصول این 
شرکت سوپراسپرت اپولو)Apollo(  بود. این مدل در 3 نسخه  استاندارد و 
اسپرت و مسابقه ای با نهایت سرعت 360 کیلومتر بر ساعت و زمان 3.1 ثانیه 
در آزمون س�رعت صفر تا 100 کیلومتر بر س�اعت تولید ش�د و از پیشرانه  8 
سیلندر V شکل 4.2 لیتری تویین  توربو شارژ س�اخت آئودی با قدرت های 
641 و 690 و 789 اس�ب بخار بدنه  آیرودینامیک و درهای گالوینگ استفاده 
می کرد. سوپراسپرت اپولو تا سال 2012 تولید ش�د و در سال 2013، شرکت 
 Apollo Automobile گامپرت ورشکسته شد و سال 2016، با تغییر نام به
و خروج رولند گامپرت احیا شد. جدیدترین محصول اپولو ابرخودرو اینتنسا 
اموزیونه )Intensa Emozione( است که مانند مدل قبلی این برند، بازهم 
از درهای گالوینگ استفاده می کند. ناگفته نماند این مدل هنوز عرضه نشده 

است.

SLS AMG مرسدس بنز
محصول سال 20۱0

سال ها پس از تولید 300SL، مرسدس بنز به  فکر عرضه   جایگزینی شایسته  
برای بنیان گذار خودروهای مجهز به درهای گالوینگ افتاد. SLS که محصول 
جدید دپارتمان Mercedes-AMG مرسدس بنز بود، فقط درهای گالوینگ 
را از 300SL به  ارث برد و بیشتر جایگزین مرسدس مک الرن SLR محسوب 
می ش�د. باید اعتراف کرد ویژگی های SLS مثل اولین محصول با مهندس�ی 
تمام و کمال AMG، پیش�رانه  8 س�یلندر V ش�کل 6.2 لیتری ب�ا بیش از 

560 اس�ب بخار قدرت، طراحی نفس گیر، صدای فوق الع�اده جذاب و تولید 
نسخه های مختلف GT و Black Series و حتی برقی، در نگاه عموم به اندازه  
 SLS که جایگزین AMG GT درهای گالوینگ برجسته نیستند. مرسدس

در سال 2015 شد، از درهای گالوینگ استفاده نمی کند.

پاگانی هوایرا
محصول سال 20۱2

ش�رکت ایتالیایی پاگانی)Pagani(  کار س�ختی در تولید مدلی شایس�ته 
به عنوان زوندا )Zonda( تکرارنشدنی داش�ت. هوایرا )Huayra( طراحی 
مدرن تر و قدرت و فناوری های بیش�تر را درکنار درهای گالوینگ داش�ت؛ 
اما به دلیل اس�تفاده از پیشرانه  12 س�یلندر Vش�کل 6 لیتری AMG با دو 
توربوش�ارژر و 720 اس�ب بخار قدرت، به خوش صدایی زوندا نیست. درهای 
گالوینگ هوایرا در  مقایسه  با دیگر خودروها، با زاویه ی بیشتری بازمی شوند 
تا کابین پرزرق وبرق این سوپراسپرت ایتالیایی به نمایش گذاشته شود. جالب 
این اس�ت ابتدا قرار بود مدل رودس�تر پاگانی هوایرا هم از درهای گالوینگ 

استفاده کند؛ اما درنهایت درهای معمولی در نسخه  کروک استفاده شدند.

X تسال مدل
محصول سال 20۱5

در نگاه اول، ش�اید اس�تفاده از درهای گالوینگ در خودرو خانوادگی برقی 
 X عجیب به نظر برس�د؛ ام�ا این ای�ده بدون ش�ک در جذابیت تس�ال مدل
کمک کننده بوده است. تس�ال اصرار دارد برای جذابیت بیش�تر و بازاریابی 
بهتر، درهای مدل X را فالکون توصیف کند؛ ولی می دانیم فرقی بین گالوینگ 
و فالکون نیس�ت. اس�تفاده از این طرح در درهای عق�ب برخالف مدل های 
سوپراسپرت و اس�پرت برندهای مختلف کاربردی تر است. هم چنین، مدل 
X به برنامه  جالبی مجهز است که با فشار یک دکمه، رقص تماشایی چهاردر 
به نمایش گذاشته می شود. تس�ال مدل X با ظرفیت 7 سرنشین و رکورددار 
گینس بکسل سنگین ترین وزن با خودرو برقی جاده ای، در گران ترین نسخه 

تنها به 3 ثانیه زمان نیاز دارد تا به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد.

Quant F
محصول سال 20۱5

درب�اره  م�دل تمام برق�ی Quant F و ش�رکت تازه تأس�یس سوئیس�ی 
nanoFlowcell، به  ویژه فناوری باتری های جریانی )Flow Battery(، بحث 
و حاشیه های زیادی وجود دارد. البته مشخصات فنی محصوالت این شرکت 
هم کامل نیست. Quant F مدلی مفهومی و اس�پرت با ظرفیت 4 سرنشین 
است که دو در گالوینگش فضای زیادی برای ورود و خروج کابین دردسترس 
قرار می دهند. هنوز تولید مدل های برقی این ش�رکت ش�امل Quant E و 

Quant F و سری Quantino تأیید نشده است.

گـزارش
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کمپان�ی ف�ورد در نظ�ر دارد در راس�تای کاهش 
هزینه ها، بی�ش از یک هزار نفر را در س�ایت های 

تولیدی بریتانیا تعدیل کند. 
بیست و چهار ساعت پس از آنکه کمپانی فورد هم 
مانند کمپانی جگوار نسبت به احتمال از بین رفتن 
مش�اغل اعالم خطر کرد، خبری مبنی بر تصمیم 

کمپانی فورد نسبت به تعدیل گرفته شد. 
به نظ�ر می رس�د ک�ه خودروس�از آمریکای�ی 
برنامه ریزی برای تعدیل 1150 نف�ر، از جمله 1000 
نف�ر در کارخانه موت�ور Bridgend خ�ود را در 
نظ�ر گرفته، مابق�ی اف�راد از ن�اوگان حمل ونقل 
این ش�رکت خواهد ب�ود ک�ه تاثیر ش�گرفی بر 
کامیون داران و صنعت حمل ونقل بریتانیا خواهد 
داش�ت. این تعدیل در دو فاز و تا سال 2021 اجرا 
خواهد ش�د. هرچند فورد از تائید رسمی اعداد و 
ارقام خودداری کرد و آن را به مشورت با اتحادیه 
کارگری منوط ک�رد. اما بعید اس�ت برنامه تغییر 
جدی و مهمی داشته باشد. س�ایت »بریجند«، از 
قوی ترین و قدیمی ترین سایت های تولید کمپانی 

فورد است که در سال 1950 تاسیس شده است. 
بزرگ ترین اتحادیه کارگ�ری بریتانیا، قول داده 
بود تا علیه هرگونه انفصال اجب�اری مبارزه کند. 
»دس کوین«، س�خنگوی اتحادیه کارگران برای 

صنعت خودرو، گفت: »این یک ضربه ویرانگر برای 
کارکنان و اعضای خانواده آنها اس�ت و هم چنین 
تاثیرات س�نگینی بر اقتص�اد و زنجی�ره تامین 

بریتانیا خواهد داشت.«
عوامل متعددی در ای�ن تصمیم جنجالی موثرند، 
که مهم ترین آنها شرایط چالش برانگیز بازار برای 
خودروس�ازان اس�ت که فقدان یک اس�تراتژی 
منسجم صنعتی از دولت انگلیس و عدم اطمینان 
ایجاد شده ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه به آن 

دامن زده است.
در طول دو دهه گذشته، رنسانس بزرگی را تجربه 
کرده است. اما چالش اصلی برای دولت، سازندگان 
خودرو و اتحادیه های کارگری در آینده نزدیک، 
برای حفظ محیط زیس�ت خواهد بود. فورد برای 
مقابله با این چالش ها و به منظور افزایش سوددهی، 
دست به تغییرات اساسی در سایت های اروپایی 
خود زده اس�ت که ازجمله مهمترین آنها، تعدیل 

در سایت برتانیا است. 
س�خنگوی حزب کارگر در واکنش به این تصمیم 
فورد گف�ت: »این تصمیم�ی فاجعه بار اس�ت که 
عواق�ب آن کل بریتانی�ا را متاثر خواه�د کرد.« 
ش�رکت فورد ای�ن  کار را به منظور حفظ حاش�یه 
سود و در راستای سیاست های کلی کاهش هزینه 

در اروپا انج�ام خواهد داد. ای�ن تعطیلی به معنی 
آن اس�ت که فورد از بازار ون در اروپا و هم چنین 
بازار خ�ودرو اتومات این قاره کن�ار خواهد رفت. 
مدی�ر بخش اروپ�ا و آفریقای فورد معتقد اس�ت 
گرفتن چنی�ن تصمیمات س�ختی ب�رای گذار و 
پوست اندازی ش�رکت الزم و ضروری است. فورد 
در نظر دارد، روی بخش های آینده دار و پایدارتری 
س�رمایه گذاری کند تا هم بتواند نیاز مش�تریان 
را تامین کن�د، هم مناف�ع س�هامداران را تامین 
کند. هم چنی�ن کارخانه ه�ای روور و جگوار جزو 
بخش هایی هس�تند ک�ه از این ط�رح، بی نصیب 

نخواهند بود. 
این تصمیمات در اثر کاهش تقاض�ای خودرو در 
کش�ور چین و قوانین س�خت گیرانه دولت ها در 
اثر رس�وایی خودروهای دیزلی در اروپا است که 
چش�م انداز صنعت را تیره و ت�ار می کند. از دیگر 
عوامل موثر، می توان به خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا اش�اره کرد که آینده خودروس�ازی در این 
کش�ورها را با تهدید ج�دی مواجه کرده اس�ت. 
کارخانه خودروس�ازی ژاپنی، هون�دا، هم چنین 
اعالم کرد هم زمان با اجرایی ش�دن برنامه خروج 
به مدت یک هفته کارخانه برتانیا را تعطیل خواهد 
کرد تا عواقب اجرایی شدن خروج را بررسی کند.

کاهش هزینه در فورد، منجر به تعدیل 
هزاران نفر خواهد شد
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تیم مرسدس

لوییس]همیلتون]– 44]]] 	•
والتری]بوتاس]– 77]]] 	•

تیم مرسدس یکی از دو تیمی اس��ت که دو راننده این فصل خود را برای فصل آینده 
نیز نگه داشته اس��ت و از آنجا که پیکان های نقره ای در این فصل، پنجمین قهرمانی 
س��ازندگان خود را بهدس��ت آورند و »لوییس همیلتون« نیز موفق ش��د تا پنجمین 

قهرمانی جهانش را کس��ب نماید، این کار تیم کامال قابل درک اس��ت.

تیم فراری
سباستین]فتل]– 5]]] 	•
چارلز]لکلرک]– 16]]] 	•

»سباستین فتل« به عنوان پنجمین سال حضورش در تیم فراری قرار است سال آینده 
برای این تیم مسابقه بدهد. این در حالی است که یکی از مورد تمجید قرارگرفته ترین 
تازه واردها در تاریخ فرمول یک یعنی »چارلز لکلرک« با خروج از تیم سائوبر، قرار است 
سال آینده به عنوان جایگزین »کیمی رایکونن« برای تیم فراری در کنار این قهرمان 

چهار دوره جهان مس��ابقه دهد.

تیم ردبول
پیر]گسلی]– 10]]] 	•
مکس]ورشتپن]– 33]]] 	•

»گس��لی« از تیم »تورو روس��و« به تیم ردبول انتقال یافت تا در فصل آینده به جای 
»دنیل ریکاردو«، هم تیمی رفیق قدیمی خود از دنیای کارتینگ، »مکس ورشتپن«، 
بشود. آن ها ماشینی را در سال آینده خواهند راند که موتور هوندا بر روی آن قرار دارد 

و آن ها باید بهترین تالش خود را برای تطبیق موتور هوندا با ماش��ین بکنند.

