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سرمقاله

صنعت خودرو در فراز و فرود ارز
صنعت خــودرو یکی
از صنایــع مهــم در
بسیاری از کشورهای
سعیده علیپور
توســعهیافته دنیــا
بهحســاب میآیــد؛
چراکه این صنعت نقش مهمی در رشد ارزش افزوده
بخش صنعت و بهدنبال آن رشــد اقتصادی دارد .در
ایران نیز صنعت خــودرو بهدلیل ارتباط با حدود ۶۰
صنعت دیگــر چون صنایع فوالد ،آهــن ،آلومینیوم،
پالستیک ،شیشه ،منســوجات ،الستیک و ...گردش
مالی بسیار باالیی در اقتصاد کشور دارد و گفته میشود
تولید هر دستگاه خودرو حداقل دو شغل ایجاد میکند.
این موضوع گرچه به اعتقاد بســیاری صنعت خودرو
را به اصطالح لوس کرده و ســبب شــده تا دولتها
در ایران در مواقع مختلــف از این صنعت بیش از حد
حمایت کنند ،اما همین گستردگی در مواقع بحرانی
این صنعت را با تالطم بیشتری دست بهگریبان کرده
است .بههمین دلیل پیشبینی میشود با افزایش نرخ
ارز شاهد موجی از این تالطم در سال جاری باشیم.
در حالیکه نرخ ارز در کشــور چندسالی دستخوش
نوسان چندانی نشده بود ،در روزهای پایانی سال 96
با یک انفجار مواجه شد و در روزهای ابتدایی سال نیز
روند رو بهافزایش آن متوقف نشد .این درحالی است
که پیشبینی میشود افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور
تاثیر قابلتوجهی داشــته باشــد ،درحالی که برخی
معتقدند این اثرات تنها جنبه منفی ندارد و میتواند
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با مدیریت صحیح آثار مثبتی نیز در پی داشته باشد.
ســال 1394بعد از توافق برجام بین ایران و کشورها
غربی ،امیدها به رونق گرفتــن اقتصاد افزایش یافت
و در اینمیان قطعهســازان داخلی نیز دوباره امیدوار
شدند که با همکاری شــرکتهای داخلی و خارجی،
تسهیل در مبادالت ارزی ،ورود سرمایههای خارجی
به کشور ،گشایش بازارهای خارجی بر تولیدات داخلی
و ...بار دیگر این صنعت جایــگاه قابلقبول خود را در
اقتصاد کشــور پیدا کند .حتی در همین حین و بین
سهام شرکتهای خودروســازی شروع به رشد کرد،
اما با گذشت زمان آنچه انتظار میرفت تحقق نیافت
و درهای نیمهگشوده کشور در اقتصاد داخلی رونقی
نینداخت .ناپایداری برجــام و مخالفتهای داخلی
و خارجی مخصوصا با روی کار آمــدن دونالد ترامپ
در آمریکا پویایی اقتصادی در کشور را با پیوستن به
مبادالت جهانی سخت و سختتر کرد.
از سوی دیگر در سالهای اخیر شاهد بودیم که دولت
با قیمتگذاری بر بسیاری از کاالهای داخلی از افزایش
قیمت آنها جلوگیــری کرد و این موضــوع درمورد
خودروهای داخلی نیز صادق بود .بهگفته کارشناسان
اقتصادی یکی از مهمترین عوامل نوســان قیمت ارز
«انتظارات تورمی» اســت .بههمین دلیل میتوان به
این نتیجه رســید که افزایش نرخ ارز در این شرایط
امری اجتنابناپذیر بهنظر میرسید .حال این افزایش
چه تاثیراتی بر صنعت خودرو داخلی خواهد داشت.
برخــی از پیشبینیها خبــر از افزایش  15درصدی

قیمت خودرو داخلی و  50درصــدی قیمت خودرو
خارجی دارد .در این میان بیشــترین تاثیر نرخ ارز بر
نرخ مواد اولیه وارداتی خواهد بود و در این شــرایط
صنایعی که از طریق مواد اولیه و ماشینآالت خارجی
تولید میشوند ،بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارز
متحمل خواهند شد چراکه با باال رفتن هرگونه نرخ ارز،
نرخ تمامشده محصوالت نیز در بازار افزایش مییابد
و تاثیر واقعی آن بر بدنه تولید در ماههای آینده بیشتر
مشخص خواهد شد.
این درحالی اســت که عمده مشــتریان خودروهای
داخلی ،هموطنانی هستند که قدرت خرید آنها متعاقب
افزایش نرخ ارز کاهش مییابد و در نتیجه این موضوع
میزان خرید خودرو را کاهــش میدهد و درنتیجه بر
تولید خودرو داخلی و قطعه نیز اثر مســتقیم خواهد
داشت و میتواند اثرات ســوء فراوانی را در بخشهای
مختلف صنعت خودرو بههمراه داشته باشد.
در شــرایط کنونی برخــی از تحلیلگــران اقتصادی
معتقدند ،گرچه وضعیت اقتصادی کشور وخیم است
اما باید در همین وانفسا هم دنبال راهی برای مدیریت
صحیح با باالترین بازده گشت .بر همین اساس شاید
بتوان گفت تنها راهــکار مقابله بــا افزایش قیمت و
نوســانات ارز در ایران ،تقویت تولیــد داخل و بخش
خصوصی اســت .که این موضوع نیز نیازمند فراهم
آمدن پیشزمینههایی است که از جمله آن میتوان
به توجه هرچه بیشتر بانکها در حوزه سرمایهگذاری
داخلی اشاره کرد.

پرونده

مسئولیتهای اجتامعی

مســئولیت های اجتماعی شــاید در نگاه اول به عنوان حاشــیه
فعالیت های یک شــرکت صنعتی به نظر برســد اما اگر دقیق تر
شــویم این موضوع با متن کار گره ای باز نشــدنی خورده است.
فعالیتی که اگر چه در خیلی از موارد نه تنها سودی برای شرکت
نخواهد داشت بلکه تقریبا در همه پروژه ها بودجه هایی غیرقابل
باور نیز روی دست مدیریت می گذارد اما برداشتن قدمی مثبت
در جهت فرهنگ سازی کردن موضوع کمک و همنوع دوستی،حس
امنیتی برای فرد به ارمغان می آورد که با هیچ دارایی کالن مادی
برابری نمی کند.
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مسئولیتهای اجتماعی

