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اخـبـار داخـلـیخرداد ماه 98

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید
سقوط صنعت خودرو ایران به رتبه ۱۸ جهان 

کاهش درآمد پژو به دلیل خروج از ایران 

سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، با انتشار آمار تولید خودرو جهان 
در س��ال 2018 اعالم کرد تولید خودرو ایران در این سال با افت 40درصدی نسبت 
به سال قبل از آن مواجه شده است. براس��اس این گزارش، تولید خودرو ایران در این 
سال به 1میلیون و 95هزار و 526 دستگاه رسیده است. در سال پیش از آن، 1میلیون 
و 515هزار و 396 دستگاه خودرو در ایران تولید شده بود. تولید خودرو سواری ایران 
در سال 2018 بالغ بر 1میلیون و 27هزار و 313 دستگاه بوده است. ایران در این سال 
هم چنین 68هزار و 213 دستگاه خودرو تجاری تولید کرده است. در میان کشورهای 
خودروس��از جهان، ایران رتبه 18 را در س��ال 2018 به خود اختصاص داده است و 
این درحالی است که کشورمان در سال پیش از آن در رتبه 16 جهان از این نظر قرار 
گرفته بود. رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری در سال 2018 نیز 16 و از نظر 
تولید خودروهای تجاری 21 اعالم شده اس��ت. چین با تولید 27میلیون و 809هزار 
دستگاه بزرگ ترین خودروساز جهان در سال 2018 بوده است و آمریکا با 11میلیون و 

314هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با 9میلیون و 728هزار دستگاه در رتبه سوم قرار 
گرفته اند.کل خودرو تولید شده در جهان طی سال 2018 بالغ بر 95میلیون و 634هزار 
دستگاه اعالم شده است که سهم ایران از این رقم 1.14 درصد بوده است. تولید خودرو 

جهان در این سال با افت 1.1 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

گروه خودروسازی پژو فرانس��ه اعالم کرد، درآمدش 1.1 درصد در سه ماهه اول سال 
جاری میالدی کاهش یافته که یکی از دالیل آن خروج از ایران بوده است. سهام این 
خودروساز فرانسوی روز پنج شنبه پس از اعالم کاهش درآمد آن سقوط کرد. درآمد 

این خودروس��ازی به 17.98میلیارد یورو )20.05میلیارد دالر( طی ژانویه تا مارس 
نسبت به 18.2میلیارد دالر سال گذش��ته کاهش پیدا کرد. مقدار فروش جهانی این 
ش��رکت 15.7درصد س��قوط کرد و به 886هزار و 400 خودرو در سه ماهه اول سال 
جاری رس��ید که یکی از دالیل آن خروج از ای��ران بود. به جز ای��ران، تحویل خودرو 
6.1درصد سقوط داش��ت. کاهش فروش 30درصدی در آمریکای التین هم بی تاثیر 
نبود. این ش��رکت اعالم کرد حاال انتظار دارد بازار خودروهای آمریکای التین 2% در 
2019 کاهش پیدا کند. خودروسازی پژو فروش در اروپا را ثابت پیش بینی می کند، 
درحالی که فروش در چین 3درصد و در روسیه 5درصد کاهش داشته است. پژو قصد 
دارد برای کمک به کاهش تولید دی اکس��ید کربن به تولید مدل ه��ای آدام، کارل و 

کاسکادا خاتمه دهد.

آغاز ساخت کارخانه اتوبوس سازی ایران و جمهوری آذربایجان
عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوس سازی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
آذربایجان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر اقتصاد جمهوری 
آذربایجان در منطقه صنعت��ی »حاجی قابول« جمهوری آذربایجان آغاز ش��د. این 
کارخانه با مش��ارکت ش��رکت »آذرماش« جمهوری آذربایجان و شرکت خصوصی 
»عقاب« جمهوری اس��المی ای��ران در منطق��ه صنعتی »حاجی قاب��ول« در 110 
کیلومتری جنوب باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ساخته می شود. سهم شرکت 
ایرانی دراین کارخانه 75درصد و س��هم ش��رکت آذربایجانی 25درصد است که با 
سرمایه گذاری اولیه 6میلیون یورو ساخته خواهد شد. مدت زمان ساخت این کارخانه 
پایان سال میالدی آینده اعالم شده است. با تکمیل این کارخانه در مرحله اول ساالنه 
500 دستگاه اتوبوس تولید خواهد شد. با ساخت این کارخانه، همکاری های دو کشور 

در حوزه صنعتی وارد مرحله جدیدی می شود. پیش از این، در اوایل سال 97 کارخانه 
مشترک خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان در مجتمع صنعتی »نفتچاالی« 
جمهوری آذربایجان به بهره برداری رسیده است که در همان سال اول فعالیتش بیش 

از هزار دستگاه انواع خودرو در آن تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
 برگ سبز، سند رسمی خودرو است

طی س�الیان اخیر اختالف زیادی درباره س�ند خودرو میان س�ازمان 
ثبت اس�ناد و س�ایر نهادها به وجود آمده اس�ت. س�ازمان ثبت اسناد 
و امالک کش�ور اینگونه ادعا دارد ک�ه هرگونه معامل�ه خودرو باید در 
دفاتر رس�می این س�ازمان به ثبت برس�د، اما س�ایر نهاده�ا ازجمله 
پلی�س، ب�رگ س�بز خ�ودرو را به عن�وان س�ند مالکی�ت به رس�میت 
می شناس�ند.  ب�ه گفته »پورمخت�ار« هم برگ س�بز پلیس و هم س�ند 
مالکیتی ک�ه در دفترخانه ه�ا صادر می ش�ود از لحاظ قان�ون، به ویژه 
قانون مدنی س�ند مالکیت حس�اب می ش�ود و هردو هم دارای اعتبار 
یکس�انی هس�تند. عضو کمیس�یون قضائی و حقوقی مجلس ش�ورای 
اس�المی گف�ت: »در برابر قانون، ه�ردو س�ند معتبر هس�تند و قانون 
به هیچ عنوان الزام نکرده اس�ت برای خرید و فروش خودرو باید سند 

از دفترخانه داش�ته باش�ید.«

درآمد جرایم رانندگی خرج زیرساخت ها می شود

شهردار تهران طی حکمی، بخشی از اختیارات خود در خصوص درآمدهای 
حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی را به »علی امام«، مدیرعامل ش�رکت 
راه آهن ش�هری تهران و حومه )مت�رو( تفویض و تنفیذ کرد. براس�اس این 
حکم، »پیروز حناچی«، شهردار تهران بخشی از اختیارات خود ناشی از مفاد 
مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص اجرای پروژه های 
مرتبط با احداث زیرگذر عابر پیاده مترو، ذیل اعتبارات موضوع ماده )23( 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389 را به »علی امام«، 
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(، تفویض و تنفیذ کرد. 
براساس این حکم؛ شرایطی فراهم شده است تا شرکت راه آهن شهری تهران 
و حومه )مترو(، با اس�تفاده از منابع حاصل از جرای�م رانندگی، درخصوص 
زیرگذرهای عابر پیاده و ورودی دوم مترو جهت بهینه س�ازی معابر شهری 

قابل دسترسی به مترو برای تمامی اقشار مختلف شهروندان عمل کند.
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درحالی که بس��یاری از پیش خرید کنندگان محصوالت پارس خودرو طی ماه های 
اخیر منتظر دریافت یک جواب مناس��ب ازسوی این خودروس��از بودند و حتی کار 
به تجمع اعتراضی ازس��وی خریداران محصوالتی مانند برلیان��س و رنو جلو وزارت 
صنعت، معدن و تجارت کشید، پارس خودرو در اطالعیه ای اعالم کرد تنها چاره کار 
انصراف با دریافت سود و یا دریافت یک خودرو جایگزین است. شرکت پارس خودرو 
برخالف وعده های داده شده، وضعیت ثبت نام کنندگان خودروهای برلیانس و رنو را 
طی چند ماه اخیر مشخص نکرده بود و وعده داده بود تا نیمه اردیبهشت 98 تکلیف 
تمامی معوقات برلیانس کراس، اتومات و دستی را مش��خص کند و بعد از تاخیر در 
این موضوع، کار به تجمع اعتراضی کش��ید. س��رانجام این خودروساز با فاصله چند 
روزه اطالعیه ه��ای جداگانه برای خریداران رنو و برلیانس ص��ادر کرد. اطالعیه اول 
برای خریداران محصوالت رنو صادر شد. پارس خودرو در قالب اطالعیه ای فراخوان 
دوم طرح های پیشنهادی خود را برای مشتریان محصوالت رنو که تاکنون دعوتنامه 
تکمیل وجه مابه التفاوت برای آنها صادر نشده را اعالم کرد. پیشنهادهای قابل اجرا 
برای محصوالت رنو عبارت بود از طرح پیشنهادی انصراف، طرح پیشنهادی تبدیل 
مدل خودرو، طرح پیشنهادی الحاقیه قرارداد و طرح پیشنهادی خرید انصرافی. در 
بند الف مش��تریان در صورت تمایل می توانند نسبت به انصراف خود اقدام کنند. در 
این روش به منظور جلب رضایت حداکثری این گروه از مش��تریان، سود انصراف با 
نرخ 45درصد از زمان ثبت نام اولیه خودرو محاس��به خواهد ش��د و پس از انصراف 

کامل ثبت نام فروش فوری دس��تگاه خودرو از محصوالت قابل عرضه شرکت سایپا 
با قیمت قبل تیرماه 97 با قابلیت خرید انصرافی برای مش��تری فراهم می کرد. البته 
درصورتی که مشتریان تمایل به استفاده از روش فروش فوری نداشته باشند، مبلغ 
پیش پرداخت به انضمام سود انصراف 45درصد طی 30روز هم به آنها مسترد خواهد 
ش��د. هم چنین در آخرین روزهای اردیبهش��ت ماه هم اطالعیه ای برای خریداران 
محصوالت برلیانس صادر شد که بر مبنای آن، خریداران خودرو برلیانس می توانند 
خودرو های جایگزین بگیرند. در این بخشنامه آمده است: »جهت تعهدات مشتریانی 
که تاکنون دعوتنامه تکمیل وجه مابه التفاوت برای آنان صادر نشده است، سه روش 

وجود دارد که شامل انصراف، تبدیل مدل خودرو و الحاقیه قرارداد است.«

واردات ۳۳۰ خودرو خارجی در فروردین
افت 67درصدی

آمار واردات کش��ور در فروردینماه امسال نش��ان می دهد در بازه زمانی ابتدا تا انتهای 
فروردین 98، بیش از 330 دستگاه خودرو سواری به ایران وارد شده و این در حالی است 
که واردات خودرو در فروردین امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل، 67درصد کاهش 
داشته است. براساس آمار اعالمی گمرک، در فروردین ماه امسال بیشترین واردات خودرو 
سواری از مبدأ کشور کره صورت گرفته و 200 دس��تگاه خودرو سواری از این کشور به 
ارزش 5.4میلیون دالر از منطقه ویژه شهید رجایی به ایران وارد شده است. واردات خودرو 
ایران در فروردین ماه امسال بعد از جمهوری کره، از کشورهای امارات، بریتانیا و عمان 
انجام شده که این کشورها به ترتیب 75 دستگاه، 30 دستگاه و 24 دستگاه خودرو سواری 
به ایران صادر کرده اند و پس از این کشورها، چین و آلمان قرار دارند که از هریک از این دو 
کشور، 2 دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده. گران ترین خودرو وارده شده در میان 
خودروهای وارداتی فروردین ماه، یک خودرو تسالی برقی است که با قیمت 129هزار دالر 

از آلمان وارد گمرک غرب تهران شده است.

توسط یکی از شرکت های خودروسازی تبریز انجام می شود
 ساخت کامیون برقی و هوشمند ایرانی 

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان ش��رقی گفت: »ب��ه همت یکی از 
شرکت های خودروسازی تبریز، کامیون 14 تنی برقی با فناوری اروپایی تا یک سال آینده 
روانه بازار می ش��ود.« »حس��ین نجاتی« در نشست مش��ترک با مدیران شرکت های 
خودروساز و قطعه ساز استان آذربایجان شرقی در این باره گفت: »دوستدار محیط زیست، 
ایمنی، پایداری و بهره وری، مش��خصه های اصلی این خودرو تجاری و سنگین است.« 
به گفته این مقام مس��ئول، این خودرو امکان پیمودن 300 کیلومتر در هربار ش��ارژ را 
داراست. نجاتی هم چنین توان موتور الکتریکی این خودرو را 380 اسب بخار اعالم کرد و 
گفت: »مدت زمان شارژ باتری های این کامیون 2 تا 9 ساعت است.« نجاتی با اشاره به دیگر 
ویژگی های این خ��ودرو برقی گفت: »وجود سیس��تم ترمز احیاکنن��ده یکی دیگر از 

ویژگی هایی است که شارژ خودکار باتری را هنگام استفاده از ترمز، در پی دارد.«

براساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودرو های سواری وارداتی 2 ماه تمدید شد.  تمدید 2 ماهه مهلت ترخیص خودرو های سواری وارداتی 
تصویب نامه مصوب جلسه مورخ 18/02/98 هیات وزیران درخصوص اصالح تصویب نامه 
موضوع ترخیص واردات خودرو های سواری، طی نامه شماره 18472 در تاریخ 21/02/98 
توس��ط معاون اول رییس جمهور ابالغ ش��د.در متن این مصوبه آمده است: در بند )3( 
تصویب نامه شماره 137161/ ت 56023 ه مورخ 16/10/1397 عبارت چهار ماه به شش 
ماه اصالح می شود. بر اساس آمارهای اعالم ش��ده بیش از 14 هزار خودرو در گمرکات 
مختلف کشور دپو شده است، هیات دولت نیمه بهمن ماه سال 97 مصوبه ای صادر کرد که 
برای مدت 4ماه امکان ترخیص خودروهای وارد شده تا حدودی تسهیل می شد. براین 
اساس، تا کنون تعدادی  خودرو با مصوبه قبلی هیات دولت از گمرکات ترخیص شده اند. 
بررسیها نشان میدهد، تنها در گمرک بوشهر 1400 دستگاه خودرو وارداتی دپو شده که 
100 دستگاه با مشکالت قضایی و غیر گمرکی مواجه است. این روند در گمرکات شهید 
رجایی و شهید باهنر نیز وجود دارد.بررسیها نشان میدهد، با مصوبه قبلی هیات دولت 

حدود 1600 دستگاه خودرو از گمرکات مختلف ترخیص شده است.

حرف آخر پارس خودرو به خریداران برلیانس و رنو
خودرو جایگزین دریافت کنید
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خرداد ماه 98

محصوالت ساخت خودروسازان کشور کره جنوبی سهم بسیار بزرگی در بازار خودرو کشورمان 
دارند و زمان طوالنی از سپری شدن ورود خودروهای ساخت این کشور به بازار خودرو ایران 
هم گذشته است. تنوع محصوالت تولیدی توسط کره ای ها به همراه کیفیت قابل قبول آن ها 
از دالیل اصلی رخ دادن این اتفاق و استقبال توسط مشتریان ایرانی ست. این درحالی ست 
که واردات و مونتاژ محصوالت نه تنها توسط خودروسازان دولتی که به دست خصوصی ها هم 
رخ داده و طی سال های اخیر شاهد حضور حجم انبوهی از این محصوالت در بازار هستیم. 
محصوالت کمپانی های کیا و هیوندا قطعا در صدر پرفروش ترین خودروهای خارجی در بازار 
ایران هستند. در این گزارش به مقایسه دو محصول محبوب این دو خودورساز یعنی هیوندا 
اکسنت و کیا سراتو آپشنال خواهیم پرداخت که باوجود گرانی سرسام آور خودرو طی یکی دو 
سال اخیر هم چنان مورد استقبال عالقهمندان به خودرو در بازار ایران هستند. قبل از شروع 
این مقایسه، ذکر این نکته ضروری اس��ت که این دو خودرو از دو نسل متفاوت خودروهای 

کره ای هستند...
]مشخصات]ظاهری]و]فنی]اکسنت]]]

ابتدا به سراغ هیوندا اکسنت می رویم. در نمای روبهرو، چراغ های کشیده و اسپورت اکسنت، 
جلب نظر می کنند، درحالی که نسبت به طول کوتاه بدنه، بزرگ هستند و تا نزدیکی ستون 
A، ادامه دارند. لبه  باالیی چراغ ها، کامال در راستای خط کاپوت قرار دارد و به لطف حجم دهی 
عالی در این قسمت، جایگاه مناسبی برای آن دیده می شود. جلوپنجره  مدرن خودروهای 
هیوندای، در اکسنت وجود ندارد و صرفا، یک فضای خالی س��یاه رنگ با لوگوی سازنده در 
وسط، قابل تشخیص است. در سپر هم، با حالتی س��ه بعدی مواجه هستیم که به جذابیت 
خودرو می افزاید. ش��اید تنها نکته  منفی در طراحی نمای روبهرو اکس��نت، دیده شدن لبه  
کاپوت، باالتر از هواکش پیشرانه باشد که البته باتوجه به قدیمی بودن طراحی خودرو، حالت 
کامال واضح و ناخوشایندی دارد. از نمای جانبی، استفاده  هوشمندانه از خطوط حجم دهنده 
با حداقل هزینه، زیبایی اکنست را افزایش می دهد. رینگ های 16 اینچ ساده با طرح اسپرت، 
الس��تیک های کم پهنا، در کنار آنتن معمولی، از نکات منفی در طراحی اکسنت محسوب 
می شوند. از سویی دیگر، فرم جذاب سقف با حالتی که عالوه بر جادار کردن فضای کابین، 
کوچک بودن صندوق عقب را پوشش می دهد، نکات مثبت نمای جانبی هستند. در پشت 
خودرو، شاهد نمایی ساده هستیم که با چراغ های بزرگ ارائه می شود. حالت شیشه  عقب، زیبا 
است، اما با حضور آنتن نسبتا بلند روی سقف، جذابیت کمتری فراهم می کند. در مجموع، 
ظاهر این خودرو از نمای پشت، ساده و کم هزینه از کار درآمده است. ظاهر اکسنت، پس از 
چند سال حضور در ایران، هم چنان مد روز و چش��م نواز ارزیابی می شود، اما فراتر از انتظار 
عمل نمی کند. زیبایی نمای روبهرو، تحسین برانگیز است، اما از پشت، کامال عادی و به عقیده  
بسیاری از کارشناسان؛ قدیمی به نظر می رسد. ابعاد این خودرو، شامل طول 4.370 میلی متر 
با عرض 1.705 میلی متر است که با ارتفاع سقف 1.455 میلی متر و فاصله محورهای 2.570 
میلی متر، ارائه می شود. ورود به کابین هیوندای اکسنت، حس جالبی دارد. شاید انتظار ما 
از یک خودرو کوچک، فضایی ناراحت کننده باش��د، اما در مقایسه با خودروهای شناخته 

ش��ده  کمی جادارتر عمل می کند. نمایشگر 7 اینچ، در نس��خه های مدرن و با آپشن  باال در 
مرکز داشبورد وجود دارد که البته نمونه  مونتاژی، دارای چنین شرایطی خواهد بود. خطوط 
حجم دهنده، روی داشبورد اکس��نت هم وجود  دارند تا سادگی و یک  تکه بودن این بخش 
از فضای داخلی را کاهش دهند. پنل پشت فرمان، کامال س��اده طراحی شده است و ادوات 
تزئینی در آن دیده نمی شود. درحالی که ماده  اصلی داشبورد و فرمان هم، پالستیک نسبتا 
ارزان قیمت است، صندلی ها با پوشش مناسب و فرم بسیار خوب طراحی شده اند. قسمتی 
از تودری هم، از پوشش صندلی ها تشکیل شده است. از نکات مثبت در طراحی کابین جلو، 
می توان به فرمان خوش استیل اکسنت اشاره کرد که هرچند لوکس و با پوشش چرم نیست، 
خوش دست و کاربردی عمل می کند. کلیدهای کنترل سیستم سرگرمی و ارتباطات تلفنی با 
قابی نقره ای رنگ ارائه می شوند که درکنار جذابیت ظاهری، کامال کارپسند هستند. درحالی که 
صندلی های ردیف جلو، حالتی اسپرت و هماهنگ با فیزیک بدن دارند، برای ردیف عقب، 
صندلی هایی نسبتا صاف و با حداقل ظرافت در نظر گرفته ش��ده است. در مجموع، فضای 
داخلی اکسنت برخالف متریال نسبتا ارزان قیمت، راحتی مناسب و رضایت بخشی دارد که با 
داشبوردی نسبتا ساده ارائه می شود. اما به سراغ مشخصات فنی اکسنت می رویم. قلب تپنده 
هیوندای اکسنت یک پیشرانه 4 سیلندر است و 1591 سی سی حجم دارد. قدرت موتور این 
ماشین 128 اس��ب بخار در دور موتور 6300 دور در دقیقه است و در دور موتور 4200 دور 
در دقیقه می تواند به حداکثر گش��تاور 156 نیوتن متر دست پیدا کند. این پیشرانه یکی از 
پربازده ترین پیشرانه های استفاده شده در این کالس است که عالوه بر قدرت مناسب، مصرف 
سوخت پایینی نیز دارد. هیوندای اکسنت باتوجه به وزن ماشین و کشش پیشرانه اش از خود 
قابلیت های حرکتی مناسبی نش��ان می دهد. برای انتقال قدرت پیشرانه از یک گیربکس 
4سرعته اتوماتیک استفاده شده است که سرعت پاسخ گویی مناسبی دارد و عملکرد کلی آن 
قابل قبول است و با موتور هیوندای اکسنت هم هماهنگی قابل قبولی را داراست. هندلینگ 
هیوندای اکسنت باتوجه به کالس خود خوب اس��ت و پایداری قابل قبولی دارد. اما از نظر 
سواری سیستم تعلیقی معمولی دارد و سواری اش خشک است و گاها ضربه ها را به کابین 
انتقال می دهد. فرمان هیوندای اکسنت نرم است و دقت مناسبی نیز دارد و در پیچ ها عملکرد 
دقیقی را از خود نشان می دهد. با هیوندای اکسنت قابلیت مانوردهی خوبی را هم داراست و 
به لطف ترمزهای قدرتمند ماشین در سرعت های باال با کوچک ترین اشاره می توانید کنترل 
اتومبیل را دوباره به دست بگیرید. هیوندا اکسنت در کالس خود خودرو مناسبی است که 
نسبت به رقبایش از موتور پربازده تر، امکانات بیشتر و ارزش خرید باالتر بهره می برد. اما از آن 
فقط باید در حد یک سدان شهری کوچک توقع داشته باشید تا بتواند شما را راضی نگه دارد.

کیا]سراتو]آپشنال]]]
به سراغ دیگر محصول کره ای می رویم و ابتدا مش�خصات ظاهری آن  را بررسی 
می کنیم. در نمای روبه�رو، حالتی نیم دایره دیده می ش�ود که تمامی لبه  کاپوت 
جلو را فرا گرفته اس�ت. این موضوع، عالوه بر هماهنگی جذاب قطعات مختلف 
این قسمت، از جمله چراغ ها و جلوپنجره، باعث مخفی شدن لبه  درپوش موتور 

بررسی فنی و ظاهری هیوندا اکسنت و کیا سراتو آپشنال

نبرد شانه به شانه کره ای ها

مـقـایـسـه
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می شود. چراغ ها نس�بتا باریک و اسپرت هس�تند و حالتی مثلثی با گوشه های 
تیز دارند. س�ایز چراغ ها و جلو پنجره، کامال متناسب است و با خط کم عمق بدنه 
زیر چراغ، تقویت می ش�ود. در جلوپنجره، فضای خالی با قطعه ای پالس�تیکی، 
سیاه رنگ و مشبک دیده می شود که لوگوی کیا را در مرکز دارد. سپر جلو سراتو، 
ساختار ساده ای دارد و با حداقل خطوط حجم دهنده ارائه شده است. عالوه بر خط 
زیر چراغ که پیش تر اشاره شد، صرفا یک خط تقارن عمودی در مرکز سپر دیده 
می شود و حتی در نزدیکی چرخ تا چراغ مه شکن، خالقیت خاصی وجود ندارد و 
درکل ظاهر جلو سراتو، زیبایی قابل قبولی ارائه می کند. ظرافت در طراحی سراتو، 
از نمای جانبی به وضوح دیده می شود؛ چراکه با ترفندهایی استادانه، برای بیننده 
جذاب و چش�م نواز عمل می کند. از لبه  چراغ عقب تا آینه بغل و س�تون A، خط 
جالبی وجود دارد که از زیر پنجره ها می گذرد. پایین  درها و نزدیکی رکاب هم به 
لطف حجم دهی ظریف سازنده، حالتی شبیه به ذوزنقه و متقارن دیده می شود. در 
امتداد چراغ جلو تا نزدیکی لبه  در نیز، خطی کم عمق وجود دارد که حس اسپرت 
سراتو را تقویت می کند. از معدود نکات منفی در طراحی این قسمت، می توان به 
پالستیکی بودن قاب پنجره ها، آنتن سنتی انتهای سقف و ظاهر عاری از خالقیت 
آینه ها اشاره کرد. از نمای پش�ت، با چراغ های اسپرت مواجه هستیم که با رنگ 
قرمز، متمایز دیده می ش�وند. تقریبا تمامی لبه  کاپوت و قسمت عقب خودرو با 
نوعی برآمدگی ارائه می شود که تاحدودی طول کم بدنه در این بخش را پوشش 
می دهد. سطح بیرونی درپوش صندوق، فاقد خطوط حجم دهنده است و جزئیات 
خاصی ارائه نمی کند. سپر عقب سراتو هم مشابه سپر جلو، صرفا با خطی نیم دایره 
و متقارن با بدنه طراحی شده؛ درحالی که با حداقل هزینه، حتی از چراغ راهنما و 
چراغ ترمز مرسوم در خودروهای معمولی نیز محروم است. در مجموع، نمی توان 
ایرادی اساسی به طراحی ظاهری کیا سراتو گرفت؛ هرچند امروزه، ساده به نظر 
می رسد. ابعاد این خودرو، ش�امل طول ۴53۰ میلی متر با عرض 1۷۷5 میلی متر 
می شود که ارتفاع سقف 1۴۶۰ میلی متر و فاصله محورهای 2۶5۰ میلی متر ارائه 
می کند. کیا سراتو، اصوال در زمانی طراحی شد که نمایشگر میان داشبورد، اهمیت 
باالیی برای عموم مردم نداش�ت و یک آپشن محسوب می ش�د. این موضوع در 
خودروهای امروزی با کالس قیمتی متوسط، مورد توجه خریدار است؛ اما هم چنان 
در خودروهای تولید یا مونتاژ داخل، در مقابل دریافت هزینه  اضافه ارائه می شود. 
سراتو عرضه شده توسط سایپا نیز چنین شرایطی دارد و تنها در نسخه  آپشنال، 
دارای نمایشگر لمسی ۷ اینچ خواهد بود. برای افرادی که سابقه  رانندگی با سراتو 
وارداتی دارند، فضای داخلی نسخه  مونتاژ سایپا، کامال متفاوت و قابل تشخیص 
خواهد بود. پالستیک مورد اس�تفاده در نمونه  وطنی، کیفیت پایین تری دارد و 
البته صرفا با رنگ س�یاه و تا حدودی شبیه به س�دان های چینی معمول در بازار 
ایران ارائه می شود. تقریبا همه چیز در کابین سراتو سایپا، سیاه رنگ است و فقط 
در مدل آپشنال، شاهد رنگ روشن در قس�مت پایین داشبورد و پوشش داخل 
درها هستیم. فرمان و پنل مربوط به سرعت و دور موتور سراتو، از طرح سیلندری 
استفاده می کند که تا حدودی ش�بیه به مزدا 3 است. فرمان سراتو ظاهر خاصی 
ندارد و حتی با نمونه  چرمی در نسخه  آپشنال، قدیمی به نظر می رسد؛ ولی حس 
خوبی به راننده می دهد و در ش�ب با اس�تفاده از نور پس  زمینه  قرمز در قسمت 