تیم رنو
دنیل]ریکاردو]– 3]]] 	•
نیکو]هالکنبرگ]– 27]]] 	•

در یکی از بزرگ ترین نقل و انتق��االت راننده ها برای فص��ل 201۹، »دنیل ریکادو« 
تیم ردب��ول را ترک کرد و به تیم رنو پیوس��ت تا در آنجا در کن��ار »نیکو هالکنبرگ« 
مس��ابقه بدهد. »نیکو هالکنبرگ« نیز در فصل آینده، سومین سال حضورش در این 
تیم انگلیسی-فرانسوی را ش��روع خواهد کرد. فصل 2018 برای تیم رنو بسیار عالی 
بود و از زمان بازگشتشان به فرمول یک در سال 2016، این بهترین فصل حضورشان 

بوده است.

تیم هاس
رومن]گروژان]– 8]]] 	•
کوین]مگنوسن]– 20]]] 	•

به جز تیم مرسدس، تنها تیم دیگری که راننده های خود از فصل 2018 را برای فصل 
بعدی نگه داشته، تیم هاس است. »گروژان« و »مگنوس��ن« موفق شدند تا در فصل 
گذش��ته، به این تیم آمریکایی کمک کنند تا بهترین فص��ل خودش در فرمول یک را 
تجربه نماید. عالوه بر این، تیم هاس، »پیترو فیتیپالدی«، نوه قهرمان دو دوره جهان 

»امرس��ون فیتیپالدی«، را به عنوان راننده تس��ت خود به خدمت گرفته اس��ت.

تیم مک الرن
لندو]نوریس]– 4]]] 	•
کارلوس]ساینز]– 55]]] 	•

تیم مک الرن به طور کل، ترکیب خود را تغییر داده است. »کارلوس ساینز« از تیم رنو 
به این تیم پیوس��ته و »لندو نوریس« تازه وارد نیز از فرمول 2 به این تیم اضافه شده 
تا در درون دومین ماشین مک الرن بنش��یند. او با چندین جلسه تمرین آزاد در فصل 

2018 برای تیم مک الرن، خود را برای فصل 201۹ آماده کرده اس��ت.

ترکیب تیم ها در آستانه فصل جدید فرمول یک

رقابت نزدیک فراری و مرسدس

با رس�می ش�دن پیوس�تن »لنس اس�ترول« به تیم »ریس�ینگ پوینت« یا همان »فورس ایندیا« س�ابق که دور از انتظار نیز نبود، و 
هم چنین تایید حضور »الکس�اندر آلبون« در تیم »تورو روس�و«، اکنون تمام راننده هایی که در فصل 2019 فرمول یک مس�ابقه 

خواهند داد، مشخص ش�دند. به گزارش خودروتک، بنابراین، در این مطلب مش�خص خواهیم کرد که کدام راننده ها در تیم خود باقی 
ماندند، کدام راننده ها به تیمی دیگر پیوس�تند و کدام راننده ها برای اولین بار در فرمول یک حضور پیدا خواهند کرد.

مـسـابـقـه
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تیم سائوبر
کیمی]رایکونن]– 7]]] 	•
آنتونیو]جوویناتزی]– 99]]] 	•

یکی دیگ��ر از تیم هایی که ب��رای فصل آینده 
راننده های کامال تازه ای خواهد داش��ت، تیم 
سائوبر است. »کیمی رایکونن« پس از »ژاک 
ویلنوو«، اولین قهرم��ان جهان خواهد بود که 
برای این تیم سوییس��ی مس��ابقه خواهد داد. 
»آنتونی��و جووینات��زی« ک��ه فارغ التحصیل 
آکادمی فراری است، هم تیمی رایکونن برای 

فصل 201۹ خواهد بود.

تیم ویلیامز
رابرت]کوبیتسا]– 88]]] 	•
جورج]راسل]– 63]]] 	•

در یک��ی از موردانتظارترین بازگش��ت ها در 
تاریخ این ورزش، »رابرت کوبیتسا« در فصل 
آینده برای اولین بار از س��ال 2010 مس��ابقه 
خواه��د داد. ای��ن راننده لهس��تانی هم تیمی 
»جورج راس��ل«، قهرمان فرم��ول دو، در تیم 
ویلیامز خواهد بود. ویلیامز در فصل گذش��ته 
یکی از بدترین فصل های خود در تاریخ فرمول 
یک را داش��ت و وظیفه ای��ن دو راننده بهبود 

وضعیت تیم خواهد بود.

بدترین های فرمول یک
در آس��تانه آغاز فصل جدید فرم��ول یک، بد 
نیس�ت نگاهی بیندازیم به بدترین رانندگان س�ال های اخیر این مسابقات. 
در س�رزمین فرمول یک، ش�ما راه های زیادی برای جاودانه ش�دن ندارید، 
اما باید دانست که تنها راه جاودانه ش�دن در این عرصه، مردن در پیست یا 
کسب افتخارات نیس�ت و ش�ما با بدترین بودن نیز می توانید نام خود را در 
ذهن طرفداران فرمول یک ثبت کنید! بد در پیچ ها، بد در س�بقت ها و بد در 

همه چیز، جز بد بودن! پرچم های س�یاه خود را آماده کنید!
10.]الکس]یونگ]]]

اولین راننده پرداختی -رانندگانی که بدون اس��تعداد کافی و تنها با داشتن اسپانسر 
وارد رقابت ها شده اند- لیست ما، یک راننده مالزیایی است که افتخارات بسیارکمی در 
فرمول سه و سه هزار و نیپون به دست آورده. او اولین مالزیایی است که در رقابت های 
فرمول یک شرکت داش��ته و این کار را در گرندپری ایتالیا س��ال 2001 انجام داد و 
به کمک اسپانسر خود –شرکت بازرگانی مگنوم– با تیم میناردی قرارداد امضا کرد و 
او در دو مسابقه سال از رقابت کنار رفت و در رقابت دیگر، رده شانزدهم را کسب کرد.

9.]مارکو]آپیسال]]]
آپیسال به این دلیل در لیست ما قرار گرفت، زیرا کوتاه ترین مدت حضور در 
رقابت های فرمول یک در تاریخ این رقابت ها را از آن خود کرده اس�ت. او با 
ماشین جوردن در گرندپری ایتالیا 1993 شرکت کرد و در یپچ اول با راننده 
تیم س�ائوبر، »جی جی لیتو« برخورد ک�رد و با تنها 800 مت�ر رقابت، از دور 
مس�ابقه کنار رفت و برای مس�ابقه بعدی در پرتغال، تیم امانوئله نسپتی را 
جایگزین آپیسال کرد تا او دیگر هیچ وقت در فرمول یک نراند و ما هیچ وقت 
نفهمیدیم که او چقدر خوب اس�ت و ش�اید بیش�تر از بد بودن، او بدشانس 
اس�ت. البته کل افتخارات دوران موتوراسپورت او قهرمانی در فرمول 3000 

ژاپن است.
8.]لوکا]بادوئر]]]

شاید عجیب باشد که قهرمان س��ابق فرمول 3000 و فردی که بیشترین زمان را در 
پست رانندگی تست فراری گذرانده، در لیست بگذاریم، اما این آمار هستند که درباره 

رانندگان قضاوت می کنند.
بادوئر بیش��تر از هر راننده ای در تاریخ فرمول یک در این رقابت ها شرکت کرده و در 
کسب امتیاز ناموفق بوده است. راننده ایتالیایی، رقابت خود را از تیم BMS آغاز کرد 
و در ادامه راننده تست فراری شد و 10 سال در این جایگاه ایستاد و بعد ازمصدومیت 

شدید »فلیپه ماسا« در گرندپری مجارستان راننده اصلی تیم شد و با عملکرد بسیار 
بد در دو رقابت والنس��یا و بلژیک با فراری موفق به کسب امتیاز نش��د و »جیانکارلو 

فیزیکال« جای او را در تیم گرفت.
7.]تاکی]اینو]]]

همه »تاکی اینو« را بیش�تر با تصادف های خنده دار در فصل پرحادثه 1995 
می شناس�ند. او در اولین رقابت خ�ود در دور تعیین خ�ط گرندپری موناکو 
زمانی که منتظر بود که به پیت کشیده شود، راننده رنو از پشت به او برخورد 

کرد و خودرو او به هوا پرت ش�د.
در همان سال و در گرندپری مجارستان پس از سوختن موتور و از دور رقابت 
کنار رفتن، به کنار پیست رفت تا به مارشال ها کمک کند که آتش را خاموش 
کنن�د، اما خ�ودرو راننده دیگری ب�ا او برخورد ک�رد! اینو در پای�ان رقابت 
صدمه ای ندید، اما پس از اتمام فصل از رقابت ه�ای فرمول یک خداحافظی 

ک�رد.
شاید بشود نام اینو را نیز در لیس�ت بدش�انس های فرمول یک قرار داد…

6.]یوجی]ایده]]]
دومین راننده ژاپنی لیس��ت ما اما، پیرترین راننده تازه کار فرمول یک اس��ت و اولین 

تجربه حضور او در فرمول یک به س��ال 2006 و 31 س��الگی او بازمی گردد!
راننده تیم س��وپر آگوری به طرز واضحی کندتر از هم تیمی خود »تاکوما س��اتو« بود 
و نتوانس��ت در بحرین و مالزی مسابقه را به پایان برس��اند. ابرراننده ژاپنی ما، در دور 
تعیین خط استرالیا اجازه عبور به »روبنز باریکلو« را نداد و مدت ها این راننده را پشت 
خود نگاه داشت. در مس��ابقه همین گرندپری نیز بارها و بارها اس��پین شد و یکی از 
کمدی ترین مسابقات تاریخ فرمول یک را س��اخت، اما بدترین اشتباه او در تصادف با 
»کریستین آلبرس« در دور گرم کردن گرندپری سن مارینو بود که باعث باطل شدن 

گواهینامه رانندگی در فرمول یک او ش��د!
5.]آدرین]کمپوس]]]

»مایکل جوردن« فرمول یک در 14 مسابقه از 16 مسابقه خود از دور رقابت کنار رفت!
اولین رقابت او در فرمول یک در سال 1۹87 به طرز خنده داری در دور تعیین رده به 

اتمام رس��ید. چرا؟ زیرا گذاش��تن گوش گیرهایش را فراموش کرده بود!
4.]جیووانا]آماتی]]]

راننده توسعه اسکاتلندی تیم ویلیامز، »سوزی ولف« آخرین زنی بود که به فرمول یک 
راه یافت، اما او اولین این عرصه نبود و یکی از بدترین تالش های زنان برای رسیدن به 

فرمول یک متعلق به »جیووانا آماتی« ایتالیایی اس��ت.
اولین تجربه او در فرمول یک با تی��م بنتون بود که خیلی ها معتق��د بودند دلیل این 
رانندگی رابطه عاشقانه بین او و مدیر تیم اس��ت. آماتی در سال بعد، پس از شکست 
برابهام در به خدمت گرفتن »آکیهیک��و ناکایا« راننده ژاپنی فرمول 3000 به این تیم 
پیوست و یکی از بدترین تجربه های رانندگی تاریخ در فرمول یک را در این تیم به ثبت 
رساند. او در اولین رقابت خود با ماشین برابهام و در تمرین گرندپری آفریقای جنوبی 
حدود شش بار اسپین شد و زمان ثبت شده او در دور تعیین خط نیز ۹ ثانیه کمتر از نفر 

اول و چهار ثانیه کمت��ر از هم تیم��ی خ��ود یعن��ی »اری��ک ف��ن« در پوئل��ه ب��ود.
پ��س از ناتوان��ی در دور تعیین خ��ط مکزیک و برزی��ل، او اخ��راج و »دیمون هیل« 