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

کاشت  20هزار نهال
در مجتمع اورند پیشرو

هلدینــگ رایزکو را همگان بهعنــوان یک مجموعه
بزرگ اقتصادی میشناســند .مجموعهای که البته
درکنار این موضوع نگاهی جدی هم به امور اجتماعی
دارد .یکی از اهداف بزرگ ریاســت هیئتمدیره این
هلدینگ یعنی دکتر حمیدرضــا صمدی ،حضوری
پررنــگ در فعالیتهــای اجتماعی ازجملــه امور
خیریه ،محیطزیســت و ...اســت .ماننــد تولید آب
معدنی دیدی با هــدف فروش این محصول و صرف
درآمدهای آن برای کمک به زنان سرطانی ،کودکان
بدسرپرســت و بیسرپرســت و همچنین کمک به
محیطزیست یا تاسیس خیریه راز ،تاسیس درمانگاه
اورند سالمت و تاســیس مجتمع مسکونی ،موسسه
آموزشی و هایپرمارکت در مجتمع صفادشت است.
در آخرین روزهای سال  1396و چند روزی بعد از روز
درختکاری بود که یکی دیگــر از فعالیتهای عظیم
اجتماعی این هلدینــگ باحضور حمیدرضا صمدی
برگزار شد و مراسم نمادین کاشت 20هزار اصله نهال
توســط خیریه نیکوکاران راز صورت گرفت؛ در این
مراسم که روز بیستوششم اســفندماه در مجتمع
صنعتى  17هکتارى اورند پیشــرو برگزار شــد امام
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جمعه ،شهردار ،فرماندار ،رئیس شوراى شهر و جمعى
از مدیران شهرستان صفادشت نیز حضور داشتند .در
بخشی از مراسم که بهمناســبت بیستمین سالگرد
فعالیت هلدینگ راز صورت گرفت ،سپیده رحیمیان
مدیرعامل خیریه نیکوکاران راز به فعالیتهاى این
موسسه اشــاره کرد و گفت« :فعالیتهاى خیریه راز
در سه بخش محیطزیســت ،کودکان بىسرپرست
و بدسرپرســت و کودکان کار و همچنین پیشگیرى
از ســرطانهاى مربوط به زنان اســت ».مدیرعامل
خیریه راز با اشاره به فعالیت یکسان در هر سهبخش
صبحتهایش را اینگونه ادامه داد« :در همین راستا
و در طول یک ســال آغــاز بهکار این خیریه ســعى
کردهایم که این سه حوزه را پوشــش دهیم و امروز
نیز با برگزارى این مراسم توانستیم در جهت اهداف
محیطزیستى و مسئولیت اجتماعیمان عمل کنیم.
مدیرعامل موسســه نیکوکاران راز همچنین وعده
کاشت بیســتویک هزار اصله نهال دیگر را در اولین
روزهای سال جاری داد و گفت :قرار است این پروژه
درختکارى در سطح مســکن مهر و شهر صفادشت
انجام گیرد.

صمدی :امور خیریه را فعالیت روزمره میدانیم

در ادامه این مراســم دکتر حمیدرضا صمدى رئیس
هیئتمدیره هلدینگ رایزکو که این موسسه خیریه
جزو زیرمجموعههاى آن بهشمار میرود در سخنانی
اعالم کرد« :همه ما سعى مىکنیم در زندگىمان یک
کار خیر انجام دهیم و تا مىتوانیم از دیگران دستگیرى
کنیم ،اما این یک امر مقطعى است و نمىتواند اهداف
ما از انجام مسئولیتهاى اجتماعىمان را محقق کند و
بهنوعى کافى نیست ».صمدى در ادامه عنوان کرد« :ما
بر خود فرض مىدانیم که این رویه را تغییر دهیم و این
مسئولیت را بهعنوان امر روزمره خود بدانیم بههمین
دلیل خیریه راز را تاسیس کردیم ».رئیس هیئتمدیره
رایزکو همچنین اعالم کرد که تمام ســود حاصل از
فروش شرکت آب معدنى دىدى که با درهاى سهرنگ
آبى ،سبز و صورتى تولید مىشود ،صرف امور خیریه
شده که هرکدام از این سهرنگ نماد یک فعالیت خیریه
این شرکت است .وى در پایان صحبتهایش خطاب
به حاضران گفت :امیدواریم بتوانیم قدم خیرى براى
محیطزیست و فضاى ســبز برداریم و به مسئولیت
اجتماعى خودمان در اینزمینه عمل کنیم.
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جشن پایان سال

گزارشی از جشن آخر هولدینگ رایزکو

تقدیرازپرسنلنمونهدرجشنآخرسال

آخرین شــنبه سال ســالن اجتماعات فرهنگسرای
شهرستان صفادشــت پر از شور و نشــاط پرسنلی
بود که یک ســال دیگــر را در گروه بــزرگ رایزکو
ســخت فعالیت کرده بودند .عصر  26اســفند 96
جشن بزرگ آخر ســال هولدینگ رایزکو و شرکت
اورند پیشرو درحالی برگزار شد که دکتر حمیدرضا
صمدی ،مدیرعامل گروه صنعتی رایزکو و موســس
شرکت اورند پیشرو بههمراه خانوادهشان و همچنین
مدیران و معاونان و تمام پرسنل این مجموعه دراین
فرهنگسرا حضور داشتند.
درحــال حاضر ،هلدینــگ رایزکو ســهامدار عمده
افزون بر  ۲۱شرکت اســت که در حوزههای مختلف
سرمایهگذاری از قبیل خودروسازی ،قطعات خودرو،
نفت ،گاز و پتروشــیمی ،آب معدنی ،مسئولیتهای
اجتماعی مشغول به فعالیت است.
این درحالی است که شرکت اورند پیشرو بیش از 20
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سال است که یکی از پیشقراوالن قطعهسازی بخش
خودرو کشور محسوب میشود .شرکت اورند پیشرو
در ســال  1376در زمينه طراحــی و تأمين قطعات
پليمری خودرو بــا  200نیرو آغاز کــرد و حال این
شرکت بهعنوان بزرگترين زيرمجموعه گروه رايزکو
با بیش از  1100نیروی فعال به یکی از شــرکتهای
برتر و پیشــرو در زمینه تولید قطعات خودرو تبدیل
شده است.
این مراسم با تالوت قرآن آغاز شــد و با اجرای گروه
سرود فرزندان پرســنل این مجموعه ادامه پیدا کرد.
در این مراســم دکتر حمیدرضا صمدی درخصوص
فعالیتهای یک سال گذشته این مجموعه سخنرانی
کرد .او در این ســخنرانی از اهمیت ادامه همکاری با
پرســنلی گفت که این مجموعه را همچون خانواده
خــود میدانند و بــرای آن دل میســوزانند و ابراز
امیدواری کرد کسانی که بدون انگیزه در این مجموعه

فعالیت دارند در سال آتی تالش خود را برای همکاری
بیشتر کنند چرا که در غیر اینصورت امکان همکاری
با این گروه مقدور نخواهد بود.
همچنیــن در ادامه این مراســم از دکتر مســعود
همایونفــر رئیس و محســن صابری دبیــر انجمن
مدیریت منابع انســانی ایران لوح تقدیری را به دکتر
صمدی بهپاس فعالیتهای گسترده در اینخصوص
اهدا کردنــد .بعد از اهدای این نشــان دکتر صمدی
و تمام معاونان اعم ازعلیرضــا اصالنی معاون بهبود
توسعه دو ،احمدرضا صمدی معاون بهبود توسعه سه،
نرگس نوروزی معاونت اقتصادی ،عباس غفاری معاون
سرمایه انسانی ،آرمان موسوی مدیرعامل اورند پیشرو
بههمراه خانواده دکتر صمدی برای اهدای جوایزی
به کارمندان نمونه روی ســن حاضر شدند و پس از
پایان مراســم نیز عکس گروهی حسنختام جشن
پایان سال بود.