عقربه ها، کامال اس�پرت عمل می کند. کلیدهای روی فرمان هم برای استفاده از 
کروز کنترل، مدیریت سیستم س�رگرمی و ارتباط تلفنی کارایی دارند. مجرای 
هوای تهویه مطبوع، حالت پرانتزی دارد و با نمایش�گر قدیمی مربوط به ساعت 
در باالترین قسمت داشبورد ارائه می شود. باتوجه به تیره بودن کلیت داشبورد و 
فضای داخلی، نمونه  فاقد نمایشگر لمسی با مانیتور تک رنگ TFT که نوشته های 
قرمزرنگ دارد، ترکیب ساده و قابل قبولی ارائه می کند. جالب است بدانید سراتو 
برخالف ظاهر بیرونی خود که چندان بزرگ به نظر نمی رسد، کابین جادار و قابل 
قبولی ارائه می کند. این محصول، خصوصا در فضای باالی سر، عالی عمل می کند 
و حتی برای فردی با قد 185 سانتی متر، ایده آل خواهد بود. چنین مزیتی، در مورد 
فضای جلوی زانو، صدق نمی کند و برای سرنشینان بلندقد روی صندلی های عقب، 
پاها در وضعیت چسبیده به صندلی جلو خواهد بود. فرم کلی صندلی ها و مواد 
به کاررفته در پوشش آن ها، رضایت بخش است و البته در نسخه  آپشنال با چرم 
مصنوعی، راحتی مناس�بی فراهم می کند. ظرفیت صندوق بار در سراتو، ۴15 
لیتر است که برای یک خودرو سدان سایز متوسط، ایده آل به نظر می رسد. البته 
صندلی های عقب هم قابل جمع شدن به سمت جلو هستند تا فضای بیشتری 
در اختیار باشد و دسترسی سرنش�ینان به صندوق ساده تر شود. سراتو سایپا 
آپش�نال در دو مدل دنده ای 1۶۰۰ سی س�ی و اتوماتیک 2۰۰۰ سی سی  تولید 
می شود. این پیشرانه ۴ سیلندر اس�ت و قابلیت تولید 15۶ اسب بخار قدرت و 
19۴ نیوتن متر گشتاور را داراست. شتاب گیری سراتو خوب است و در عین حال 
یکی از نقاط مثبتش هم مصرف سوخت نس�بتا اقتصادی این خودرو است که 
البته از هیوندای اکسنت مصرف سوختش عدد باالتری است. برای انتقال قدرت 
پیشرانه سراتو به چرخ ها از یک گیربکس ۶س�رعته اتوماتیک استفاده شده 
است که از پس وظیفه خود به خوبی برمی آید. گیربکس سراتو سایپا هماهنگی 
خوبی با موتور دارد و تعویض دنده هایش با دقت، سریع و بدون ضربه است. در 
کل در بخش فنی کیا س�راتو کیفیت معمولی اما قابلیت حرکتی خوبی با توجه 
به قیمتش دارد. سواری و تعلیق کیا سراتو س�ایپا کمی خشک است که از نظر 
جوانان و اسپرت سوارها یک نکته مثبت به شمار می رود ولی از نظر میانساالن و 
کسانی که سواری نرم می پسندند، یک نقطه ضعف به شمار می رود و در واقع این 
ماشین نظر مثبت  بخش زیادی از خریدارانش را به علت همین سواری خشک 
جلب نمی کند. هندلینگ و پایداری کیا س�راتو خوب اس�ت و می توانید با آن 
رانندگی نسبتا لذت بخشی را تجربه کنید که در هنگام مانورهای مختلف سطح 
پایداری خوبی دارد. از مزایای کیا سراتو فرمان نرم، اسپرت و خوش دست آن 

است که در افزایش حس لذت رانندگی کمک بهسزایی کرده.
جمع]بندی]]]

در حال حاضر، با توجه به افزایش ش��دید قیمت خودرو، هیوندا اکنست رشد بیشتری 
را نسبت به کیا سراتو تجربه کرده است. مقایسه کلی نشان می دهد که هرچند این دو 
خودرو هرکدام به ط��ور جداگانه مزایای فراوانی دارند و حت��ی برتری های ویژه ای هم 
نسبت به هم دارند، اما در معدود مواردی این اکسنت است که از سراتو پیشی می گیرد. 
اما این برتری آنقدر محسوس نیست که بتوانیم هیوندا اکسنت را برنده قاطع محصوالت 

کره ای بدانیم و درکل، رقابت ش��انه به ش��انه و جذابی را ش��اهد خواهیم بود.
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خرداد ماه 98

بن بست تصمیمات
طی یک س��ال اخیر و برای جلوگیری از افزایش روزافزون و سرس��ام آور قیمت 
خودرو، تصمیمات لحظه ای و بدون کارشناسی ازس��وی مسئوالن وقت دولتی 
برای مهار بازار خودرو گرفته شده است، اما هیچ کدام دردی از وضعیت فعلی را 
درمان نکرده است. سوءمدیریت ها در صنعت خودرو و مدیریت اقتصادی کشور 
ش��رایط را به گونه ای پیش برد که تغییر و تحوالتی ه��م در راس وزارتخانه ها و 
هم چنین خودروسازان شاهد بودیم تا شاید گره ای از مشکالت باز کند، اما انگار 
هیچ درمانی برای این درد وجود ندارد و ش��اید بهتر باشد که اینگونه بگوییم راه 
درمانی به ذهن مسئوالن مربوطه نمی رسد. کافی است تصمیمات یک سال اخیر 
مدیران صنعتی و خودرویی را بررسی کنیم تا بهتر متوجه مسیر اشتباه آنها در 
راه ترمیم بازار خودرو شویم. وقتی در اوایل سال 97 قیمت ارز به یک باره با شتاب 
فراوانی س��یر صعودی به خود گرفت، خودروس��ازان و قطعه س��ازان درخواست 
افزایش و آزادس��ازی قیمت ها را مطرح کردند. بعد از کشمکش های فراوان بود 
که مجوز افزایش 20 تا 25درصدی قیمت ها ب��رای خودروهای زیر 45میلیون 
تومانی صادر شد. اما خودروس��ازان این مقدار افزایش را چاره ساز نمی دانستند. 
بدهی سنگین خودروسازان بزرگ دولتی به قطعه سازان روزبه روز بیشتر می شد 
و همین مسئله صدای صاحبان صنعت قطعه سازی را درآورده بود. خودروسازان 
به بهانه ضرر و زیان مالی باتوجه به افزایش چندبرابری نرخ ارز و عدم صدور مجوز 
افزایش قیمت ها ازسوی دولت، بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت نمی کردند 
و قطعه سازان هم به دلیل انباشت طلب های خود ازسوی خودروسازان از تامین 
قطعات خودداری می کردند. ازس��وی دیگر باتوجه افزایش عجیب و غریب نرخ 
خودروهای وارداتی تقاضای خرید تولیدات داخلی باال رفته بود، اما پایین بودن 
عرضه باعث ش��د تا داخلی ها هم با افزایش بیش ازحد معم��ول قیمت ها مواجه 
ش��دند. در دوران تصدی گری »محمدرضا نعمت زاده« در وزارت صمت بود که 

وزیر ناموفق دولت اول روحانی تصمیم به حذف شورای رقابت در قیمت گذاری 
خودروهای داخلی گرفت. این اتفاق اگرچه در دوران وزارت نعمت زاده رخ نداد، 
اما در دولت دوم حسن روحانی و دوران وزارت محمد شریعتمداری رنگ واقعیت 
به خود گرفته و شورای رقابت با تصمیم وزارت صنعت دیگر عامل تعیین کننده 
قیمت خودرو )زیر 45میلیون( نبود و فقط در حد پیشنهاددهنده این امر نقش 
داشت و حاال دیگر س��تاد تنظیم بازار بود که از ش��هریور 97 قیمت ها را تعیین 
می کرد. اما این اتفاق هم نتوانست چاره ای برای آرام کردن بازار متالطم خودرو 
باش��د. بحران صنعت به خصوص در حوزه خودروس��ازی به حدی شدت گرفته 
بود که موضوع اس��تیضاح ش��ریعتمداری ازسوی مجلس مطرح ش��د، اما وزیر 
صنعت دولت دوازدهم قبل از برپایی جلس��ه استیضاح از سمت خود استعفا داد 
و »رضا رحمانی« به عنوان گزینه جدید وزارت صمت ازس��وی حس��ن روحانی 
به مجلس معرفی ش��د و رای اعتماد گرف��ت. همگان منتظر بودن��د تا رحمانی 
در لباس ناجی صنعت خودرو وارد ش��ود. از همان ابتدای حضور وزیر جدید در 
وزارتخانه، خودروسازان و قطعه سازان بحث آزادسازی قیمت ها را مطرح کردند 
و تنها راه عالج صنعت خودرو را این اتفاق می دانستند. طی ماه های پایانی سال 
97 جلسات متعددی میان مس��ئوالن وزارتخانه، خودروسازان و قطعه سازان و 
هم چنین نمایندگان مجلس برای ایجاد راهکاری برای برون رفت از وضعیت فعلی 
خودرو برگزار ش��د و درنهایت طبق اعالم وزیر صنعت و معدن و تجارت تصمیم 
بر این شد تا قیمت خودروهای تولید داخل براساس حاشیه بازار تعیین شود تا 
قیمت ها به ثبات برس��د. حاال چند ماهی از اجرای این تصمیم گذشته است، اما 
خروجی این موض��وع چیزی جز افزایش دوباره و ادام��ه روند صعودی قیمت ها 
نبوده است. نکته مهم اینجاست که مقایس��ه قیمت ها در زمان اوج گرانی ارز و 
زمان فعلی ما را دچار یک تناقض بزرگ می کند. وقتی قیمت دالر در ش��هریور 
و مهرماه 97 به باالترین نرخ خود در تاریخ کشورمان رسید، قیمت خودروهای 

 این دریای متالطم آرام شدنی نیست

 ادامه دور باطل بازار خودرو

گـزارش

بازار پرتالطم خودرو انگار قرار نیست به این زودی ها رنگ آرامش را به خود ببیند. تقریبا یک س�الی می شود که  قیمت خودروهای داخلی با 
نوسانات و سیرصعودی عجیبی مواجه شده و هیچ کدام از تصمیمات مسئوالن مربوطه هم نتوانسته دردی از وضعیت را درمان کند. همه دیگر 
می دانند که داستان از کجا آغاز شده است. خروج آمریکا از برجام به دستور ترامپ، و اعمال تحریم های جدید ازسوی رئیس جمهور این کشور 
برای کشورمان عاملی بود که نرخ ارز در ایران به باالترین قیمت ممکن در تاریخ برسد و ازسوی دیگر خودروسازان معتبر اروپایی مانند پژو و رنو 
هم به دلیل همین اعمال تحریم ها عطای کار در کشورمان را به لقایش بخشیدند و کاسه و کوزه های خود را جمع کرده و از ایران خارج شدند. از 
همان اواسط اردیبهشت ماه بود که قیمت خودروهای داخلی و خارجی مانند اسبی لجام گسیخته به پیش می تاختنند و به نظر نمی رسید راهی 

برای مهار این اسب سرکش پیدا شود.
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داخلی مانند پراید، پژو و... هنوز به حد فعلی افزایش پیدا نکرده بود. مگر نه اینکه 
توجیه اصلی افزایش قیمت ها ازسوی خودروس��ازان و فعاالن بازار آزاد، افزایش 
نرخ ارز بود، پس چرا وقتی دالر در مقطعی دچار افت قیمت شد و حتی تا حدود 
11هزار تومان هم کاهش پیدا کرد، نه تنها خبری از کاهش قیمت خودرو نبود که 
هم چنان شاهد افزایش قیمت ها هم بودیم. همین عامل باعث شد تا دولت حل 
مشکل را از راهی دیگر جستجو کند و آن هم اقدام برای پیش فروش محصوالت 

و افزایش عرضه بود.

خطای استراتژیک
به نظر می رس��د که احتماال امر بر دولت و خودروس��ازان اینگونه مشتبه شد که 
تنها دلیل افزایش سرس��ام آور قیمت خودرو در بازار باالتر بودن تقاضا نسبت به 
عرضه اس��ت. همین عامل بود که باعث شد اس��تارت پیش فروش های پی درپی 
محصوالت داخلی از اواسط اس��فند 97 زده ش��ود. اما ابهام اصلی اینجا بود که 
چیزی در حدود 300هزار خودرو پیش فروش ش��ده توسط ایران خودرو و سایپا 
هنوز به مش��تریان تحویل داده نش��ده بود، پس چگونه خودروس��ازان توانایی 
تامین این تعداد محصولی را داشتند که هرروزه به طرق مختلف در سایت های 
خود به فروش می رساندند. با دس��تور وزارت صنعت، معدن و تجارت دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا از اوایل اسفندماه سال گذشته 20درصد از تولیدات روزانه 
خود را به فروش فوری با تحویل یک ماهه با هدف افزایش عرضه، کاهش قیمت ها 
و کاهش التهابات بازار خودرو اختصاص دادند. البته به دنبال موج جدید التهاب 
و افزایش قیمت ها در بازار خودرو در اواسط اردیبهشت، در جلسه کمیته خودرو 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب ش��د که سهم فروش فوری خودروسازان 
10درصد دیگر افزایش پیدا کند. با این حس��اب، خودروس��ازان موظف شدند 
30درص��د از تولیدات روزانه خ��ود را برای ف��روش فوری در نظ��ر بگیرند. این 
وضعیت در حالی است که با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز فروش فوری 
خودروسازان، دو شرکت ایران خودرو و س��ایپا هنوز هیچ آمار رسمی  در رابطه با 
تعداد خودروهای تحویل شده به مشتریان در این طرح اعالم نکرده اند. اهمیت 
این موضوع در این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف افزایش عرضه 
روزانه خودرو به بازار و کنترل قیمت ها، خودروس��ازان را مکلف به فروش فوری 
محصوالتشان کرد؛ بنابراین باید مشخص شود تاکنون چه تعداد خودرو در این 
طرح به مشتریان واگذار شده تا مشخص شود خودروسازان تا چه حد به وظایف 
خود در این زمینه ب��رای افزایش عرضه خودرو به ب��ازار و کنترل قیمت ها عمل 
کرده اند. این وضعیت در حالی است که خودروسازان چندصدهزار دستگاه خودرو 
بابت پیش فروش های صورت گرفته در سال گذشته به مشتریان بدهکارند و هنوز 
این خودروها را تحویل نداده اند و اتفاقاً برخ��ی از خریداران همین خودروها در 
سال گذشته، از این شاکی هستند که ایران خودرو و س��ایپا چرا وقتی که هنوز 
خودروهای پیش فروش شده در سال گذشته را تحویل نداده اند، اقدام به فروش 
فوری محصوالتشان با موعد تحویل یک ماهه می کنند؟ فقط کافی است تا سری 
به وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و یا دفاتر مرکزی سایپا و ایران خودرو بزنیم 
تا شاهد تجمعات اعتراضی خریدارانی باش��یم که چندین ماه پیش، محصوالتی 
یکی از خودروس��ازان را به امید تحویل فوری، پیش خرید کرده و هنوز در صف 
انتظار تحویل هستند. متاسفانه هیچ گاه هم هیچ پاسخ درستی ازسوی مسئولین 
مربوطه داده نمی شود تا خریداران حداقل تکلیف خود را بدانند. البته باید حساب 
خریداران خودروهایی مانن��د برلیانس، تندر90 و رنو س��اندرو را جدا کنیم که 
خودروسازان آب پاکی را روی دس��ت آنها ریخته و اعالم کرده اند که یا ازخرید 
خود انصراف دهند یا به فکر محصول جایگزین باش��ند. این اتفاق هم یکی دیگر 
از عوام��ل افزایش قیمت بیش ازاندازه خودروهای از این دس��ت در بازار اس��ت. 
جمع بندی و بررسی همه این تصمیمات حاکی از این است که دولت باز هم راه را 
اشتباه رفته و چاره کار در کنترل بازار خودرو را باید در مواردی غیر از تصمیمات 
اخیر جستجو کرد تا سایر راه حل ها منجر به شکست نشود. نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی ازجمله مسئولین و کارشناسانی است که آخرین تصمیم 
دولت در راه کنترل بازار خودرو یعنی تعیین قیمت براساس 5درصد حاشیه بازار 

را شکست خورده می داند. »زهرا ساعی« در این باره در جمع خبرنگاران گفت: 
»این سیاس��ت، سیاس��ت موفقی برای کنترل قیمت خودرو نبوده و مسؤلین و 
متخصصین باید در این زمینه بررس��ی کنند که چه الگوهایی باید ارائه شود تا 
بازار خودرو به درستی مدیریت و از آش��فتگی خارج شود. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت باید از افراد کاردان استفاده کند تا از طریق بازبینی و تغییر سیاست های 
فعلی، بازار خودرو را به آرامش برس��اند.« به گفته سخنگوی فراکسیون حمایت 
از قطعه سازان مجلس شورای اسالمی در ش��رایط فعلی که خودروسازی کشور 
دچار چالش شده و قیمت ها نوس��انات زیادی دارند تالش های زیادی انجام شد 
تا قیمت ها به کف حاش��یه بازار نزدیک شود که متاس��فانه موفقیت آمیز نبود و 
قیمت ها هنوز ش��ناور هس��تند و مردم هنوز خودروهایی که ثبت نام کرده اند را 
تحویل نگرفته اند، از طرفی به خاطر رکود بازار خودرو قطعه س��ازان نمی توانند 
مطالبات خود را از خودروس��ازان دریافت کنند.« این درحالی است که قطعا در 
کنار بس��یاری از تصمیمات غلط دولت در راه کنترل  قیم��ت خودرو، نمی توان 
از نقش پررنگ و بس��یار تاثیرگذار دالالن گذش��ت و همین عامل باعث شده تا 
نهادهای دولتی و قضایی طی چند هفته اخیر به مس��ئله فروش خودرو ازطریق 
فضای مجازی و سایت هایی مانند دیوار، شیپور و باما ورود کنند تا شاید اینگونه 

بتوان بخشی از آشفتگی بازار خودرو را کنترل کرد.

رفت و برگشت قیمت ها
یک نظریه طی ماه های اخیر به وجود آمده است که یکی ازدالیل اصلی افزایش 
قیمت ارز، مس��کن و خودرو مربوط به درج قیمت های باالت��ر از رقم واقعی در 
فضای مجازی و سایت های اینترنتی مرتبط است. سال گذشته بود که دولت نرخ 
4200 تومانی را به عنوان نرخ مرجع دالر درنظر گرفت و همین عامل باعث شد 
تا تمامی سایت های اعالم کننده نرخ ارز از اعالم رقم دالر در بازار آزاد خودداری 
کنند. چندماهی وضع به همین منوال گذش��ت تا آب ها از آسیاب افتاد و مجدد 
نرخ دالر در بازار آزاد به سایت ها بازگشت. حدود یک سال بعد یعنی اردیبهشت 
98 تصمیم بر این شد تا سیاستی اتخاذ شود و هیچ گونه قیمتی در پلتفرم های 
خرید و فروش برای خودرو درج نش��ود. روز دوازدهم اردیبهشت بود که رئیس 
مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت سازی 
کاذب در بازار خ��ودرو و امالک در فض��ای مجازی، از برخ��ورد جدی با دالالن 
این حوزه خبر داد. »س��رهنگ مصطفی نوروزی« در گفت وگو ب��ا خبرنگاران، 
به گزارش ایسنا، اظهار داش��ت: »یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار 
خودرو کش��ور به واس��طه فعالیت س��ودجویان و تعدادی از دالالن فعال در این 
حوزه ایجاد شده که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت های واسط باعث 
افزایش بی رویه خارج از عرف خودرو و مسکن ش��ده اند. افزایش بی رویه قیمت 
خودرو باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا 
به منظور ارتقا امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنالین و س��ایت های 
درج آگهی در فضای مجازی، جلس��ات متعددی با مراجع محترم قضائی برگزار 
و برابر پیگیری های صورت گرفته، دس��تور سرپرس��ت محترم دادسرای ناحیه 
31 تهران، حذف قیمت های بازار خودرو و مس��کن به مدیران سایت های واسط 
ابالغ شد.« هم زمان با این اظهارات بود که سایت هایی مانند دیوار، شیپور و باما 
قیمت خودرو را از آگهی های خود حذف کرده و عنوان توافقی در قسمت قیمت 
پیشنهادی این آگهی ها درج ش��د تا خریداران از طریق تماس با صاحب آگهی 
از قیمت ها باخبر شوند؛ در این میان حتی یکی از سایت های مشهور آگهی ادعا 
کرد که به زودی از طریق انجام اقدامات و بررسی های کارشناسانه روی خودروها 
قیمت گذاری خواهد کرد. حذف قیمت ها از س��ایت های خرید و فروش خودرو 
تنها توانست شوکی کم اثر و مقعطی را به بازار خودرو وارد کند و قطعا نمی توان 
از این طریق و در درازمدت ب��ازار را کنترل کرد. به نظر می رس��د حداکثر تاثیر 
حذف قیمت های در سایت های خرید و فروش خودرویی همانی خواهد بود که 
درباره ارز و س��که رخ  داد و پس از مدت کوتاهی قیمت ها به سایت ها بازگشت. 
در حال حاضر، اما محدودیت ه��ای درج قیمت به بازار خودرو س��رایت کرده و 
نهادهای نظارتی امیدوارند با این حربه مانع صع��ود منحنی قیمت بیش از این 
شود، اما آیا این راهکار چاره ساز خواهد بود؟ به نظر می رسد که پاسخ منفی است 
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و حتی شرایط به گونه ای جلو رفته که ش��اهد بازگشت مجدد قیمت به سایت ها 
هم هستیم. روز 18 اردیبهش��ت بود که »رضا الفت نسب« س��خنگوی اتحادیه 
کس��ب و کارهای اینترنتی اعالم کرد: »در جلس��اتی که با اتحادیه فروشندگان 
خودرو داش��تیم، به این نتیجه رس��یدیم که در صورت اعالم روزانه قیمت کف 
خودروها ازس��وی اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با 
حداکثر 3درصد بیش از قیمت اعالمی، در آگهی های اینترنتی ممکن خواهد بود. 
باتوجه به توافق انجام ش��ده به عنوان مثال، اگر قیمت خودرویی ازسوی اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو تهران، 100میلیون تومان اعالم شود، آگهی  خودروهایی 
که نهایتاً تا 103 تومان قیمت گذاری شده باش��ند، مجاز به انتشار و درج قیمت 
خواهند بود.« اما برخالف انتظار این اتفاق رخ نداد و الفت نسبت عامل این اتفاق 
را اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می داند. س��خنگوی اتحادیه کسب و کارهای 
اینترنتی در این باره می گوید: »پس از حذف قیمت از آگهی های فروش خودرو، 
با هماهنگی انجام شده مقرر ش��ده بود تا اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، هرروز 
لیستی از قیمت خودروها را به ما بدهد و س��ایت های آگهی دهنده براساس این 
لیس��ت، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی های فروش خودرو کنند تا دالالن 
نتوانند قیمت های کاذب در بازار ایجاد کنند. اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو به شدت در ارائه لیس��ت قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل 
قیمت های 40 خودرو را در اختیار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرین لیست 
قیمت که به ما داده شد، لیستی شامل قیمت 25 خودرو داخلی به ما اعالم شد؛ 
این درحالی است که در س��ایت های آگهی، حداقل 250 برند خودرو به صورت 
دائم در حال خرید و فروش هستند.« به گفته الفت نس��ب: »متاسفانه علی رغم 
پیگیری ها، اتحادیه نمایش��گاه داران اعالم کرد که توان ارائه لیس��ت قیمتی از 
برندهای خودروهایی که بیش از دیگران خرید و فروش می شوند ندارند و حتی 
اعالم کردند که ما وقت نداریم تا چنین لیس��تی را به س��ایت های آگهی دهنده 
بدهیم. از همین رو، سایت های آگهی، تصمیم گرفتند خودشان در قراردادی که 
با تعدادی از نمایشگاه های اتومبیل منعقد کردند قیمت روز خودروهای پرمعامله 
را استعالم کنند.« اما سوال اینجاس��ت که مگر می شود عده ای نمایشگاه دار که 
سودشان در افزایش قیمت هاست، نرخ روزانه تمامی خودروهای موجود در بازار 
را اعالم کنند. آیا نمی ش��ود تصمیمی عاجل در این باره بدون ترس از فشارهای 
بیرونی اتخاذ کرد تا بازار خودرو کمی از بحران فعلی خارج ش��ود؟ آیا نمی توان 
یک ریشه یابی اساسی صورت داد تا دلیل اصلی رخ دادن چنین بحرانی در بازار 
خودرو کشور مشخص شود؟ آیا دولت تصمیمی مبنی بر حمایت از قطعه سازان 

به عنوان اصلی ترین نیروی پشتیبان خودروسازان ندارد؟

مصوبه جدید مجلس
طی روزه��ای پایانی اردیبهش��ت پیش��نهادی مبنی بر مس��کوت ماندن طرح 
س��اماندهی بازار خودرو مطرح ش��د که مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان 
مجلس در نهایت با 98 رأی مواف��ق و 98 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 
244 نماینده حاضر با مس��کوت ماندن ای��ن طرح مخالف��ت کردند. هم چنین 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ش��رکت های خودروسازی را موظف کردند 
که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام ش��ده، درصد س��ود و قیمت قطعی را 
محاسبه کرده و به ش��ورای عالی رقابت اعالم کنند. این پیشنهاد به ماده 6 این 
طرح الحاق می شود که براساس آن ش��رکت های خودروسازی موظف هستند 
هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد س��ود و قیمت قطعی را محاسبه 
و به ش��ورای عالی رقابت اعالم کنند. تخلف از این امر جرم محس��وب ش��ده و 
مرتکب به یکی از مجازات های تعزیزی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 92.2.1 محکوم می شود. طبق اظهارات »بهرام پارسایی« عضو 
کمیسیون اصل 90: »در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت گذاری خودرو وجود 
ندارد. این کار راس��تی آزمایی نمی ش��ود. خودروسازان س��ود را در گران کردن 
قیمت خودرو می بینند و طبیعی اس��ت در این ش��رایط بیش از 400هزار تعهد 
انجام نشده وجود داشته باش��د.« به گفته این نماینده مجلس: »با این پیشنهاد 
نظارت بر قیمت گذاری و راس��تی آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان 
به بهانه نبود قطعات حدود 100هزار خ��ودرو را نمی توانند انبار کنند که نتیجه 

آن افزایش شدید قیمت خودرو ش��ده و پول به جیب خودروسازان می رود. آنها 
هم در نهایت خودرو را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می کنند. پس خودروساز 
هم بدش نمی آید که قیمت خودرو را افزایش دهد؛ نتیجه آن هم تنش شدید در 
بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.« هم چنین »حسینعلی حاجی دلیگانی« 
نماینده شاهین شهر هم به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: »این پیشنهاد باعث 
می شود که بازار رها و یله نباشد. این پیشنهاد س��ختگیرانه نیست و در جایگاه 
دفاع از حقوق مردم تعریف می ش��ود. با این کار نظارت بر قیمت گذاری صورت 
گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد. یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد 
تنظیم بازار ب��ر روی قیمت گذاری کاال نظ��ارت ندارد و ش��اهد افزایش قیمت 
هستیم؛ مثاًل می گوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان 
چندین درصد افزایش یافته. دلیل آن است که میلگرد را انبار می کنند و به بازار 
نمی دهند. بازار که تشنه می شود کم کم عرضه می کنند که نتیجه افزایش قیمت 
اس��ت. این وضعیت را در بازار خودرو هم می بینی��م.« نگاهی به وضعیت قیمت 
برخی از خودروها طی یک ماه اخیر حاکی از آن اس��ت که تعدادی از محصوالت 
خودروسازان خصوصی در عرض کمتر از 30روز رش��دی در حدود 50میلیون 
تومان را پشت سرگذاشته اند و انگار در آش��فته بازار وضعیت خودروهای دولتی، 
بهانه دست خصوصی ها هم آمده است. آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان در 
بررسی های نظارتی خود دالیل این موضوع و اسناد و مدارک مثبت این گرانی را 
از شرکت خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است؟ این درحالی است که 
ماه گذشته نیز در گزارشی اعالم شد که یکی دیگر از شرکت های خصوصی برخی 
محصوالت خود را بعض��اً تا حدود 30میلیون تومان گران ت��ر از قیمت های بازار 
می فروشد، درحالی که طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش 
خودرو در کارخانه های سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار باشد. 
این وضعیت در حالی اس��ت که طبق قانون حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو مصوب سال 1395 وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری 
از تضیی��ع حقوق مصرف کنندگان ازس��وی این ش��رکت ها، ب��ا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت و این وزارتخانه نیز این مس��ؤولیت را به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان به عنوان بازوی نظارتی خ��ود بر بازار کاال و 
خدمات، واگذار کرده است، اما متاس��فانه هیچ نظارتی ازسوی این نهاد صورت 

گرفته نشده است یا حداقل نتیجه نظارت ازسوی این نهاد اعالم نشده است.