جانشینش شد.
3.]ژین]دنیس]دالتراز]]]

»ژین دنیس دالتراز« در واقع زمانی که در فرمول 3000 رقابت می کرد، در پیس��ت 
خرز در مقابل »جیووانا آماتی« راند و از او شکس��ت خورد، اما دوران فرمول یک او از 
کوتاه ترین هاست و او تنها در سه مسابقه شرکت کرده است و با پرداخت میزان زیادی 

پول، به تیم الروس��ه پیوس��ت و عملکرد ناامیدکننده ای از خود به جا گذاش��ت.
2.]آل]پیسه]]]

راننده کانادایی در رقابت های موتوراس��پورت خانگی خود بس��یار خوب بوده و حتی 
در تاالر مشاهیر موتوراسپورت کانادا قرار دارد، اما متاسفانه عملکرد او در فرمول یک 
به شدت ناامیدکننده بوده است و تنها راننده تاریخ اس��ت که به دلیل رانندگی بسیار 
کند از دور تعیین خط حذف ش��ده اس��ت و در گرندپری کمدی کان��ادا درحالی که 
چندین دور از »جکی استوارت« رهبر مس��ابقه عقب تر بود، دست به دفاع کردن زد و 

از دور رقابت کنار رفت.
1.]چانوک]نیسانی]]]

مرد میلیاردر و تاجر اس��رائیلی جایگاه خود در تیم میناردی را با قیمت بسیار بسیار 
هنگفتی خرید و به عنوان یک تفریح در سن 41 سالگی در تمرین گرندپری مجارستان 
2005 شرکت کرد و بارها و بارها با سرعت زیاد اسپین شد و به بیرون پیست رفت تا 

رقابت جالبی را تقدیم دوربین های خبرنگاران کند!
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صنعت خودروس�ازی در ایران و ترکیه، تقریبا به صورت هم زمان ش�روع 
شد. طی این سال ها رقابت از نظر تیراژ تولید در جریان بوده است. فاصله 
یکی دو رتبه ای ایران و ترکیه از نظر تیراژ تولی�د، حاکی از رقابت پایاپای 
بین دو کشور دارد. اما میزان اثربخش�ی و اهمیت این صنعت در دو کشور 
بسیار متفاوت است. صنعت خودرو در ترکیه صادرات بسیار موفقی دارد 
و بیراهه نیس�ت اگر بگوییم در کنار توریس�م یکی از ارکان اصلی اقتصاد 
این کشور را تشکیل می دهد. چنین شاهرگ حیاتی ای می تواند به پاشنه 
آشیل هر کشوری نیز تبدیل ش�ود و همانند ایران با وقوع تحریم ناشی از 
اختالفات سیاس�ی، اقتصاد یک کش�ور را زمین گیر کند. برخی معتقدند 
صنعت خ�ودرو ترکیه به علت ادغ�ام در بازاهای جهان�ی غیرقابل تحریم 
اس�ت. عضویت ترکیه در GATT »موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت« 
در اکتبر س�ال 1951 و هم چنین عضویت آن در سازمان تجارت جهانی در 
مارس 1995 به رشد و پیش�رفت صنعت خودرو ترکیه که گام های اساسی 
خود را در سال های دهه شصت میالدی برداشته، کمک شایانی کرده است؛ 
به گونه ای که امروزه تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان به نام خودرو دنیا 
در این کشور س�رمایه گذاری کرده و ضمن تولید و فروش محصوالت خود 
در بازار داخلی به صادرات از این کش�ور به بازارهای موردنظر خویش نیز 
اقدام کرده اند. با 13 خودروساز اصلی از قبیل فورد اتوسان، حاتات تراکتور، 

هوندای ترکیه، هیوندای آسان، کارسان، مرسدس بنز ترک، ام آ ان ترکیه، 
اتوکار، اویاک رنو، تمسا، توفاش )شرکت س�هامی اتومبیل سازی ترکیه(، 
تویوتا ترکی�ه، ترک تراکت�ور و درمجموع با قریب به 1939 ش�رکت فعال 
در صنعت خودرو شامل خودروس�ازی و قطعه سازی، با 83 مرکز تحقیق و 
توسعه، نقش 15درصدی این صنعت در اشتغال از اهمیت شایانی برخوردار 
اس�ت. در کنار خودروس�ازان مذکور، خودروس�ازان ترک دیگری عمدتًا 
در زمینه تولید خودروهای تجاری و کش�اورزی فعال ب�وده، ضمن رقابت 
و افزایش تخصص و قابلیت ه�ای خود، نقش درخوری ب�رای خود در بازار 
این کش�ور و هم چنین صادرات دس�ت وپا کرده اند. عالوه بر این، واردات 
قابل توجه خ�ودرو به ترکیه ک�ه جزییات آن ارائه خواهد ش�د، نش�ان از 
یکپارچگ�ی عمیق صنعتی و اقتص�ادی ترکیه با دنیا دارد. ب�ه بیان دیگر، 
ترکیه نه تنها به عنوان کشور تولید و صادرکننده خودرو و قطعات شناخته 
می ش�ود، بلکه حجم باالیی از نیازهای داخلی و تنوع محصوالت موردنیاز 
خود را از طری�ق واردات تأمین می کن�د. درنتیجه حضور خودروس�ازان 
به نام در ترکیه و هم چنین واردات قابل توجه خودرو به این کشور، صنعت 
قطعه سازی آن نیز پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است؛ به گونه ای که 
عمده قطعات و مجموعه های مورد نیاز این خودروسازان توسط آن ها تولید 
و تأمین می شود. عالوه بر این، تولیدکنندگان نامدار قطعات و مجموعه های 

چرا صنعت خودرو ترکیه غیرقابل 
تحریم است؟

گـزارش
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خودرو نیز در این کش�ور ضمن س�رمایه گذاری و تولید برای بازار داخلی 
نس�بت به صادرات قطعات و مجموعه ها به س�ایر کش�ورها نی�ز مبادرت 
می ورزند ک�ه از جمله می توان به ش�رکت هایی نظیر ب�وش، والئو، گرامر، 

سی بی آی، ماگنتی مارلی، دلفی و یازاکی و ... اشاره کرد.
صنعت خودرو سه درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را در سال 2016 به خود 
اختصاص داده، نقش 5,6 درصدی در درآمدهای مالیاتی این کشور داشته 
است. در چهار س�ال منتهی به س�ال 2016 ، 4 میلیارد و 750 میلیون دالر 
س�رمایه گذاری خارجی جدید در این بخش انجام شده است. بی شک این 
صنعت اکنون جایگاه قابل توجهی در ترکیه دارد و به این دلیل است که در 
ابتدای این نوش�تار از آن به عنوان نیروی محرکه صنع�ت و اقتصاد ترکیه 
یاد شد. شایان ذکر اس�ت که در ابتدای ماه نوامبر سال 2017 در مراسمی 
با حضور آقای اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پ�روژه خودرو ملی ترکیه با 
حمایت دولت و مش�ارکت پنج هولدینگ و گروه اقتصادی بزرگ با هدف 
تولید نمونه در س�ال 2019 و تولید تجاری در س�ال 2021 آغاز شد. اگرچه 
در ابتدا توس�عه و تولید خودرو هیبریدی و س�پس تمام الکتریکی مدنظر 
بوده اس�ت، ولیکن تصمیم نهایی در این خصوص به مشارکت کنندگان در 
این پروژه محول شده تا متناس�ب به نیاز و تمایل بازار نسبت به سرانجام 
آن تصمیم گیری کنند. گرچه این پروژه از نظر بعضی از کارشناسان داخلی 
و خارجی جاه طلبانه به نظر می رسد و به موفقیت آن با دیده شک و تردید 
می نگرند، ولیکن باتوجه به بلوغ صنعت خودرو ترکیه که حاصل س�الیان 
متمادی حضور خودروسازان و قطعه سازان بین المللی در این کشور و کسب 
تجربه چه در زمینه طراحی و تولید قطعات مطابق با استاندارهای روز دنیا 
و چه در زمینه مونتاژ خودرو بوده، پش�توانه و بستر الزم برای دستیابی به 
اهداف و تجاری کردن این پروژه وجود دارد. به بیان س�اده، زیرساخت ها 
و بستر فنی و مهندس�ی الزم برای تعریف و پیش بردن چنین پروژه ای در 
ترکیه بی شک بیشتر از هر زمانی فراهم است. کشور ترکیه با تولید ناخالص 
ملی دو تریلیون دالر، سیزدهمین اقتصاد دنیا است و در رقابتی تنگاتنگ با 
ایتالیا، مکزیک و فرانسه برای قرار گرفتن در لیگ ده اقتصاد برتر دنیا است. 
طی سال های 2003 تا 2016 با متوسط رشد ساالنه 5,6 درصد، متوسط نرخ 
تورم زیر 10 درصد، به س�رانه تولید ناخالص ملی 10870 دالر دست یافته 
است. در نمایه زیر تغییر ابعاد طبقات مختلف جمعیتی ترکیه در سال های 
2002 و 2016 به وضوح مؤید آمار و افزایش قدرت خرید شهروندان ترکیه 

است.

۱. وضعیت صنعت خودرو ترکیه در سال 
20۱6

الف:]تولید]خودرو]]]
طبق آمار و داده های موجود، صنعت خودرو ترکیه ظرفیت تولید 1 میلیون 
و 850 هزار انواع خودرو را داراس�ت. ب�ا این وجود، در س�ال 2016 تولید 
انواع خودرو با 9درصد افزایش نسبت به س�ال 2015 به عدد 1,536,673 
دستگاه رسید. تولید انواع خودرو سواری با 20درصد افزایش در مقایسه 
با سال 2015 به 950,888 دستگاه رس�ید. برخالف خودرو سواری، تولید 

انواع خودرو تجاری سبک و سنگین، باری و مسافری با 6درصد کاهش رقم 
535,039 را در پایان سال ثبت کرد. تولید انواع تراکتورهای کشاورزی نیز 
با یک درصد کاهش به سطح 50,746 رسید. در روزهای کاری سال 2016، 

در هر 13 ثانیه یک دستگاه خودرو در ترکیه تولید شده است.
ب:]صادرات]خودرو]]]

صادرات انواع خودرو در سال 2016 در ترکیه با 14,7درصد تغییر نسبت به 
سال 2015 به رقم 1,155,033 دس�تگاه افزایش یافته که معادل 75درصد 
از تولیدات خودرو ترکیه بوده و این محصوالت به بیش از 180 کش�ور دنیا 
صادر شد. به عبارت دیگر باتوجه به این آمارها، در روزهای کاری سال 2016، 
در هر 17 ثانیه یک دس�تگاه خودرو باکیفیت و مطابق با استاندارهای روز 
دنیا صادر شده اس�ت. ارزش صادرات انواع خودرو شامل سواری، تجاری 
سنگین و سبک با 18 درصد افزایش نسبت به سال 2015 بالغ بر 15میلیارد 

دالر بوده است.
ج:]واردات]خودرو]]]