شماره  08اردیبهشت 9 1397

حاشیه
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پرونده

رویداد

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

شماره  08اردیبهشت 11 1397

گزارش

آخرین وضعیت مصوبات درباره محدوده ترافیکی تهران در سال 1397

یک طرح و چندین ابهام

اگر از اکثر شهروندان تهرانی مخصوصا آنهایی که هرروز
مجبور بهاستفاده از خودروهایشــان در سطح وسیع
پایتخت هستند ،سوال کنید که بهترین دوران رانندگی
در این شــهر چهزمانی اســت ،همــگان متفقالقول
تعطیــات  13روزه نوروز را بهترین زمــان برای این
اتفاق میدانند ،اما دلیل این پاسخ مشترک چیست؟
قطعا به این نکته برمیگردد که با تعطیلی بسیاری از
مشاغل در ایام نوروز بهترین زمان برای مسافرتهای
برونشهری تهرانیها فرا میرسد و جمعیت پایتخت
به کمتر از نصف میرســد .کافی است یکبار شرق به
غرب و جنوب به شمال این شــهر یا بالعکس آنرا در
این ایام با خودروی شخصی طی کنید و آنوقت لذت
رانندگی برای شــما در تهران آنهم بدون هیچگونه
ترافیک و آلودگی دوچندان خواهد شد .اما همه خوب
میدانند که ایــن لذتها مقطعی اســت و با بهپایان
رسیدن تعطیالت ،دوباره روز از نو و روزی از نو .ترافیک
سرســامآور خیابانها و بزرگراههای این کالنشــهر
بازمیگردد و آلودگی از راه میرسد ،واقعا چاره چیست.
معضل دهههای اخیر پایتخت تا کی قرار است ادامهدارد
باشــد و هیچ دردی هم برای درمان آن وجود نداشته
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باشد .اینهمه شهردار و اعضاء شــورای شهر در این
شهر کالن آمدهاند و رفتهاند اما آیا تمهیدی قابلقبول
برای این معضل حتی بهصورت مقطعی ،اندیشــیده
شده است؟ پاسخ قطعا منفی است .کافی است خیلی
راه دوری نرویم .کمتر از یکسال از برگزاری پنجمین
دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر و روستا در
سراسر کشور نگذشته اســت و تهران هم از این قاعده
مستثنی نبوده است .اواخر اردیبهشت  96بود که این
انتخابات برگزار شــد و منتخبان سراسر کشور راهی
ساختمانهای شهرداری شــدند .این اتفاق در تهران
هم رقم خورد و ترکیب شورای شهر تهران بهطور کامل
تغییر کرد .این اعضاء هم با وعده حل معضل ترافیک در
پایتخت راهی ساختمان بهشت شدند اما فعال خبری از
حل این مشکل نیست و مسئله ترافیک و مسائل جانبی
آن ازجمله موضوع طرح ترافیک تبدیل به یک کالف
سردرگم شده است.
تغییراتی که تمام نمیشود

دیماه سال گذشــته بود که بهشتنشینان با هدف
تغییرات اساســی در قوانین و مقرارت طرح ترافیکی

تهران برای بهبود وضعیت ترافیکی این شهر قوانینی
را بهتصویب رســانند که بعد از یکســری ایرادات در
فرمانداری تهران و تغییراتی در برخی از آنها بهحالت
اجرایی در آمد .طبق این مصوبات قوانین طرح ترافیک
سال  96تا آخرین روز از فروردین سال جاری اجرا شده
و بعد از آن شاهد اجرای مصوبات جدید در اینزمینه
خواهیم بود .مصوباتی که مخالفــان فراوانی دارد که
هنوز هم اجــرای آن با اما و اگر مواجه اســت .بهطور
مثال طی ســالیان اخیر برخی از افــراد جامعه مانند
پزشــکان ،جانبازان و معلوالن ،خبرنگاران ،برخی از
مدیران و ...باتوجه به شراطی شغلیشان از مجوز ورود
به محدوده طرح ترافیک بهرهمند بودند و میتوانستند
با خودروهای شــخصی وارد این محدوده شوند .طبق
لونقل و ترافیک شــهرداری تهران
اعالم معاونت حم 
و براســاس مصوبه جدید 103هزار مجوز روزانه (که
ســالیانهها را هم دربر میگیرد) صادر خواهد شــد و
این تعداد میتوانند وارد محدوده شــوند .نکته مهم
اینجاست که از این مقدار  63هزار مجوز دائمی صادر
خواهد شــد که برای همان اقشــار گفتهشده یعنی
پزشــکان ،خبرنگاران ،جانبازان و ...صادر خواهد شد.

ورود به محدوده طرح ترافیک در هر زمانی باید قبل از
آن اقدام به ایجاد حساب شهروندی و ثبتنام در سامانه
کنند و مراحل خرید و رزرو طرح را انجام دهند در غیر
اینصورت مشمول جریمه خواهند شد ،اما مسئله اصلی
همان نرخهای مصوبشده برای ورود به این محدوده
است .بهنحوی که اگر خودرویی ورودش بعد از ساعت
 ۱۰صبح و خروجش قبل از ســاعت  ۱۶ثبت شــود،
درصورتی که دارای معاینه فنی برتر باشــد عوارضش
بــرای آن روز  ۱۳هزار و  ۴۰۰تومــان خواهد بود .اگر
خودرویی ورودش بعد از ساعت  ۱۰و خروجش قبل از
ساعت  ۱۶ثبت شده باشد اما دارای معاینه فنی عادی
باشد ،عوارض یک روز تردد برای این خودرو  ۱۶هزار
و  ۸۰۰تومان خواهد بود .اگر ورود خودرویی به داخل
محدوده طرح ترافیک قبل از ســاعت  ۱۰و خروجش
قبل از ساعت  ۱۶باشد اگر دارای معاینه فنی برتر باشد
عوارضش  ۱۹هزار و  ۲۰۰تومان خواهد بود .اگر ورود
خودرویی به داخل محدوده طرح ترافیک قبل از ساعت
 ۱۰و خروجش قبل از ســاعت  ۱۶باشــد و اگر دارای
معاینه فنی عادی باشد نرخ عوارض برای این خودرو
 ۲۴هزار تومان خواهد بود .اگر ورود خودرویی قبل از
ســاعت  ۱۰و خروج آن نیز بعد از ساعت  ۱۶باشد اگر
این خودرو معاینه فنی برتر داشته باشد نرخ عوارضش
 ۲۸هزار و  ۸۰۰تومان خواهد بود .اگر ورود خودرویی
قبل از ساعت  ۱۰و خروج آن نیز بعد از ساعت  ۱۶باشد
و اگر این خودرو با این شرایط دارای معاینه فنی عادی
باشد  ۳۶هزار تومان عوارض برای آن محاسبه میشود.
بهنظر میرسد که این نرخها نهتنها با هدف کاهش بار
ترافیکی که برای افزایش درآمدزایی شهرداری تصویب
شده است.
با این تفاوت که مبالغ تصویبشده برای این بخش از
جامعه دیگر مانند گذشته نخواهد بود و نهایتا تخفیفی
برای آنها درنظر گرفته خواهد شد.
نرخهای مصوب ،راهی برای درآمدزایی