سایه دولت کنار می رود؟
روز بیس��ت ونهم اردیبهش��ت بود ک��ه یک عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس اعالم کرد: »با تصویب نهایی واگذاری حدود 14درصد س��هام دولت در 
ایران خودرو و حدود 17درصد سهام دولت در سایپا در هیئت  وزیران، این اتفاق 
به زودی عملیاتی می شود.« به گفته »سعید باستانی« کمیسیون اقتصادی دولت 
در مصوبه ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت های خودروساز و چند شرکت 
دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کن��د. نماینده مردم تربت حیدریه در این باره 
گفت: »با تصویب نهایی این پیش��نهاد در هیئت وزیران، حدود 14درصد سهام 
دولت در ایران خودرو و حدود 17درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی 
واگذار می شود و دولت از شمول سهام داران دو خودروساز خارج می شود و به این 
ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می گیرد.« آیا 
می توان امیدوار بود که خصوصی س��ازی دو خودروساز بزرگ کشور به سرانجام 
برسد و گامی بزرگ در راستای بهبود وضعیت خودرو در ایران انجام شود؟ هرچند 
به نظر می رسد که نمی توان به وقوع چنین اتفاقی در آینده ای نزدیک امیدوار بود. 
همانطور که سال هاست بحث خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
مطرح شده و هیچ وقت به سرانجام نرسیده اس��ت. اما می توان امیدوار بود که با 
واگذاری سهام س��ایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، گامی بلند در راستای 
بهبود بازار خودرو درکش��ورمان برداش��ته ش��ود. هرچند قبل از این اتفاق باید 
تکلیف تمامی بدهی ها و طلب های این دو خودروساز را مشخص کرد، امری که 
رخ دادنش با وجود ابهامات موجود به این آسانی ممکن نخواهد بود. آیا می توان 
امیدوار بود که این دریای متالطم آرام شود یا هم چنان شاهد ادامه دور باطل در 

صنعت خودروسازی کشورمان خواهیم بود؟

گـزارش
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در گ�زارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »بررس�ی آش�فتگی ها 
در بازار خودرو و راه حل های فوری تس�ویه بازار« آمده است: »صنعت 
خودروسازی پتانسیل باالیی در ایجاد اش�تغال و نقشی مؤثر در رشد 
و توس�عه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. پس از س�ال های متمادی 
تجربه اعمال تحریم های فعال، آمریکا و جامعه جهانی آس�یب پذیری 
ایران در م�ورد تحریم ه�ا را به خوبی ش�ناخته اند. به ط�ور کلی هدف 
اصلی در تحریم صنعت خودروس�ازی کش�ور، تح�ت تأثیر قرار دادن 
اشتغال حوزه تولید و درآمدهای ناش�ی از صادرات از این بخش است 
به نحوی که بتواند تالش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت 

و ایج�اد اش�تغال در بخش ه�ای غیرنفت�ی را مح�دود کن�د.
بازار خودرو کش�ور همانند دیگر بازارها از ابتدای سال جاری تاکنون 
دس�تخوش آش�فتگی ش�ده اس�ت، هرچن�د بس�تر این آش�فتگی و 
نابسامانی در تیرماه سال 139۶ با تصویب نامه ممنوعیت ثبت سفارش 
و تخلف ه�ای وارداتی پ�س از آن آماده ب�ود. به عب�ارت دیگر خروج 
آمریکا از برجام و عدم همکاری پژو و رنو و هم چنین شوک بزرگ ارزی 
و اخالل در دیگر بازارها مزید بر علت عدم تعادل در بازار خودرو شد. 
دولت در اکثر بازاره�ای نامتعادل ورود کرد و به طور نس�بی موجبات 
تعادل در آنها را فراهم کرد، اما در بازار خودرو شاید به دلیل تبعاتش، 
تصمیم گیری جهت تسویه بازار و حذف رانت جویی های شکل گرفته را 
به  تأخیر انداخت و در این بین، تغییر مرجع ثبات ساز از شورای رقابت 
به س�ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هم چنین تغییر 

وزیر صمت مزید بر علت ش�د.

در این مطالعه به ط�ور خالصه وضعی�ت موجود این صنعت ب�ا تکیه بر 
میزان تولی�د خودرو، صنعت قطعه س�ازی و واردات قطع�ات منفصله، 
بررسی قیمت تمام ش�ده و مبالغ فروش در دو ش�رکت ایران خودرو و 
سایپا مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش های بعدی نیز چالش ها و 
چرایی آشفتگی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها 
راهکاره�ای بهبود وضعی�ت و برون رفت از بحران در قال�ب دو برنامه 

کوتاه مدت و بلندمدت ارائه ش�ده اس�ت.

۱. وضعیت موجود صنعت خودروسازی کشور

الف:]تولید]خودرو]]]
وضعی��ت تولید مطاب��ق نمودار 1 نش��ان می ده��د تولید خ��ودرو در 10ماهه 
اول س��ال 1397 با کاهش 35.4 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
به 812هزار و 979 دس��تگاه رس��یده اس��ت. روند کاهش تولید خودرو که از 
اردیبهشت ماه سال 1397 شروع شده بود، در ش��هریورماه متوقف شد و رو به 
افزایش گذاش��ت، اما در آبان ماه س��ال 1397 مجدداً روند کاهشی ادامه پیدا 
کرد. میزان تولید خودرو در دی ماه س��ال 1397 نس��بت به آذرماه 21 درصد 

رش��د را نش��ان می دهد.
روند تولید خودرو در 10ماهه اول س��ال 1397 در دو خودروساز ایران خودرو 

و س��ایپا تقریباً روندی مش��ابه با روند کلی تولید در کش��ور دارد.

گـزارش

زنگ خطر خودرو سازی
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ب:]وضعیت]صنعت]قطعه]سازی]و]واردات]قطعات]منفصله]خودرو]]]

ارائه آمارهای دقی��ق برای صنعت خودروس��ازی باتوجه به وج��ود دو انجمن 
مختلف یک��ی ذی��ل وزارت صم��ت و دیگ��ری وزارت کار و رف��اه اجتماعی و 
هم چنین زنجیره وابس��ته به آن هم در حوزه تأمین و هم خدمات، کار مشکلی 
است. نتایج بررسی ها براس��اس مصاحبه های حضوری و آمارهای موجود نشان 
می دهد در حال حاض��ر 1530 واحد قطعه س��ازی اعم از کوچک، متوس��ط و 
بزرگ در کشور وجود دارد که میزان اشتغال ایجاد شده توسط این واحدها که 
زنجیره تأمین مواد را هم شامل می ش��ود حدود 550هزار نفر برآورد می شود.

روند بیکاری و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط قطعه سازی 
ب�ا واحدهای ب�زرگ متفاوت اس�ت. واحده�ای قطعه س�ازی بزرگ با 
روش های�ی همچ�ون کاهش ش�یفت، مرخصی ه�ای اجب�اری، حذف 
اضافه کاری و… و با امید به تغییر شرایط با دریافت مطالبات و افزایش 
تولید )افزایش سفارش�ات جدید قطعه(، حدود 1۰ درصد تعدیل نیرو 
داش�ته اند. اما در واحدهای کوچک و متوس�ط وضعیت به مراتب بدتر 
است، به گونه ای که در 1۶ واحد قطعه سازی مورد بررسی، تقریبًا بیش 
از 3۰ درصد تعدیل نیرو اتفاق افتاده اس�ت که می توان تا حدودی آن 

را به کل واحدهای کوچک و متوس�ط قطعه س�ازی تعمیم داد.

مطالبه 2۰هزار میلیارد تومانی قطعه سازان 
از خودروسازان

مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان تا پایان سه ماهه اول سال 1397 حدود 
4.500میلیارد تومان برآورد می ش��د که این مقدار به ح��دود 20هزار میلیارد 
تومان تا پایان دی ماه رس��یده است. این موضوع نش��ان می دهد اگرچه تحریم 
موجب افزایش افسارگس��یخته مطالبات قطعه سازان ش��ده است، اما ریشه در 
گذشته و قبل از تحریم نیز دارد. قطعه س��ازان به عنوان بخش خصوصی واقعی 
بزرگ ترین قربانی روند فعلی در صنعت خودروسازی خواهند بود. در هفت ماه 
نخس��ت س��ال جاری در مجموع واردات قطعات منفصله خودروهای س��واری 
با کد تعرفه 9887 ب��ه ارزش دو میلیارد و 91میلی��ون دالر در رتبه اول اقالم 
عمده وارداتی بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 14 درصد رش��د را 
نش��ان می دهد. اگرچه آمار ارزش واردات قطعات منفصله خودروهای سواری 
در 9ماهه ابتدایی س��ال جاری نش��ان دهنده رتبه اول واردات قطعات منفصله 
خودروهای س��واری اس��ت، اما واردات این اقالم با کاهش 17 درصدی نسبت 
به مدت مشابه س��ال 1396 به 2337میلیون دالر رسیده است. ارزش واردات 
قطع��ات منفصله جه��ت تولید خودرو س��واری ردیف 8703 بنزین��ی با حجم 
سیلندر 2000 سی سی با ساخت داخل 14 تا کمتر از 30 به استثنای الستیک 
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به ارزش یک میلیارد و 214میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل با کاهش 4 درصدی مواجه ش��ده اس��ت.

ج:]مواد]اولیه]مصرفی]در]صنعت]خودرو]و]قطعه]سازی]]]

عمده م��واد اولی��ه مصرف��ی در خودرو م��واد پلیم��ری، ورق س��رد فوالدی، 
آلومینیوم، مس کاتدی و فوالد آلیاژی است. در جدول 1 تغییر متوسط قیمت 
مواد اولیه مصرفی مورد اس��تفاده در صنعت خودرو در آبان 1397 نس��بت به 
اس��فند 1396 ارائه شده اس��ت. نتایج نش��ان می دهد بیش��ترین تغییرات در 
آلومینی��وم با 126 درص��د افزایش و کمتری��ن مربوط به ف��والد آلیاژی با 50 

درصد افزایش بوده اس��ت.

امکان تأمین ورق فوالدی، آلومینیوم، مس کاتدی و س�رب در کش�ور 
وجود دارد و تنها فوالد آلیاژی از خارج کش�ور تأمین می ش�ود. البته 
ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که قطعه سازان به دلیل نداشتن 
نقدینگی، ه�م در تأمین م�واد اولیه داخل�ی و هم خارجی با مش�کل 
مواجه ان�د. تأمین م�واد اولی�ه داخلی عمدت�ًا از طریق ب�ورس انجام 
می شود که نیاز به پرداخت نقدی اس�ت و در مورد تأمین از خارج هم 
مش�کل نقدینگی و هم پروس�ه ثبت س�فارش عمده چالش این بخش 

برای قطعه س�ازان اس�ت.

به صدا درآمدن زنگ خطر در صنعت 
خودروسازی

د:]بررسی]بهای]تمام]شده]تولید]و]درآمد]فروش]خودروهای]داخلی]در]ایران]خودرو]]]]
و]سایپا

بررس��ی صورت های مالی میان دورهای 9ماهه منتهی به 30 آذرماه 97 نشان 
می دهد زیان انباش��ته ایران خودرو و س��ایپا بیش از 10ه��زار و 700 میلیارد 
تومان است. از طرفی مطالبات قطعه سازان از کل خودروسازان حدود 20هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود. زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا 
در آمده و نیازمند چاره اندیشی برای برون رفت از این بحران است. راه حل این 
بحران مطمئناً با لحاظ هر دو طرف عرضه و مصرف، می تواند به حل مش��کالت 
صنعت خودرو و در نهایت رس��یدن به ثبات در بازار خودرو کمک کند. به این 
منظور بررسی دقیق بهای تمام ش��ده تولید و درآمد فروش خودروهای داخلی 

مورد تأکید اس��ت.

مطابق جدول 2، اگرچه ش�رکت ایران خودرو در ابت�دای دوره 9ماهه 
نخست سال 139۷ س�ود انباش�ته حدود ۴۴۰ میلیارد تومانی داشته، 
اما در انتهای دوره منتهی به 3۰ آذر 9۷ با زیان انباشته بیش از ۴هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومانی مواجه ش�ده اس�ت. این در حالی است که زیان 
انباشته ش�رکت ایران خودرو برای دوره شش ماهه نخست سال 139۷ 
حدود 2هزار و 1۰۰ میلیارد تومان بوده اس�ت. نکته حائ�ز اهمیت این 
است که سهم هزینه های مالی از زیان خالص این شرکت در دوره مورد 

بررس�ی بیش از ۴۰ درصد اس�ت.

هم چنین وضعیت سود و زیان شرکت س��ایپا برای دوره منتهی به 30 آذر 97 

گـزارش
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در جدول 2 نشان داده شده است. این ش��رکت در ابتدای دوره 9ماهه نخست 
س��ال 1397 زیان انباش��ته بیش از یک میلیارد و 100میلیارد تومانی داشته 
که در انته��ای دوره منتهی ب��ه 30 آذر 97 به زیان انباش��ته بی��ش از 6هزار 
و 100میلیارد تومانی رس��یده اس��ت. این در حالی اس��ت که زیان انباش��ته 
ش��رکت ایران خودرو برای دوره شش ماهه نخست س��ال 1397 حدود 2هزار 
و 900میلیارد تومان بوده اس��ت. س��هم هزینه های مالی از زی��ان خالص این 
شرکت نیز همانند شرکت ایران خودرو سهم عمده ای از زیان خالص را به خود 
اختصاص داده است، به گونه ای که سهم هزینه های مالی در دوره مورد بررسی 

بیش از 32 درصد زیان خالص این ش��رکت اس��ت.

مطاب�ق نم�ودار 3، ط��ی چهار س��ال منته��ی به س��ال 1396 در ش��رکت 
ایران خودرو، هم��واره مبالغ فروش بی��ش از بهای تمام ش��ده محصوالت بوده 
اس��ت. اما، مبالغ فروش در ش��ش ماهه نخست س��ال 1397، یک هزار میلیارد 
تومان کمتر از بهای تمام ش��ده بوده اس��ت. این روند در نه ماهه نخس��ت سال 
1397 ادامه یافته به گونه ای که مبالغ ف��روش، بیش از دوهزار و 100 میلیارد 
توم��ان کمتر از بهای تمام ش��ده بوده اس��ت. رون��د فروش و بهای تمام ش��ده 
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محصوالت گروه س��ایپا طی دوره 1392 تا ش��ش ماهه اول س��ال 1397 

در نمودار ۴ - ب نش�ان داده شده اس�ت. طی چهار س�ال و نیم اخیر 
مبالغ فروش همیش�ه بیش از بهای تمام ش�ده بوده اس�ت. در نه ماهه 
منتهی به 3۰ آذر 9۷ مبالغ فروش، بیش از دوهزار و 2۰۰ میلیارد تومان 

کمتر از بهای تمام ش�ده بوده اس�ت.

ایران خودرو در س��ال 1392 چیزی حدود 7هزار و 500 میلیارد تومان صرف 

تولی��د محصوالت خود ک��رده، حال آنک��ه درآمدی نزدیک ب��ه 8هزار و 500 
میلیارد تومان از فروش خودروهای مورد نظر نصیب این ش��رکت ش��ده است. 
در س��ال 1393 نیز این ش��رکت 14هزار و 250 میلیارد توم��ان صرف تولید 
محصول کرده و در مقاب��ل، حدود 16هزار و 750 میلی��ارد تومان رقم فروش 
آنها بوده اس��ت و به این ترتیب حدود 2ه��زار و 500 میلیارد تومان س��ود از 
تفاوت بهای فروش و قیمت تمام شده عاید این ش��رکت شده است. هم چنین، 
در س��ال های 1394، 1395 و 1396 به ترتیب حدود یک هزار و 900 میلیارد 
تومان، دوهزار و 300 میلی��ارد تومان و یک هزار و 850 میلیارد تومان س��ود 
از محل تفاوت قیمت فروش و بهای تمام ش��ده عاید شرکت ایران خودرو شده 
است. این در حالی است که در 9ماه نخست سال 1397، مبلغ بهای تمام شده 
ش��رکت ایران خودرو حدود 17هزار و 300 میلیارد تومان بوده و مبلغ فروش، 

حدود 15هزار و 200 میلیارد تومان بوده اس��ت.

شرکت سایپا هم در سال 1392، بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
بهای تمام ش�ده تولید داش�ته، حال آنکه مبلغ ف�روش آنها نزدیک به 
س�ه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده اس�ت. در س�ال 1393 هم سایپا 
توانسته بیش از ش�ش هزار و 9۰۰ میلیارد تومان خودرو بفروشد، حال 
آنکه مبلغ تمام شده تولید این شرکت کمتر از پنج هزار و 8۰۰ میلیارد 
تومان بوده که سودی معادل یک هزار و 1۰۰ میلیارد تومان از این محل 
برای این شرکت به ارمغان آورده است. هم چنین، در سال های 139۴، 
1395 و 139۶ به ترتی�ب ح�دود یک ه�زار میلیارد توم�ان، یک هزار 
و 9۰۰ میلیارد توم�ان و یک ه�زار و ۴۰۰ میلیارد تومان س�ود از محل 
تفاوت قیمت فروش و بهای تمام ش�ده عاید ش�رکت سایپا شده است. 
این ش�رکت طی نه  ماه ابتدایی س�ال 139۷، بیش از پنج هزار میلیارد 
تومان صرف تولید محصول کرده و در ع�وض، پنج هزار و 3۰۰ میلیارد 
تومان از ناحیه فروش آنها درآمد به دست آورده است که موجب شده 

س�ودی حدود 3۰۰ میلیارد تومانی در نیم س�ال نخست سال جاری از 
این محل به دس�ت آورند. این موضوع به وضوح نشان می دهد که زیان 
شرکت سایپا در شش ماهه اول ناشی از محل تولید نبوده است. اما در 
سه ماهه منتهی به 3۰ آذر 9۷ زیان شرکت از محل تولید خود را نشان 
داده به گونه ای که حدود 9ه�زار میلیارد تومان مبلغ بهای تمام ش�ده 
بوده اس�ت و مبلغ فروش حدود ۶هزار و ۷۰۰ میلی�ارد تومان بوده که 
زیان بیش از 2هزار و 2۰۰ میلیارد تومانی را از این محل نشان می دهد.

در ج�دول 3، تعداد تولی��د و فروش به تفکی��ک نوع خ��ودرو تولیدی در دو 

شرکت سایپا و ایران خودرو نش��ان می دهد که تقریباً همه خودروهای تولیدی 
به فروش رفته و حتی در برخی موارد از ظرفیت تولید مانده از دوره قبل هم به 
فروش اضافه شده است. هم چنین برآورد تولید در سه ماهه پایانی سال 1397 
و سه ماهه ابتدایی س��ال 1398 نش��ان می دهد که نمی توان چندان امیدی به 
تسویه تعهدات قبلی خودروسازان تا پایان سه ماهه نخست سال 1398 داشت.

همانگونه که در نمودار 5 نمایش داده ش��ده اس��ت، بررسی سود و زیان در دو 
شرکت ایران خودرو و س��ایپا به ازای هر خودرو تولیدی براساس مبلغ فروش و 
بهای تمام شده در 9ماهه نخست در مقایس��ه با شش ماهه نخست سال 1397 
نشان می دهد در شش ماهه ابتدایی سال جاری، شرکت سایپا به جز در خانواده 

پراید که به ازای هر خودرو بیش از 500هزار تومان زیان ده بوده اس��ت، 
در بقی��ه تولیدات مبلغ ف��روش بیش از بهای تمام ش��ده بوده اس��ت. حتی در 
خودرو س��راتو این اختالف به بیش از 23میلیون تومان رس��یده اس��ت. اما در 
بررس��ی صورت های مالی 9ماهه ابتدایی س��ال جاری این رون��د به کلی تغییر 
کرده و در تمامی تولیدات به ج��ز برلیانس مبلغ بهای تمام ش��ده بیش از مبلغ 

فروش اس��ت.
مبلغ فروش در ش��رکت ایران خودرو در شش ماهه ابتدایی س��ال جاری، تنها 
در سه خودرو هایما، س��وزوکی و دانگ فنگ، بیش از بهای تمام شده بوده و در 
بقیه تولیدات مبالغ بهای تمام شده بیش از فروش بوده است. در گروه سمند و 
دنا به ازای هر خودرو به ترتیب بیش از 10 و 8میلیون تومان مبلغ فروش کمتر 
از بهای تمام ش��ده بوده اس��ت. در گروه پژو این زیان برای هر خودرو به حدود 

3میلیون و 700هزار تومان می رس��د.

در 9ماهه ابتدایی س�ال جاری میزان اختالف بهای تمام ش�ده و مبلغ 
فروش بیش�تر ش�ده به گون�ه ای که تف�اوت بهای تمام ش�ده ب�ا مبلغ 
فروش در گروه پژو و س�مند به ترتیب به ۷میلیون و 3۰۰هزار تومان و 

1۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ازای هر خودرو رس�یده اس�ت.

گـزارش
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هوندا تصمیم گرفته است س�ایت خودروسازی »س�ویندون« در انگلیس را 
تا س�ال 2۰21 به طور کامل تعطیل کند. این تصمیم منجر به از بین رفتن بیش 
از 35۰۰ شغل خواهد ش�د. این تنها کارخانه در اروپا است که ساالنه بیش از 
15۰هزار دستگاه خودرو تولید و روانه بازار می کند. ناظران معتقدند تعطیلی 
این س�ایت تولیدی ضربه مهلکی بر صنعت خودرو بریتانیا خواهد بود. وزیر 
صنعت انگلیس »آقای کالرک« مخالفت خود را با این تصمیم خودروساز ژاپنی 
اعالم کرده و در تالش اس�ت تا این تصمیم خودروس�از ژاپنی را تغییر دهد. 

هوندا از سال 1989 این واحد را تاسیس و مشغول تولید است.
بسیاری از کارگران اکنون نگران آینده هس�تند. کسانی که بعضا بیش از 25 
سال سابقه کار در این شرکت را دارند. سرپرس�ت سندیکای کارگران اعالم 
کرده است تالش خواهند کرد تا تصمیم مدیران ارشد شرکت را تغییر دهند. 
چرا که این تصمیم نه تنها کارگران بلکه هزاران شغل دیگر در زنجیره تامین را 

که به صورت غیرمستقیم ایجاد شده بودند را نیز متاثر خواهد کرد. 
»اس��تیو ترنر«، معاون وزیر کش��ور در تجمع کارگری پیام حمایت وزیر را 
قرائت کرد و تعطیلی این واحد تولیدی را ضایعه ای بزرگ برای شهر و منطقه 
خواند. وی در ادامه بسته ش��دن چنین کارخانه تولیدی بزرگی را به ناقوس 
مرگ برای تولید در ش��هر تشبه کرد. س��ه هزار و پانصد نفر در این کارخانه 
هوندا کار می کنند. تعداد مشاغل غیر مستقیم در شهر به بیش از ده هزار نفر 
می رس��د وده ها هزار تامین کننده در مناطق دیگر وجود دارند که همگی از 
این تصمیم متاثر خواهند شد. این تصمیم نه تنها زندگی این شاغلین را، بلکه 
زندگی و کار نسل بعدی آنها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگرچه تعدادی 
از این افراد در شرف بازنشستگی بوده اند، اما بسیاری از آنها جوانانی هستند 
که درصدد تش��کیل زندگی هس��تند. معاون وزیر کش��ور گفت بسیاری از 
مشاغل با حقوق خوب و حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی خوب یا در این 
شرکت بودند یا بهواسطه این شرکت ایجاد شده بودند. اگر این کارخانه بسته 
شود، چیزی که باقی می ماند مشاغل خدماتی با حداقل حقوق خواهد بود. 