همان طور که قبال اش�اره ش�د، ترکیه بازار خودروهای وارداتی نیز هست. 
در س�ال 2016 واردات انواع خودرو ب�ا 3درصد افزایش در قیاس با س�ال 
2015 در مجموع به رقم 681,308 دس�تگاه خودرو رسید. به عبارت دیگر 
با اندکی اغماض می توان گفت که به ازای صادرات هر دو دس�تگاه خودرو، 
یک دس�تگاه خودرو در این س�ال وارد ترکیه شده اس�ت. از عمده ترین 
صادرکنندگان خودرو به ترکیه می توان به شرکت های فولکس واگن، رنو، 
فیات، فورد، اوپل، تویوتا، هیوندای، داچیا، مرسدس بنز، پژو، نیسان و .... 
اشاره کرد. نکته قابل تأمل این اس�ت که هیچ گونه تعرفه ای به طور خاص و 
منحصر بر واردات اعمال نمی ش�ود و تبعیضی بی�ن خودروهای وارداتی و 
ساخت داخل از لحاظ اعمال تعرفه وجود ندارد، بلکه مالیات بر مصرف که 
بر مبنای حجم موتور و کاربری تجاری و غیرتجاری خودرو تعریف می شود 
و مالیات بر ارزش افزوده که 18درصد است، عینًا هم بر خودروهای وارداتی 
و هم بر خودروهای ساخت داخل اعمال می ش�ود. بنابراین اختالف قیمت 
بین خودروهای س�اخت داخل و وارداتی عمدتًا ناش�ی از مدل، فناوری و 
کالس خودرو است. عدم تبعیض بین خودروهای وارداتی و ساخت داخل به 
بهانه حمایت از تولید داخلی باعث شده است که مشتریان به طور عادالنه 
به مدل های موردعالقه خود دسترسی داش�ته باشند و این موضوع سبب 
شده اس�ت که خودروس�ازان داخلی ترکیه تمام تالش خود را برای جلب 
نظر و رضایت مش�تری چه از نظر ویژگی های مدل های ارائه ش�ده و چه از 
نظر خدمات پس از فروش به کار گیرند تا س�هم بازار خود را به خودروهای 
وارداتی واگذار ننمایند. الزم به ذکر است که تس�هیالت خرید خودرو که 
عمدتًا توسط نمایندگی های فروش خودرو و بانک ها ارائه می شود، قدرت 

مانور مشتریان را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.
عالوه بر این، واردات خودرو به ترکیه کمک شایانی به کنترل آلودگی هوا 
نیز کرده اس�ت. عضویت ترکیه در س�ازمان های همکاری ه�ای اقتصادی 
و س�هولت س�رمایه گذاری خارجی در این کشور نیز باعث ش�ده است تا 
ش�رکت های بین الملل�ی تأمین کننده س�وخت و روغن ه�ای معدنی نیز 
به س�ادگی در ترکیه حضور داش�ته و نس�بت ب�ه تأمین س�وخت و انواع 
روغن های معدنی با کیفیت روز اروپا و متناسب با نیاز فناوری های خودروها 
 BP اقدام کنند که در این رابطه می توان به شرکت هایی مانند توتال، شل و
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اشاره کرد. الزم به ذکر است که شرکت های ترک نیز در این بازار پا به پای 
رقیبان قدرتمند خود سهم بازار مناسبی به خود اختصاص داده اند.

2. وضعیت صنعت خودرو ترکیه در ۱0 ماه 
اول 20۱۷

ترکیه که فاقد هرگونه منابع نفتی و گازی ب�وده و از خریداران بزرگ نفت 
و گاز در منطقه خاورمیانه اس�ت، در س�ال های اخیر با چالش های بس�یار 
زیاد داخلی و بین المللی روبهرو بوده است که ازجمله می توان به بن بست 
تشکیل دولت در سال 2015 و تکرار انتخابات سراسری، بحران سیاسی با 
روسیه در نتیجه سقوط یک فروند جنگنده آن کشور در نبردهای سوریه، 
کودتای پانزدهم جوالی و دستگیری بس�یاری از مقامات نظامی، امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی متهم به ارتباط با سازمان کودتا که به نوبه خود به ایجاد 
خأل در س�اختار سیاس�ی، اقتصادی و امنیتی ترکیه منجر شده و ماجرای 
»فتح اهلل گول�ن« و بازداش�ت خبرن�گاران آمریکایی ک�ه به نوعی باعث 
تیرگی روابط با آمریکا ش�ده است اش�اره کرد، با این حال، صنعت خودرو 
ترکیه به رش�د خود ادامه داده و باید بگوییم که عملکرد آن بسیار بهتر از 

پیش بینی ها بوده است.

3. صادرات قطعات و مجموعه های خودرو
همپای خودروسازی، صنعت قطعه سازی ترکیه نیز پیشرفت چشمگیری 
را تجربه می کند. همان گونه که قباًل ذکر شد، بسیاری از شرکت های به نام 
قطعه س�ازی دنیا در ترکیه ضمن تولید برای خودروس�ازان داخلی حضور 
قابل توجهی در بازار صادراتی دارند. صادرات قطعات و مجموعه های خودرو 
در سال 2016 با 4درصد افزایش نسبت به س�ال 2015 به رقم 8,9 میلیارد 
دالر رس�ید. از عمده ترین محصوالت این بخش می توان به انواع الستیک 
خودرو، شیشه، مجموعه موتور، باتری و سایر اجزای خودرو و قطعات یدکی 
اشاره کرد. در 10 ماهه اول س�ال 2017 صادرات این بخش روند رو به رشد 
خود را ادامه داده و با 8 درصد افزایش نسبت به ده ماه اول سال 2016 رقم 8 

میلیارد دالر را ثبت کرده است. در این بازه زمانی صادرات انواع الستیک 
خودرو 15 درصد، شیشه 13 درصد، مجموعه موتور 24 درصد و انواع باتری 

33 درصد رشد داشته است.

۴. نقش بازار ایران در صنعت خودرو ترکیه

مزیت همسایگی، ایران را به یکی از بازارهای صادراتی جذاب برای ترکیه 
تبدیل کرده است. گرچه ش�رکت ها و اصوالً اقتصاد ترکیه شدیداً به سمت 

غرب متمایل اس�ت، ولی بعد از برجام و هم چنین دیدار روسای جمهوری 
ترکیه و ایران و امضای تفاهم نامه های تجاری مبنی بر افزایش تراز تجاری 
به سطح ده میلیارد دالر، نگاه شرکت ها و صنعتگران ترک بیش از پیش به 

ایران دوخته شده است.
در س�ال 2016، ایران بعد از آلمان، بریتانیا، ایتالیا، عراق، آمریکا، فرانسه 

و اس�پانیا جایگاه هش�تم را در لیس�ت بازارهای صادراتی ترکیه به خود 
اختصاص داده است. در این سال حجم کل صادرات ترکیه به ایران به رقم 
3,7 میلیارد دالر معادل 2,8 درصد از کل صادرات ترکیه رس�یده اس�ت. 
ارزش صادرات اقالم مرتبط با صنعت خودرو به ایران تقریباً به 345 میلیون 
دالر رسید که 9,34 درصد از کل صادرات ترکیه به ایران است و در مقایسه 
با سال 2015، افزایش 70درصدی را نش�ان می دهد. در ده ماه نخست سال 

گـزارش
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2017 نیز هم چنان رقم صادرات در این بخش روند افزایش�ی خود را ادامه 
داده اس�ت، به گونه ای که با 40 درصد افزایش نس�بت به مدت زمان مشابه 
س�ال قبل به رقم 403 میلیون دالر رسید و س�هم این صنعت از صادرات 
ترکیه به ایران به عدد 14% رسیده است. گرچه ارزش و سهم صنعت خودرو 
در صادرات ترکیه به ایران افزایش یافته اس�ت، ولی می�زان کل صادرات 
ترکیه ب�ه ایران در ده ماهه نخس�ت س�ال 2017 با 16,5% کاه�ش به عدد 
2,8 میلیارد دالر نزول کرده اس�ت و جایگاه ایران از رتبه هشتم بازارهای 

صادراتی ترکیه به رتبه سیزدهم نزول کرده است.
نگاهی به آمارهای ارائه شده نش�ان می دهد که صنعت خودرو نقش مهمی 

در صادرات ترکیه به ایران ایفا می کند.

5. سند چشم انداز ۱۴0۴ صنعت خودرو 
ایران و مقایسه با وضعیت کنونی صنعت 

خودرو ترکیه

در صنعت چشم انداز 1404 صنعت خودرو ایران، ضمن تاکید بر همکاری با 
برندهای جهانی و منطقه ای در خودروسازی و قطعه سازی و هم چنین دعوت 
به سرمایه گذاری صادرات محور در ایران، هدف هایی نیز ارایه شده است. 
دستیابی به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در بخش سواری با سهم 50 
درصدی برند داخلی، صادرات یک میلیون خودرو، تأمین 25میلیارد دالر 
انواع قطعات و مجموعه های خودرو توسط قطعه سازان داخلی و صادرات 
شش میلیارد دالری قطعات و مجموعه های خودرو از جمله اهداف مندرج 
در س�ند چش�م انداز اس�ت. در بخش خودروهای تجاری، تولید 120هزار 
دستگاه خودرو ش�امل صادرات 30 دس�تگاه هدف گذاری شده است. در 
نهایت، سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی نیز باید به 4 درصد برسد. 
در این سند هم چنین سهم خودروهای وارداتی در بازار فروش خودرو ایران 

نیز 300 هزار دستگاه لحاظ شده است.
عملکرد کنونی صنعت خودرو ترکیه از اهدافی که برای هشت سال آینده 
صنعت خودرو ایران درنظر گرفته شده است، به  مراتب بهتر است. مجموع 
صادرات خودروهای سواری و تجاری حال حاضر ترکیه باالتر از یک  میلیون 
دستگاه خودرو است. ارزش صادرات انواع قطعات و مجموعه های خودرو 
قریب به 9میلیارد دالر در س�ال اس�ت که 3 میلیارد دالر بیشتر از هدف 
سند چشم انداز صنعت خودرو ایران است. مجموع ارزش صادرات خودرو، 
قطع�ات و مجموعه های خ�ودرو ترکیه در س�ال به 24 میلی�ارد دالر بالغ 

می شود.
صنعت خودرو ایران در سال 2015 با تولید تقریبی 986هزار دستگاه انواع 
خودرو با رشد 30 درصدی تولید در س�ال 2016 به رقم بیش از 1میلیون و 
280هزار دستگاه خودرو دس�ت یافت. در 10ماه اول سال 2017 نیز تولید 

انواع خودرو به بیش از 
1میلیون دستگاه بالغ 
شده است. دستیابی به 
هدف سند چشم انداز 
و تولی�د 3میلی�ون و 
120هزار دستگاه انواع 
خودرو در س�ال 1404 
مستلزم افزایش بیش 
از 130 درص�دی تولید 
در هشت س�ال آینده 
است. به عبارت دیگر، 
صنعت خ�ودرو ایران 
باید س�االنه میانگین 
درص�دی   16 رش�د 
آی�ا  باش�د.  داش�ته 
پلتفرم های موجود که 

امروزه نیز چال�ش فروش دارند در س�ال های آتی کم�اکان در حال تولید 
خواهند بود؟ و یا ارائ�ه پلتفرم های جدید و افزایش ظرفی�ت تولید آن ها 
توانایی جذب نقدینگی و برابری با قدرت خرید مشتریان را خواهد داشت؟

با نگاهی به اهداف سند چشم انداز و مقایس�ه آن با شرایط کنونی صنعت 
خودرو ترکیه، دستیابی به این اهداف )گرچه آرزو و تمنای قلبی هر ایرانی 
است( به دلیل عدم وجود پیش شرط های الزم، بسیار دشوار به نظر می رسد. 
با فرض اش�باع نش�دن بازار و از رده خارج ش�دن خودروهای فرسوده در 
هشت سال آینده، ش�اید تولید خودرو ایران در سایه بس�ته نگاه داشتن 
دره�ای واردات به مرز دومیلی�ون خودرو برس�د، ولی تولی�د و صادرات 
یک میلیون خودرو و صادرات 6میلی�ارد دالر قطعه و مجموعه های خودرو 
بی شک مستلزم پیمودن مسیری اس�ت که در بسیاری از کشورها به ویژه 

در کشور همسایه ما ترکیه طی شده است.