از آخرین روزهای ســال  96بود کــه فرآیند ثبتنام
برای طرح ترافیک جدید در سامانه شهروندی www.
 my.tehran.irآغاز شد .بهگفته مدیرعامل سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران بیش از
 30هزار نفر تا پایان تعطیالت نوروزی در سامانه حساب
شهروندی برای طرح ترافیک جدید ثبتنام کردند و از
روز چهارشنبه پانزدهم فروردین برخی سهمیههای
خاص (مانند خبرنگاران و رانندگان آژانس) نیز امکان
بارگذاری مدارک برایشان فراهم شــد .بر ایناساس
ساکنان محدوده طرح ترافیک باید توجه داشته باشند
برای ثبتنام و بهره گرفتن از امتیازات و تمهیدات طرح
ترافیک حتما باید عوارض نوســازی و پســماند خود
را پرداخت کرده باشــند و بدهی به شهرداری تهران
نداشته باشــند و باید ملک مورد نظر حتما مسکونی
باشد .مســتاجران یا کسانی که بهشــکل شراکتی از
واحد مســکونی بهره میبرند نیز پیش از ثبتنام باید
برای گرفتن یک سهمیه به توافق رسیده باشند .همین
موضوع یکی از مســائل مورد بحث برای ســاکن در
محدوده طرح بود .بههرحال وظیفه پرداخت عوارض
نوسازی برعهده مالکان ســاختمان است و درصورت
ســرباززدن آنها از این امر مستاجران در ثبتنام دچار
مشکل میشوند .این درحالی است که شهروندان برای
ثبتنام در ســامانه محدودیت زمانی ندارند ،اما برای

ابهامات درباره نحوه محاسبه

نکته عجیب اما تناقضات درباره چگونگی محاســبه
طرح ترافیک است .درحالی که روز جمعه  17فروردین
مصطفی قنبرنــژاد ،مدیرکل واحد صــدور آرم طرح
ترافیک شهرداری تهران از ارائه  40درصدی تخفیف
ویژه در طــرح ترافیکی جدید خبــر داده بود و اعالم
کرد برابر مصوبه در ایــن طرح ،دو آیتم دارای تخفیف
برای شهروندان درنظر گرفته شــده است ،بهگونهای
که افرادی که معاینــه فنی برتر را اخــذ کنند از ۲۰
درصد تخفیف بهرهمند میشوند و همچنین اگر افراد
از قبل نیز حساب شهروندیشان دارای شارژ باشد از
 ۲۰درصد تخفیف برخوردار میشــوند که جمعا ۴۰
درصد تخفیف خواهند داشت ،این موضوع خیلی زود
از سوی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران
تکذیب شد .محمد علیخانی در اینباره در واکنش به
صحبتهای قنبرنژاد اعالم کرد« :این موضوع صحت
ندارد و در مصوبه فقط  20درصد تخفیف به دارندگان
معاینه فنی ویژه داده میشود .نمیدانم اینکه میگویند
اگر افراد از قبل نیز حساب شهروندیشان دارای شارژ
باشد از  20درصد تخفیف دیگر برخوردار میشوند و در
مصوبه شورا این موضوع دیده نشده است و اگر کاری
غیر از مصوبه انجام شود خالف است».
دردسر بزرگ برای خبرنگاران

قطعا یکی از بزرگترین مجموعههایی که طی سالیان
اخیر از مجوز طرح سالیانه ترافیک پایتخت استفاده
کردهاند ،خبرنگاران هســتند .اقشاری که حوزههای
کاری بسیاری از آنها و همچنین دفاتر رسانههایشان

در محدوده طرح بهشــمار میرود و اســتفاده از این
مجوز امری ضرروی بــرای آنها اســت؛ اما مصوبات
جدید شــرایط را برای این قشــر زحمتکش بسیار
سخت کرده اســت و قطعا با این شــرایط بسیاری از
آنها نخواهند توانســت از مجوز سالیانه طرح ترافیک
اســتفاده کنند و باید مانند دیگر اقشار عادی جامعه
هزینه روزانه پرداخت کنند .یکی از موارد اعالمشده
از سوی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
الزام شــارژ 10میلیون ریالی حساب شهروندی برای
استفاده از مجوز سالیانه اســت که البته این موضوع
هم مخالفانی در شورای شهر دارد .محمد علیخانی،
رئیس کمیســیون عمران شورای شــهر در رابطه با
ادعای پورســید آقایی اینگونه واکنش نشان داد و با
رد این موضوع گفت« :شــهرداری باید مشخص کند
که حساب شهروندی که باز میشود به نام شهرداری
است یا به نام شهروند ،اگر به نام شهروند است کسی
حق ندارد در موجودی شخصی افراد سرک بکشد ،به
فردی ارتباط ندارد که در موجودی حساب افراد یک
میلیون تومان است یا صد هزار تومان .شهرداری باید
مشخص کند که از چه مکانیزمی میخواهد این کار
را انجام دهد و این درحالی اســت که اصال در مصوبه
شــورا این موضوع نیامده اســت .اصال شاید یک فرد
بخواهد یکبار در هفته وارد محدوده طرح شود چرا
باید از قبل پول خود را در حساب بلوکه کند ».مشکل
خبرنگاران امــا به همین اختالف نظــر در مجموعه
شهرداری تهران ختم نمیشود و مشکالتی دیگر هم
پیش روی آنها قرارگرفته است .بهگفته مشاور معاون
حملونقل ترافیک شهرداری تهران ،طرح ترافیک به
خبرنگارانی تعلق میگیرد که بیمه آنها خبرنگاری رد
شده باشد یا  ۱۰اثر منتشره در  ۳ماه پایانی سال  ۹۶را
ارائه کنند .ابتدا باید خبرنگاران معرفینامهای از محل
کار خود اخذ کنند و همچنین مدرکی دال بر اشتغال
مستمر ارائه کنند .ضمن اینکه معرفینامه باید از طرف
موسسه خبری یا از تشکلهای صنفی خبرنگاران باشد.
بهگفته پیرحسینلو  3درصد آرم طرح ترافیک به افراد
خاص تعلق گرفته که خبرنگاران هم در این قســمت
دیده شدهاند و تالش میکنیم بیشــترین رقم این 3
درصد را به خبرنگاران دهیم .اما نکته اساسی اینجاست
که در بسیاری از رســانهها ،بیمه خبرنگاران بهعنوان
خبرنگاری رد نمیشود و این موضوع یکی از مشکالت
است .ضمن اینکه در اکثر سایتها و خبرگزاریها نام
خبرنگار درکنار مطلب آورده نمیشود تا آنها بتوانند
ســندیتی برای ارائه  10اثر ارائه کنند .موضوع دیگر
وضعیت ناامن شغلی برای این قشــر است .متاسفانه
در آخرین روزهای ســال  96بود که  3رسانه مکتوب
کشورمان بهدلیل وضعیت بد مالی دچار مشکل شدند
و حدود  300نفر از این قشــر بیکار شدند .حاال سوال
اینجاســت ،آنها از کجا اقدام به تهیه معرفینامه برای
شهرداری کنند تا درصورت بازگشت به کار بتوانند برای
پیگیری امور شغلی خود از مجوز طرح استفاده کنند؟
آیا متخصصان امر در شورای شهر و شهرداری تهران
فکر اینجای کار را کرده و همه جوانب را سنجیدهاند.
تا لحظه تهیه این گزارش که روزبهروز ابهامات بیشتر
میشد و همه حواسها معطوف به استعفای شهردار
تهران بود .آیا کالف سردرگم طرح ترافیک درسال 97
همچنان پیچیدهتر خواهد شد یا با ایجاد تمهیداتی از
سوی مسئوالن ذیربط بحران طرح ترافیک در سال
جاری بهپایان خواهد رسید؟
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جدول فروش

شرایط جدید فروش وانت مزدا کارا2000

جدول فروش محصوالت بهمن موتور

بهمــن موتــور در تازهتریــن اطالعیههای فروش
خود ،شــرایط جدید فروش وانت مزدا کارا 2000
تککابیــن و دوکابین را با شــرایط فروش نقدی و

نوع محصول
کارا تککابین
2000

کارا دو کابین
2000

اعتباری اعالم کرد که این محصوالت در ســهرنگ
سفید ،نقر هآبی متالیک و نقر های متالیک بهفروش
میرســند .بهمن موتور همچیــن پیشفروش دو

ودیعهای محصــول  B30را با موعدهــای تحویل
خرداد و تیــر 97بهقیمــت روز کارخانــه بهاجرا
گذاشته است.