رئیس اتحادیه کارگری این ش��رکت که بیش از 25 سال سابقه همکاری با 
هوندا را در س��ابقه خود دارد، می گوید اینکه تصمیمش��ان را به هیچ یک از 
کارگران اطالع ندادند کمی توهین آمیز بود و بیشترین تالششان را خواهند 

کرد که مدیران ارشد را از این تصمیم منصرف کنند.
ش��رکت هوندا در ماه فوریه اعالم کرد در راس��تای بازسازی ش��رکت و در پاسخ به 
تغییرات صنعت این واحد تولیدی را تا س��ال 2021 به طور کام��ل تعطیل خواهد 
کرد. »کاتوش��ی اینهوا« مدیر اروپایی ش��رکت هوندا اعالم کرد: »به لطف تغیررات 
سریع صنعت، بسیار حیاتی اس��ت که ما هم استراتژی حرکت به سمت خودروهای 
برقی را به سرعت دنبال کنیم. در این راستا نیاز است تا تمامی واحدهای تولیدی ما 
در سراس��ر اروپا خود را با این موضوع تطبیق دهند یا در راستای این اهداف تغییر 
یابند.« وی در ادامه گفت: »ما چاره ای جز گرفتن این تصمیم سخت نداشتیم، چرا 
که باید خودمان را و شبکه تامین کنندگانمان را برای موجهه با آینده آماده کنیم. ما 
از تاثیر این تصمیم بر کارکنانمان آگاهیم. بس��یار متاسفیم، اما این تصمیمی نبوده 
که به سرعت یا به راحتی اتخاذ شده باشد، بلکه نتیجه ساعت ها بحث صاحب نظران 

بوده اس��ت.«

موج تعطیلی ها به هوندا رسید

گـزارش
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داستان سهمیه بندی 
 س��همیه بندی بنزین در کش��ورمان، ریش��ه در دولت »محمود احمدی نژاد« 
دارد. تیرماه 1386 و در دولت نهم بود که سهمیه بندی و افزایش قیمت کلید 
خورد و نرخ دولتی بنزین 100 تومان با سهمیه 60 لیتر بنزین برای هر خودرو 

و هم چنین 400 تومان برای هر لیتر س��همیه آزاد تعیین ش��د. البته این نرخ 
3سال بعد تغییر کرد و قیمت بنزین سهمیه ای 400 و بنزین آزاد 700 تومان 
تعیین شد. با روی کار آمدن دولت »حس��ن روحانی« قیمت بنزین سهمیه ای 
700 تومان و بنزین آزاد 1000 تومان تعیین ش��د که ای��ن نرخ ها هم خیلی 
زود دس��تخوش تغییرات ش��د و بعد از حذف س��همیه بندی، بنزین از س��ال 

»بنزین از ساعت 2۴ روز پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه سهمیه بندی و دو نرخی می شود« این خبری بود که روز سه شنبه دهم اردیبهشت 
ازسوی دو خبرگزاری رسمی و البته مخالف سیاست های دولت منتشر شد و خیلی زود در شبکه های اجتماعی طوفان به پا کرد. در بخشی 
دیگر از خبر منتشرشده آمده بود: »بنزین با نرخ 1۰۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 25۰۰ تومان در هر لیتر عرضه 
می شود. هم چنین دولت برای تاکسی های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه ای مجزا در نظر می گیرد. قیمت هر لیتر بنزین 
سوپر آزاد نیز 3۰۰۰ تومان در هر لیتر خواهد بود.« همین اتفاق کافی بود تا با یک چشم به هم زدن صف های طویل خودرو در پمپ بنزین ها 
تشکیل شود تا رانندگان به  حساب خودشان آخرین بنزین با نرخ فعلی را وارد باک ها کرده و از بقیه پیشی بگیرند. اما لحظاتی از انتشار 
این خبر در فضای مجازی و حقیقی نگذشته بود که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین توسط مسئوالن مختلف چه در وزارت نفت و سایر 
ارگان های مربوطه دولتی و چه ازطریق نمایندگان مجلس شورای اسالمی تکذیب شد. هرچند اطالعیه های پی درپی هم باعث نشد تا مردم 

از حضور در صف های طوالنی بنزین عقب نشینی کنند و شلوغی پمپ بنزین ها چندروزی ادامه داشت تا آب ها از آسیاب افتاد.

گـزارش

کالف سردرگم سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت

بالتکلیفی وضعیت بنزین ادامه دارد
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1394 به صورت تک نرخی بدون س��همیه بندی با قیمت هر لیتر 1000 تومان 
عرضه شد. طی سالیان اخیر، بارها و بارها ش��ایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و 
سهمیه بندی بنزین مطرح شده اس��ت که هیچ کدام به مرحله اجرا نرسید. اما 
با پایین آمدن ارزش پ��ول ایران در برابر ارز خارج��ی مانند دالر به خصوص از 
ابتدای سال 97، قاچاق سوخت رونق گرفت و شاهد روانه شدن بنزین به صورت 
قاچاق به کشورهای همسایه بودیم. همین عامل باعث شد تا در ماه های پایانی 
سال گذش��ته بار دیگر زمزمه سهمیه بندی به گوش برس��د. اتفاقی که باتوجه 
به حاش��یه های رخ داده در اواسط اردیبهشت ماه س��ال جاری، فعال به تعویق 
افتاده اس��ت. اما به نظر می رسد که حداقل بازگش��ت کارت سوخت به چرخه 
سوخت رس��انی به زودی عملی شود تا مقدار مصرف س��وخت در کشورمان در 
گام اول مشخص ش��ود. این درحالی است که بعد از انتش��ار خبر افزایش نرخ 
بنزین و سهمیه بندی آن، مسئوالن دولتی این موضوع را فعال منتفی دانسته، 
ولی اجرای آن در آینده را رد نکردند. روز ش��انزدهم اردیبهشت بود که »بیژن 
زنگنه« وزیر نفت اعالم کرد: »دولت در این خصوص هیچ مصوبه ای نداشته، اما 
برخی با شایعات برای کشور مش��کل ایجاد کردند. وزارت نفت هیچ تصمیمی 
درخصوص افزایش قیمت بنزین نداشته اس��ت.« نکته اما اینجا بود که بعد از 
چندی مشخص شد خبر منتشرشده در برخی از خبرگزاری ها مبنی بر افزایش 
قیمت و س��همیه بندی بنزین ازسوی سخنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی به آن ها رسیده است. هرچند بعد از این اتفاق، سخنگوی قوه 
قضایه اعالم کرد که این مسئول بازداشت ش��ده خبر خود را به نقل از مقامات 
باالدستی اعالم کرده است. با این شرایط، کامال مشخص است که انگار قرار بوده 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین ازس��وی دولت اجرا شود، اما حاشیه های 

رخ داده باعث ش��ده تا دولت فعال از موضع خود عقب نش��ینی کند.

تعویق موقت
هرچند که دول��ت و مجلس اعالم کرده اند که هدف اصل��ی در این باره به قصد 
جلوگیری از قاچاق بنزین و مشخص ش��دن مقدار مصرف واقعی سوخت بود، 
اما وقتی در تمام��ی بیانیه ها و مصاحبه ها اعالم می کنن��د که افزایش قیمت و 
س��همیه بندی فعال منتفی اس��ت، یعنی قرار اس��ت در آینده ای نه چندان دور 
اتفاقاتی در این باره رخ دهد. روز ش��انزدهم اردیبهش��ت بود که »س��یدجواد 
ابطحی« نماین��ده مردم خمینی ش��هر در مجلس در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
تسنیم اعالم کرد: »در جلسه غیرعلنی امروز مجلس )شانزدهم اردیبهشت( که 
وزرای اقتصاد، نفت و کشور و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، 
وضعیت قیمت بنزین و همین طور س��همیه بندی آن بررس��ی و مقرر ش��د که 
کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق، مجدداً احیا شود، اما قیمت بنزین فعاًل 
تغییر نکند.« به گفته ابطحی، ریاس��ت مجلس اعالم کرده که تغییر در قیمت 
بنزین باید پس از اصالح ساختار بودجه انجام شود و برای جلوگیری از مصرف 
بی رویه بنزین، جایگاه های سوخت CNG تقویت و به روزرسانی شود. یک روز 
بعد از این جلس��ه بود که بیش از100 نماینده مجلس ش��ورای اسالمی طرح 

2فوریتی ممنوعی��ت افزایش قیمت بنزین و گازوییل در س��ال 98 را تصویب 
کردند. این درحالی است که نمایندگان مجلس شدیدا به دنبال بازگشت کارت 
سوخت و احیای آن هستند. »کوروش کرم پور« عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اس��المی در همین باره و در جمع خبرنگاران اعالم کرد: »ما به وزارت 
نفت و دولت گفتیم که کارت سوخت را احیا کنید، ان شاءاهلل کارت سوخت را 
احیا می کنند. البته بدون افزایش قیمت، اما اینکه مردم بدون کارت س��وخت 
شخصی مراجعه کنند و به آنها بنزین ندهند، اینگونه نیست. ابزار بازدارنده ای 
در برخی مواقع و نقاط در نظر گرفته خواهد ش��د تا مردم به استفاده از کارت 
سوخت شخصی تشویق شوند.« به گفته »کرم پور« نفع وجود کارت سوخت در 
فرآیند عرضه بنزین کشور بیشتر از نبود آن است و دولت حتما باید سناریویی 
بچیند که کارت س��وخت اجباری باشد، اما س��همیه بندی بنزین فعال منتفی 

اس��ت و مجلس رأی منفی به آن داده اس��ت.

زیرساخت ها فراهم است؟
اصرار نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و برخی دیگر از مسئوالن مربوطه 
به استفاده اجباری از کارت سوخت درحالی س��ت که کامال مشخص است که 
زیرس��اخت ها برای اجرای آن فراهم نیس��ت. هرچند که بس��یاری از مالکان 
خودروهای قدیمی مشکلی از بابت استفاده از بنزین با کارت سوخت را ندارند، 
اما در طرف مقابل هم جمع کثیری از آنها فاقد کارت سوخت هستند. مشکل 
اصلی به تامین بدنه کارت س��وخت بازمی گردد و هیچ ج��واب منطقی هم از 
جانب نهادهای ذی ربط داده نمی ش��ود. همان مشکلی که برای ثبت نام کارت 
ملی طی ماه های اخیر رخ داده، گربیان متقاضیان دریافت کارت سوخت را هم 
گرفته است. حدود 1 سال است که هرفردی که خودرو صفر کیلومتر خریداری 
کرده، این خودور را بدون کارت سوخت دریافت کرده و فعال در صف دریافت 
کارت سوخت معطل مانده است. مشکل به تامین کارت خام برمیگردد که انگار 
در حال حاضر به دلیل تحریم ها میسر نیس��ت. با این که حدود 6 ماه از ثبت نام 
متقاضیان گذشته، هنوز برای آنها کارتی صادر نشده است و این درحالی است 
که بعد از تک نرخی ش��دن بنزی��ن و از بین رفتن کارکرد کارت های س��وخت 
شخصی، بخش قابل توجهی از این کارت ها به دالیل مختلف از بین رفته است و 
در نتیجه، پیش بینی می شود که در صورت احیای کارت سوخت، تقاضای قابل 
توجهی برای صدور کارت های جدید ایجاد شود. یکی از مسئوالن شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی درباره تعویق صدور کارت  سوخت می گوید: 
»یکی از دالیل مهمی که تاکنون احیای کارت س��وخت را ب��ه تأخیر انداخته، 
مش��کالت موجود در صدور کارت سوخت  جدید در کش��ور است. کارت های 
هوشمند طی سال های اخیر ازجمله محصوالت وارداتی بود و از  سال گذشته 
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وارد کردن آن به دلیل شرایط تحریمی، ممکن نبوده است. از طرف دیگر ما در 
داخل کشور حتی دستگاه های تولید این کارت ها را نداشته ایم و با این که قرار 

بود تجهیزات فراهم ش��ود، هنوز این اتفاق رخ نداده اس��ت.«

راه جایگزین چیست؟
بارها و بارها ازس��وی دولت اعالم ش��ده که مالکان خودرو و موتورس��یکلت ها 
که کارت س��وخت ش��خصی ندارند، تنها از طریق س��امانه دولت همراه اقدام 
کنند. دور جدید ثبت نام مالکان خودرو و موتورس��یکلت فاقد کارت سوخت از 
هشتم اردیبهشت امسال آغاز شده است و فعال ادامه دارد. شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در این باره اعالم کرده مالکان خودروهای نو شماره و 
تعویض پالک های جدید که تاکنون موفق به دریافت کارت شناس��ایی خودرو 
نشده اند، هنگام ثبت نام کارت سوخت در سامانه می توانند با استفاده از شماره 
VIN )شناس��ه 16 رقمی( مندرج در شناس��نامه مالکیت خودرو نس��بت به 
ثبت نام کارت سوخت در سامانه دولت همراه، اپلیکیش��ن دولت همراه و یا از 
طریق کد دس��توری *4# اقدام کنند. ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران به مردم اطمینان خاطر داده که نگران کارت س��وخت نباشند. مردم در 
صورت هرگونه تغییر در نظام توزیع سوخت می توانند یا با کارت های سوخت 
یا با کارت بانکی ثبت نام شده، سوخت گیری کنند. اما مراجعه به یکی از دفاتر 
دولت الکترونیک و یک پرس وجوی ساده نشان می دهد که پروسه صدور کارت 
س��وخت حداقل 5 ماه به طول می انجامد و به این زودی ه��ا اتفاقی در این باره 
رخ نخواهد داد. همین عامل باعث ش��ده تا راه جایگزینی درنظر گرفته ش��ود. 
حاال با کمبود بدنه کارت هوش��مند، مدیران وزارت نفت تصمیم گرفته اند که 
کارت های بانکی را جایگزین کارت سوخت کنند، اما این کار نیازمند آن است 
که تجهی��زات کارتخوان جایگاه های س��وخت تغییر کن��د و بانکی ها عملیات 
تبدیل کارت عابربانک را به کیف پول الکترونیک انجام دهند که خودش فرآیند 
پیچیده و زمانبری است. مسئوالن در تالشند تا از کارت های بانکی که می تواند 
به عنوان کارت سوخت ایفای نقش کند، استفاده کنند تا هم هزینه ها را کاهش 
دهند و هم هرچه زودتر امکان س��وخت گیری هوش��مند فراهم شود، اما هنوز 
مشخص نیست کدام بانک متولی این امر شود و فعال روند سوختگیری به همین 
شکل فعلی ادامه خواهد یافت تا مسئوالن به نتیجه واحد برسند. البته کسانی 
که کارت  سوخت قدیمی شان را دارند یا پارسال المثنی گرفته اند، دیگر نیازی 

نیست که برای کارت سوخت اقدام کنند.

 

شاید وقتی دیگر
به نظر می رس��د که جایگزینی کارت ه��ای بانکی به جای کارت س��وخت هم از 
گزینه هایی باشد که حداقل اجرایی شدن آن با توسط به ضعف های زیرساختی 
طی ماه های آینده میسر نخواهد شد و واقعا معلوم نیست دولت چه تصمیمی برای 
بازکردن این کالف سردرگم دارد. فعال تمام حواس ها معطوف به مشخص شدن 
زمان افزایش قیمت بنزین است و شاید وضعیت کارت سوخت برای مردم خیلی 
اهمیت نداشته باشد. آخرین خبر رسمی در این باره روز 25 اردیبهشت ازسوی 

رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم شد. »محمود واعظی« در جمع خبرنگاران درباره 
وضعیت بنزین اعالم کرد: »درباره سهمیه بندی بنزین فعال با شرایط پیش آمده، 
دولت قصد اعالم تصمیم گیری نهایی را ندارد. در این موضوع قبل از اینکه دولت 
تصمیم بگیرد و هماهنگ شود به علت مش��کلی که در اطالع رسانی پیش آمد و 
یک اشتباه در خبررسانی انجام شد، آن مسائل پیش آمد، اما مسئوالن واقعیت را 
گفتند که هنوز ما تصمیم گیری در این زمینه انجام نداده ایم و فعال تصمیم گیری 

نهایی را در این زمینه به زمانی سپردیم که آرامشی ایجاد شود.«

CNG چشم امید به
 نکته مهم دیگر این است که برخی ازمس��ئوالن چاره کار حداقل در کوتاه مدت 
را جایگزینی CNG به جای بنزین می دانند. »حمید قاسمی ده چشمه« مدیر 
طرح سی.ان.جی در همایش س��ی.ان.جی که در آخرین روز از نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی برگزار شد، با اش��اره به اینکه میانگین مصرف بنزین 
سال گذشته، 88میلیون لیتر در روز بود، گفت: »ایران دومین کشور ارزان انرژی 
در جهان به شمار می رود تا آنجا که قیمت گازوئیل 2 سنت، بنزین هشت سنت 
و سی.ان.جی سه سنت است و برای جایگزین کردن سایر سوخت ها با سی.ان.

جی به دنبال افزایش قیمت با شیب مالیم هستیم. و این درحالی است که برای 
افزایش تولی��د 10میلیون لیتر بنزین در روز به پنج س��ال زمان و س��ه میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز است.« به گفته این مقام مس��ئول »در حالی که میزان 
مصرف انرژی تا س��ال 2050 توس��ط خودروها تغییر نمی کند، اما نوع سوخت 
تغییر خواهد کرد و حرکت جریان انرژی به سمت گاز طبیعی است. اگر بتوانیم 
طرح های سی.ان.جی را به نتیجه برس��انیم، مصرف بنزین از 90میلیون لیتر به 
50میلیون لیتر کاهش پیدا می کند.« اما این اتفاق باتوجه به زیرس��اخت های 
فعلی فراهم است؟ هرچند دولت تسهیالتی هرچند اندک را برای گازسوز کردن 
خودروها به خصوص خودروهای عمومی درنظ��ر گرفته، اما قطعا در حال حاضر 
راضی کردن صاحبان خودرو برای گازس��وز کردن خودروهایش��ان کار راحتی 
نخواهد بود. رئیس کمیته انرژی های نو مجلس ش��ورای اس��المی اعتقاد دارد 
باتوجه به واقعی نبودن قیمت انرژی در کش��ور، کسی به سمت مصرف سی.ان.

جی نمی رود، اما اگر قیمت ها واقعی ش��ود، میزان مصرف این س��وخت افزایش 
پیدا می کند. »بشیر خالقی« در این باره می گوید: »دولت باید الیحه ای در مورد 
سوخت بهویژه گازسوز کردن خودروهای سنگین به مجلس بیاورد؛ زیرا ظرفیت 
خوبی برای ذخیره گازوئیل و صادرات آن ایجاد می کند.« به گفته خالقی »ایران 
900هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کند؛ در حالی که رقم بودجه 
کشور 400هزار میلیارد تومان است. این رقم یعنی اینکه انرژی را هدر می دهیم و 
باید قیمت واقعی آن مشخص شود.« رقم باالی مصرف بنزین طی ماه های اخیر 
درحالی ازسوی مسئوالن مربوط اعالم شده است که آخرین آمار ارائه شده حاکی 
از کاهش مصرف بنزین در روزهای پایانی اردیبهشت است که شاید دلیل اصلی 
آن به تقابل این روزها با ماه مبارک رمضان است. اما پیش بینی های کلی حاکی از 
این است که در ماه های پیش روی سال جاری، مصرف سوخت 10درصد افزایش 
پیدا خواهد کرد. در حال حاضر متوس��ط مصرف روزانه بنزین در کشور بیش از 
90میلیون لیتر است و در برخی روزها این رقم به باالی 100میلیون لیتر در روز 
می رسد. هم چنین طبق پیش بینی »سیدمحمدرضا موسوی خواه«، مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، میزان متوسط مصرف بنزین در سال 
98 به 97میلیون لیتر در روز خواهد رسید. متوسط مصرف بنزین در سال گذشته 
88میلیون لیتر در روز بود. آیا تصمیمات احتمالی آتی مانند احیای کارت سوخت 
و سهمیه بندی باعث خواهد شد برخالف پیش بینی ها شاهد پایین آمدن مصرف 
بنزین باش��یم و یک معضل بزرگ برای دولت پایان یابد؟ ح��اال همگان منتظر 
رسیدن روز موعود هستند. آیا صدور کارت سوخت با شرایط فعلی میسر خواهد 
شد. آیا زیرس��اخت ها برای استفاده از کارت های بانکی ازس��وی بانک ها فراهم 
خواهد شد تا گام اول در راه بهبود و شفاف سازی وضعیت سوخت در کشورمان 
برداشته شود؟ آیا دولت خواهد توانس��ت مردم را ازنظر روانی آماده کند تا گام 

بعدی یعنی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین برداشته شود؟

گـزارش
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خودرو دست دوم خوب یا بد؟!
احتماال افراد زی�ادی را دیده اید که وقت�ی بحث خرید خ�ودرو به میان 
می آید، تنها ب�ه اتومبیل های ن�و و صفرکیلومتر فک�ر می کنند. برخالف 
این عده، اف�رادی هم هس�تند که بن�ا به دالی�ل خاص�ی، اتومبیل های 
کارکرده و م�دل  باالت�ر را ترجیح می دهند. اگرچه ممکن اس�ت بس�ته 
به ش�رایط مختل�ف، نظر م�ا به چالش کش�یده ش�ود و گزین�ه  متفاوت 
را انتخ�اب کنی�م، با این ح�ال هرک�دام از ای�ن انتخاب ه�ا ویژگی های 
منحصربه ف�ردی دارند. بس�یاری از خودروه�ای کارکرده عمرش�ان را 
کرده اند و ح�اال گرفتاری هایش�ان به دوش م�ا افتاده اس�ت! البته این 
تصور لزوما درست نیست و خودروهای کارکرده  زیادی در بازار هستند 
که به لطف نگهداری درس�ت دارنده، از س�المت ظاه�ری و فنی مطلوبی 
به�ره می برند. ازجمل�ه ویژگی ه�ای خودروهای کارکرده این اس�ت که 
نس�بت به نمونه  صفر کیلومتر معموال ارزان تر هستند. این ویژگی باعث 
می ش�ود تا عده ای با بودج�ه  کم تر به س�مت خرید آن ه�ا روی بیاورند. 
البت�ه حتی اگ�ر به دنب�ال خ�ودرو ارزان ت�ر نباش�یم، با هم�ان بودجه 
می ت�وان خودروه�ای کارکرده ام�ا بعض�ا لوکس و ب�ا امکانات بیش�تر 
تهیه ک�رد. البت�ه اگ�ر فیلتر خری�د اتومبی�ل در هر ب�ازه قیمت�ی را از 
ن�و ب�ه کارک�رده تغیی�ر دهی�م، تع�داد انتخاب هایمان بس�یار بیش�تر 
می ش�ود؛ از خودروه�ای کالس�یک گرفت�ه ت�ا روز. دیگر نیاز نیس�ت 
مش�تری برای خرید اتومبیل، س�لیقه  خودش را به دس�ت انتخاب های 

محدود خودروس�از بس�پارد. بلک�ه گزینه ه�ا آن قدر زیاد می ش�وند 
ک�ه قابلی�ت مان�ور و انتخ�اب مطل�وب مش�تری ح�رف اول را می زند.

از دزدگی�ر و روک�ش اتومبی�ل گرفت�ه ت�ا ضب�ط و سیس�تم صوت�ی، 
ممک�ن اس�ت از حداق�ل امکان�ات ی�ک اتومبیل ه�ای کارکرده باش�د 
ک�ه مالک قبل�ی ب�رای اس�تفاده  خود آن ه�ا را تهی�ه کرده اس�ت. این 
یک�ی از ویژگی ه�ای خودروهای کارکرده اس�ت ک�ه بعضا زم�ان خرید 
و مقایس�ه به چش�م نمی آی�د. بنابراین مش�تری خودروه�ای کارکرده 
معموال چن�د پل�ه از خری�دار اتومبیل ن�و جلوتر هس�تند؛ چ�ه از بابت 
هزینه زمانی و چه از نظر م�ادی! حتی یک ویژگ�ی بعضی از خودروهای 
کارکرده س�الم، تخفیف بیمه  آن هاس�ت. این یک�ی از ویژگی های خوب 
خودروه�ای کارکرده برای خریدار اس�ت که هرس�اله بس�ته ب�ه قیمت 
خودرو، مبلغ قاب�ل توجهی در هزینه ه�ای مال�ک صرفه جویی می کند.

گـزارش

چه خودروهایی را نباید بخریم
اگر تا به حال خودرو خریده باشید، حتما در این مسیر کارشناس�ان زیادی دیده اید که به ش�ما پیش�نهاد کرده اند خودرویی را بخرید یا خیر و در این 
زمینه دیدگاه ها و نقطه نظراتی هم داشته باشند. در این زمینه برخی از ما به س�راغ خودروهایی می رویم که بعد از مدل و س�الم بودن بدنه رنگش�ان 
مورد عالقه ما اس�ت و در این زمینه گاهی از بخش فنی خودروها غافل می ش�ویم. درحالی که بی توجه به نکات فنی گاهی موجب ایجاد دردس�ر برای 
ما می ش�وند. البته این وسوس�ه ها درباره خودروهای گران قیمت با مدل پایین هم وجود دارد که در اینجا به این موضوع خواهیم پرداخت و با نگاهی 

کارشناس�ی آس�یب های موجود در آن را واکاوی می کنیم. 
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خرداد ماه 98

مزیت خودروهای صفر کیلومتر
ب�وی کهنگ�ی خودروه�ای کارک�رده اس�تعاره از هم�ان اس�تهالک 
اتومبیل اس�ت. خودروه�ای کارک�رده به دلیل اس�تفاده  زی�ادی که از 
آن ه�ا ش�ده، مس�هتلک می ش�وند و درنتیج�ه، ش�انس خراب�ی آن ها 
ب�ه مرات�ب بیش�تر می ش�ود. ای�ن یعن�ی خری�دار بای�د این ریس�ک 
را بپذیرد ک�ه ممکن اس�ت هرچند وق�ت یک بار، پ�ای اتومبی�ل مورد 
نظرش ب�ه تعمی�رگاه مح�ل باز ش�ود! ح�اال اگ�ر اتومبیل کالس�یک یا 
لوکس باش�د، هزینه  زمان�ی و مادی ب�رای تعمیر آن  بیش�تر می ش�ود. 
در ط�رف مقابل، ب�وی نو خ�ودرو صفرکیلومت�ری را درنظ�ر بگیرید که 
موق�ع تحویل ح�س اعتم�اد بیش�تری ب�ه انتخ�اب مش�تری می دهد!
خرید خودرو نو همیش�ه این اطمینان را به مش�تری می دهد که خودرو 
سالم است. حتی اگر مشکلی داشته باش�د، اتومبیل را با گارانتی تعمیر 
می کند. دیگر برای مشتری، نگرانی تصادف و رنگ شدگی خودرو وجود 
ندارد. باید این واقعیت را قبول کنیم ک�ه هیچ وقت نمی توانیم قاطعانه به 
مالک اتومبیل کارک�رده اعتماد کنیم. ش�اید خودرو تصادف ش�دیدی 

داشته یا از آن اس�تفاده های نادرس�ت و غیرمنطقی ش�ده باشد. مالک 
اتومبیل ممکن اس�ت آن ها را بازگو نکند و بعد از خرید، خریدار جدید با 
گرفتاری ه�ای عجی�ب  و غری�ب روبه�رو ش�ود. از آن جای�ی ک�ه بعضا 
خودروهای کارکرده چند بار خرید و فروش می شوند، ممکن است آخرین 
مالک واقعا از عیب اتومبیل آگاهی نداشته و نیت بدی هم نداشته باشد. 
با این حال، مشتریان خودروهای نو همیشه از این خطر در امان هستند.