6. چگونگی جهش اقتصادی ترکیه و رشد 
صنعت خودرو

الف.]موافقت]نامه]های]تعرفه]و]تجارت]]]
در سایه معاهده تعرفه و تجارت، کشور ترکیه به سهولت به بازار 510میلیون 
نفری اتحادیه اروپا دسترسی یافته است. عالوه بر این از طریق موافقت نامه 
تجارت آزاد با 27 کش�ور خارج از اتحادیه اروپا به بازار 335میلیون نفری 
آن کشورها نیز دسترسی داشته، با در نظر گرفتن 80 میلیون بازار داخلی 
مجموعًا دارای دسترس�ی به ب�ازاری به بزرگ�ی 945میلیون نفر اس�ت. 
این پیمان های تج�اری عالوه بر تس�هیل تجارت خارج�ی، به نوعی برای 
سرمایه گذار خارجی رغبت و اطمینان ایجاد کرده است. عالوه بر این ترکیه 
با بیش از 80 کشور دنیا معاهده های دوجانبه به منظور جلوگیری از اعمال 

مالیات مضاعف به امضا رسانده است.
ب.]سرمایه]گذاری]خارجی]]]

در بازه زمانی س�ال های 1973 ت�ا 2002 جمع�ًا قریب ب�ه 15میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در ترکیه انجام شده است. ولیکن در سایه تسهیل 
هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و ارائه مشوق های الزم، سرمایه گذاری 
خارجی در ترکیه در فاصله سال های 2003 تا 2016 به 180 میلیارد دالر بالغ 
شده است. تعداد ش�رکت های خارجی ثبت ش�ده در ترکیه تا سال 2002 
برابر با 5600 ش�رکت بوده که این رقم در س�ال 2016 به 52,800 ش�رکت 
افزایش پیدا کرده اس�ت. 35,5 درصد از س�رمایه گذاری های خارجی در 
بخش مالی، 23,6 درصد در بخش تولید، 12,2 درصد در بخش انرژی، 8,5 
درصد در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات، 5,4 درصد در بخش عمده و 
خرده فروش�ی، 3,6 درصد در بخش حمل ونقل و لجستیک، 2,9 درصد در 

بخش عمران و 8,3 درصد در سایر بخش ها بوده است.
عم�ده  مب�دأ 
س�رمایه گذاری های 
خارج�ی، کش�ورهای 
بوده ان�د.  اروپای�ی 
 12,3 ب�ا  بریتانی�ا 
درص�د، هلند ب�ا 11,3 
درص�د، آلمان ب�ا 6,6 
درصد، اتری�ش با 6,2 
درصد، اس�پانیا با 5,9 
درصد، سوئیس با 1,8 
درصد، روس�یه با 6,4 
درص�د، آذربایج�ان 
و  درص�د   3,5 ب�ا 
کش�ورهای  س�ایر 
 18,1 ب�ا  اروپای�ی 
درص�د از عمده تری�ن 
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سرمایه گذاران خارجی در ترکیه هس�تند. عالوه بر شرکت های اروپایی، 
شرکت های آمریکایی با 9,7 درصد، حوزه خلیج فارس با 9,4 درصد و چین 
با 1,3 درصد از دیگر س�رمایه گذاران خارجی در ترکیه به ش�مار می روند. 
شایان ذکر است، کشور ترکیه با 75 کشور معاهده های دوجانبه حمایت از 

سرمایه گذاری امضا کرده است.
در نمودار زیر، شاخص سهولت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف نشان 
داده شده اس�ت. هرچقدر این ش�اخص به صفر نزدیک تر باشد، به معنای 
سهولت بیش�تر در سرمایه گذاری اس�ت. همان طور که مشاهده می شود، 
سهولت س�رمایه گذاری در کش�ور ترکیه در مقایسه با کش�ورهای چین، 
هند، روسیه، کانادا، برزیل، ایاالت متحده آمریکا، سوییس، لهستان و رقم 
میانگین کشورهای عضو س�ازمان همکاری ها و توس�عه اقتصادی بیشتر 

است.
ج].]مشوق]ها]]]

بنا به آمار موجود، نیمی از جمعیت ترکیه یعنی معادل 40میلیون نفر زیر 30 
سال س�ن دارند. درحالی که اتحادیه اروپا با کاهش ده درصدی نیروی کار 
تا س�ال 2035 مواجه خواهد بود. در ترکیه نیروی کار تا این سال قریب به 
20 درصد افزایش خواهد یافت. لذا جهت ایجاد اش�تغال و رونق اقتصادی 
پاره ای از مش�وق ها و تس�هیالت برای ش�رکت های داخل�ی و خارجی در 
زمینه های مختلف در نظر گرفته ش�ده اس�ت. قبل از هرچیز، الزم به ذکر 
است که تعداد روزهای الزم برای راه اندازی ش�رکت داخلی یا خارجی در 
ترکیه از 38 روز در سال 2002 به 6,5 روز در سال 2016 کاهش یافته است.

طبق آمار بانک جهانی، نرخ مالیات کل )درصد از س�ود تجاری( در کشور 
ترکیه در س�ال 2005 برابر با 53,1 بوده اس�ت، درحالی که این شاخص در 
سال 2016 با 22 درصد کاهش به رقم 41,4 رس�یده است و به گونه ای میل 
سرمایه گذاری در این کشور را افزایش داده است. در سال 2016 میانگین 
این ش�اخص در دنیا 40,5 بوده اس�ت. در نمودار زیر وضعیت این شاخص 
و هم چنین رقابت پذیری مالیاتی ترکیه با کش�ورهای دیگر مقایسه شده 

است.
پروژه های طراحی، تحقیق و توسعه از مشوق ها و معافیت های گسترده ای 
برخوردارند. حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز برای ایجاد یک مرکز تحقیق 
و توسعه از 30 به 15 نفر کاهش یافته است. دولت بخشی از حقوق کارکنان 
مرکز تحقیق و توس�عه را ک�ه دارای مدرک علمی هس�تند، ب�رای مدت 
دوسال پوش�ش می دهد. این مش�ارکت به مقدار حداقل دستمزد خالص 
)1404 لیر( محدود می شود. مش�وق های مالیاتی و یارانه ای به پروژه های 
مشترک به منظور تش�ویق انجام پروژه های مش�ترک ارائه می شود. برای 
محصوالتی که به عنوان بخش�ی از پروژه های طراحی، تحقیق و توس�عه و 
نوآوری به کشور وارد می ش�وند، به منظور کاهش مدت زمان و هزینه های 
پروژه معافیت های گمرکی اعمال می شود. برای پرسنل مشغول در مناطق 
توس�عه فناوری، مراکز تحقیق و توس�عه یا مراکز طراحی ک�ه برای انجام 
پروژه یا تحصیالت تکمیلی به خارج از کش�ور اعزام می شوند، معافیت ها 
و مشوق هایی در نظر گرفته ش�ده است. بودجه پش�تیبانی از پروژه های 
کارآفرینی-فناوری فارغ التحصیالن جدید، برای هر پروژه از مبلغ صدهزار 

لیر به مبلغ پانصدهزار لیر بس�ته به نوع پروژه افزایش داده ش�ده اس�ت. 
این بودجه به افرادی که حداکثر تا ده س�ال از زمان فارغ التحصیلی آن ها 
می گذرد نیز تعلق می گیرد. به درآمد حاصل از فعالیت های دانش�گاهی- 

صنعتی اعضای هیئت علمی مالیاتی تعلق نمی گیرد.
در پی اجرای قانون 6662 توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی 
انتظار می رود هزینه های تجاری ترکیه به میزان 14,3 درصد کاهش یافته، 
حجم صادرات 2,7 درصد و تولید ناخالص داخلی 0,5 درصد در سال افزایش 

یابد. بر مبنای این توافقنامه امکان دسترسی به قوانین تجاری کشورهای 
عضو برای تس�ریع انتق�ال و ترخی�ص کاال، از جمله کااله�ای ترانزیت از 
طریق کاهش فرآیندهای بوروکراتیک، کاهش هزینه های تجاری ناشی از 
پرداخت عوارض و س�ایر پرداخت های مربوط به عبور از مرز است. به طور 
خالصه از مهم ترین مشوق های سرمایه گذاری در ترکیه می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
•	مالیات بر درآمد شرکت ها از 33 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

•	مش�وق های مالی در مناطق توس�عه فناوری، مناطق صنعت�ی و مناطق 
آزاد، از جمله معافیت کامل یا جزئی مالیات بر درآمد ش�رکت و هم چنین 

تخصیص زمین
•	تحقیق و توسعه و قانون حمایت از نوآوری

•	مشوق های سرمایه گذاری های استراتژیک، سرمایه گذاری های بزرگ و 
سرمایه گذاری های منطقه ای

جمع بندی
خصوصی سازی و محول کردن چرخ اقتصاد به بخش خصوصی، پذیرفتن نقش 
بازار در اقتصاد، مهیا کردن شرایط سرمایه گذاری خارجی با تبیین و اجرای 
بیش از پیش سیاست خارجی تعامل گرا، حذف تدریجی تعرفه های گمرکی و 

یا اعمال یکسان تعرفه ها بر تولیدات داخلی و وارداتی است.
درخواس�ت ایران به عن�وان بزرگ ترین اقتص�اد خارج از س�ازمان تجارت 
جهانی برای پیوستن به این سازمان از جوالی 1996 به دالیل سیاسی به نوعی 
مس�کوت مانده و تنها کار گروه ایران در ماه می سال 2005 تشکیل گردیده 
که تنها فعالیت آن در حد پرسش و پاس�خ های متقابل محدود مانده است. 
در نشست ماه می سال 2016 در عش�ق آباد مجدداً درخواست ایران با مرور 
فعالیت های انجام ش�ده، ارائه ش�ده و لیکن تا به امروز هی�چ نتیجه مثبتی 
حاصل نشده اس�ت. باتوجه به کارشکنی های سیاس�ی در مسیر پیوستن 
ایران به سازمان تجارت جهانی، شایسته است که تا از طریق توافق های دو یا 
چندجانبه با کشورهای پیشرفته روند رقابتی کردن و افزایش کیفیت صنایع 
داخلی را آغاز نماییم. به عنوان مثال موافقت نامه تعرفه و تجارت با اتحادیه 
اروپا می تواند به رشد صنعت و اقتصاد کمک ش�ایانی کند. سرمایه گذاری، 
تولید و داخلی سازی در ایران نه به صورت دستوری و اعمال تعرفه ها، که تنها 
با ایجاد امنیت س�رمایه گذاری و در نظر گرفتن مش�وق های جذاب، کاهش 
تعرفه ها و یا عقد پیمان های تجاری کارآمد با کشورهای پیشرفته و تسهیل 
بیش از پیش دادوستدهای تجاری، در طی زمان امکان پذیر است، همان گونه 

که در کشور ترکیه سال های متمادی شاهد رخداد آن هستیم.
امید است مسئوالن امر به پیگیری سیاس�ت های تجاری و اقتصادی که در 
کش�ورهای دیگر درپیش گرفته ش�ده و نتیجه داده اس�ت، روی آورند و از 
سیاست گذاری های س�لیقه ای و منحصربه فرد اجتناب نموده و راه را برای 
افزایش سرعت یکپارچگی صنعت و اقتصاد ایران با صنعت و اقتصاد جهانی 

باز کنند.

گـزارش
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داشتن یک خودرو بایدها و نبایدهای زیادی به همراه دارد، زمانی که یک 
خودرو خریداری می کنیم، باید به بخش زیادی از اطالعات عمومی و فنی 
درباره آن آگاه باشیم. در غیر این صورت نگهداری از ماشین برایمان کار 
سخت و طاقت فرسایی خواهد بود. ماشین داشتن نکته های ریز و درشت 
زیادی به همراه دارد که یک راننده قبل از اینکه رانندگی پش�ت فرمان را 
ش�روع کند، باید با آگاهی از این نکته ها مسیر را برای حرکت خود هموار 
کند. در گزارش پیش رو نگاهی کوتاه داریم به پن�ج نکته کاربردی و مهم 
درباره خودرو که می تواند راهگش�ای ش�ما قب�ل، حین و بع�د از حرکت 

خودرو باش�د.