فروش اعتباری کارا تککابین و دوکابین ( 2000قیمتها به ریال است)
شرایط پرداخت مبلغ پیشپرداخت
نرخ سود
رنگ قابل عرضه قیمت نهایی فروش
224.000.000
 6ماهه
 9درصد
372.750.000
سفید
نقره آبی متالیک
نقرهای متالیک
224.000.000
 12ماهه
 18درصد
372.750.000
سفید
نقرهآبی متالیک
نقرهای متالیک

مبلغ چکها
77.100.000

تاریخ چکها
97/4/30
97/7/20

57.700.000

97/5/20
97/9/20
97/1/20

سفید
نقره آبی متالیک
نقرهای متالیک

400.750.000

 9درصد

 6ماهه

240.000.000

83.350.000

97/4/20
97/7/20

سفید
نقره آبی متالیک
نقرهای متالیک

400.750.000

 18درصد

 12ماهه

240.000.000

62.200.000

97/5/20
97/9/20
97/1/20

فروش نقدی (قیمتها به ریال است)
نام خودرو

رنگهای قابل عرضه

قیمت نهایی فروش

وانت کارا تککابین 2000

سفید ،نقرهای متالیک ،نقره آبی متالیک

372.7500.000

وانت کارا دوکابین 2000

سفید ،نقرهای متالیک ،نقره آبی متالیک

400.750.000

نام محصول :سواری ( B30پیشفروش دوودیعهای  -قیمتها به ریال است)
سود انصراف
سود
قیمت
موعد ودیعه دوم
ودیعه دوم
مبلغ
شرح محصول موعد تحویل
مشارکت
پیشپرداخت
250.000.000
خرداد  100.000.000 150.000.000 97نیمه دوم اردیبهشت 97قیمت روز  16درصد  12درصد
کارخانه
B30
250.000.000
تیر  100.000.000 150.000.000 97نیمه دوم خرداد 97
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مابهالتفاوت

رنگهای قابل
عرضه

پس از صدور سفید -مشکی -
سربی
دعوتنامه

اعالم قیمت جدید محصوالت سایپا
گروه خودروســازی ســایپا قیمتهــای جدید فروش
محصوالت خود را اعالم کرد .این شرکت در بخشنامهای

اعالمکردباعنایتبهمصوبهشورایعالیمحترمقوهقضائیه
مبنی بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و همچنین افزایش

نرخخدماتشمارهگذاریسال،97قیمتجدیدمحصوالت
شرکت سایپا و زامیاد به شرح جداول زیر اعالم میشود:

الف محصوالت شرکت سایپا (قیمتها به ریال است)
گروه

X100

نوع خودرو

بهای خالص

جمع سایر اقالم (ارزش افزوده ـ خدمات ـ بیمه ـ مالیات شمارهگذاری)

بهای نهایی فاکتور

سایپا 131

178.802.973

34.807.027

213.610.000

سایپا 132

174.919.045

34.340.955

209.260.000

سایپا 111

178.472.616

34.767.384

213.340.000

سایپا 151

183.330.486

31.399.514

314.730.000

اعالم قیمتهای فروش محصوالت گروه
گروه

X200

گروه

کیا

گروه
چانگان

نوع خودرو

بهای خالص

جمع سایر اقالم (ارزش افزوده ـ خدمات ـ بیمه ـ مالیات شمارهگذاری)

بهای نهایی فاکتور

تیبا

215.249.670

40.980.330

256.230.000

تیبا دوگانهسوز

228.622.527

42.587.473

271.330.000

ساینا

245.303.341

44.586.759

289.050.000

تیبا  2رینگ آلومینیومی

242.767.527

44.282.473

287.500.000

تیبا  2با رینگ فوالدی

235.767.527

44.282.473

280.050.000

ساینا اتوماتیک

330.571.098

54.818.902

385.390.000

کوئیک اتوماتیک پالس

362.267.527

58.622.473

420.890.000

نوع خودرو

بهای خالص

جمع سایر اقالم (ارزش افزوده ـ خدمات ـ بیمه ـ مالیات شمارهگذاری)

بهای نهایی فاکتور

سراتو گیربکس دستی 1600

710.526.455

100.413.545

810940.000

سراتو گیربکس اتوماتیک 2000

845.705.027

116.634.973

962.340.000

سراتو گیربکس دستی  1600آپشنال 758.955.027

106.224.973

865.180.000

سراتو اتوماتیک  2000آپشنال

917.249.670

125.220.330

1.042.470.000

نوع خودرو

بهای خالص

جمع سایر اقالم (ارزش افزوده ـ خدمات ـ بیمه ـ مالیات شمارهگذاری)

بهای نهایی فاکتور

چانگان  cs25اتوماتیک 1600

603.847.884

87.612.116

691.460.000

آریو ( 1600گیربکس دستی)

431.419.313

66.920.688

498.340.000

آریو ( 1600گیربکس اتومات)

503.472.884

75.567.116

579.040.000
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اخبار داخلی
کارخانه خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان افتتاح شد

درحالی کــه در آخرین روزهای ســال  96اخباری مبنی بر آغاز بــهکار کارخانه
مشترک خودروسازی میان ایران و آذربایجان منتشر شده بود ،این اتفاق در سفر
دکتر حسن روحانی ریاستجمهوری کشــورمان به آذربایجان رخ داد و کارخانه
مشترک خودروسازی «آذرماش ـ ایران خودرو» روز پنجشنبه  9فروردین با حضور
روســای جمهوری دو کشــور ایران و آذربایجان در حومه باکو افتتاح شد .هاشم
یکهزارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو هنگام افتتاح نمادین این کارخانه گفت:
این کارخانه با ظرفیت تولید 10هزار خودرو سواری در سال در یک شیفت شروع
بهکار میکند و در آینده نزدیک ظرفیت تولید این کارخانه به  50هزار خودرو در
سال و در سه شــیفت کاری خواهد رســد .بهگفته یکهزارع «خودروهایی که در
این کارخانه تولید و به بازار منطقه عرضه میشــود مطابق با اســتانداردهای روز
و اســتاندارد یورو پنج خواهندبود .برای تولید قطعات این خودروها در جمهوری
آذربایجان برنامهریزی شده است و با سرمایهگذاری شرکتهای بخش خصوصی
این شرکتها تاسیس و ساخت قطعات نیز در جمهوری آذربایجان انجام میشود».
گفتنی است که ساخت کارخانه مشترک خودروسازی «آذرماش ـ ایران خودرو»
در کوی صنعتی نفتچاال واقــع در  168کیلومتری جنوب باکو در ســال 2016
میالدی آغاز شده است .این کارخانه از بزرگترین واحد تولیدی این کوی صنعتی
است و ظرفیت تولید آن  10هزار خودروی ســواری در مدلهای مختلف است و
شرکت ایران خودرو در این واحد تولیدی  25درصد ســهم دارد .در این کارخانه
که در آن فناوریهای مدرن ،تجهیزات و ماشینآالت پیشرفته بهکار گرفته شده
است ،خودروهای سواری مدل رانا ،سمند ،دنا ،پژو  206و  ، 207رنو پیکاپ و رنو
تندر تولید میشود .میزان سرمایهگذاری در کارخانه مشترک خودروسازی ایران
و جمهوری آذربایجان  24میلیون منات (هر منات معادل  2900تومان) است و با
آغاز فعالیت این واحد تولیدی  300نفر در آن مشغول بهکار شدهاند و فعالیت این

واحد تولیدی شرایط خوبی برای توسعه واحدهای تولیدی فرعی در کوی صنعتی
نفتچاال فراهم کرده است .سهم  25درصدی ایران خودرو شامل طراحی تجهیزات،
نصب و راهاندازی تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی است .در این کارخانه
قرار است در مرحله نخســت شش هزار دســتگاه و در مرحله بعدی نیز  10هزار
دستگاه خودرو تولید شود.