خودروهای ن�و از نظر پوش�ش خدمات گس�ترده مش�کلی ندارند. حاال 
درنظر بگیرید که یک خ�ودرو قدیمی خریده اید و باید پای مش�کالتش 
بایس�تید. چراکه بس�یاری از قطعات خودروهای قدیمی و کالسیک در 
بازار کش�ور ما به س�ختی پیدا می ش�وند و وقتی هم که پیدا می ش�وند، 
قیم�ت نجوم�ی دارند. هی�چ ش�رکت رس�می و بین الملل�ی از برندهای 
جهانی در کش�ورمان حضور ندارد تا با تکیه به س�رویس آن ها، دغدغه  
تعمیر آن ها را نداش�ته باش�یم. از س�وی دیگر باید گفت که خودروهای 
نو ش�اید مثل اتومبیل های کارکرده، لوکس تر نباش�ند و قیمت پایین تر، 
تخفیف بیمه و امکانات اضافی نداش�ته باش�ند، ولی یک ویژگی طالیی 
برای هرکس�ی دارند که آن هم نو بودنش�ان  اس�ت! این یعنی خریدار با 
پرداخت هزین�ه  مش�خصی می تواند صاح�ب اتومبیل صف�ر کیلومتری 
ش�ود که خیالش از هر بابت راحت اس�ت. دیگر نیازی نیس�ت ریس�کی 
را قب�ول کند که گرفتار مش�کالت احتمالی برای تعمیر خودرو ش�ود. او 

این اطمینان را دارد، اگر اتومبیل صفرکیلومترش خراب ش�ود می تواند 
به گارانت�ی ش�رکت مراجعه  کند و مش�کل را رای�گان برطرف س�ازد. .

سیتروئن زانتیا ارزان تر
باید گف�ت که زانتیا از آن خودروهایی اس�ت که در ب�ازار ما هیچ وقت از 
سکه نمی افتد. این خودرو نخستین بار در اوایل دهه 8۰ شمسی به ایران 
راه پیدا کرد، در آن دوران هنوز بازار کش�ورمان رون�ق چندانی نگرفته 
بود و با وجود پیش�رانه قدرتمند، امکانات مناسب و سواری بسیار عالی، 
به یک�ی از محبوب ترین محص�والت قابل خری�د در ایران تبدیل ش�د. 
بهره گیری زانتیا از سیس�تم تعلی�ق نیوماتیک روغن�ی و بهره مندی از 
قابلیت هایی مثل تنظیم ارتفاع و حرکت روی س�ه چرخ، مهم ترین عللی 
بود که باعث ش�د اس�م این خودرو بر س�ر زبان ها بیفتد. شتاب و کشش 
بسیار عالی این خودرو و حداکثر سرعتی که بعضا تا بیش از 23۰ کیلومتر 
بر ساعت )تجربی( می رسید، خریداران این خودرو را سر ذوق می آورد. 
این محصول در دو نس�خه با پیش�رانه های 2۰۰۰ و 18۰۰ سی سی به بازار 
کشور عرضه ش�د، ولی پس از مدتی نمونه 2۰۰۰ سی سی آن از خط تولید 
خارج و تولید نسخه 18۰۰ تا س�ال 1389 ادامه یافت. البته در سال های 
ابتدایی، تعداد محدودی زانتیا با جعبه دنده اتوماتیک به بازار کشورمان 
عرضه شد که نمونه های س�الم این خودرو بس�یار کمیاب بوده و قطعات 
یدکی غیر مش�ترک آن با زانتیاه�ای دنده ای نیز تقریبا نایاب هس�تند. 
چیزی که خرید زانتیا را اش�تباه می کند، انتخاب نمونه های ارزان قیمت 
این خودرو اس�ت که بعضا با قیمت هایی کمتر از 2۰میلی�ون تومان قابل 
خرید هس�تند، البت�ه در این می�ان باید بح�ث افرادی ک�ه خودروهای 
تمیز را به دلی�ل نیاز مالی ف�ورا زیر قیمت می فروش�ند کن�ار بگذاریم.

یادمان باش�د زانتیا سیس�تم برق بس�یار حساس�ی داش�ته و کمترین 
دس�تکاری غیراصولی در ای�ن خودرو، به س�وختن یونی�ت کنترل های 
آن و حتی آتش گرفتن سیم کش�ی منجر می ش�ود. توجه داش�ته باشید 
ای سی یوی این خودرو بس�یار گران قیمت بوده و درصورت بروز خرابی، 
حدود دومیلیون تومان هزینه دارد. از بحث موتور و تعمیر اساسی بیش 
از پنج میلی�ون تومانی آن که بگذریم، سیس�تم تعلیق خودرو همان طور 
که پیشتر ذکر شد، از نوع نیوماتیک روغنی است که با یک پمپ مرکزی 
کار می کند. این پم�پ، غیر از پر و خالی کردن گوی ه�ای تعلیق خودرو، 
وظیفه تغذیه پمپ هیدرولی�ک و پمپ ترمز را نی�ز به عهده دارد و برای 
سالمت آن نیاز اس�ت به صورت دوره ای گوی ها، روغن کامل و درنهایت 
اورینگ های این سیس�تم تعویض ش�وند. در غیر این صورت، سیس�تم 
بسته مذکور دچار نشتی شده و بسیار دردسرساز می شود. در نتیجه باید 
گفت اگر 2۰میلیون تومان بودجه دارید و برای خرید یک دستگاه زانتیا 
به جای یک پراید صفر کیلومتر وسوس�ه شده اید، بهتر است کمی بیشتر 
تامل کنید تا در پایان زانتیای شما به اندازه قیمت خودش هزینه برندارد!

گـزارش
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نیسان ماکسیمای زیر قیمت 
ماکس�یما نیز از آن دس�ته خودروهایی اس�ت که با ورود به بازار ایران، 
معادالت بازار را تغییر زیادی داد. حدود 15 س�ال پی�ش، در دورانی که 
از خودروهای خارجی مدرن در کش�ور خبری نبود، ماکس�یما توانست 
طرفداران زیادی پیدا کند. ابعاد بزرگ این خودرو در کنار مشخصه هایی 
مثل قدرت موتور باال، امکانات نسبتا خوب در آن دوران و از همه مهم تر 
فضای داخلی وسیع و س�واری راحت از جمله مش�خصه هایی بود که هر 
سرنشینی را عاشق خودش می کرد. این خودرو نیز هم چون زانتیا از سال 
1381 روی خط تولید پارس خودرو ق�رار گرفت و تا ده س�ال بعد، یعنی 
1391 نیز به بازار عرضه می ش�د. ماکس�یما از همان ابتدا تا انتهای تولید 
با موتور شش س�یلندر ۰/3 لیتری در ایران عرضه می شد و این درحالی 
است که این خودرو )که در بسیاری از بازارهای سطح جهان تحت عنوان 
Cefiro ش�ناخته می ش�ود( با پیش�رانه های ضعیف تر و حتی قوی تری 
نیز به بازار جهانی عرضه می ش�د و نس�خه ایران، یک نمونه حد متوسط 
اس�ت. البته الزم به ذکر اس�ت در ابتدای عرضه، تعداد بسیار محدودی 
ماکس�یما با موتور 5/3 لیتری به بازار کشور وارد ش�د که این نسخه در 
حال حاضر بسیار کمیاب است و زمینه محدودی در بازار دارد. هم چنین 
ماکس�یما با دو نوع جعبه دن�ده چهارس�رعته اتوماتیک یا پنج س�رعته 
دس�تی در ایران تولید می ش�د که هریک طرفداران خاص خود را دارد.

ام�ا یادتان باش�د که اگ�ر کس�ی قص�د دارد ی�ک ماکس�یما حداقل با 
35میلی�ون توم�ان زی�ر قیم�ت ب�ه ش�ما بفروش�د، اصال به س�راغش 
نروی�د. نمونه های�ی ک�ه ب�ا کمت�ر از قیم�ت اصلی پی�دا می ش�وند، در 
وهله نخس�ت عمدتا دنده ای هس�تند که البت�ه ماکس�یماهای دنده ای 
ش�تاب و کش�ش برق آس�ایی دارند. اما موضوع این اس�ت که ب�ا چنین 

بودج�ه ای احتماال یک خ�ودرو با کارک�ردی بیش از 2۰۰ه�زار کیلومتر 
و احتماال »تمام رن�گ« عایدتان خواهد ش�د که با وج�ود قیمت قطعات 
ب�االی ای�ن خ�ودرو و هم چنی�ن پیچیدگی بخش فن�ی آن، بهتر اس�ت 
در انتخابش کم�ی تامل کنی�د. زیرا تعمی�رات موت�ور هم چنین صفحه 
کالچ اصل�ی ای�ن خ�ودرو قیم�ت بس�یار باالی�ی دارد و البت�ه بعض�ی 
قطع�ات غیر اصل�ی ب�ا قیمت بس�یار مناس�ب برای ای�ن خ�ودرو پیدا 
می ش�ود که اصوال این ن�وع قطعات کارک�رد صحیح و بادوام�ی ندارند.

مرسدس بنز سیC24۰( 24۰( با قیمت کم
داش�تن یک خودرو مرس�دس بنز همواره از جمله خواس�ته هایی است 
که هر ف�ردی دوس�ت دارد در زندگ�ی خ�ود آن را تجربه کن�د، اما این 
نکت�ه را فراموش نکنید ک�ه یک خ�ودرو لوکس قیمت لوک�س  هم دارد 
و نبای�د نمونه های ارزان قیم�ت را انتخاب ک�رد و خری�د. در اوایل دهه 
8۰ دو ات�اق مرس�دس بنز E کالس )مش�هور ب�ه W211(( و C کالس 
)مش�هور به W2۰3( با کده�ای موت�ور 2۴۰، 28۰ و... )این اع�داد جلو 
حرف انگلیس�ی اتاق ق�رار می گیرند( به ط�رز عجیب و فراگیری بر س�ر 
زبان ها افتادن�د که در ای�ن بی�ن C2۴۰ و E28۰ بیش از دیگ�ر نمونه ها 
مورد اس�تقبال قرار گرفتند. در همان دوران پلیس راهنمایی رانندگی و 
نیروی انتظام�ی نیز تعداد قابل توجهی از ای�ن بنزها را برای ناوگان خود 
خریداری کردند ک�ه البته این روزها بعد از گذش�ت بی�ش از یک دهه، 
چند هزار دس�تگاه از آنها در مزایده ه�ای مختلف فروخته ش�ده اند که 
نمونه ه�ای مزایده ای ب�ا قیمت بس�یار ایده آلی در بازار پیدا می ش�وند.
در ی�ک دوره زمان�ی ی�ک مرس�دس بنز C کالس تی�پ C2۴۰ )موتور 
چه�ار س�یلندر( مزای�ده نی�روی انتظام�ی را با قیم�ت بس�یار پایینی 
می ش�د خریداری کرد. قیمتی ک�ه تقریب�ا هم قیمت خودرو دنا اس�ت. 
این موضوع باعث وسوس�ه ش�دن بس�یاری از اف�راد می ش�ود. اما باید 
گفت ک�ه قیم�ت قطع�ات این خ�ودرو چ�ه در قس�مت ظاه�ر و چه در 
قس�مت فنی، آنقدر باال اس�ت که در صورت مرتب کردن خ�ودرو برای 
س�واری راحت و ای�ده آل، قیم�ت نهایی بیش از حد تصور ش�ما باش�د. 
هم چنین از آنجا که ممکن اس�ت توجه چندانی به سرویس های دوره ای 
اس�تاندارد این خودروها نش�ده باشد، بدون شک مش�کالت عدیده ای 
در بخش ه�ای مختلفش�ان وج�ود خواه�د داش�ت. آفتاب س�وختگی، 
کهنگ�ی و مس�تهلک ش�دن قطع�ات مختلف ظاه�ری و فن�ی و به طور 
کل�ی از فرم خ�ارج ش�دن خ�ودرو، بنزه�ای 5۰میلی�ون تومان�ی را به 
گزینه های نس�بتا ترس�ناکی برای خرید تبدیل می کنن�د. در این میان 
بای�د گفت ک�ه پایین  بودن م�دل و باالبودن کارکردش�ان موجب ش�ده 
با چنی�ن قیمتی به فروش برس�ند ک�ه در ص�ورت تمایل ب�ه خرید این 
گزینه ها نیز باید با مس�ائل اس�تهالک و قیمت قطعات آن کن�ار بیایید.
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تقریبا هیچ فرقی ندارد که سرمایی باشید و یا گرمایی، حتما بارها پیش آمده 
است که گرمای هوا کالفه تان کرده باشد و احساس کنید که دیگر در آن هوا 
کارایی الزم را ندارید، شاید جالب باشد اگر بدانید، بالیی که گرما سر خودتان 
می آورد، سر خودروتان هم می آورد!  نکته دیگر این است که تابستان فصلی 
اس�ت که به دلیل گرمای هوا ممکن است نیاز ش�ما به خودرو را برای رفت و 
آمدهای ش�هری یا مسافرت بیش�تر کند و اینجاس�ت که اتفاقاتی همچون 
جوش آوردن خودرو، پنچر شدن تایر یا خرابی کولر و جوش آوردن می تواند 
گرمای هوا را برای ش�ما آزار دهنده تر و گرمای خورشید را سوزان تر کند. اما 
برای پیشگیری از این اتفاقات، انجام چند کار ساده می تواند تاثیرگذار باشد. 

چه کنیم که خودرو گرمازده نشود و جوش نیاورد؟

از تایرها غافل نشوید
به گفته اتحادیه تولیدکنندگان الس��تیک )RMA( از هر رانن��ده فقط یکی از آن ها 
فش��ار باد تایرها را چک می کند، درحالی که از هر ده راننده تقریباً هفت راننده به طور 
مرتب ماشینش را می شوید! واقعیت این است که یک تایر کم باد، پرباد، فرسوده یا غیر 
باالنس، به خصوص در هوای گرم تابستان، می تواند بسیار خطرناک باشد. وقتی دمای 
هوای باال می رود، در ازای هر ده درجه افزایش دما، فش��ار باد تایر هم حدود یک تا دو 
پوند بر اینچ مربع تغییر می کند و در نتیجه، اگر گرمای هوا و فشار ناخواسته دست به 
دست هم بدهند، در نهایت تایر می ترکد و سالمت سرنشینان خودرو و راننده به صورت 
توامان به خطر می افتد. ترکیدن الستیک خودرو یکی از خطرناک ترین اتفاقاتی است 

که می تواند برای خودرو رخ دهد.

ترموستات باز نماند!
در طول فصل گرما، الزم اس��ت خودرو خ��ود را برای مقابله با هوای گرم و نور ش��دید 

خورشید آماده و محافظت کنیم. بنابراین باید نکاتی را مدنظر قرار داد که خودرو شما با 
رعایت آنها در درجه حرارت نرمال کار می کند و تا حد زیادی از صدمات احتمالی ناشی 
از دمای زیاد و نور شدید خورشید مصون می ماند. به عنوان اولین نکته توجه کنید که 
اگر سیستم خنک کننده خودروها دچارمشکل شود، حتي در سوز و سرماي زمستان 
هم جوش مي آورند، چه برسد به این روزهاي گرم. فن و ترموستات، بازیگراني تأثیرگذار 
در روند خنک شدن موتور هستند. براي بررسي سالمت ترموستات باید ابتدا موتور را 
روشن کرد و چند لحظه اي منتظر ماند. اگر گرم ش��دن موتور یا رسیدن هواي گرم به 
بخاري بیش از حد معمول طول کشید، احتماال ترموستات باز مانده است. بعد از آنکه 
موتور گرم شد، آن را خاموش کنید و به 2 شلنگ بزرگي که از موتور به رادیاتور مي روند، 
نگاهي بیندازید. اگر یکي از آنها داغ و دیگري سرد بود، احتماال ترموستات بسته باقي 
مانده است. اگر ترموستات یکي از این 2 مشکل را داش��ت، وقتش رسیده که تعویض 
شود. فن خودرو هم یکي از اصلي ترین وظیفه ها را در سیستم خنک کننده دارد. بسته به 
دماي موتور، فن در 2 حالت کند و تند کار مي کند و مرز بین این 2 حالت، معموال دماي 
90درجه اس��ت. یکي از اصلي ترین دالیل جوش آوردن خودرو، عملکرد نادرست فن 
است، به همین دلیل گفته شده که اگر خودرویي جوش آورد، قبل از هرچیز، مطمئن 

شوید فن به درستي کار مي کند یا نه.

جوش آوردن چیست؟
در روزهای گرم سال، پیستون هاي موتور خودرو، با س��رعت سرسام آوري در حرکت 
هستند و حرارت فراواني تولید مي کنند. سیستم خنک کننده موتور براي کاهش این 
حرارت، آب را در اطراف سیلندرها به جریان مي اندازد. زماني که حجم این آب کاهش 
پیدا کند یا به هر دلیلي جریانش متوقف ش��ود، موتور بالفاصله جوش مي آورد. براي 
بازدید از سطح آب رادیاتور، ابتدا به دفترچه راهنماي خودرو مراجعه کنید و ببینید که 
آیا شرکت س��ازنده، اجازه باز کردن در رادیاتور را داده یا خیر. در خودروهاي جدید، با 

بررسی علل جوش آوردن خودرو در فصل گرما

جوش نیاوردگی!
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هربار باز کردن در رادیاتور، سیستم خنک کننده به هواگیري نیاز پیدا مي کند. اما اگر 
خودرو چندان جدید نیس��ت، در رادیاتور را باز کنید و مطمئن شوید که سطح سیال، 
حدود یک سانتي متر باالتر از لوله رادیاتور است. اگر اینطور بود، حجم آب داخل موتور 
کافي است. فقط به یاد داشته باشید که این کار را در مواقع گرم یا روشن بودن خودرو 

انجام ندهید، چون ممکن است آب جوش به  دست و صورتتان بپاشد.

قبل از جوش آوردن
1.]عدم]توجه]به]آب]و]روغن]موتور]که]نقش]موثری]در]خنک]کنندگی]موتور]خودرو]ایفا]]]]

می]کنند،]می]تواند]باعث]افزایش]دمای]موتور]و]درنهایت،]جوش]آوردن]خودرو]شود.]

2.]بی]توجهی]به]آمپر]آب]که]نشان]می]دهد]دمای]خودرو]در]حال]باالرفتن]است،]یکی]]]]
دیگر]از]نشانه]های]جوش]آوردن]ماشین]است.]

3.]توقف]در]ترافیک،]درجا]کار]کردن،]کار]کردن]با]دور]موتور]باال]و]س�ایر]موارد]این]]]]
چنینی،]باعث]می]شود]تا]دمای]موتور]رفته]رفته]افزایش]پیدا]کند.]سعی]کنید]از]مسیرهایی]
تردد]داشته]باشید]که]کم]ترافیک]تر]باشند.]حرکت]خودرو]در]دور]موتور]پایین]و]با]سرعت]

مناسب،]سبب]می]شود]تا]هوا]در]موتور]جریان]یافته]و]موتور]خنک]تر]شود.
4.]تسمه]ها]و]شیلنگ]ها]را]چک]کنید.]شیلنگ]هایی]که]به]رادیاتور]وصل]هستند،]به]ورود]]]]

و]خروج]آب]به]داخل]موتور]کمک]می]کنند،]تسمه]هایی]که]فن]را]می]چرخانند]هم،]به]بیشتر]
خنک]شدن]سیستم]یاری]می]رسانند.]اگر]شیلنگ]ها]یا]تسمه]ها]پاره]بشوند،]رادیاتور]بالفاصله]

جوش]می]آورد]و]شما]را]بین]راه]می]گذارد.

[[[

پسا جوش آوردگی!
اگر به هر دلیل، خودرو شما جوش آورد، باید چند نکته را رعایت کنید. اول اینکه حتما 
خودرو را خاموش کنید. کاپوت را باال بزنید و اجازه بدهید تا خودرو خنک شود. نکته 
بعد باز نکردن در رادیاتور به صورت س��رخود و در همان ابتدای کار است. در این کار، 

احتمال سوختگی های شدید وجود دارد و آسیب آن بسیار جدی است. وقتی رادیاتور 
به قدر کافی خنک شد و تقریبا به دمای محیط رسید، درب رادیاتور را باز کنید و ضدیخ 
تازه در آن بریزید. توصیه می ش��ود برای بازک��ردن درب رادیاتور خودرویی که جوش 
آورده، حتما از یک دستمال ضخیم و چندالیه استفاده کنید تا در صورت نیاز، پاشش 
آب و بخار مهار شود. نکته بعد این اس��ت که وقتی خودرو شما یک بار جوش می آورد، 
ممکن است این اتفاق مجددا نیز تکرار ش��ود. حتی اگر خودرو را تعمیر کردید، بازهم 
ممکن است ایراد به طور کامل برطرف نشده باشد. به طور کلی همیشه نگاهتان به آمپر 
آب باشد. هر زمان که موقعیت آن از حدود مجاز عبور کرد، در یک محل مطمئن توقف 
کنید و صبر کنید تا خنک شود. ذکر این نکته الزامی است که هربار که خودرو ما جوش 
بیاورد یا به دالیلی مقداری از آب آن کاسته شود، باعث می شود تا مقداری هوا در مسیر 
لوله های آب درون موتور نفوذ پیدا کند. این هوا سبب می شود تا عمل خنک کنندگی 
آب با اختالل مواجه شود و درنتیجه دمای موتور کاهش پیدا نکند. برای کاهش دمای 
موتور خودرو، پیشنهاد می شود حتما پس از هربار جوش آوردن خودرو، عمل هواگیری 

رادیاتور انجام شود.

از آفتاب دوری کنید!
1.]واقعیت]این]است]که]باتري]در]گرماي]زیاد]هم]آسیب]مي]بیند]و]نیاز]به]توجه]دارد.]]]]

داخل]باتري،]صفحه]ها]و]شبکه]هایي]وجود]دارد]که]در]معرض]حرارت]زیاد،]صدمه]مي]بینند]
و]باعث]کاهش]رسانایي]الکتریکي]مي]ش�وند]و]همین]باعث]مي]شود]که]عمر]باتري]خیلي]
کوتاه]تر]از]حد]انتظار]شود.]براي]حفظ]س�المت]باتري]باید]تا]جاي]ممکن]از]پارک]کردن]

خودرو]در]تابش]مستقیم]آفتاب]خودداري]کرد.
2.]گرماي]هوا]به]تبخیر]بنزین]سرعت]مي]دهد]و]باعث]مي]ش�ود]که]مقداري]از]بنزین]]]]

داخل]باک]هدر]برود.]به]همین]دلیل]در]روزهاي]گرم،]گاهي]بوي]بنزین]در]اتاق]خودرو]
پخش]مي]شود.]پارک]کردن]خودرو]در]سایه،]کمک]مهمي]به]کاهش]تبخیر]بنزین]مي]کند.

3.]تابش]مس�تقیم]آفتاب]تابس�تاني،]براي]تمامي]بخش]هاي]خودرو،]از]بدنه]و]جلو]]]]
داشبورد]گرفته]تا]موتور]و]تایرها،]ضرر]جدي]دارد.]بنابراین]پارک]کردن]خودرو]در]سایه]

حتي]اگر]ناچار]به]مقداري]پیاده]روي]شویم،]کامال]به]صرفه]است.
4.]روغن]موتور]در]گرماي]تابستان،]شاید]کمتر]مورد]توجه]قرار]گیرد.]بد]نیست]بدانیم]]]]

که]روغن]در]خنک]کاري]و]کارکرد]بهینه]موتور]نقش]مهم�ي]دارد.]در]فصل]گرم،]باید]از]
روغن]هایي]با]گرانروي]باال]استفاده]کرد]و]براي]تشخیص]روغن]مناسب،]باید]به]حداکثر]

دماي]منطقه]توجه]داشت.]
5.]برای]حفظ]رنگ]خودرو]خود]از]آسیب]های]ناشی]از]تابش]نور]مستقیم]خورشید]در]]]]

تابستان،]تا]جایی]که]می]توانید]خودرو]را]در]س�ایه]نگه]دارید.]این]کار]هم]به]حفظ]رنگ]
خودروتان]کمک]می]کند]و]هم]از]گرم]شدن]بیش]از]اندازه]قطعات]پالستیکی]داخل]خودرو]
پیشگیری]می]کند،]قطعات]پالستیکی]داخلی]خودرو]در]اثر]گرمای]بیش]از]حد]گازهایی]از]

خود]منتشر]می]کنند]که]به]علت]شیمیایی]بودن]برای]سالمت]سرنشینان]مضر]است.
6.]ذکر]یک]نکته]در]انتها]حتما]برایتان]جالب]خواهد]بود.]همانطور]که]خودرو]شما]به]آب]]]]

در]رادیاتور]احتیاج]دارد،]یک]تحقیق]جدید]که]در]این]زمینه]صورت]گرفته،]نشان]می]دهد]
که]رانندگانی]که]هیچ]گونه]آب]یا]نوشیدنی]به]مدت]1۰]س�اعت]مصرف]نکرده]اند،]تعداد]
اشتباهات]آنها،]مانند]انحراف]از]خط]و]تأخیر]در]ترمز]گیری،]2برابر]شده]است.]البته]این]
آزمایش]ها]به]مدت]2]ساعت]در]یک]دستگاه]شبیه]ساز]رانندگی]انجام]گرفته]است]و]نشان]
می]دهد]که]همانطور]که]وجود]آب]و]نوشیدنی]برای]خودرو]ضروری]است،]برای]راننده]

هم]ضروری]است]و]باید]حواسش]به]خودش]و]خودرو]به]صورت]توامان]باشد!]
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کیس�ه  هوا در س�ال های اخیر به عنوان یکی از آپش�ن های قاب�ل توجه هر 
خودرویی به شمار می آید، این کیسه ها توانس�ته اند جان میلیون ها نفر در 
سراس�ر جهان را هنگام تصادف از م�رگ نجات دهند. اما ای�ن ایربگ ها در 
طراحی های نوین توانسته اند ارتقا پیدا کنند و اکنون شاهد نسل جدیدی از 
کیسه هوا در خودروها خواهیم بود و دیگر از شکل سنتی و قدیمی آن خبری 
نیست. بررس�ی های آماری نشان می دهد، وجود کیس�ه هوا در اتومبیل ها 
می تواند مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی را تا 3۰ درصد کاهش دهد. از 
سال 13۷۷ وجود کیسه هوا در هر دو قسمت راننده و سرنشین جلو خودرو 
در ایاالت متحده آمریکا اجباری شد. در ایران هم قرار بود طبق مصوبه قبلی 
هیئت دولت، از ابتدای سال 1392، نصب یک کیسه هوا و از ابتدای تیر نصب 
دو کیسه هوا در خودروهای سواری تولید داخلی اجباری شود، اما متاسفانه 
به علت مش�کالتی که طی یک سال گذشته صنعت خودروس�ازی کشور با 
آن مواجه بود، اجرای استاندارد کیسه هوا با یک سال تعویق، به سال آینده 

موکول شد.
در این گزارش با ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به جدیدترین فناوری ها و 

دستاوردهای این قطعه خودرو.