سیستمی به نام مولتی پلکس
تا بهحال نام سیستم مولتی پلکس را شنیده اید؟ سیستمی که در بعضی از 
خودروهای تولید داخل وجود دارد. در هر خودرو بخش های برقی زیادی 
وجود دارد که برای رساندن برق به آن ها نیاز به سیم کشی است. از سوی 
دیگر این بخش های برقی معموالً باید در ش�رایط خاصی روشن شوند و به 
همین دلیل هم باید سیستمی برای کنترل کارکرد آن ها در خودرو وجود 
داشته باشد. به همین دلیل مدت ها اس�ت انبوهی از سیم ها در خودروها 
نصب می شود. این حجم زیاد سیم ها از یک سو اندکی به وزن خودرو اضافه 
می کند و از س�وی دیگر با گس�ترش تجهیزات رفاهی و ایمنی خودروها، 
حجم آن ها روز به روز بیشتر می شود. این حجم زیاد از سیم ها که به صورت 
دسته س�یم هایی در بخش های مختلف خودرو کشیده شده اند، عیب یابی 
بخش های مختلف را نیز با مش�کل مواجه می کنند و باعث می شوند یافتن 
و رفع عیب یک بخش خاص نیاز به طی مس�یر س�یم ها داش�ته باش�د که 
پروسه ای زمان بر اس�ت و به همین دلیل ایده اس�تفاده از سیستم مولتی 
پلکس در خودروها مطرح ش�د. در این سیس�تم به طور ساده فرمان های 
الزم برای کارکرد بخش های مختلف خودرو از یک مس�یر مش�ترک عبور 
می کند، اما هر فرمان به گونه ای کدگذاری می ش�ود ک�ه تنها همان بخش 

خاص برای آن واکنش نش�ان دهد. به عنوان نمونه ممکن است مسیر برق 
بوق خودرو با چراغ های جلو و راهنما و مه ش�کن مش�ترک باش�د. وقتی 
راننده راهنما را فعال می کند، پیغامی در این مس�یر مش�ترک به جریان 
می افتد که در طی مس�یر خ�ود از بوق و چ�راغ جلو و مه ش�کن هم عبور 
می کند، اما با توجه به آنکه کد پیغام با کد موردنیاز این بخش ها هماهنگی 
ندارد، هیچ یک از این بخش ها واکنشی به آن نش�ان نمی دهند. اما وقتی 
این پیغ�ام به راهنما می رس�د، راهنما ک�د موردنظر را شناس�ایی کرده و 
واکنش نش�ان می دهد. به این ترتیب عماًل می توان با یک س�یم نیازهای 

تع�داد زی�ادی از مصرف کنن�دگان را برط�رف ک�رد.
با استفاده از این سیستم حجم سیم کشی خودرو کاهش پیدا می کند و در 
نتیجه امکان خرابی سیستم کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر عیب یابی 
این سیس�تم نیز آس�ان تر از عیب یابی سیس�تم های مبتنی بر سیم کشی 
سنتی اس�ت. البته در مقابل، به دلیل پیچیدگی س�اختاری این سیستم، 
تعمیرکاران سنتی توانایی تعمیرات آن را ندارند و به همین دلیل با تعمیر 

غیراصولی ش�اهد خرابی در این سیس�تم خواهیم بود.

نکته هایی که می تواند به افزایش عمر خودرو شما کمک کند

پنج نکته دانستنی درباره خودرو
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الیه چربی روی شیشه خودرو 
یکی از موضوعاتی که برای راننده ها اهمیت دارد شیش�ه خودرو اس�ت، 
تمیزی شیشه خودرو همواره تاثیر زیادی بر دید راننده، هم چنین کاهش 
احتمال تصادفات خواهد ب�ود. اما بر روی این شیش�ه ها همواره به دالیل 
مختلف یک الیه چربی و کثیفی می نش�یند و کارشناس�ان معتقد هستند 
که یکی از دالیل آن استفاده از کولر در فصول گرم است. به خاطر تشدید 
ش�دن عمل تعرق چربی ها و امالح معدنی بیش�تری از بدن خارج می شود 
و س�رد کردن هوای داخل خودرو و مبحث ماندن این مولکول ها در داخل 
خودرو باعث می شود چربی ها به شیشه ها جذب شوند. البته در این میان 
آلودگی ها و مواد دیگ�ری که در هوا وج�ود دارند مث�ل دود خودروهای 
دیزلی به همراه خود مق�دار زی�ادی مولکول های چربی نی�ز در بروز این 
موضوع بی تاثیر نیس�تند. در کنار این موارد باید استفاده از دستمال های 
نه چندان تمیز برای پاک کردن شیشه ها، براق کننده های داشبورد و لوازم 
داخلی خ�ودرو، واکس ها و لوس�یون های مخصوص روک�ش صندلی های 
چرمی از دیگر عوامل ایجاد آلودگی بر شیشه است. اینجا اما چند راهکار 
برای جلوگیری از ایجاد الیه چربی و آلودگی بر روی شیشه خودرو به شما  
پیش�نهاد می کنیم؛ به عنوان مثال می توان در فصول گرم که تعرق زیادتر 
است، به محض ورود به خودرو از کولر اس�تفاده نکرد و شیشه ها را پایین 
داد تا به مرور رطوبت بدن کم ش�ود و تنفس آرام تر شود، سپس شیشه ها 
را باال کشید. هم چنین در زمان آلودگی هوا و زمانی که پشت خودرو های 
سنگین قرار می گیرید شیشه ها را باال دهید و دریچه تهویه هوا را ببندید. 
هم چنین زمانی که از لوسیون ها و واکس ها، برای براق کردن لوازم داخلی 
خودرو استفاده می کنید بهتر است بگذارید درها برای مدتی باز باشند یا 

شیش�ه ها برای چند دقیقه باز بمانند.

کنترل حالت رانندگی
سومین نکته دانس�تنی درباره خودرو درباره »کنترل حالت رانندگی« یا 
»تنظیم وضعیت رانندگی« اس�ت. این سیس�تم را در خودروها می توانید 
با دگمه ای به ن�ام Drive Mode ببینید که با فش�ردن آن، وضعیت های 
متفاوتی ب�ر روی صفحه نمایش خودرو به نمای�ش درمی آید. هدف اصلی 
نصب سیستم این اس�ت که بتوان تاحدی خودرو را شخصی سازی کرد به 
این معنی که راننده باتوجه به شرایط رانندگی خود بتواند خودرو را تنظیم 
کند. این تنظیمات در خودروهای مختلف ش�امل تغییرات در پارامترهای 
گوناگون است و هر وضعیت هم در خودروهای مختلف نامی متفاوت دارد. 
به عنوان مث�ال در خودروهای اس�پرت، بی�ن وضعیت رانندگی ش�هری، 
رانندگی اسپرت یا رانندگی در پیست انتخاب می کنید اما در خودروهای 
ش�هری و خانوادگی، انتخ�اب بین وضعی�ت نرمال، وضعی�ت اقتصادی یا 
وضعیت اس�پرت اس�ت. در خودروهای اس�پرت و گران قیمت، با انتخاب 
هر وضعیت پارامترهای زیادی تغییر می کند که حتی ش�امل میزان نرمی 
و سفتی سیس�تم تعلیق یا میزان انتقال گش�تاور در دیفرانسیل و میزان 
آزادی ESP در پیچ ها می شود، اما در خودروهایی که به طور معمول وارد 
بازار ایران می شوند، با فشردن این دکمه و انتخاب وضعیت متفاوت، بین 
یک رانندگی عادی، رانندگی اقتصادی و اس�پرت تغییر وضعیت خواهید 
داد. در وضعی�ت اقتص�ادی، واکنش پ�دال گاز کندتر اس�ت و دنده ها در 

دورهای موتور پایین تری تعویض می ش�وند تا مصرف سوخت کاهش پیدا 
کند. در وضعیت اسپرت اما برعکس، واکنش پدال گاز سریع تر خواهد بود 
و دنده ها در دورهای موتور باال و گاهی س�ریع تر تعویض می شوند؛ ضمن 
آنکه در بعض�ی از خودروها، با ای�ن تغییرات، نورپردازی پش�ت آمپر هم 
تغییر می کند. درنهایت به طور پیش فرض وضعیت رانندگی نرمال انتخاب 
شده اس�ت و بس�یاری از رانندگان این وضعیت را تغییر نمی دهند، ضمن 
آنکه برای یک رانندگی اقتصادی یا اسپرت، با تنظیم میزان فشردن پدال 

گاز هم می توان تا حد زیادی به نتایج یکس�ان رس�ید.

دست خود را روی دسته دنده نگه ندارید
نگه داشتن دست روی دسته دنده عادت تعداد زیادی از رانندگان است، اما 
این عمل می تواند تأثیرات بدی روی گیربکس خودرو داشته باشد. دست 
خود را روی دس�ته دنده نگه نداری�د، احتماالً هنگام دوره های آموزش�ی 
دریافت گواهینامه فرد آموزش دهنده به شما گفته که هر دو دست خود را 
تا حد امکان روی فرمان قرار دهید و اگرچه شاید شما با گذشت زمان و به 
دست آوردن تجربه  بیش�تر برخی روش های خود را داشته باشید، اما این 
قانون واقعًا به درد شما می خورد. بس�یاری از ما در هنگام رانندگی دست 
خود را روی دس�ته دنده نگه می داریم، اما با این کار ب�ه گیربکس خودرو 
آسیب می رس�انید. با دنبال کردن دس�ته دنده به داخل تونل گیربکس و 
نگاه کردن به طرف دیگر میله  کنترلی را خواهید یافت که دارای دوشاخه  
انتخاب کننده بوده و هر ش�اخه برای دو دنده مشترک است. این دوشاخه  
تعویض کننده برای درگیرشدن با پیوست دندانه ای )دنده ای که در شفت 
گیربکس و درحال چرخش دیده می ش�ود( طراحی شده است. سپس این 
شاخه باعث فشار دادن پیوست دندانه ای به طرف دنده  موردنیاز می شود، 
این عمل با کمک س�نکرون انجام می ش�ود تا عمل درگیر ش�دن قطعات 
دندانه دار به نرمی ص�ورت گی�رد. بنابراین دوش�اخه  انتخاب کننده برای 
اعمال نیرو به پیوس�ت دندانه ای طراحی ش�ده و تماس ه�ای کوچک در 
هر طرف ش�اخه به عنوان مناطق تماس بین دو ش�اخه اس�تفاده می شود. 
البته دوش�اخه  انتخاب کننده زمان کوتاهی را به پیوست دندانه ای تماس 
می یابد؛ اما با قراردادن دس�ت خود روی دس�ته دنده، این فشار دوشاخه 
برای دوره  ثابتی خاتمه می یابد و بنابراین باعث ایجاد ساییدگی ناخواسته 

می ش�وید. 

گـزارش
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عموم�ًا دوش�اخه های تعویضی از فوالد سخت ش�ده س�اخته می ش�وند، 
بنابراین می توانند فش�ار نرمال ایجاد ش�ده حین تعوی�ض دنده را تحمل 
کنند، اما وزن دس�ت شما روی دس�ته دنده می تواند س�اییدگی پیوست 
دندانه ای و دوش�اخه  انتخاب کننده را سرعت بخش�د. دست خود را روی 
دسته دنده نگه ندارید، سناریو بدتر اینکه ش�ما می توانید باعث شکستن 
دوش�اخه  انتخاب کننده و یا ساییدگی بست پیوس�ت دندانه ای شوید که 
این امر مشکالت بیشتری را برای گیربکس ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین از 
این به بعد تمرین کنید که پس از هربار تعویض دنده مجدداً دست خود را 
روی فرمان قرار می دهید و حداکثر کنترل خودرو خود را در اختیار دارید.  
از این طریق مهارت های رانندگی شما نیز ارتقا خواهد یافت و خودرویتان 
امن تر و دقیق تر خواهد بود و البته گیربکس نیز به خاطر عدم وجود فشار 

ناخواس�ته روی قطعاتش از ش�ما تش�کر خواهد کرد.