بررســی آمارنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی از تولید یک میلیون
و  314هزار و  400دســتگاه خودروی سواری در  11ماه ســال  96و رشد 15.4
درصدی آن در همسنجی با سال  95است .بر ایناساس در این مدت تعداد  67هزار
و  700دستگاه وانت در کشور تولید شد .این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 95
کاهش  4.1درصدی را نشان میدهد؛ همچنین تا پایان بهمنماه پارسال ،سه هزار
و  774دستگاه اتوبوس ،مینیبوس و ون در کشــور تولید شد که در همسنجی با
سال پیش از آن  66.4درصد رشد نشان میدهد .تعداد کامیون کشنده تولیدشده

از سوی خودروسازان در مدت یادشده با  12.8درصد رشد در مقایسه با سال 95
به  14هزار و  969دستگاه رسید .این درحالی است که در  11ماه سال  96تعداد
 735دستگاه کمباین و  15هزار و  593دستگاه تراکتور در کشور تولید شد که در
همسنجی با سال پیش از آن بهترتیب رشــد  105.9درصدی و  15.8درصدی را
نشان میدهد .طبق بررسیها در بهمنماه پارسال نیز  138هزار و  200دستگاه
انواع سواری ،پنج هزار دستگاه وانت 524 ،دستگاه اتوبوس ،مینیبوس و ون ،هزار
و  748دستگاه کامیون کشنده 63 ،دستگاه کمباین و هزار و  598دستگاه تراکتور
در کشور تولید شد.

افزایش  15.4درصدی تولید خودروی سواری در 11ماه 96

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

گمرک جمهوری اسالمی ایران برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار طی
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بخشنامهای اعالم کرد که از ابتدای امسال دریافت ضمانتنامه بانکی واردات خودرو
و تسهیالت ضمانتنامه کاالی مشابه ممنوع است .گمرک براساس بخشنامهای برای
رفع موانع تولید رقابتپذیر و با هدف تسهیل و تســریع در ترخیص کاالها و جبران
کمبود نقدینگی بخش تولید میتواند ضمانتنامــه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد
قبول گمرک را براســاس درخواســت صاحب کاال ،اظهارکننده یا نماینده قانونی و
حقوق قانونی دریافت کند.
مطابق این بخشنامه مواد اولیه واحدهای تولیدی ،ماشینآالت خط تولید ،قطعات
منفصله ســی کی دی ،قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی ،شرکتهای
دانشبنیــان ،فعاالن مجاز اقتصــادی ،انــواع دارو ،لوازم و تجهیزات پزشــکی،
آزمایشگاهی ،بیمارستانی ،توانبخشــی ،تجهیزات کارگاهی ،معدنی و همچنین
برای کاالهای اساسی (شامل گندم ،برنج ،شــکر ،جو ،کنجاله ،ذرت دامی ،روغن
و کره) با سررسید حداکثر  15بهمن  97میتوانند ضمانتنامه بانکی ارائه کنند؛
همچنین برای حمایت از تولیدات داخلی خودرو و آندسته از کاالهای وارداتی که
دارای حقوق ورودی باالی 26درصد هستند ،نمیتوانند از این تسهیالت استفاده
کنند .براساس بخشنامه گمرک حقوق ورودی برای ترخیص قطعی تمام کاالهای
وارده بهاستثنای موارد عنوانشده بهصورت نقدی دریافت میشود؛ همچنین برای
توسعه صادرات غیرنفتی کاالهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه
با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است .براساس این بخشنامه ،دریافت
ضمانتنامه در گمرکات کشور بهصورت سیستمی است و اخذ ضمانتنامه برای
مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است.

حق بیمه پایه انواع خودرو در سال  ۹۷اعالم شد
رشد  10درصدی

حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای سال  97از سوی بیمه مرکزی نهایی و
به شرکتهای بیمه ابالغ شده است .جداول حق بیمه پایه شخص ثالث نشان میدهد
حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به ســال گذشته  10درصد افزایش یافته است.
برهمین اساس ،در سال جاری ،حق بیمه وســایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر 836
هزار تومان ،پیکان ،پراید و سپند  990هزار تومان ،سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر
یک میلیون و  163هزار و  800تومان و بیش از چهار ســیلندر یک میلیون و 302
هزار و  400تومان تعیین شده است .همچنین نرخ دیه کامل در ماههای غیرحرام از
ابتدای سال  1397مبلغ  231میلیون تومان تعیین و توسط رئیس قوه قضاییه ابالغ
شد .صادق آملی الریجانی در بخشنامهای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور
نوشته است :در اجرای ماده  549قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و باتوجه به
بررسیهای بهعملآمده قیمت دیه کامل در ماههای غیرحرام از ابتدای سال 1397
مبلغ دو میلیارد و سیصدوده میلیون ریال تعیین میشود .بر همیناساس نرخ دیه در
ماههای حرام نیز  308میلیون تومان تعیین شده است.

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

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نظرش را درمورد تعداد خودروهایی که بهدلیل
عدم رعایت اســتانداردهای  85گانه خودرویی در ســال  ۱۳۹۷با توقف خط تولید
روبهرو میشــوند اعالم کرد .نیره پیروزبخت در جمع خبرنــگاران درباره اینکه چه
تعداد خودرو در فازهای دوم و ســوم اجرای طرح استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی
که بهترتیب در تیرماه و دیماه ســال  ۱۳۹۷اجرایی میشــود ،با توقف خط تولید
مواجه میشــوند ،اینگونه پاســخ داد« :در فاز اول اجرای اســتانداردهای ۸۵گانه
خودرویی  ۲۳مدل خودرو با توقف خط تولید روبهرو شــدند و بهترتیب در فازهای
دوم و سوم اجرا که در تیرماه و دیماه ســال  ۱۳۹۷اجرایی میشود ،مجددا برخی
مدلهای خودرویی خط تولیدشان متوقف خواهد شــد .ما پیشبینی خود را انجام
دادهایم اما فعال قصد نداریم نام و تعداد این خودروهــا را اعالم کنیم ،اما پیشبینی
کردهایم که در فاز دوم رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرو که تیرماه سال ۱۳۹۷
اجرا میشــود دو مدل خودرو با توقف خط تولید روبهرو شوند ».رئیس سازمان ملی
اســتاندارد ایران با بیان اینکه درمورد فاز سوم این طرح که دیماه خواهد بود ،قصد
اعالم پیشبینی از تعداد خودروهایی که با توقف خط تولید روبهرو میشوند نداریم،
گفت« :این مسئله شائبهبرانگیز است و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد ،بنابراین نه نام
این خودروها و نه تعــداد آنها را اعالم نمیکنیم و درنهایت هم امیدوار هســتیم که
خودروها بتوانند استانداردهای لحاظ شده را رعایت کنند و خط تولید هیچ خودرویی
متوقف نشود ».اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش
تعداد اســتانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد خبر داد و اعالم کرد که براساس
تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارتقاء این استانداردها