ورود از دهه 6۰
 S از دهه 60 یعنی پس از این  که شرکت خودروسازی مرسدس بنز، خودروهای کالس
جدید خود را به عنوان یکی از نخستین خودروهای مجهز به کیسه هوا روانه بازار کرد، 
استانداردهای ایمنی شرکت های بزرگ خودروسازی در سطح دنیا با تغییر و تحوالت 
قابل توجهی مواجه شد و به این ترتیب طراحان، تعبیه کیسه هوا در خودروهای جدید 
را به عنوان یکی از الزامات صنعت خودرو و یک استاندارد مورد توجه قرار دادند. گرچه 
نصب کیسه هوا در قسمت فرمان یا داش��بورد خودرو در ابتدا فقط به راننده محدود 
می شد، اما پس از مدتی طراحان تصمیم گرفتند به منظور حفظ ایمنی دیگر سرنشینان 

خودرو در قسمت های دیگر از ستون های میانی و عقبی تا کمربند ایمنی هم فضایی 
را برای نصب کیس��ه هوا در نظر بگیرند. کیس��ه های هوا معموال در قس��مت فرمان، 
داشبورد، درها یا قسمت پش��تی صندلی ها که به حسگر مجهز است، نصب می شود. 
ش��رکت خودروس��ازی آمریکایی TRW که در حوزه طراحی و ساخت خودروهای 
آیرودینامیکی فعالیت می کند، در یک طرح ابتکاری تصمیم گرفته کیس��ه هوایی را 
برای خودروهای جدیدش طراحی کند که در قس��مت سقف خودرو تعبیه می شود. 
در این خودرو ها در زمان تصادف یا برخورد خودرو با هر سطحی، کیسه هوا بالفاصله 
از قسمت سقف خودرو باز شده و به عنوان یک سپر محافظتی برای همه سرنشینان 

خودرو عمل می کند.

کیسه هوا چگونه کار می کند؟
کیسه هوا )ایربگ( یکی از معیارهای بسیار مهم در اندازه گیری میزان ایمنی اتومبیل 
به شمار می رود. طبق گفته سازمان ایمنی ترافیک، در تصادف هایی که خودرو از روبه رو 
برخورد می کند، کیس��ه هوای جلو باعث کاهش 29 درصدی میزان تلفات رانندگان 
می شود. کیسه هوای این قسمت هم چنین تلفات سرنشینان باالی 13سال صندلی 
جلو اتومبیل را به میزان 32 درصد کاهش می دهد. در خودروهای امروزی کیسه های 
هوا معموال در قس��مت های روبه رو و طرفین قرار دارند. بعض��ی از انواع خودروها، در 
قسمت صندلی های عقب هم مجهز به کیسه هوا هستند. هر کیسه هوا از سه قسمت 
اصلی تشکیل می شود. خود کیسه هوا یکی از این قسمت هاست که معموال از پارچه ای 
نازک و سبک از جنس الیاف پلی آمید تهیه می ش��ود. این کیسه باید بتواند به عنوان 
یک سپر محافظتی عمل کند و خطر ترکیدگی نداشته باشد. هرگونه نقصی هرچند 
ناچیز و جزئی که در عملکرد کیسه هوا وجود داشته باشد، می تواند سالمت سرنشینان 

خودرو را به خطر اندازد.

کیسه هوای خارجی

گـزارش

خودروها در انتظار فناوری نوین
نگاهی به آینده کیسه  هوا در خودرو
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 یکی از جدیدترین ابتکارات در زمینه طراحی کیس��ه هوای خودرو، اقدام ش��رکت 
خودروس��ازی ولوو برای محافظت از جان عابران پیاده، دوچرخه س��وارها و کاهش 
پیامدهای ناشی از برخورد بدنه خودرو با خودروهای دیگر یا سطوح مختلف است. این 
شرکت بزرگ خودروسازی قصد دارد در همه خودروهای تولیدی جدیدی که از هفت 
سال آینده به بازار عرضه می کند، کیسه هوای خارجی نصب کند که هنگام تصادف 
در برابر آس��یب های احتمالی به عابران پیاده، موتورسوارها، دوچرخه سوارها و حتی 
سرنشینان خودرو به عنوان یک سپر محافظتی عمل می کند. نحوه عملکرد کیسه هوای 
خارجی این خودروها مبتنی بر ابزار ردیابی است. این سیستم به راداری مجهز است 
که در قسمت پنجره جلوی خودرو نصب می ش��ود. روی آینه  های کناری این خودرو 
دوربینی نصب شده که اگر مانعی در حال نزدیک شدن به خودرو باشد، از طریق پیام 
صوتی به راننده هشدار داده می شود. اگر راننده در زمان مناسب از خود واکنشی نشان 
نداده و خودرو را متوقف نکند، بالفاصله ترمز خودرو به طور خودکار فعال شده و چنانچه 
فاصله خودرو تا عابر پیاده بسیار کم باشد، حسگرهایی که روی سپر خودرو نصب شده 
از خود واکنش نشان داده و کیسه هوای خارجی از نزدیکی پنجره جلو خودرو شروع به 
بزرگ شدن کرده و به طور کامل باز می شود. وقتی کیسه هوای خارجی به طور کامل 
باز می شود، می تواند فضایی معادل یک سوم پنجره جلو خودرو و ستون های جلویی 
خودرو را پوشش دهد. در شرایطی که این روزها بسیاری از تصادفات رانندگی ناشی 
از حواس پرتی رانندگان و اس��تفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی اس��ت، مجهز 
بودن خودروها به سیستم های ایمنی پیشرفته تر، امتیازی بزرگ محسوب می شود. 
کیسه های هوایی که از قسمت های کناری بدنه بیرونی خودرو خارج می شود، آخرین 

نوآوری امنیتی خودروهایی است که تا هفت سال آینده روانه بازار خودرو می شود.

نوآوری ها
TRW  شرکتی که در زمینه ساخت و طراحي خودرو و وسایل جانبي و تکنولوژي هاي 
مربوط به آن فعالیت مي کرد، به تازگي کیسه هواهاي خارجي تولید کرده که احتماال 
به زودي در تولید انبوه استفاده خواهد شد. این کیسه ها که روی پانل هاي جانبي بدنه 
خودرو جاسازي شده اند، زمان تصادف در20 تا 30 میلیونیوم ثانیه عمل مي کنند و 
وظیفه آگاه کردن این کیسه ها به عهده حسگرها و دوربین هاي مخصوصي است که 
در قسمت هاي خاصي از بدنه خودرو گذاشته شده است. این کیسه ها در نمونه هاي 
آزمایشي تقریبا طولي به اندازه 2متر و عرض 70سانتي متر و عمق 15سانتي متر دارند 
که بتوانند خودرو را به خوبي پوشش بدهند. پروژه طراحي کیسه هاي هواي خارجي 
بیش تر از سه سال است که با سرمایه گذاري اتحادیه اروپا در حال پیگیري است تا اگر 
تمام آزمایش ها موفقیت آمیز بود، اولین خودروهایي که مجهز به این سیستم پیشرفته 

هستند سواري هاي لوکس آلماني باشند.

کیسه هوای زانویی
این کیسه هوای کوچک برای جلوگیری از هرگونه آسیب به قسمت های تحتانی بدن 
در برخورد با داشبورد ایجاد شده است. کیس��ه های هوای زانویی صندلی راننده زیر 
ستون فرمان قرار می گیرد و برای شاگرد هم در قسمت پایینی داشبورد تعبیه می شود. 
شرکت فورد طراحی صندلی اش برای مدل موستانگ 2015 را همراه با کیسه هوای 
زانویی انجام داده است. این شرکت به جای استفاده از مدل های سنتی پارچه کیسه 
هوا، از نوعی کیسه پالس��تیکی بلند با قابلیت باد شدن باال استفاده کرده است. محل 
قرارگیری این کیس��ه هوا در قسمت جعبه داش��بورد و بین دیواره داخلی و خارجی 
آن است. در صورت تصادف، با سرعت بس��یار باال گازی کیسه را پر می کند و از جعبه 

داشبورد مستقیم قسمت جلو پاهای سرنشین جلو را پر می کند.

کیسه هوای جلو و وسط خودرو
جنرال موتورز در س��ال 2013 کیسه هوای جلو و وس��ط خودروهای خود را بر روی 
بوییک، شورولت و کراس اوورهای GMC Acadia امتحان کرد. این کیسه هوا در 
بین دو صندلی جلو و از سمت راست صندلی راننده تا تقریباً قسمت میانی خودرو قرار 
می گیرد. طبق گفته جنرال موتورز هدف از طراحی این کیسه هوا، جلوگیری از خم 
شدن راننده به قسمت صندلی شاگرد در زمان تصادف است، در زمانی که صندلی جلو 
اتومبیل سرنش��ین ندارد. همینطور زمانی که صندلی شاگرد پر باشد، این کیسه هوا 
به عنوان مانعی در برابر برخورد دو نفر به یکدیگر عمل می کند. جنرال موتورز هم چنین 
ادعا می کند که این کیسه هوا، صدمات ناشی از چپ کردن خودرو را کاهش می دهد. 

کمربندهای بادی
شرکت فورد در س��ال های اخیر، کمربند ایمنی بادی خود را معرفی کرده است. این 
کمربندها هم به عنوان کیسه هوا و هم به عنوان کمربند ایمنی استفاده می شوند. طبق 
گفته شرکت فورد، کمربندهای بادی آسیب های مربوط به سر، گردن و سینه را هم 
برای سرنشینان جلو و هم سرنشینان عقب کم می کند. این کمربندها برای کودکان 
که معموال در صندلی های عقب سوار می شوند کاربردی و مفید است. با این حال تمام 
سازندگان صندلی ایمنی مخصوص کودک توصیه می کنند که صندلی کودک را همراه 

با کمربند ایمنی بادی استفاده نکنید.

کیسه هوا در هیوندای
برخالف انواع کیس��ه های هوای متداول، شرکت خودروسازی هیوندای کیسه هوای 
جدید خود را طوری ساخته است که در صورت برخورد دو خودرو به یکدیگر و فعال 
نشدن کیس��ه هوا در برخورد اول، در اثر برخورد خودروها با اجسام دیگر این کیسه 
هوا فعال شود. طبق اطالعات به دست آمده توسط سیستم ملی نمونه برداری خودرو، 
حدود 3 مورد از هر 10 تصادف به دلیل برخورد ثانویه با وس��یله نقلیه یا دیگر اجسام 
اتفاق می افتد. در هنگام تصادف در برخورد اول سیستم هیوندای سعی در شناسایی 
موقعیت افراد دارد که اغلب به دلیل تاثیر اولین ضربه در وضعیت نشستن مناسبی قرار 
ندارند، سیستم ثانویه سریع تر از سیستم کیسه هوای اولیه عمل می کند و هیوندای 
برای تنظیم دقیق ش��دت برخورد مورد نیاز جهت عملکرد مناسب، به سختی تالش 
کرده است. هیوندای به دنبال این است تا با طراحی و ساخت این سیستم، پس از اولین 
ضربه در تصادفات، ایمنی خودرو و سرنشینان را حفظ کند. این خودروساز بر این باور 
است که تصادفات چند برخوردی بسیار شایع هستند؛ بنابراین افزایش ایمنی پس از 

تصادفات اولیه بسیار مهم است.

کیسه های هوای ولوو
کافی است نگاهی به ولوو V40 بیاندازیم تا به همه ما ثابت شود که فن آوری صنعت 
خودرو با چه سرعتی در حال پیشرفت است. این مدل ساخته شده در شرکت سوئدی 
مجهز به یک کیسه هوای خارجی اس��ت که در زمان برخورد با عابرین پیاده اطراف 
کاپوت باز می ش��ود. البته باید این را مد نظر قرار داد که این سیستم ایمنی ابتکاری 
احتماالً به زودی با سیستم های پیش��رفته تر ایمنی همانند سیستم فعال تشخیص 
 Lex( »عابر پی��اده و یا ترمز خ��ودکار جایگزین خواهد ش��د. »لک��س کرس میکرز
Kerssmakers( مدیر ارشد کمپانی ولوو در مصاحبه ای که وب سایت Go Auto با 
وی داشت، این نکته را متذکر شد که از این کیسه هوای قرار گرفته در زیر کاپوت مدل 
V40 در ساخت نسل بعدی XC90 استفاده نمی شود و شاید در هیچ یک از مدل های 
تولیدی آینده این کمپانی استفاده نخواهد ش��د. این سیستم ایمنی در اثر برخورد با 
عابرین در سرعت های کمتر از 50 کیلومتر برساعت فعال می شود تا از شدت جراحات 
وارده به عابرین پیاده کم کند، اما تکنولوژی های فعال جدید این مزیت را دارند که از 

خود برخورد جلوگیری کنند.
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همه چیز درباره خودرو هیبریدی
می توان ادعا کرد که تولید انبوه خودروهای هیبریدی از س��ال 1999 آغاز شد و در این 
زمینه بیش از 40هزار تویوتا پریوس در فاصله سال های 1997 تا 2000 در دنیا فروخته 
ش��د. به  مرور زمان عالقه مردم به این خودروها افزایش پیدا کرد و خودروس��ازان نیز به 
س��اخت انبوه این خودرو در برندهای مختلف اقدام کردند. اما اگ��ر می خواهید بدانید 
خودروهای هیبریدی چگونه کار می کنند باید بگوییم بیشتر خودروهای هیبریدی تولید 
شده در دنیا از نوع بنزینی الکتریکی هستند. البته بعضی از شرکت های خودروسازی مانند 
پژو خودروهایی از نوع دیزل الکتریکی نیز تولی��د کرده اند. خودروهای هیبریدی نیازی 
به اتصال به برق ندارند، بلکه در حین حرکت خود به خود، نیروی حرکت را تولید و شارژ 
می کنند. در این می��ان، تفاوت بین خودروهای هیبری��دی و خودروهای تمام برقی این 
است که شارژ باتری خودروهای هیبریدی در مقایسه با خودروهای تمام برقی هرگز تمام 

نمی شود. هم چنین بازدهی خودروهای هیبریدی بسیار باالتر است. 
 

مزیت های هیبریدی
باید بدانید که خودروهای هیبریدی  در سرعت های پایین و در حالت کارکرد درجا صرفا 
از موتور الکتریکی تغذیه می شوند و میزان مصرف س��وخت آن ها به شکل قابل توجهی 
تا 4.5لیتر در هر صد کیلومتر کاهش پیدا می کند. مهم ترین مزیت یک خودرو هیبرید، 
مصرف س��وخت پایین و آالیندگی کمتر آن نس��بت به خودروهای معمولی اس��ت. در 
ترافیک های ش��هری بخش عمده ای از زمان کارکرد خودرو، در حالت ساکن و خالص 
می گذرد و این یعن��ی بنزین بدون آنکه حرکت��ی ایجاد کند می س��وزد. در یک خودرو 
هیبریدی در شرایط ترافیک، موتور درون سوز به طور خودکار خاموش می شود و خودرو 
با توان الکتریکی به حرکت درمی آید. مهم ترین مزیت موتور الکتریکی این است که در 
حالت سکون هیچ توانی مصرف نمی کند و به این ترتیب خودرو تنها زمانی که به حرکت 
درمی آید، انرژی مصرف می کن��د. ضمن آنکه موتورهای الکتریکی می توانند گش��تاور 
)کش��ش( بس��یار باالیی را از آغاز حرکت تولید کنند. این موضوع یعن��ی اینکه خودرو 
به راحتی می تواند با سرنشینان کامل در ترافیک ش��هری حرکت کند و به همین دلیل 

این روزها که آلودگی هوا به خصوص در تهران به واسطه خودروهای بنزینی رکوردهای جهانی را شکسته است، شاید بتوان گفت که خودروهای هیبریدی 
یک راهکار برای عبور از ش�هرهای دودآلود باشند؛ خودروهایی که در دنیا به اتومبیل های دوس�تدار طبیعت معروف هستند. اگرچه این خودروها قیمت 
نسبتا باالتری نسبت به خودروهای بنزینی دارند، اما می توانند به عنوان تاکسی در سرویس حمل و نقل عمومی استفاده شوند. در این گزارش، نگاه کوتاهی 

به عملکرد و فعالیت خودروهای هیبریدی داریم.

همه چیز درباره انواع خودروهای هیبریدی

آیا راه برای دوستداران طبیعت 
باز می شود؟

گـزارش
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مصرف سوخت این خودروها به طور معمول در شهر پایین تر از جاده است.
در این زمینه باید گفت که در رانندگی، یک خ��ودرو هیبرید هیچ تفاوتی با خودروهای 
معمولی ندارد و به این ترتیب نیازی به آموزش خاصی برای راندن این خودروها نیست، 
اما باید اذعان کرد که در این خودروها مجموعه پیچیده ای از سیستم های الکترونیکی و 
مکانیکی وظیفه به حرکت درآوردن خودرو را بر عهده دارند و همین موضوع خودروهای 

هیبرید را به فناوری بسیار پیشرفته ای تبدیل می کند.

معایب هیبریدی ها
خودروهای هیبریدی در کنار تمام مزایایی که دارند، معیبی هم دارند؛ در این زمینه باید 
گفت کارشناسان بر این باور هستند که شتاب کمتر اولیه نسبت به خودورهای تمام برقی 
یکی از ایرادات خودروهای هیبریدی اس��ت. هم چنین در صورت بروز خرابی تعمیرات 
آن گران تر و تخصصی تر است. از سوی دیگر باید گفت که در خودروهای هیبریدی شما 
مجبور نیستید در طول روز به دنبال جایگاه برق باشید یا هنگام رسیدن به خانه، مثل تلفن 
همراه خود، آن را به پریز وصل کنید. کار با خودروهای هیبریدی درست مانند خودروهای 
بنزینی معمولی است. ش��ما با خرید یک خودرو هیبریدی بازهم باید به جایگاه سوخت 
بنزین، مراجعه کنید. در این خودروها می توانید بدون نگرانی برای از دست دادن قدرت 
باتری خود، با فشردن یک کلید به حالت استفاده از موتور الکتریکی بروید. از سوی دیگر 
خودروهای هیبریدی نمی توانند اسپرت شوند و وزن اضافه باتری آنها سبب برهم خوردن 
تعادلشان می ش��ود. هیبریدی ها طی سال های اخیر از رش��د و تنوع بیشتری برخوردار 
شده اند، اما با این حال هنوز هم گزینه های محدودتری دارند. خصوصا در رده خودروهای 
بزرگی مانند SUVها که نشان داده اند از مزایای کمتری نسبت به هیبریدی های کوچک 

بهره می برند.

معرفی 4 خودرو هیبریدی در ایران
امروزه بس��یاری از خودروهای وارداتی به کشورمان هم نسخه بنزین س��وز دارند و هم 
نسخه هیبریدی. به عنوان مثال تویوتا کمری 2016 هم در نسخه بنزین سوز و هم نسخه 
هیبریدی وارد ایران شده است. البته باتوجه به بازار آشفته و ممنوعیت واردات خودروهای 
وارداتی در سال های اخیر قیمت خودروهای هیبریدی نسبت به گذشته دوونیم برابر شده 
است، ولی خریداری و استفاده از این خودروها همواره یکی از بهترین راهکارهای کاهش 
آلودگی هوا به ش��مار می آید؛ در ابنجا چهار خودرو هیبریدی در ایران را به شما معرفی 

کنیم تا درباره ویژگی های فنی این خودروها بیشتر بدانید.

phev  میتسوبیشی اوتلندر
میتسوبیشی اوتلندر phev جدیدترین محصول کمپانی ژاپنی میتسوبیشی در کشورمان 
است. ش��اید بهتر اس��ت بگوییم میتسوبیش��ی اوتلندر phev اولین شاسی بلند 7نفره 
هیبریدی فول سایز است که با مصرف سوخت میانگین حدود 6لیتر بسیار کم اشتهاتر از 
نسخه بنزین سوز است. این ماشین دارای دو موتور است که یکی بنزینی 2000 سی سی 
با توان خروجی 140 اسب بخار و یک موتور الکتریکی که 80 اسب بخار قدرت دارد که در 
مجموع این خودرو 220 اسب بخار قدرت تولید می کند. این خودرو با باتری 12 کیلووات 
ساعتی، قادر به طی مسافت 52 کیلومتر اس��ت. قیمت میتسوبیشی اوتلندر phev در 
بازار آمریکا حدود 360000 دالر است که در بازار ایران حدود 540 تا 560میلیون تومان 

معامله می شود.

هیوندای سوناتا 2۰۱۸ هیبرید
هیوندای سوناتا خودرویی است که در بازار ایران طرفداران زیادی دارد، هیوندای سوناتا 
هیبرید در س��ه تیپ GL،GLS  و GLS PLUS در بازار موجود اس��ت. سوناتا با نسل 
شش��م و تولید بین س��ال های 2010 تا 2014 وارد جاده های ایران شد. این خودرو در 
ایران با کد YF و در سال 2015 با کدLF  که چهره جذاب تر و مدرن تری داشت، توانست 
نظر قشر جوان را جلب کند. هیوندای در مدل سوناتا 2018 زبان طراحی خود را عوض 
کرد و به جای استفاده از خطوط شکسته و تهاجمی سبک اروپایی را مدنظر قرارداد. این 
هیوندای پیشرانه 2 لیتری 4 س��یلندر دارد که با بطری های پلیمری ترکیب شده است. 
سوناتای هیبرید از دو پیشرانه بنزینی–الکتریکی استفاده می کند که موتور بنزینی قادر 
به تولید 154 اسب بخار توان و 190 نیوتن متر گشتاور است. مصرف سوخت هیوندای 
سوناتا هیبرید بسیار بهینه است. میانگین 5.6 لیتردر هر 100 کیلومتر است. یکی از نکات 
مثبت سوناتا هیبرید سیستم بازیابی انرژی ترمزگیری است که به شارژ سریع تر باتری های 

موتور برقی ماشین کمک می کند.

XLE تویوتا کمری هیبرید
ظاهر تویوتا کمری هیبرید 2018 شباهت بسیار زیادی به تویوتا آریون نسل جدید دارد. 
تویوتا کمری هیبرید در بازار دارای رقبایی مانند هیوندای س��وناتا هیبرید و کیا اپتیما 
هیبرید اس��ت. این ژاپنی برقی–بنزینی در کالس خودروهای خانوادگی قرار دارد که از 
کیفیت باالتری نسبت به بقیه رقبا برخوردار است. قیمت تویوتا کمری هیبرید XLE در 
بازار امریکا در نسخه فول حدود 37هزار دالر است .در تویوتا کمری هیبرید مدل 2018 از 
یک موتور 2.5 لیتری چهار سیلندر همراه با یک موتور الکتریکی و یک باتری برای پیشرانه 
استفاده شده است. این موتور4 سیلندر می تواند 156 اسب بخار و گشتاور 156 پوند فوت 
ایجاد کند. این مدل خودرو دارای موتور الکتریکی سنکرون مغناطیس دائم با توان 141 
اسب بخار است. گیربکس مورد استفاده در تویوتا کمری هیبرید XLE از نوع اتوماتیک 
CVT با حالت تغییر دستی دنده است. قیمت تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 
در بازار آزاد بین 440 تا 530میلیون تومان است و نسخه 2018 این خودرو نیز بهصورت 

واردات شخصی در حدود 680میلیون تومان خرید و فروش می شود.

تویوتا پریوس
اولین س��ری تویوتا پریوس )Toyota Prius( در س��ال 1997 رونمایی شد. در 
مجموع 123هزار دس��تگاه پریوس نس��ل اول در کارخانه تویوتای ژاپن تولید شد. 
نس��ل دوم پریوس موفقیت بزرگی برای تویوتا بود و طی سال های 2003 تا 2009 
در ژاپن و 2005 تا 2012 در چین تولید می شد. نس��ل چهارم سدان سایز متوسط 
تویوتا پریوس هیبرید از س��ال 2015 معرفی ش��ده که تا به امروز تولید می ش��ود. 
موتور بنزینی ماش��ین تویوتا پریوس هیبرید 1800 سی س��ی حجم و قابلیت تولید 
110 اسب بخار را داراست و در ترکیب با موتور برقی ماشین در مجموع 121 اسب 
بخار قدرت را در اختیار راننده ماشین قرار می دهد. مجموع گشتاور تولیدی موتور 
برقی و بنزینی تویوتا پریوس در ترکیب با یکدیگر 141 نیوتن متر گش��تاور اس��ت. 
تویوتا پریوس استاندارد آالیندگی یورو 6 را پاس کرده است. این خودرو در سیکل 
 CVT ترکیبی 100 کیلومتر تنها به حدود 5 لیتر بنزی��ن نیاز دارد. یک گیربکس
یا دنده متغیر وظیفه انتقال قدرت تویوتا پریوس به چرخ های ماش��ین را داراس��ت. 
در این زمینه باید گفت ک��ه قیمت جهانی تویوتا پریوس هیبرید 2018 در نس��خه 

فول 33هزار دالر اس��ت.