باک ماشین را پر نکنیم
خیلی از ما به دلیل ش�لوغ بودن صف پمپ بنزین ها، هم چنین کمبود وقت 
و ترافی�ک اغلب ترجیح می دهیم که باک ماش�ین را از بنزی�ن پر کنیم تا 
به صورت مس�تمر بخش زیادی از وقت ما در پمپ بنزین ها تلف نشود. اما 
برخی از کارشناس�ان خودرو بر این باور هس�تند که چنین کاری اشتباه 
اس�ت و به ماش�ین صدمه می زند. اگرچه کافی بودن مقدار بنزین را نازل 
تشخیص می دهد و به دالیل ایمنی و فایده برای فیلتر جذب بخار سوخت 
)کنیس�تر(، جریان بنزی�ن را متوقف می کن�د. اما خوب اس�ت بدانید که 
کنیستر نقش بسیار مهمی در سیستم سوخت خودرو بازی می کند. بنزین 
بخاری تولید می کند که قابلیت انفجار دارد، س�می و بس�یار فرار اس�ت. 
قبال در باک ه�ای بنزین به گونه ای ب�ود که برای جلوگیری از جمع ش�دن 
بخار بنزین، بخار بنزین می توانس�ت از آن خارج شود. اگرچه برای ایمنی 
خودرو الزم بود، اما اثرات زیانباری برای محیط زیس�ت داشت. این بخار 
بنزین یکی از مهم ترین عوامل آلودگی هوای ش�هرها و شرایط بد هوایی 

در روس�تاها اس�ت. 

خوش�بختانه، خودروهای امروزی راه حل بهتری برای مشکل بخار بنزین 
دارند و این راه ح�ل چیزی نیس�ت به جز فیلت�ر بخار بنزین )کنیس�تر(. 
کنیستر مانند فیلتر آکواریوم با کربن پر می شود و به طور پیوسته بخار را 
بررسی می کند. در صورت وجود بخار بنزین، این بخار را دوباره به سامانه 
سوخت رس�انی وارد می کند تا به داخل موتور رفته و بسوزد. یادتان باشد 
هنگامی که نازل پم�پ بنزین جریان بنزین را قطع ک�رد، به پر کردن باک 
ادامه ندهید. راه ه�ای زیادی برای غلب�ه بر متوقف ک�ردن جریان بنزین 
توسط نازل وجود دارد. برخی از مردم دوباره بر روی دستگیره نازل فشار 
می آورند تا دوباره بنزین داخل باک ش�ود و نازل متوقف شود. این کار را 
تا پر ش�دن کامل باک انجام می دهند. بعضی دیگر ن�ازل را تا گردنه فیلتر 
از باک خارج می کنند تا نتواند جریان بنزی�ن را قطع کند. هردو می تواند 
منجر به ورود بنزین به داخل کنیستر و ریختن بنزین بر روی زمین گردد. 
ریخته شدن بنزین خطرات زیادی دارد و ایس�تگاه های پمپ بنزین سعی 
می کنند تا از این کار جلوگیری کنند. پر کردن باک خودرو موجب می شود 
که بنزین ب�ر روی لباس رانن�ده و زمی�ن ریخته ش�ود. کمترین ضررش، 
بوی بنزین گرفتن لباس راننده و بیش�ترینش می تواند آتش س�وزی های 
گس�ترده باش�د. ش�ما نمی توانید به طور معمول باک بنزین خود را لبالب 
کنید. زیرا نازل پمپ بنزین در زمان مناسب جریان بنزین را قطع می کند. 
هرچند راه هایی برای پر کردن کامل باک بنزی�ن وجود دارند، اما این کار 

به هیچ عنوان توصیه نمی ش�ود.
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ایران از جمله کشورهایی اس�ت که سیس�تم رانندگی فرمان سمت چپ 
دارد، اما در بس�یاری از کش�ورهای دیگر این سیس�تم فرمان در س�مت 
راس�ت قرار دارد. آیا می دانید تاریخچه این تغییر سمت فرمان خودرو به 
چه زمانی برمیگردد و تفاوت های سیستم رانندگی فرمان سمت راست با 
سمت چپ در چیس�ت؟ در این گزارش همراه ما باش�ید تا کمی بیشتر در 

این زمینه بدانید.

یک تاریخچه کوتاه 
نگاهی به مطالب و نوش�ته های مختلف درباره این موضوع نشان می دهد 
که علت استفاده  برخی کشورها از سیس�تم فرمان راست به دفاع از خود 
باز می گ�ردد. یعنی چ�ه؟ برایتان می گویی�م؛ 85 درص�د جمعیت جهان 
راست دست هستند و هرکس�ی که بخواهد فرد دیگری را در هر لحظه ای 
بکش�د، برای ایمن ب�ودن باید دس�تی که شمش�یر را در اختی�ار دارد به 
ناحیه حرکت کننده نزدیک کند؛ درس�ت مثل لحظه ای که یک زدوخورد 
آغاز می شود. ش�اید جالب باشد بدانید در سراس�ر دنیا به همین خاطر تا 
س�ال های 1700 از س�مت چپ جاده حرکت می کردند. در این عصر اروپا 
شاهد انقالبی بزرگ از طریق استعمار و اکتشاف بود. انقالب فرانسه منجر 
به تغییر همه چیز از جمله قوانین ش�د ک�ه از جمله  تغییرات اس�تفاده از 

س�مت راس�ت جاده برای حرکت بود. 
65 درصد مردم جهان از سیستم رانندگی در سمت راست جاده استفاده 
می کنند و تنها چند کشور معدود تحت تأثیر انگلستان سیستمی برعکس 
دارن�د. رانندگی در س�مت راس�ت از طریق ن�وع جدی�دی از حمل ونقل 
محبوب ش�د که از 4 اس�ب در حالت مس�تطیل ش�کل ب�رای حمل ونقل 
استفاده می شد. از آنجایی  که صندلی راننده ای برای شخص کنترل کننده  
گاری تعبیه نشده بود، او ترجیحًا در نزدیکی اسب سمت چپ می نشست 
و با دست راست خود به منظور وادار کردن سایر اسب ها برای کار به آن ها 
تازیانه می زد. این امر بدین معنی بود ک�ه به منظور جلوگیری از برخورد با 

وس�ایلی که در روبهرو قرار داش�تند، راننده باید به مرکز جاده نزدیک تر 
می بود و از آنجایی  که این واگن ها برای حمل ونقل مرس�وم ترین وس�یله 
بودند، اکثریت دنیا شروع به پیروی از این تفکر کردند. با پیشروی آمریکا 
در تولید انبوه خودروها، اس�تانداردهای جهانی جدیدی از طریق فروش 
این خودروها به سرتاس�ر جهان خلق گردید و این خودروها چون فرمان 
چپ بودند، بنابراین برای حرکت از سمت راست جاده طراحی شده بودند. 
هم چنین ش�اید جالب باش�د بدانید تنها 35 درصد جهان از روش اصلی 
و قدیمی فرمان راست استفاده می کنند که از مش�هورترین این کشورها 
می توان به انگلس�تان، اس�ترالیا، نیوزلند و هند اش�اره کرد. علت اینکه 
کشورهای ذکر ش�ده از سیس�تم فرمان راست اس�تفاده می کنند به این 
بازمی گردد که در آن زمان مستعمره  انگلستان بوده اند و بنابراین قوانین 
انگلستان در آن کش�ورها جاری بوده است. ژاپن نیز دارای سیستم ریلی 

ملی فوق العاده ای اس�ت که از سیس�تم فرمان راس�ت پیروی می کند. 

دوگانگی و خطر تصادف
دوگانگ�ی ترافیک یک�ی از مش�کالت جدی و اساس�ی تفاوت سیس�تم 
رانندگی در کش�ورها اس�ت. زیرا بعضی از کش�ورها پی�ش از این جهت 
ترافیک خود را تغیی�ر داده اند، ولی ای�ن تغییر عمدت�ًا در نیمه اول قرن 
بیس�تم صورت گرفته  اس�ت و انجام آن در جامعه ام�روز باتوجه به حجم 
ترافی�ک غیرممکن به  نظر می رس�د. این مش�کل مانع مس�افرت آزادنه 
جهانگردان می شود، زیرا حتی در صورت تغییر وسیله نقلیه باز هم عادت 
رانندگی آنان خطرس�از خواهد ب�ود. در این زمینه ش�اید برایتان جذاب 
باشد که بدانید وزارت حمل ونقل کبک، به تازگی حرکت خودروهای دارای 
فرمان در سمت راست، را در خیابان ها و جاده های آن استان، ممنوع اعالم 
کرده اس�ت. این تصمیم به دنبال ریسک باالی تصادف ناش�ی از اینگونه 
خودروها اتخاذ شده است. هم چنین موسس�ات بیمه نیز از تحت پوشش 
قرار دادن آنها منع ش�دند. گفته می ش�ود امکان تصادف ب�ا خودروهای 

تفاوت های سیستم رانندگی فرمان 
سمت راست

گـزارش
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راست فرمان، 30 درصد  بیشتر از بقیه است. اکثر خودروهای راست فرمان 
از نوع خودروهای دست دوم ژاپنی هستند که حتی 15 سال یا بیشتر عمر 
دارند و بدون بازرس�ی الزم وارد کانادا ش�ده اند. ای�ن خودروها، به دلیل 
قیمت ک�م، مصرف پایی�ن و تمیزی، مورد توج�ه جوانان ق�رار گرفته اند. 
البته برخی از واردکنن�دگان خودروهای راس�ت فرمان، ادعای مربوط به 
خطرناک بودن آنها را رد کرده و این تصمیم را در راستای حمایت از صنایع 
داخلی می دانند. البته ممنوعیت تردد خودروهای راس�ت فرمان، ش�امل 
خودروهای برف روب و سایر وسائطی که با س�رعت کم حرکت می کنند یا 

بهطور مرتب توقف می کنند نمی ش�ود. 
تصور کنید برای ما ایرانیان چه مش�کالتی هنگام رانندگی در کشورهایی 
مانند انگلیس، اس�ترالیا، ژاپن و… پیش خواهد آم�د؛ وقتی می خواهیم 
آینه وس�ط را نگاه کنیم، بی اختیار سرمان را به س�مت راست چرخانده، 
درحالی که خبری از آینه وس�ط نیس�ت! وقتی می خواهیم راهنما بزنیم، 
برف پاک ک�ن را فعال می کنیم! س�ر چه�ارراه هم باید حس�ابی فکر کنیم 
تا متوجه ش�ویم از کج�ا باید برویم. در ای�ن زمینه برخ�ی از کمپانی های 
خودروس�ازی به تولید خودرو به ش�کل های مختلف کرده ان�د؛ به عنوان 
مثال کمپان�ی میتسوبیش�ی موتورز، خودروه�ای خود را ب�ه دو صورت 
راس�ت فرمان و چپ فرمان تولید می کند. میتسوبیش�ی در ایران ش�امل 
میتسوبیش�ی اوتلندر، میتسوبیش�ی ای اس ایکس، میتسوبیشی میراژ و 
میتسوبیشی لنسر است که ش�رکت آرین موتور، ارائه کننده محصوالت و 

خدمات این برند مطرح ژاپنی، در ایران اس�ت.