از نظر تعداد و کیفیت مطرح شــده اســت؛ موضوعی که بر اســاس مصوبه شورای
سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس سازمان ملی
استاندارد ،خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار قرار گرفت .براساس زمانبندی
صورتگرفته باید تا ابتدای دیماه سال  ۶۱ ،۱۳۹۶مورد استاندارد خودرویی اجرایی
میشد و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال  ۱۳۹۷دو مورد به  ۶۱استاندارد قبلی اضافه
شــده و درنهایت با اضافه شدن  ۲۲مورد اســتاندارد خودرویی دیگر تا دیماه سال
 ،۱۳۹۷تعداد استانداردهای اجباری خودروهای ســواری به  ۸۵مورد افزایشیابد،
موضعی که فاز اول اجرای خود را پشت سر گذاشته و در انتظار اجرای دومین مرحله
است .گفتنی است در فاز اول اجرای اســتانداردهای ۸۵گانه خودرویی ،در ابتدای
دیماه سال گذشته ۲۳ ،مدل خودرو با توقف خط تولید روبهرو شدند.

مدیرکل گمرک بازرگان ،از افزایش  ۷۰درصدی مسافرت ایرانیها با خودروی شخصی

به ترکیه خبر داد .این مقام مسئول با تشــریح عملکرد این گمرک در ایام تعطیالت
نوروزی گفت :تعداد مســافران خروجی از مرز بازرگان در ایام تعطیالت نوروزی به
 ۸۲هزار نفر رسید .بهگفته معصومی ،در اینمدت تشریفات کابوتاژ  ۷هزار خودروی
خروجی به مقصد ترکیه در ایام تعطیالت نوروزی انجام و تشریفات گمرکی تعداد ۸۲
هزار مسافر خروجی بهصورت  ۲۴ساعته توسط ماموران گمرک صورت گرفته و این
تعداد مسافر از مرز بازرگان به مقصد ترکیه از کشور خارج شدهاند .این درحالی است
که تعداد مسافران ورودی از گمرک بازرگان  ۷۹هزار نفر بوده و خدمات گمرکی ۲۴
ساعته به این مسافران ارائه شده است.
درمجموع ورود و خروج مســافر نیز نسبت به ســال قبل  ۳۷درصد افزایش داشته
اســت .بهگفته مدیرکل گمرک بازرگان ،گمرک در ایام عید تعطیل نبود و کارکنان
گمرک با برقراری شیفتهای کاری به مســافران نوروزی در سرویسهای مسافری
گمرکات بهصورت  ۲۴ســاعته خدمات ارائه کردند .این گزارش حاکی است ،تعداد
ایکسریهای کامیونی و تجهیزات کنترلی در گمرکات کشــور نسبت به سال ۹۲
به چهار برابر افزایش یافته و گمرکات مهم کشــور درحال حاضر به ایکسریهای
کامیونی مجهز شدهاند.

افزایش  ۷۰درصدی سفر ایرانیها با خودروی شخصی به ترکیه

شماره  08اردیبهشت 17 1397

گزارش

گزارش موسسه معتبر«برند فاینانس» از کیفیت خودروهای هاوال

یکهتاز در بین چینیها ،شانزدهم
در سطح جهان
اوایل آذرماه 1396و در جریان برگزاری دومین دوره
نمایشــگاه بینالمللی خودرو تهران در شــهر آفتاب
بود که رســما از همکاری بهمن موتور و برند هاوال
رونمایی شد .هاوال که فعالیتش به ساخت خودروهای
شاسیبلند باکیفیت محدود میشود از زیرشاخههای
برند گریت وال چین اســت و طی ســالهای اخیر
توانســته ســیر صعودی قابلقبولی را طی کند و نام
خود را بهعنوان یکی از خودروسازان مطرح در سطح
جهان بر ســر زبانها بینــدازد .در تازهترین اتفاق از
ایندست موسسه معتبر برند فاینانس در گزارشی به
بررسی کیفیت این خودرو پرداخته و هاوال را بهعنوان
باکیفیتترین برند خودرو چین و شــانزدهمین برند
مطرح در ســطح دنیا معرفی کرده است .بهگزارش
موسسه «برند فاینانس» ،کمپانی هاوال با آغاز سال
 ۲۰۱۸میالدی بهعنوان برترین خودروساز چین در
بازار جهانی معرفی شده است و در جایگاه شانزدهم
قرار گرفته اســت .برند فاینانس ،یکی از معتبرترین
موسســات ارزیابی اعتبار و ارزش نشانهای تجاری
از حوزه خودرو ،قطعات ،فناوری اطالعات ،مهندسی
عمران ،مواد غذایی و ...اســت که دفتر مرکزی آن در
انگلیس واقع شده است و هرساله با ارائه گزارشهای
ردهبندی نشانهای تجاری ،ارزش سهام آنرا تغییر
میدهد .این موسسه در کنار برخی اطالعات عمومی،
بهعنوان یکی از بزرگترین مشاوران صنایع مختلف
دنیا بهشمار میرود و برخی اطالعات و تحلیلهای آن
با قیمتهای نجومی بهفروش میرسند .برند فاینانس
در آخرین گزارش خود درخصــوص صنعت خودرو
جهان اعالم کرده است که نشان هاوال بهعنوان برترین
کمپانی سازنده خودرو در چین شناخته میشود و در
میان تمام خودروسازان دنیا رتبه شانزدهم را دارد .این
نشان تجاری چینی در سال  ۲۰۱۷رتبه  ۲۹را داشته
و حاال توانسته که در جمع  ۱۶خودروساز برتر جهان
از نظر ارزش و اعتبار مالی قرار گیرد .در حالحاضر با
بررسیهای انجامشده توسط این موسسه انگلیسی،
اعتبار جهانی هاوال باتوجه به تغییرات مالی و رشد آن،
بیشتر از خودروســازانی چون سوزوکی ،ولوو ،پژو و...
است .بهنظر میرسد با آغاز به همکاری هاوال و بهمن
موتور این برند بهزودی بازار خوبی را هم در سطح ایران
توپا کند .هرچند که هاوال پیش از این
برای خود دس 
هم درکشورمان توسط یک موسسه خودرویی دیگر
عرضه میشد اما ضعف عملکرد نمایندگان این شرکت
باعث شد تا هاوال آنچنان که بای دوشاید نتواند به بازار
رقابتی خوبی در کشورمان دست پیدا کند .حاال بهمن
موتور بهفکر احیای بازار این برند در کشورمان افتاده
اســت و قطعا با محصوالت باکیفیتی که با همکاری
بهمن و هاوال ارائه خواهد شــد شــاهد ربودن گوی
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سبقت توسط این خودروساز از ســایر رقبای چینی
خواهیم بود. ...
معرفی محصوالت ()H2