کمی بیشتر بدانیم
با وجود خودروهای هیبریدی از انواع ش�رکت های خودروس�ازی در بازار، 
هنوز هم افراد زیادی هستند که از طرز کار این نوع خودروها آگاهی چندانی 
ندارند. در زمان خریدن یک خودرو جدید، خری�داران نه تنها به جنبه های 
زیست محیطی توجه می کنند، بلکه دنبال گزینه های جایگزین نیز هستند. 
از زمان عمومی�ت یافتن تویوت�ا پریوس در جامعه، خودروهای دوس�ت دار 
محیط  زیس�ت زیادی عرضه ش�ده اند. هم اکنون در کنار خودروهای دیزلی 
کم مص�رف، خودروهای متفاوت�ی نیز در ب�ازار فروخته می ش�وند که از آن 
جمله می توان ب�ه خودروه�ای پالگی�ن هیبری�دی )PHEV( و هم چنین 
خودروهای تمام الکتریکی اش�اره کرد. باید گفت که یک خودرو هیبرید به 
بیان ساده مدلی است که از دو منبع انرژی مختلف برای به حداکثر رساندن 
راندمان و کارآیی اس�تفاده می کند و به این معنی اس�ت ک�ه ترکیب کردن 
انرژی الکتریکی ذخیره ش�ده در باتری ها با انرژی احتراقی س�وخت هایی 
چون بنزین، دیزل و ی�ا گاز مایع یک خ�ودرو هیبریدی را می س�ازد. البته 
موض�وع پیچیده تر از این حرف ها اس�ت، زی�را در سیس�تم های هیبریدی 
انرژی الکتریکی شاید مثاًل توسط پیش�رانه  احتراق داخلی و یا از ترمزهای 
احیا شونده تولید ش�ود؛ درحالی که در دیگر سیستم ها شما می توانید برای 
شارژ باتری ها از پریز برق استفاده کنید. هم چنین تفاوت هایی در چگونگی 
استفاده از الکتریسیته  ذخیره شده وجود دارد؛ برخی سیستم های هیبرید 
شاید به طور انحصاری توسط یک یا بیش از یک پیشرانه  الکتریکی و پیشرانه  
احتراق داخلی حرکت کنند که اکثراً به عنوان هیبریدهای گس�ترش دهنده  
محدوده حرکتی شناخته می شوند. دیگر خودروها پیشرانه هایی الکتریکی 
دارند که می توانن�د هم زمان با پیش�رانه احتراق داخلی عم�ل کنند و یا از 
تنظیماتی برخوردار هستند که می تواند بین این دو پیشرانه به طور متناوب 

سوئیچ کند.
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از سیستم تهویه ماشین چه می دانید؟

ضروری ترین در تابستان!
فصل، فصل گرما اس�ت و البته که تحمل گرمای فراوان ب�رای هیچ کس کار 
ساده ای نیست. فرقی نمی کند که انس�ان، حیوان، وسایل الکتریکی باشد و 
یا خودرو مورد اس�تفاده ش�ما! ما به تدریج به روزهایی نزدیک می شویم که 
هوا در گرم ترین حالت خود خواهد بود، و این مس�ئله سبب بروز مشکالت 
بسیاری خواهد شد. تنها راه فرار از این گرمای کشنده، استفاده از سیستم 
کولر و یا تهویه مناسب است. این مسئله برای خودرو هم صدق می کند. شما 
به عنوان یک راننده از سیستم تهویه و کولر خودروتان چه می دانید؟ چقدر 

از اهمیت این سیس�تم در خودرو خود آگاهی دارید؟

تاریخچه]سیستم]تهویه]ماشین]]]
دیگر مانند قدیم، کولر ماش��ین یک قطعه الکچری محسوب نمی شود، بلکه یک نیاز 
ضروری برای هر خودرویی اس��ت تا راننده و سرنش��ینان بتوانند ب��ا آرامش خاطر و 
بدون تحمل گرمای موجود در ماشین بنشینند. شاید جالب باشد اگر بدانید سیستم 
تهویه ، سال 1939 به  همت مخترعان آمریکایی در خودروها استفاده شد. مهندسان 
شرکت خودروس��ازی پکارد )Packard( اولین خودروهای مجهز به سیستم تهویه 
را راهی بازار کردند که البته بس��یار ابتدایی کار می کرد و خبری از ترموستات در آن 
نبود. با گذشت زمان، شرکت های بیشتری از سیستم تهویه استفاده کردند، به  طوری 
که با نزدیک ش��دن به ده��ه  1970 بیش از 50درص��د خودروهای جدید سیس��تم 
تهویه داش��تند. البته پیش از خودروس��ازان و پس از ابتکار پکارد، بسیاری از افراد از 
سیس��تم های تهویه ی افترمارکت و سفارش��ی برندهای مختلف در خودرو استفاده 
می کردند. پس از چند دهه،  کولرهای با گاز R-12 و CFC-12 با نام تجاری فریون 
)Freon( که از کلروفلوئوروکربن اس��تفاده می کردند، به عنوان مواد تخریب کننده  
الیه  اوزون شناخته شدند. استفاده از این نوع ماده سردکننده ممنوع شد و نسل جدید 
سیس��تم های تهویه 134a-R یا 134a-HFC به بازار رسید. سیستم تهویه یکی از 

تجهیزات تاریخ س��از صنعت خودروسازی اس��ت که عملکرد اصلی آن تغییر چندانی 
نکرده است؛ همه  سیس��تم های تهویه با خنک کردن کابین و حذف رطوبت شناخته 

می ش��وند و قطعات اصلی موجود در آنها خیلی با هم تفاوتی ندارد.
قطعات]اصلی]کولر]]]]

س�ه قطعه  اصل�ی در سیس�تم تهوی�ه ش�امل کمپرس�ور )متراکم کننده(، 
کندانسور )چگالنده( و اواپراتور )تبخیرکننده( تعریف شده است. کمپرسور 
یا متراکم کنن�ده )Compressor( یک پم�پ بوده که از طریق تس�مه به 
میل لنگ موتور خودرو متصل اس�ت. ماده  س�ردکننده )همان گاز کولر( در 
حالت گاز کم فش�ار به کمپرس�ور وارد و س�پس متراکم می ش�ود. عملکرد 
کندانس�ور را نیز مانند س�رد ش�دن بخار و تبدی�ل آن به آب تص�ور کنید. 
خروجی کندانسور یک مایع متراکم شده و آماده  خنک کردن کابین است. 
تبخیرکننده یا اواپراتور)Evaporator(  نیز بخش مهم دیگر سیستم تهویه 
است که برخالف دیگر قطعات، در خارج از فضای اصلی کاپوت، معموالً پشت 
داشبورد سرنشین جلو نصب شده است. اواپراتور لوله های پیچی و چند تیغه 
ظاهری مانند رادیاتور دارد، اما عملکرد آن جذب گرما است نه پخش آن. با 
تبدیل ماده سردکننده به گاز، ظرفیت جذب حرارت در آن باال می رود. گاز 
ایجاد ش�ده از اواپراتور، گرما و رطوبت کابین را به خود جذب می کند و پس 
از خنک شدن هوا با وجود فن، هوای مطبوع و سرد به فضای داخلی خودرو 
دمیده می شود. پس از این، ماده سردکننده که حالت گاز دارد به کمپرسور 
برمی گردد تا این چرخ دوباره از سر گرفته شود. مجموعه لوله و شیلنگ نیز 
از مهم ترین قطعات این سیستم است. شیلنگ ها در سیستم تهویه مطبوع 
خودرو وظیفه ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف سیس�تم را برعهده دارند و 
به دلیل شرایط کاری خاص باید از اس�تانداردهای خاصی برخوردار باشند. 
وظیفه ش�یر انبس�اط تعیین میزان صحیح گاز واردش�ونده از کندانسور به 
داخل اواپراتور از طریق یک فیلتر است. رس�یور کولر یا درایر نیز عهده دار 
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خش�ک کردن گاز و مجاری کولر از هرگونه رطوبت اس�ت.
مکانیس�م]کولر]]]

سیستم کولر خودرو طی یک چرخه بسته با مبرد به عنوان فرآیند سیال کار می کند. 
یعنی هوای گرم ورودی هیچ موقع به طور مستقیم با مبرد تماس ندارد، بلکه به صورت 
غیرمستقیم توس��ط یک تبخیرکننده در جریان هوا سرد می شود. در حالت طبیعی، 
سیس��تم کولر هر خودرویی باید بتواند در عرض 5 دقیقه )بس��ته به هر شرایط آب و 
هوایی( هوای محیط ورودی را بس��یار خنک کند. بهترین راه ب��رای ارزیابی این امر، 
استفاده از کف دستتان است. یعنی کافی اس��ت پس از مدتی کف دست خود را جلو 
دریچه کولر بگیرید و در صورتی که احساس کردید هوای خروجی خنک نیست، سریعا 
سیس��تم تهویه را خاموش کرده و به یک تعمیرگاه مراجعه نمایید. عملکرد مناس��ب 
کولر را زمانی می توان تشخیص داد که خودرو در زیر آفتاب پارک شده باشد، در این 
حالت معموال هوای داخل کابین از هوای محیط گرم تر خواهد بود. زمانی که این اتفاق 
برایتان پیش آمد، ابتدا تمامی پنجره های خودرو را باز کنید و سرعت فن خودرو را در 
حالت ماکزیمم قرار دهید تا هوای گرم را از داخل کابین به بیرون هدایت کند. سپس 
پنجره ها را ببندید و کولر را روشن کنید. زمانی که دمای داخل کابین کمتر از دمای 
محیط شد، می توانید از عملگر بازگردش هوا در داخل کابین استفاده نمایید تا دمای 

داخل کابین به دمای مدنظر ش��ما برس��د.

نقص]در]کولر]چیست؟]]]
عوامل زیادی می تواند موجب ش��ود تا سیستم کولر خودرو ش��ما به خوبی کار نکند 
که این عوامل می تواند ش��امل نش��تی گاز به دلیل از بین رفتن عایق کاری و یا خراب 
ش��دن اتصاالت، گرفتگی لوله ها و از کار افتادن سنس��ورها باش��د. آخرین چیزی که 
احتمال خرابی آن وجود دارد، کمپرسور سیستم کولر بوده که در این صورت حسابی 
به خرج می افتید. عدم روغن کاری، اصلی ترین دلیل از کار افتادن کمپرس��ور سیستم 
کولر اس��ت. در زمان نصب کولر، حدود 150 میلی لیتر روغن ب��ه چرخه مبرد اضافه 
می شود تا اجزای سیستم را روغن کاری نماید. زمانی که گاز سیستم کولر شما نشتی 
داشته باشد، در این صورت روغن موجود در سیس��تم نیز به بیرون نشت خواهد کرد 
و عمل روغن کاری به درستی صورت نخواهد گرفت و درنهایت منجر به از کار افتادن 
کمپرسور سیستم خواهد شد. در این مواقع توصیه می شود از تسمه با کیفیت و خوب 
استفاده کنید تا مشکل ایجاد نکند. گاهی تسمه سالم است، ولی تنظیم نبوده و صدای 
سوتی ایجاد کرده که در زمان کولر گرفتن ایجاد می شود. در این مواقع، تسمه کمی  
سفت می شود تا این مشکل حل شود. از سفت کردن زیاد تسمه به شدت پرهیز کنید 
تا هم عمر تسمه کم نشده و هم بلبرینگ کمپرسور خراب نشود. گاهی خود کمپرسور 
در جای خود محکم نبوده و س��ر و صدا و ارتعاش ایجاد می کند. با آچارکشی و سفت 

کردن کمپرس��ور این مش��کل در این ش��رایط حل می ش��ود.

مراقبت]از]کولر]]]
1. برای جلوگیری از خرابی های پرهزینه سیس��تم کولر خودرو، باید هر هفته حداقل 
30دقیقه سیس��تم کولر خود را روش��ن نمایید. این عمل موجب روغن کاری اجزای 
سیس��تم می ش��ود و از زنگ زدن اتصاالت کمپرسور در س��طوح مختلف، جلوگیری 

می کند. 
2. به منظور اینکه هوای خروجی از کولر ش��ما بوی بدی ندهد، هر چند وقت یک بار 
فیلت��ر آن را تعویض نمایی��د، چراکه جلبک هایی ک��ه بر روی تبخیرکننده ها رش��د 

می کنند، باعث ایجاد بوی بد در هوای خروجی از کولر می ش��وند. 
3. شما باید هرسال یک بار کل سیستم کولر را چک کنید و مطمئن باشید هزینه این 

چک آپ س��االنه بس��یار کمتر از تعویض کمپرس��ور سیس��تم کولر خواهد بود.
4. وقتی کولر مش��غول کار اس��ت به خصوص در خودروهای کمتر از شش سیلندر� 
قدری از توان خودرو کاس��ته خواهد شد. در این ش��رایط، از حرکت با سرعت باال، به 
ویژه در مس��یرهای طوالنی بپرهیزید و بی جهت پدال گاز را فشار ندهید. در غیر این 
صورت، نه تنها به موتور خودرو فشار بیش��تری وارد می کنید، بلکه مصرف سوخت را 

هم افزایش می دهید.
5. هنگام رانندگی در ترافیک شدید یا س��رباالیی هایی با شیب تند بهتر است کولر را 
چند دقیقه ای خاموش کنید یا از درجات کمتر آن استفاده کنید، زیرا در این شرایط 

موتور خودرو معموال بیشتر تحت فشار است.
6. هنگام فعالیت کولر، حرکت با پنجره های باز توصیه نمی شود. بسته بودن پنجره ها 
فشار کمتری به کولر وارد می کند و موجب کاهش چشمگیر مصرف سوخت می شود؛ 
ضمن آن که هوای خنک داخل خودرو در صورت باز بودن حتی یک پنجره به آسانی 

و به سرعت از دست می رود.
7. دقت کنید هنگام اس��تارت زدن، سیس��تم کولر اتومبیل در حالت خاموش باشد. 

قبل از روشن کردن سیستم، بهتر است اجازه دهید موتور اتومبیل کمی گرم ش��ود.
 8. بهترین زمان برای راه اندازی سیس��تم، قبل از حرکت یا در س��رعت بسیار پایین 
اس��ت. البته خاموش کردن سیستم سرمایش در هر س��رعتی بالمانع است و خطری 

به همراه نخواهد داش��ت.
9. هنگام شارژ گاز، مطمئن شوید گاز داخل سیستم کولر شما با گاز دیگری به اشتباه 
مخلوط نشده باشد و همواره از گازی که با سیس��تم کولر اتومبیل شما سازگار است، 

استفاده شود.
10. دقت کنید هنگام استارت زدن، سیس��تم کولر اتومبیل در حالت خاموش باشد. 

قبل از روشن کردن سیستم، بهتر است اجازه دهید موتور اتومبیل کمی گرم ش��ود.
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فیات-کرایسلر
فروش 6.5میلیارد دالری مگنتی مارلی را به پایان می رساند.

»فیات کرایسلر « پروسه فروش شرکت »مگنتی مارلی « را به یک هولدینگ 
ژاپنی به پایان خواهد رساند. هولدینگ ژاپنی »کالسونیک کانسی « نام دارد. 
اگرچه قیمت اولیه اعالم فیات کرایس�لر کمی بی�ش از ۷میلیارد دالر بود، اما 

معامله با ۶.5میلیارد دالر منعقد شد. 
فیات اعالم ک��رد قیمت گذاری ب��ر مبنای ارزیاب��ی اقتص��ادی در روز پایانی انجام 
شده اس��ت. درآمد حاصل از این فروش بزرگ در پروژه خودروهای تمام الکتریک و 
خودران این شرکت سرمایه گذاری خواهد ش��د. این پروژه سال گذشته توسط تیم 

تحلیلگران فیات رونمایی و ارائه ش��ده اس��ت. 
»مایک منل��ی « مدیرعامل فیات کرایس��لر تاکید کرد که ارتباط میان دو ش��رکت 
حفظ خواهد شد. هولدینگ نس��بت به ش��رکت مگنتی مارلی متعهد خواهد ماند و 
از آنجایی که مگنتی مارلی یکی از تامین کنندگان اصلی ماس��ت، این رابطه ایمن و 
پایدار باقی خواهد ماند و این انتقال در نهایت، آینده را برای کارکنان و سهامداران 
جدید شرکت تصمین خواهد کرد. این فروش جایگاه اس��تراتژیک مگنتی مارلی را 
نش��ان می دهد، توان مالی ما را افزایش می دهد، ارزش برای سهامداران به ارمغان 
می آورد و به م��ا این امکان را می دهد بر روی س��بد محصوالت خ��ود تمرکز کنیم. 
هیئت مدیره هم چنین موافقت کرده اس��ت 2.24میلی��ارد دالر از درآمد حاصل از 
این فروش به عنوان سود هر سهم شناس��ایی و به سهامداران عمومی پرداخت شود. 
بر این اساس، سی ام ماه می، 1.45دالر به ازای هر سهم سود پرداخت خواهد ش��د. 

س��ایر اثرات آتی این فروش ناش��ناخته اس��ت. هرچند هیچ برنامه ای برای کاهش 
تولید، یا تعدیل هنوز اعالم نش��ده اس��ت. منابع غیررس��می حکایت از این دارد که 
مالک جدید 12.6میلیون دالر سرمایه به این شرکت تزریق خواهد کرد که منجر به 

ایجاد 106 فرصت ش��غلی جدید در میش��یگان و اوکلند خواهد ش��د. 
مگنتی مارلی با حدود 43هزار کارمند، قطع��ات الکتریکی، برقی و انتقال قدرت را 

برای خودروس��ازان تولید می کند. 
شرکت جدید مگنتی مارلی، »س��ی.کی هولدینگ« نامیده خواهد شد که براساس 

س��رمایه و درآمد، هفتمین قطعه ساز بزرگ و مس��تقل صنعت خودرو است و حدود 
170 دفتر تولید، توزیع یا تحقیق و توس��عه را در سراس��ر اروپ��ا، آمریکای جنوبی، 

ش��مالی، اقیانوس��یه و ژاپن راهبری و هدایت خواهد کرد. 
یکی از اعضای کالسونیک کنس��ی به س��مت مدیریت عامل این مجموعه منتصب 
خواهد ش��د و مدیرعام��ل قبل��ی مجموعه، آق��ای »ارمانو ف��راری « ب��ه عضویت 
هیئت مدیره در خواهند آمد. مدیرعامل س��ابق این مجموعه ای��ن انتقال را به فال 
نیک گرفت و گفت: »در چند ماه گذش��ته دو شرکت زمان زیادی را برای آشنایی با 
یکدیگر صرف کردند. بس��یار مفتخر و مشعوفم که این دو ش��رکت آینده را در کنار 
هم رقم خواهند زد. به عنوان عضوی از مجموعه اعالم می کنم روابط ما با مجموعه، 
به قوت خود ادامه خواهد یافت و ما کماکان به عن��وان یکی از تامین کنندگان اصلی 
فیات کرایسلر نسبت به مش��تری خود پایبند و متعهد خواهیم بود. مهم ترین مسئله 

در ادغام دو ش��رکت، ادغام فرهنگی و عملیاتی اس��ت.« 
فی��ات درنظر دارد پ��روژه بلندپروازان��ه ای را با هم��کاری سامس��ونگ و گوگل 
راه بیان��دازد. فیات در تالش اس��ت اکوسیس��تمی از خودروه��ای خود در کل 
جهان ش��کل دهد و آنه��ا را به ه��م مرتبط کن��د. برنامه درازمدت این ش��رکت 
این اس��ت که فضای رایانش اب��ری را ب��رای خودروهایش طراح��ی کند که در 
آن، هر توس��عه دهنده ای بتوان��د نرم افزارش را توس��عه و به اش��تراک بگذارد. 
این سیس��تم قرار است در گام اول و تا س��ال 2022 تمامی خودروهای در حال 
کار فیات کرایس��لر را به  هم متصل کند و آنچه اکوسیس��تم وس��ایل نقلیه نامیده 
می ش��ود را محقق کند. در حال حاض��ر، فقط چهل درص��د خودروها در ایاالت 
متحده و کانادا به هم متصل هس��تند. در این سیس��تم، زیرساخت مناسب برای 
ادغام با ش��هرهای هوش��مند درنظر گرفته ش��ده اس��ت. هم چنین با استفاده از 
هوش مصنوعی، در تالش اس��ت تا همه چیز از پیش بینی آب وهوا تا نیاز به تعمیر 
و نگهداری را برای رانندگان آسان سازد. در ادامه قرار است شرکت آمازون هم 

در این پروژه وارد ش��ود.
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خرداد ماه 98

7هزار کارمند صنایع خودروسازی آمریکا در آستانه اخراج

درگذشت اسطوره افسانه ای فرمول یک در 7۰سالگی 

 آمارها نش��ان می دهد که فورد و جنرال موتورز به عنوان دو ش��رکت خودروس��ازی 
بزرگ فعال در ایاالت متحده آمریکا بالغ بر هفت هزار نفر از کارمندان خود را اخراج 
خواهند کرد که از این تعداد، 2300 نفر از آنها در کارخانه های مستقر در خاک آمریکا 
فعالیت کرده و مشغول به کارند. براس��اس گزارش فاکس بیزینس، شرکت فورد در 
همین رابطه اعالم کرده است که تصمیم گرفته حدود 10درصد از نیروهای انسانی 
خود را تا پایان ماه اوت س��ال جاری میالدی اخراج کند، تا بتواند خود را از پرداخت 
س��االنه 600هزار میلیون دالر حقوق و مزایا نجات دهد. »جیم هکت«، مدیرعامل 
فورد به تازگی با انتشار و ارسال ایمیلی به کارکنان خود خاطرنشان کرده است که این 
تعدیل نیرو شامل مدیران رده باالی شرکت نیز می شود و فورد را از خطر ورشکستگی 
و کاهش شدید درآمدزایی و سودآوری رها خواهد کرد. این تعدیل نیروی گسترده 
فورد و جنرال موتورز درحالی اتفاق می افت��د که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا تاکید زیادی بر افزایش نرخ اش��تغال در صنایع خودروسازی داشت 
و از آنها مکرراً درخواس��ت کرده بود که به این موضوع توجه زیادی داش��ته باشند. 
چندی پیش بود که ترامپ با راه انداختن سلسله توئیت هایی اعتراض آمیز از عملکرد 
نه چن��دان موفقیت آمیز خودروس��ازان آمریکایی بهخص��وص جنرال موتورز و عدم 

دست یابی به اهداف اشتغال زایی این شرکت، انتقادات شدیدی کرد. مدیرعامل فورد 
هم چنین اعالم کرده اس��ت که به زودی 20درصد از مدیران سطح باالی خود را نیز 
حذف خواهد کرد که البته بیشتر این تعدیل نیروها در کشورهای اروپایی، آمریکای 
جنوبی و روس��یه اتفاق خواهد افتاد. فورد برخالف اقدام جنرال موتورز برای اخراج 
کارمندانش به آنها چند روز فرصت داده تا با کارخان��ه خداحافظی کرده و کارهای 
موردنظر خود را در این مهلت کوتاه به انجام برس��انند. به عقیده کارشناسان، به نظر 
می رسد این اقدام فورد بسیار محترمانه تر از اقدام سریع و ناگهانی جنرال موتورز بوده 

که از آنها خواسته بود هرچه سریع تر محل کار خود را ترک کنند.

تازه ترین اخبار خارجی خودرو را در این صفحه بخوانید

آخرین روزهای ماه می میالدی بود که خبر درگذشت »آندریاس  نیکوالس الئودا«، 
راننده  اتریش��ی فرمول یک منتشر شد. مردی که در س��ال 1949 میالدی چشم به 
جهان گشود و به دلیل کسب افتخارات متعدد در مسابقات فرمول  یک توانست نامی 
جاودانه از خود به جای بگ��ذارد. الئودا در س��ال های 1975، 1977 و 1984 عنوان 
قهرمانی فصل فرمول  یک را از آن خود کرد و عالوه بر این، 25بار فاتح مسابقات جایزه  
بزرگ شد و 54بار روی س��کو رفت. آندریاس نیکوالس ملقب به »نیکی«، نمادی از 
صبر و استقامت به شمار می رود که پس از حادثه تلخ و ناگواری که در سال 1976 حین 
برگزاری مسابقات جایزه  بزرگ آلمان در پیست »نوربرگ رینگ« برایش رخ داد، اراده 
خود را برای اثبات توانایی هایش جزم کرد و به اسطوره ای فراموش نشدنی در دنیای 
مسابقات فرمول  یک تبدیل شد. این قهرمان اتریش��ی که با خودرو فراری در پیست 
مشهور نوربرگ رینگ دچار حادثه شد، به دلیل آتش سوزی شدید، درون خودرو چند 
دقیقه ای محبوس شد و سرانجام با تالش های بسیار توانست از خودرو خارج شود. اما 
نکته قابل توجه، قدرت و عزم او بوده که باعث شد باوجود جراحات و سوختگی شدید 
در نواحی مختلف بدنش، هم چون قهرمانی به یادماندنی روی پای خود بایستد. نیکی 
الئودا در دوران حرفه ای خود دوبار از مسابقات کناره گیری کرد. در سال 1979 نیکی 

با اعالم بازنشستگی از دور مس��ابقات کنار رفت، اما این خداحافظی فقط 3سال دوام 
آورد و بار دیگر در س��ال 1982 پش��ت فرمان نشست. وی س��ومین عنوان قهرمانی 
خود را در سال 1984 با تیم مک الرن جشن گرفت و برای همیشه با دنیای قهرمانی 
خداحافظی کرد، اما عش��ق الئودا به دنی��ای اتومبیلرانی هرگز تمام نش��د و فعالیت 
خود را به عنوان مدیر فنی و مشاور در تیم های فرمول  یک ادامه داد. الئودا تا آخرین 
روزهای زندگی در تیم مدیریتی مرسدس بنز فعالیت کرد و نقش مهمی در پیوستن 
و امضای ق��رارداد »لوئیس همیلتون« با تیم مرس��دس AMG را برعهده داش��ت.

ممنوعیت تردد خودروهای بنزینی و دیزلی در انفجار خودروهای برقی، دردسر جدید تسال
هلند پس از آنک�ه دو مورد انفج�ار خودرو تس�ال در چی�ن رخ داد، این س�ازنده 

خودروهای برقی تصمیم گرفت سیستم باتری های برخی از خودروهای خود 
را به روزرس�انی کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ ش�د که هفته گذشته یک 
خودرو تسال در هنگ کنگ دچار حریق ش�د، رویدادی که برای دومین بار و 
با فاصله کوتاهی از اولی رخ داد. به گزارش سی ان ان، سخنگوی تسال در این 
رابطه اعالم کرد:  »ب�رای اطمینان و احتیاط هرچه بیش�تر، ما در حال اصالح 
تنظیمات مدیریت شارژ و حرارت خودروهای مدل اس و ایکس خود هستیم.« 
ماه گذشته بود که یک خودرو مدل اس نیز در پارکینگی در شهر شانگهای چین 
دچار حریق شده بود. تسال هم درکنار مقامات چینی، گفته که تیم خود را برای 
بررسی آتش سوزی جدید در شانگهای به محل اعزام کرده است. این درحالی 
است که معموال احتمال آتش سوزی در خودروهای برقی از خودروهای بنزینی 
کمتر است و تسال هم اعالم کرده است که »به عقیده این شرکت، آمار درست 

برای وقوع چنین حوادثی باید صفر باشد.«

براس�اس گزارش وب س�ایت The Driven، شورای ش�هر آمستردام، 
پایتخ�ت هلند، قص�د دارد ت�ردد و فروش تمامی وس�ایل نقلی�ه اعم از 
موتورس�یکلت و خودروهای بنزین�ی و دیزلی را تا س�ال 2۰3۰ میالدی 
ممنوع اعالم کند و این بدان معناس�ت که این کش�ور ع�زم خود را برای 
مقابله با آلودگی هوا به ش�دت جزم ک�رده و قص�د دارد بدین ترتیب در 
افزایش میزان سالمتی ش�هروندان و محافظت از محیط زیست بکوشد. 
دولت های بس�یاری هم چون انگلس�تان، فرانسه، نروژ، اس�پانیا، یونان، 
مکزیک، چین و هند از جمله پیش�گامانی هستند که پیش تر اعالم کرده 
بودند به منظور جلوگی�ری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیس�ت، تولید و 
فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را تا ده�ه 2۰3۰ و نهایتًا تا دهه 2۰۴۰ 

میالدی )حدوداً دو دهه آینده( ممنوع و متوقف خواهند کرد.

اخـبـار خـارجـی
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شرکت خودروس��ازی تویوتا موتوراز تصمیم دونالد ترامپ برای اعالم واردات خودرو 
به عنوان تهدیدی برای امنیت  ملی آمریکا به شدت انتقاد کرده است. این خودروساز 
ژاپنی این تصمیم را نوعی سیگنال دانسته اس��ت که از سرمایه گذاری های تویوتا در 

ایاالت  متحده استقبال نمی شود. تویوتا که درحال ساخت کارخانه مونتاژی در آمریکا 
به ارزش 1/6میلیارد دالر است و در ماه مارس نیز از سرمایه گذاری 13میلیارد دالری 
خود در آمریکا خبر داده بود، تاکید کرد که فعالیت های این شرکت در آمریکا تهدیدی 
برای امنیت  ملی محسوب نمی ش��ود. دونالد ترامپ روز هفدهم می با اعالم به تاخیر 
انداختن 6ماهه اعمال تعرفه های تجاری بر خودروه��ای وارداتی از اروپا و ژاپن اعالم 
کرد که برخی از واردات خودروها و قطعات آن تهدید امنیت  ملی آمریکا محس��وب 
می شود. »سیس��یلیا مالمستروم«، کمیس��یونر تجاری اروپا نیز در واکنش به چنین 
اظهاراتی تاکید کرد که خودروهای صادراتی ما به آمریکا تهدیدی برای امنیت  ملی 
نخواهد بود و اروپا آماده است تا درمورد توافق محدودی پیرامون خودرو با واشنگتن 

وارد مذاکره شود.