تبدیل خودروهای آمریکایی به فرمان سمت 
راست

مشکل خودروهای پرفورمنس و اسپورت ساخت آمریکا این است که بخش 
اعظمشان نسخه های فرمان راست ندارند و طرفداران این گونه خودروها در 
کشورهایی که سیستم رانندگی برعکس اکثر نقاط جهان را دارند، از داشتن 
چنین خودروهایی محروم هس�تند. البته برای این موض�وع راه حلی وجود 
دارد، حداقل برای برخی از مدل های دل چسبی که تنها به صورت فرمان  چپ 
عرضه شده اند. Clive Sutton یکی از نمایندگی های خودرویی لوکس لندن 
اس�ت که طیف جدیدی از خودروهای فرمان راست سفارشی را عرضه کرده 
است. این شرکت در حال کار با یکی از متخصصان استرالیایی به منظور تولید 
خودروهای فرمان راست با استانداردهای کارخانه است. این تغییر وضعیت 
طیف وس�یعی از خودروها را دربر می گیرد، از خودروهای عضالنی گرفته تا 
پیکاپ های بزرگ و شاس�ی بلندهای لوکس خاص. خودروهای تبدیل شده  
Sutton پیش از کارهای اختصاصی شرکت استرالیایی کابین قالب ریزی شده  
دقیقی دارند. این شرکت متخصص اس�ترالیایی از تکنیک های مدرنی برای 
تغییر وضعیت کابین اس�تفاده می کند. اکثر جزئیات تریم کابین دست س�از 
بوده، اما کمپان�ی از چاپگر 3 بعدی نیز به منظور تولی�د دوباره  برخی قطعات 

خاص بهره می گیرد.
فهرس�ت خودروهایی که می توانند به صورت فرمان راس�ت عرضه ش�وند، 
دربردارن�ده  خودروهایی چ�ون پی�کاپ دوج رم 1500 و کادیالک اس�کاالد 
اس�ت. بهای چنین تغییر دقیق و باکیفیتی نیز قابل توجه است. اگر دوج رم 
را با فرمانی در س�مت راس�ت می خواهید، باید بهای آغازی 34 هزار دالری 
را بپردازید که این مبلغ برای اس�کاالد بیش�تر و برابر با 47 هزار دالر است. 
این کمپان�ی هم چنین راه حل های مش�ابهی نیز ب�رای دوج چلنجر هلکت و 
ش�ورلت کامارو 2015-2010 ارائه می کند. بهای این تغییرات از 42 هزار دالر 
آغاز می ش�ود. این کمپانی هم چنین در حال توس�عه  تجهیزاتی مشابه برای 
جدیدترین نسل کامارو است. سرویسی مشابه برای جدیدترین نسل کوروت 
نیز در نظر گرفته شده اس�ت. در این مورد ش�اهد پیاده کردن خیلی دقیق 
اجزای کابین به منظور شروع س�اخت کوروت فرمان راست هستیم. شاید به 

همین دلیل است که کمپانی بهای 70 هزار دالری را برای آن طلب می کند.

خبر خاص!
خودرو با فرمان س�مت راست اتفاق خاصی در ایران اس�ت، زیرا حضور یک 
خودرو بی ام و با پالک خارجی فروردین 91 در اتوبان همت موجب تعجب مردم 

شد. این خودرو که به دلیل بودن فرمان راننده در سمت راست خودرو، موجب 
تعجب مردم و س�ایر خودروها در نگاه اول می ش�د، در بزرگراه شهید همت 
در حال حرکت بود. مردم و رانندگان س�ایر خودرو به دلیل تردد این خودرو 
فرمان راست بسیار متعجب بوده و در تالش بودند که راننده ایرانی این خودرو 
و هم چنین نحوه حرکت آن را مشاهده کنند. گفتنی است، هم اکنون در غالب 
کشورهای دنیا قسمت راننده و فرمان خودرو در سمت چپ خودرو واقع بوده 
و در کش�ورهای بس�یار کمی از جمله انگلیس و هند و برخی کشورهایی که 
پیش تر مستعمره انگلس�تان بوده اند، فرمان خودرو در سمت راست بوده و 

هم چنین شیوه رانندگی متفاوت با سایر کشورهاست.

ساخت خودرو فرمان سمت راست در ایران
در ایران نیز به دنبال توسعه صادرات خودرو به کشورهای منطقه، کارخانه های 
تولید خودرو به فکر ساخت ماشین هایی با فرمان سمت راست افتادند و در این 
زمینه فعالیت خود را دنبال کردند. گروه سایپا یکی از این شرکت ها بود که  20 
دستگاه پراید که به عنوان تاکسي در شهرهاي داکا و چیتاکونک مورد استفاده 
قرار مي گیرد، به کشور بنگالدش صادر کرد. به دنبال قراردادی بین کشورهاي 
بنگالدش و مالت که از خودروهاي فرمان راست استفاده مي کنند، شرکت سایپا 
باتوجه به توان طراحي و مهندس�ي خود مبادرت به طراح�ي و راه اندازي خط 
تولید این نوع خودروها کرد. جهت تغییر موقعیت فرمان پراید از س�مت چپ 
به سمت راس�ت، حدود 90 قطعه از خودرو مذکور با طراحي مجدد و کار فني و 
مهندسي تغییر یافت که تمام این مراحل توسط متخصصان و کارشناسان ایراني 
و بدون کمترین همکاري و کمک فني ازسوي طرف خارجي انجان شده است. 
البته باتوجه به بازاریابي ها و مطالعات صورت گرفته از سوي معاونت صادرات و 
امور بین الملل سایپا، صدور پراید با فرمان راست به کشورهایي چون پاکستان، 
بنگالدش، و مالت و برخي از دیگر از کشورهاي آفریقایي که رانندگي در آنها از 
سمت راست صورت مي پذیرد، بازارهاي بالقوه اي برای صدور این نوع خودرو 

به کشورهاي مذکور به وجود آورده است.
در این زمینه ش�رکت ایران خودرو نیز در این مس�یر قدم گذاش�ته اس�ت و 
مذاکراتی براي صادرات سمند به کشورهاي کره شمالي و ویتنام خبر داده است 
و گفته که تولید سمند فرمان راس�ت یکي از اهداف استراتژیک ایران خودرو 
اس�ت، زیرا عمده کش�ورهاي جهان متقاضي س�مند فرمان راست هستند. 
به دنبال ممنوعیت ورود خودرو فرمان چپ به بس�یاري از کش�ورها، ساخت 
سمند فرمان راست در دستور کار این بخش قرار گرفته است. البته اقتصادي 
بودن تولید این نوع سمند درحال بررسي است که درصورت تایید به تولید انبوه 
مي رسد. طبق آماری که مدیران شرکت ایران خودرو اعالم کرده اند 16 کشور 
در منطقه متقاضي خودرو فرمان راست هستند که شامل کشورهاي پاکستان، 
اندونزي، سریالنکا، سنگاپور، استرالیا، هند و نپال از جمله کشورهایي هستند 
که به دلی�ل قوانین رانندگي خاص کش�ور خ�ود متقاضي خری�د خودروهاي 
فرمان راست هستند. هم چنین درصورت اتمام مذاکره با کشورهاي کره شمالي 

و ویتنام صادرات سمند فرمان چپ به این کشورها آغاز مي شود.

نگاهی به کشورهایی با فرمان سمت چپ
کش�ورهای زیادی در دنی�ا وجود دارند که از سیس�تم فرمان س�مت چپ 
استفاده می کنند و اصال هم تعداد آن ها کم نیس�تند، اما قوانین راهنمایی 
و رانندگی در این کشورها نش�ان می دهد که رانندگی با فرمان سمت چپ 
در آن ها متداول است و جریان دارد. کشورهایی که از سمت چپ رانندگی 
می کنند ش�امل؛ آنگوال، آنتیگا، اس�ترالیا، باهاماس، بنگالدش، باربادوس، 
برمودا، بوتان، بوتس�وانا، جزای�ر بریتیش ویرجین، برون�ی، جزایر کایمن، 
جزایر چنل، جزایر کریسمس، جزایر کوکو، جزایر کوک، قبرس، دومنیکن، 
جزایر فالک لند، فیجی، گران�ادا، گویانا، هند، اندون�زی، ایرلند، جامائیکا، 
ژاپن، کنیا، کریباتی، لسوتو، ماکائو، ماالوی، مالزی، مالدیو، مالتا، مائوریتی، 
مونتس�رات، موزامبیک، نامیبیا، نائورو، نپال، نیوزلند، نی�و  آیلند، جزیره 
نورک فولک، پاکستان، گینه بی سائو، جزیره پیت کایرن، سنت هلنا، سنت 
کیتس، نویتس، سنت لوس�یا، سیشل، سنگاپور، جزایر ساالمون، سومالی، 
آفریقا جنوبی و سریالنکا می  ش�وند که البته کشورهای دیگری را هم دربر 

می گیرند. 
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پــرونــده



چهارمین همایش بزرگ تشخیص و پیشگیری از سرطان پستان به همت 
خیریه راز وبا حمایت مالی دی دی واتر در نیشابور برگزار شد.

  در ابتدای این همایش سپیده رحیمیان مدیر عامل خیریه راز به سخنرانی
پرداخت . مدیرعامل خیریه راز با  اش�اره به اینکه این چهارمین همایش 
تشخیص و پیشگیری از سرطان سینه است گفت تاکنون اولین،دومین و 

سومین همایش در شهرهای صفادشت، اردبیل و ری برگزار شده است.
مهندس رحیمی�ان همچنین خاطرنش�ان کرد به دلیل اس�تقبال فراوان 

مردم ، این
همایش در شهرهای دیگر نیز به زودی برگزار خواهد شد.

در ادامه این برنامه دکتر ش�راره غفوریان همت پ�ور در رابطه با موضوع 
سرطان

سینه بانوان س�خنرانی کرد. وی با بیان اینکه تش�خیص به موقع سرطان 
سینه بهترین کمک به درمان این بیماری است گفت:

عالئم هش�دار دهنده بس�یاری برای تش�خیص این بیماری وجود دارد و 
همه زنان

می توانند خودآزمایی ماهانه را انجام دهند. وی با بیان اینکه خودآزمایی 
پستان اولین و در دسترس ترین روش تش�خیص توده های پستان است 
گفت: این خودآزمایی ماهانه از س�ن 20 س�الگی 2 ت�ا 3 روز پس از اتمام 

قاعدگی انجام می گیرد.
دکتر غفوریان همت پور در ادامه عوامل ایجاد کننده س�رطان را برشمرد 

که از
آن جمله سابقه فامیلی مثبت ابتال به سرطان سینه، نداشتن زایمان باالی 

30
سالگی، عدم شیردهی، نداشتن تحرک، رژیم های غذایی پر از چربی های 

اشباع، یائسگی پس از 55 سال و قاعدگی زودرس پیش از 12 سال است.
در ادامه این برنامه دکتر فرشته شجاعی س�خنرانی کرد.این روانشناس 

بالینی
با بیان اینکه س�رطان پس�تان و درمان های آن فرایندی طوالنی اس�ت 

گفت: این
بیماری به صورت قابل مالحظه ای س�المت روان بیماران را متاثر میکند، 

شجاعی
خاطر نش�ان کرد:طراحی یک برنامه خودمراقبتی روان درمانی توس�ط 

یک روان
درمانگر جهت پیشگیری از عواقب جس�مانی ،روانی و اجتماعی سرطان 

پستان از اقدامات مهم است.
در این همایش که به میزبانی مجتمع امیران نیش�ابور برگزار ش�د ، دکتر 
عظیمی نژاد رییس دانش�گاه علوم پزش�کی نیش�ابور و مهندس سعید 

شیبانی فرماندار نیشابور نیز حضور داشتند.

در شهر نیشابور و به همت خیریه راز برگزار شد؛

چهارمین همایش بزرگ تشخیص و 
پیشگیری از سرطان سینه