آلمان به تازگی از راه اندازی یک بزرگراه جدید در این کش��ور خبر داده که قادر است 
کامیون های برقی را هنگام حرکت ش��ارژ کند. براس��اس گزارش��ی که در وبسایت 
»بلومبرگ بیزینس« آمده است، چندی پیش بود که چین از طرح و پروژه جدیدی 
به منظور شارژ هم زمان وسایل نقلیه برقی و هیبریدی به هنگام حرکت بر روی الین 

کندرو بزرگراه رونمایی کرد و حاال به نظر می رسد که آلمان نیز از این طرح استقبال 
کرده و قصد دارد بزرگراه جدی��دی را تحت عنوان اتوبان الکتریک��ی راه اندازی کند 
که به کامیون های برقی و هیبریدی موجود در بازارهای جهانی نظیر سمی تس��ال و 
کامیون های برقی ولوو این امکان را می دهد در حین حرکت به سمت جلو، از طریق 
سیستم پیشرانه و چرخ آنها شارژ شوند. این اتوبان که در کرانه جنوبی شهر فرانکفورت 
واقع شده است، مسافتی معادل شش مایل را پوشش می دهد و به طور قطع شهروندان 
و طرفداران محیط زیست بس��یاری را در این کشور خرسند و خوشحال خواهد کرد. 
مقامات مربوطه در آلمان، هم چنین اعالم کرده اند در صورت اس��تقبال مناس��ب از 
این بزرگراه، تا سال 2020 میالدی چهار بزرگراه الکتریکی جدید دیگر نیز رونمایی 
خواهد شد و به شهروندان و مشتریان خودروهای برقی بهخصوص وسایل نقلیه بزرگ 
و سنگین هم چون کامیون و تریلی این امکان داده خواهد شد تا بدون نگرانی از اتمام 

شارژ وسیله نقلیه برقی مورد استفاده، به مسیر خود ادامه دهند.

جریمه سنگین پورشه به دلیل تقلب 
کوپرا در  دادستانی آلمان شرکت خودروسازی پورشه، بخشی از کمپانی خودروسازی 
فولکس واگن را 598میلیون دالر به خاطر دخالتش در رسوایی »دیزل گیت« جریمه 
کرد. دادستانی شهر جنوبی اشتوتگارت اعالم کرد که بخش توسعه این شرکت تعهدات 
قانونی خود را زیرپا گذاشته و خودروهای دیزلی فروخته که سطح باالی آالیندگی را 
داشته اند. پورشه جریمه را پرداخت و اعالم کرد جریان رسیدگی دادستانی علیه این 
شرکت به پایان رسیده است. خودروسازی فولکس واگن قباًل 1.2میلیارد دالر به خاطر 
لغزش در مدیریت جریمه ش��ده بود. سال گذش��ته دادس��تانی مونیخ،  آئودی را هم 
895میلی��ون دالر جریمه کرد. س��خنگوی فولکس واگن گفت پ��س از جریمه های 
شرکت های پورشه و آئودی، دیگر هیچ پرونده قضایی علیه این گروه خودروسازی باز 
نیست. دیزل گیت، تقلب شرکت خودروسازی فولکس واگن در تست انتشار گازهای 
آالینده خودروها، تا حاال حدود 33.6میلیارد دالر برای این گروه خودروسازی هزینه 
برداشته است. 4سال پیش، فولکس واگن قبول کرد که 11میلیون خودرو دیزل را در 

سراس��ر جهان در ش��رایطی فروخته که یک نرم افزار در داخل آنها در تست گازهای 
آالینده تقلب می کرده است. در 2016 این شرکت قبول کرد 14.7میلیارد دالر جریمه 
به آمریکا بپردازد. در آوریل، دادس��تانی آلمان، رئیس س��ابق این ش��رکت، »مارتین 
وینترکورن« را بهخاطر دست داشتن در این رسوایی تحت پیگرد قرار داد که وینترکورن 
ای��ن اتهام��ات را رد ک��رد و گف��ت از ای��ن مس��ئله بی خب��ر ب��وده اس��ت.

تدبیر خالقانه ش�ورلت برای ترویج بس�تن کمربند ایمنی

شرکت ش��ورلت فناوری جدیدی را در خودروهایش به کار گرفته تا عادت بستن 
 Buckle to Drive کمربند ایمنی را میان نوجوانان ترویج کن��د. این ویژگی
 Buckle to نام دارد و به وضعیت »رانندگی نوجوان« اضافه شده است. قابلیت

Drive به راننده نوج��وان اجازه نمی دهد بدون بس��تن کمربن��د حرکت کند. 
به هرح��ال، وضعیت »رانندگی نوجوان« در س��ال 2015 میالدی عرضه ش��د و 
ویژگی های مختلفی مانند جمع آوری اطالعات درباره ش��یوه رانندگی نوجوان و 
ارائه خالصه ای از آن به والدین، دارد. والدین می توانن��د هنگام ورود نوجوان به 
خودرو این وضعی��ت را تنظی��م کنند. سیس��تم مذکور مواردی مانند مس��افت 
طی ش��ده، حداکثر س��رعت، تعداد دفعاتی ک��ه راننده هش��دار دریافت کرده و 
بس��یاری از ویژگی های دیگر خود را ردیابی کنند. جالب آنک��ه با تنظیم ویژگی 
»رانندگی نوجوان« تا زمانی که راننده و سرنش��ین صندلی جلویی کمربند خود 
را ببندند، رادیو نیز روش��ن نمی ش��ود. اما ویژگی جدید یک گام فراتر رفته و تا 
زمانی که رانن��ده کمربند ایمن��ی را نبندد، خودرو حرک��ت نمی کند. اگر راننده 
کمربند را نبندد، خودرو تا مدت 20ثانیه از وضعیت پارک خارج نمی شود و یک 
هش��دار صوتی پخش می ش��ود. ای��ده ورای ارائه ای��ن قابلیت تش��ویق افراد به 
عادت ه��ای ایمن��ی هن��گام رانندگ��ی اس��ت. این ویژگ��ی در خ��ودرو 2020 

Chevrolet Traverse نی��ز وج��ود دارد.

اعتراض شدید تویوتا به دونالد ترامپ

احداث بزرگراهی در آلمان برای شارژ کامیون های برقی
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اخیرا بیست وپنجمین سالگرد مرگ تراژیک »آیرتون س��نا« در گرندپری 1994 سن 
مارینو است. مرد برزیلی که موفق به کسب 3 قهرمانی فرمول یک در سال های 1988، 
1990 و 1991 شد و در کارنامه او نبردی طوالنی با پراس��ت فرانسوی در طی سال ها 

دیده می شود، یکی از بزرگ ترین نبردهای تاریخ.
سنا رقابت خود در فرمول یک را با تولمن در س��ال 1984 آغاز کرد و زمان زیادی برای 
تبدیل شدن به یک ستاره در این رقابت ها نیاز نداشت و کسی درخشش او در موناکوی 
1984 و کسب رتبه دوم پس از پرچم های قرمز برافراشته شده به دلیل بارندگی شدید 
را از یاد نمی برد. در پایان س��ال، س��نا به لوتوس رفت، جایی که توانست طی سال های 
1985 تا 87، شش پیروزی با آن به دست آورد و پس از قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول 

راننده ها در سال 1987 در رادار مک الرن قرار گرفت.
فصل بعد، فصل رقاب��ت تاریخی و به یاد ماندنی وی با آلن بود ک��ه یکی از تاریخی ترین 
گرندپری های فرمول یک را به وجود آورد؛ س��وزوکای ژاپن. پراس��ت در طول مسابقه 
1989 برتری را در دست داشت، اما در پیچ آخر سنا تصمیم به سبقت از پراست گرفت، 
اما این عمل موجب تصادف این دو راننده شد. پراست بی درنگ از دور رقابت کنار رفت، 
اما سنا با کمک مارشال ها موفق به بازگرداندن مک الرن خود از مسیر فرار به پیست شد. 
اما سران فدراسیون جهانی اتومبیلرانی تصمیم به حذف کردن سنا به دلیل بازگشت از 

مسیر غیرقانونی از دور مسابقه گرفتند و پراست قهرمان جهان شد.
سال بعد نیز، گرندپری ژاپن میزبان آخرین رقابت آیرتون و آلن بود. سنا موفق به گرفتن 
رده اول در دور تعیین خط شد، ولی استارت پراست عالی بود و خیلی به سنا نزدیک شد، 
اما این اتفاق بدترین اتفاق مسابقه برای سنا نبود. بوم! پراست به سنا برخورد کرد و هردو 

از دور مسابقه کنار رفتند. پیروزی برای پراست!
سنا سال 1994 را با دو مشکل فنی و کنار رفتن از دور رقابت ها آغاز کرد تا به گرندپری 

تلخ سن مارینو برسد. یک تصادف بد برای باریکلو و خوش شانسی روبنز و زنده ماندنش؛ 
این اتمام مسابقه تلخ س��ن مارینو نبود. »روالند راتزنبرگر« اتریشی در دور تعیین خط 

تصادف شدیدی کرد و جان خود را از دست داد …
مسابقه برای سنا تا دور هفتم عالی بود، اما پیچ منفور تامبورلو همه چیز را از او گرفت و 
برخورد وی با دیوار کناره زمین موجب مرگ او شد. »سید واتکینز« و تیم پزشکی سریعا 
وارد زمین شدند و آیرتون را به بیمارس��تان منتقل کردند، اما سنا در بیمارستان جان 
خود را از دست داد و یکشنبه سیاه ایموال را سیاهتر از همیشه و تبدیل به بدترین آخر 

هفته تاریخ فرمول یک کرد.
موسسه خیریه آیرتون سنا توسط ویوان خواهر وی راه اندازی شده است و برای ساخت 
آینده و تحصی��ل بهتر برای میلیون ها ک��ودک فقیر برزیلی تالش می کن��د. آیرتون از 
محبوب ترین چهره های ورزش تاریخ برزیل است و شاید تنها پله، محبوب تر از او باشد. 
دلیل محبوبیت او مردمی بودنش بود، س��نا عاشق برزیلی ها بود و برزیلی ها عاشق سنا! 
یکی از به یادماندنی ترین بردهای او در گرندپری برزیل بود که باالخره با فشار زیاد موفق 

به شکست طلسم این گرندپری و به دست آوردن قلب مردمانش شد.
»مجادله با رقیبان در خون من و تکه ای از وجود من است. اگر روزی حادثه ای 
مانع روند زندگی ام شود، تنها خواس�ته ام این است که در یک لحظه همه چیز 
تمام شود. نشستن بر روی صندلی چرخ دار یا پس از سال ها پوسیدن در گوشه 
بیمارستان را دوست ندارم. اگر قرار است زندگی کنم، دوست دارم در سالمت 
کامل زندگی کن�م. معلولیت نابودم می کن�د …« )آیرتون س��نا در مصاحبه ای 
یک هفته قبل از مرگش این جمالت را بیان داشته اس��ت.( »آیرتون سنا داسیلوا« 
هنگامی که پسربچه ای با ماشین پالستیکی اس�باب بازی خود در حال بازی 
است، بی اختیار نام »مایکل شوماخر« را بر سر زبان می آورد و آرزو می کند که روزی 

به مناسبت بیست وپنجمین سالمرگ »آیرتون سنا«

راننده ای از جنس جنون

مـسـابـقـه
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مثل او پش��ت فرمان اسب س��رخ رنگ فراری 
نشسته و از همگان سریع تر باشد.

آیرتون س��نا رانن��ده اس��طوره ای فرمول یک 
که ملیتی برزیلی داش��ت، به دلی��ل بی باکی و 
رکوردهای خارق العاده اش جایی ویژه در تاریخ 

این ورزش برای خود پیدا کرده بود.
او مانند یک صاعقه وارد دنیای موتور اسپورت 
شد و به علت شخصیت و نبوغ خارق العاده اش 
رقابت های فرمول یک را برای همیشه دگرگون 
کرد. هیچ کس سخت تر از او کار نکرد، هیچ کس 
بیش از او به خود فشار نیاورد و هیچ کس قبل 
از او به این اندازه فرمول یک را بر س��ر زبان ها 
نینداخت. آیرتون سنا محدودیت های خودرو و 
حتی محدودیت های پیست ها )مخصوصا مونت 
کارلو( را درنوردید، از خودش س��ریع تر راند و 

رکوردهای بسیاری را جابه جا کرد.
آیرتون سنا داسیلوا در 21 مارس 1960 در یک 
خانواده ثروتمند برزیلی چشم به جهان گشود. 
او به هیچ وجه برای کس��ب درآمد به مس��ابقه 
دادن نیاز نداشت، اما عالقه اش به رقبات زمانی 
به وجود آمد که پدرش وقتی چهار سال داشت، 
یک ماکت کارتین��گ ب��ه او داد. اتفاقات مهم 
کودکی س��نا تنها در دیدن رقبات های فرمول 
یک و تماش��ای قهرمانان در تلویزیون خالصه 
می شد. در 13سالگی برای اولین بار در مسابقات 
کارتینگ شرکت کرد و بالفاصله قهرمان شد. 
هشت س��ال بعد، در بریتانی��ا وارد رقابت های 
فرمول یک ش��د، جایی که 5 قهرمانی کس��ب 
کرد، از همس��ر جوانش طالق گرفت و کسب و 
کار پدرش را به امید قهرمانی در فرمول یک رها 
کرد، جایی که در 1984 ماجراجویی خود را با 

تالمن پی گرفت.
وقتی اولین بار در پیس��ت موناکو مس��ابقه داد 
)جایی که بعدها شش بار قهرمان شد(، توانست 
در دور تمرینی پشت س��ر آلن پراست در مقام 
دوم جای بگیرد و این عن��وان خبر از ورود یک 
پدیده به رقابت ه��ا می داد. بعد از مدتی س��نا فهمی��د، ذخائر تیم تالم��ن جواب گوی 
جاه طلبی های او نیست، اینگونه بود که سنا با پول خودش قرارداد را خرید و در 1985 
راهی لوتوس شد، جایی که در سه فصل 15بار در تعیین خط، رتبه اول را کسب کرد )او 
درنهایت موفق به کسب رکود 65 پول پوزیش��ن شد( و در شش گرندپری قهرمان شد. 
پس از مدتی لوتوس هم جواب گ��وی توانایی های بی نظیرش نبود و درنهایت راهی تیم 
مک الرن شد، جایی که پس از 1988 شش فصل ماندگار ش��د و 35 گرند پری را برد و 

سه بار قهرمان جهان شد.
در 1988 زمانی که مک الرن از 16 رقبات فصل 15 قهرمانی کس��ب کرده 
بودند، سنا با 8 قهرمانی توانست هم تیمی اش آلن پراست را شکست دهد و 
اولین عنوان قهرمانی جهان خود را کسب کند. متعاقب آن دو عدد از بهترین 
راننده های آن زم��ان در بهترین تیم آن دهه رقاب��ت می کردند. در 1989 
پراست با قهرمانی در پیست سوزوکا، س��نا را در راه قهرمانی فصل شکست 
داد. در 1990 سنا در پیچ اول سوزوکا از پراست انتقام گرفت و با خارج کردن 
او از دور رقابت، دومین قهرمانی جهان خود را کس��ب کرد. سومین عنوان 
آیرتون در 1991 به دست آمد و این درحالی بود که سنا هنوز می خواست 
بهتر شود و پیشرفت کند. بهترین عملکرد دوران حرفه ایش در آخرین سال 
حضور در مک الرن شکل گرفت، جایی که برای 1994 راهی تیم ویلیامز شد.

ورای توانایی های بی نظیر رانندگی، س��نا در دنیای ورزش یک ش��خصیت 
خاص و مشهور بود. او یک وجه رس��انه ای بی نظیر داشت، زمانی که حرف 
می زد، مثل این بود که چش��م های قهوه ای و زیبایش، ش��عله می کشند و 
تماش��اگران را مبهوت خود می کنن��د. در کنفرانس ه��ای خبری هم یک 
سیاس��تمدار بود و هم یک اس��تندآپ کمدی��ن و هم��ه او را به خاطر نفوذ 

رسانه ایش می شناختند.
همه متعجب بودند که سنا چگونه این مقدار فشار را به خود تزریق می کند، روی خودش، 
روی روحش، روی هرآنچ��ه تابه حال کرده بود و روی توانایی ه��ای رانندگی اش. ورای 
خودرو، او سعی داشت در همه چیز بهتر و بهتر شود؛ از حضور در دور تعیین خط رقابت ها 

تا موسسات خیریه همه را به تحسین خود وامی داشت.
او مانند یک مرد تسخیر شده رانندگی می کرد، خیلی از مردم فکر می کردند که شیاطین 
جس��مش را تس��خیر کرده اند. جاه طلبی بی حدش پیس��ت را به جهنمی سوزان برای 
رقبایش تبدیل می کرد، تا جایی که رقیبش پراست می گفت او به بردن بیش از زندگی 
کردن اهمیت می دهد. س��نا یک بار در کنفرانس رس��انه ای گفته بود که: »رانندگان 
مذهبی مانند پراست می گویند آیرتون یک دیوانه است که فکر می کند خدا 

کمک راننده اش است.«
اما »مارتین براندل« در این باره گفته بود: »سنا یک نابغه است، من این نبوغ را در 
یک عدم تعادل می بینم. او آنقدر به موفقیت فکر می کند که ممکن است برای 

او و دیگران خطرآفرین باشد.«
حتی خود س��نا هم چندبار اعتراف کرد که برای بردن، گاه��ی از حدود تجاوز می کند، 
مانند دور تعیین خ��ط 1988 موناکو، جایی که چندین بار تا دم مرگ رفت و برگش��ت 
داشت. با اینکه مقام اول او در تعیین خط قطعی شده بود، اما آنقدر ادامه داد که در نهایت 

رقابت را با اختالف وحشتناک 2ثانیه نسبت به هم تیمی اش پراست تمام کرد.
 سنا درباره تعیین خط 98 موناکو گفت: »ناگهان این جنون مرا به وحشت انداخت. 
چرا که فهمیدم دیگر فرمان خودرو من را کنترل می کند نه من آن را، پس از آن 

به آرامی راهی گاراژ شدم و تا فردا همان جا نشستم.«
آیرتون می گفت از تم��ام اتفاقات آگاه��ی دارد و از اخالقیات برای کنت��رل حدودی که 
می خواست از آنها تجاوز کند، کمک می گیرد. بدون شک سنا رانندگی را به نوعی تعریف 
زندگی می دانس��ت و از آن به عنوان وسیله ای برای شناخت خود اس��تفاده می کرد. او در 
این باره گفت: »این تحقیقات برای من شگفت انگیز است. هر موقع بیشتر تالش 
می کنم، چیزهای بیشتری می بینم. بارها و بارها این موضوع تکرار می شود. اما 
یک تناقض وجود دارد. زمانی که شما سریع ترین راننده لقب می گیرید، در همان 
لحظه در نهایت شکنندگی و آسیب پذیری قرار دارید، چرا که در کسری از ثانیه، 

این عنوان را ازدست خواهید داد. این باعث شد خودم را عمیق تر درک کنم.«
درون گرایی سنا هرگز مانع اقدامات بشردوستانه و کمک به اطرافیانش نبود. او کودکان 
بی سرپرس��ت را دوس��ت داش��ت و میلیون ها دالر برای آینده آن ها خرج ک��رد )تقریبا 
400میلیون دالر(، تمام این مخارج برای آینده ای بهتر برای کودکان برزیلی صرف شد. 
در اوایل 1994، او در مورد آینده اش به رسانه ها گفت: »می خواهم به معنای واقعی کلمه 
زندگی کنم. هرگز نمی خواهم زندگی را ناقص تجربه کنم، در بستر بیماری یا مصدومیت. 

من هرگز در دوران ورزشی ام دچار مصدومیت نشدم، اما امیدورام مرگم آنی باشد.«
و اینگونه شد، در اول می 1994 در گرندپری سن مارینو، وقتی با خودرو ویلیامز راننده اول 
رقابت بود، به شدت با دیوار بتنی پیچ سوم برخورد کرد. تمام دنیا این حادثه را از تلویزیون 
تماشا کرد و او درجا مرد. مراس��م خاک سپاری اش در س��ائوپائولو با حضور جمع زیادی 
از رانندگان و عشاق فرمول یک برگذار ش��د. نکته عجیب و زیبای آن مراسم این بود که 
بزرگ ترین رقیبش آلن پراست زیر تابوت او را گرفت و او را به جایگاه ابدی اش رهسپار کرد. 
»فرانک ویلیامز« در باره سنا گفته بود: »درواقع، او بیرون از خودرو خیلی بزرگ تر از زمانی 

بود که پشت فرمان می نشست.«



مجله تخصصی خودرو40

گـزارشخرداد ماه 98

مراسم افطاری 
اورند پیشرو

گـزارش
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مراسم افطاری 
گروه رایزکو



مجله تخصصی خودرو42

گـزارشخرداد ماه 98



43

پــرونــده
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افقي  :
1. از ش�رکت  هاي  خودروس�ازي  بزرگ  آلماني  - از کمپاني  هاي  خودروسازي  
بریتانیا که  اولین  مدل  الکتریکي  این  ش�رکت  به  عنوان  بهترین  ماشین  سال  

اروپا 2۰19 انتخاب  شد 
2. برندي  در گروه  خودروسازي  فیات  کرایسلر و سریع ترین  خودرو دهه  198۰ 

جهان  - از شهرهاي  مهم  مازندران  - پول  سابق  بلغارستان  
3. عالمت  مفعول  بي واسطه  - تصویر کسي  - عضو دونده  - اثر پا 

۴. مراقب  باش! - راه  میانبر! - دردسر - جزیره  ایراني  در اروندرود 
5. وبگاهي  براي  رتبه بندي  وبگاه هاي  برتر - بو - شایعه  - سرگردان  

۶. سیلي  - چه کسی؟ - دست نیافتني    
۷. جایگزین  پول  در پرداخت ها - داراي  حساسیت  عاطفي  زیاد نسبت  به  رنج  

و درد دیگران  - درجه  اي  در ارتش  
8. بریدن  ش�اخه  هاي  اصلي  - پرفروش ترین  خودرو اس�پرت  جهان  - سگ  

انگلیسي  
9. یکي  از سرویس هاي  محبوب  پست  الکترونیک  در اینترنت  به  شمار مي رود 

- آگاهي  - یک جامد ژالتین مانند
1۰. از دست  دادن  - مرز – تخته، ورق  

11. حرف  انتخاب  - رودي  در اروپا - باغ  تاریخي  در شیراز - رختشویی 
12. مظهر زیبایي  در روم  باس�تان  - فیلمي  از مس�عود کیمیایي  با بازي  امین  
تارخ، هادي  اس�المي  و فریماه  فرجام�ي  محصول  13۶۷ - بدي  و فس�اد - از 

جنس  الیاف  پنبه   
13. نام  دخترانه  - ساز ش�کوه گر - یک  طبقه  از ساختمان  - فیلمي  از رسول  

صدرعاملي  و بازي  خسرو شکیبایي  
1۴. سي  روز سرد - درنگ  و سستي  در کار - افسوس 

15. افراد ولگرد - براي  افزایش  ایمني  کودکان  در خودرو اجباري  شد 

عمودي  :
1. باشگاه  ترک تبار - کمپاني  کره اي  تولیدکننده  خودرو 

2. از کمپاني هاي  بزرگ  خودروس�ازي  جه�ان  - از توابع  اس�تان  البرز  - 
کاسني  فرنگي  

3. پیچیدن  - جزیره اي  در غرب  ایرلند - شمشیر - تعجب  بانوان   
۴. جزیره اي  بزرگ  در جنوب  یونان  - همراه  داد - شایس�ته  پرس�تش  یا 

احترام  کامل  به خاطر خوبي  یا کمال  - هر تار مو   
5. از عتبات  عالیات  - تکیه  دادن  به جاي  راحت  - جنازه  

۶. ارث می برد  - پرفروش  ترین  ماش�ین  تویوتا - دومی�ن فاجعه طبیعی 
متداول 

۷. از آدات  استفهام  - لمس  - آتش  عرب  - دزد 
8. بازي  و سرگرمي  - روش  - سود حرام، ربح  

9. بزرگ منشي  - از کشورهاي  قدرتمند اقتصادي  دنیا و میزبان مسابقات 
گرند پری - بخشاینده ترین  - انگبین 

1۰. از کمپاني هاي  بزرگ  خودروسازي  جهان  - مدارک  - خوش نما، زیبا
11. باج  و خراج - غلبه  - جمعی 

12. نام  قدیم  کشور فرانس�ه  - زمین  بي صاحب  - هشتمین  حرف  الفباي  
یوناني  - از قطعات  سیستم  سوخت  رساني  خودرو 

13. ویتامین  محلول  در روغن ها - از دیوان  شاهنامه  - الیه  محافظ  سیاره  
زمین  - ضمیر دوم  شخص  

1۴. شرکت  خودروساز تازه تاسیس  بلغارستان  - روستاي  زادگاه  فردوسي  
- اسب  رستم 

15. تنها رئیس جمهور آمریکا که  بیش  از 2دوره  در این  مقام  باقي  ماند - از 
قطعات  سیستم  سوخت رساني  خودرو 

راز صنعت در هر شماره با برگزاری مس��ابقه پیامکی به قید قرعه به ش��ش نفر از شما خوانندگان  
محترم جوایزی اه��دا می کند. ش��ما تنها م��ی توانی��د از طریق ارس��ال رمز جدول به ش��ماره 
300072160 در مسابقه پیامکی راز صنعت شرکت کنید. لطفا حتما نام و نام خانوادگی و شماره 

پرسنلی خود را به همراه رمز جدول ارسال کنید.

جایزه : 
کارت هدیه 

1۰۰ هزار 
تومانی

پاسخ جدول شماره ۱9 :



جناب آقای دکتر صمدی ریاست هیات مدیره هلدینگ رایزکو در نشستی به مناسبت 

روز کارو کارگر در مجموعه ن��ژاد فالح کرج ضمن تبریک به مناس��بت روز کارگر و روز 

معلم در سخنان خود از تمامی معلمان و کارگران تجلیل و تشکر به عمل آوردند و اشاره 

داشتند که در شروع فعالیت خود از زمانی که با جناب آقای مهندس کریمی و سرکار خانم 

مهندس نوروزی همراه شدیم، اصل و زیر بنای ش��رکت را پایه گذاری کردیم و دو اصل 

را سرلوحه قراردادیم که این دو اصل عبارتند از: سرعت عمل و دیگری تعلق سازمانی و 

تا امروز بر این دو اصل همواره اس��توار بوده و خواهیم بود و این دو اصل را سر لوحه تمام 

فعالیتها قرارداده که می بایست در تمام ارکان سازمان جاری و ساری باشد و همه پرسنلی 

که اول نام ایران و سپس بقای سازمان برای آنها ارزش��مند است برای این دو اصل مهم 

همت گمارده و تعهدات اخالقی و س��ازمانی خود را به نحو احسن به سرانجام برسانند و 

همچنین در ادامه ایشان انتقال اطالعات از نسلی به نسل دیگر را در راستای تعامل تجارب 

بسیار پر اهمیت دانسته و بر آن تاکید داشته و اشاره داشتند که تجربیاتی که طی سالیان 

به دست آمده حاصل پیروزی ها و شکستها توامان بوده است و در انتها ایشان برنامه های 

توسعه ای سازمان در سال جاری را مطرح نمودند .

گردهمایی به مناسبت روز کارگر
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ب�ه هم�ت خیری�ه راز ب�راي 
خانواده هاي همکاران هولدینک 
رایزک�و بمناس�بت روز خان�واده 

برگزار شد .

پیك نیك در 
فضاي باز

گـزارش



47