محصوالت شاســیبلند هاوال شــامل خودروهای
 H2،H6و H9هستند و هرسه مدل قراراست توسط
بهمن موتور راهی بازار شــوند .اولین محصول هاوال
 H2است که تعدادی از آنها بهصورت تست و ارزیابی
در سطح شهر تهران مشاهد شدهاند .هاوال  H2برای
اولینبار در ســال  2014به بازارهای جهانی معرفی
شد و از اواخر سال  94و اوایل ســال  1395به تعداد
محدودی توسط یک شرکت خودرویی دیگر به بازار
ایران عرضه شــد .حاال بعد از گذشــت  2سال گروه
بهمــن درصدد احیا ایــن برند خواهد بــود تا بتواند
افتخار پرفروشــترین خودروی چین را در ایران هم
تکرار کند .درخصوص طراحی هاوال  H2باید گفت
که این شاســیبلند چینی از ظاهری نسبتا معقول و
وزین برخوداراست .در طراحی کابین این خودرو هم
طراحان سعی کردهاند با طراحی بهروز و بهکار بردن
متریال مرغوب باعث بهوجــود آمدن کابینی لوکس
درحد یک شاسیبلند شــوند .با ورود به کابین هاوال
 H2با طراحی مناسب داشــبورد مواجه خواهید شد
که با بهکار بردن پالســتیک براق و استفاده از اشکال
هندسی با زوایههای شکسته در بیشتر المانها دارای
زیبایی خاصی شده است .اســتفاده از صفحهنمایش
بزرگ و در زیر آن ادوات فیزیکی بیشمار حس مدرن
بودن را به ببینده القا میکند؛ همچنین اســتفاده از
پارچه چرمی برای صندلیهــا و رودریها با دوخت
زیبا فضای دلنشــینی را برای سرنشنیان ایجاد کرده
است .درکل باید گفت که کابین هاوال  2از هرلحاظ
مناســب یک کراس اوور نســبتا ارزانقیمت چینی

خواهد بود .درمورد ابعاد بدنــه  H2هم باید گفت که
مهمترین مزیت یک کــراس اوور را باید در ابعاد بدنه
آن جستوجو کرد .هاوال اچ  2توانسته است انتظارات
را آنطور که باید برآورده سازد ،اما باید گفت که ابعاد
این خودرو از بســیاری جهات از جک اس  5و تیگو 5
کوچکتر است و همین مسئله باعث شده که هاوال
 H2دارای فضای صندوق کوچکی باشد ،چراکه بیشتر
طول خودرو را به فضای سرنشــینان اختصاص داده
است .درمورد برخی از مشخصات فنی این خودرو هم
باید بگوییم که گریت وال برای هاوال  H2موتور 1.5
لیتری مجهز به سیستم توربو شارژر را مهیا کرده که
این خودرو بهکمک قدرت  148اسب بخاری و گشتاور
 210نیوتنمتری این موتور میتواند سرعت خودرو
را در حالت تک دیفرانسیل طی  12.9ثانیه از صفر به
 100کیلومتر در ساعت برساند که این عدد در حالت
دو دیفرانسیل یا همان چهار چرخ متحرک به 13.6
ثانیه خواهد رسید .قدرت موتور فوق توسط جعبهدنده
 6سرعته دســتی یا  6ســرعته اتوماتیک به چرخها
منتقل میشود .هاوال  H2در دو نوع تک دیفرانسیل و
دو دیفرانسیل عرضه خواهد شد .در بحث ایمنی این
خودروها باید بگوییم که هــاوال  H2به تجهیزاتی از
قبیل  6عدد کیسه هوای ایمنی (راننده ،سرنشین جلو،
جانبی و پردهای) ،سیستم کمکی ترمز ( ،)BAسیستم
توزیع الکتریکی نیروی ترمز ( ،)EBDسیستم کنترل
پایداری ( )ESPو سامانه ضربهگیر کناری ()SIPS
مجهز است .هاوال  H2بهصورت فول به امکاناتی نظیر
سانروف برقی چندحالته ،سیستم هوشمند ورود بدون
کلید  +دکمه استارت ،سیستم تثبیتکننده سرعت
(کروز کنترل) ،سیستم تهویه مطبوع تماماتوماتیک
و دو ناحیهای با فیلتر تصفیه هــوا ،فرمان الکتریکی
حساس به سرعت ،جاذب ضربه و چندکاره ،پوشش

چرمی صندلیها و فرمان ،صفحه نمایشــگر لمسی
به ســایز  7اینچ ،ترمزدســتی الکترونیکی (AUTO
 ،)HOLDسامانه رادار جانبی ،سامانه نمایشگر فشار
باد الستیکها ( ،)TPMSکنترل سیستم صوتی روی
فرمان  CD + MP3 +و پورت  USB،AUXو IPOD
و اتصاالت بلوتوث ،سیستم صوتی دالبی با  6بلندگو،
کارکیت موبایل ،سنســور باران  +برفپاککن عقب،
دوربین دینامیکی عقب ،آینههای جانبی برقی و تاشو
بههمراه چراغ راهنما  +گرمکن ضد بخار  +چراغ پیشواز
راننده ،چراغهای جلو مجهز به سیستم همراهی راننده
در مکانهای تاریک ،سنسور پارک عقب ،چراغهای
جلو مجهز به سنسور نور محیط  DAY LIGHT +با
تنظیم ارتفاع ،آینه وســط از جنس الکتروکرومیک،
آنتن کوسهای ،جای عینک و چراغ مطالعه مجهز شده
اســت .با نگاهی به امکانات فوق پی خواهیم برد که
هاوال  H2از نظر امکاناتی چیزی کم ندارد.
معرفی محصوالت ()H6

این خودرو را میتــوان پرفروشترین و محبوبترین
محصول برند هاوال نامید که از کیفیت مناسبی هم
برخوردار است .طراحی داخلی  H6هم بسیار مدرن و
خاص است و امکانات مناسبی نیز دارد ،بهطوری که
میتوان از امکانات این خودرو به سیستم ورد و استارت
بدون کلید ،ســقف پانوراما ،تهویه اتوماتیک دوگانه،
تودوزی چرم ،فرمان چرمی ،داشبورد باکیفیت ،تنظیم
برقی صندلی راننده در  ۸جهت ،سیستم هشدار فشار
باد الستیکها ،سیســتم رهیاب ماهوارهای ،شیفتر
پشــت فرمان ،سنســور دندهعقب ،پشت سریهای
فعال جلو ،حافظه صندلی راننده ،چراغهای خودکار،
چراغهای اصلی زنون،نمایشگر لمسی  ۱۲.۳اینچی،
بلوتوث ،برفپاککن اتوماتیک ،آینه وســط ضد نور،
گرمکن فرمان ،راهنمای پارک نیمهاتوماتیک ،ترمز
پارک برقی ،آنتن کوســهای ،سیستم تشخیص مانع
جلو و عقب و پشــت آمپر تمام دیجیتالی اشاره کرد.
در بخش فنی نیز هاوال  H6به یــک موتور  ۲لیتری
چهار سیلندر از نوع توربو مجهز اســت که میتواند
 ۱۹۵اســب بخار قدرت و  ۳۵۵نیوتنمتر گشتاور را
تولید کند .گیربکس اتوماتیک این خودرو نیز از نوع ۷
سرعته دوبل کالچ است .هاوال  H6همچنین دارای

فرمان برقی و  ۶عدد کیســه هوا است و ترمزهای آن
در هر چهارچرخ دیسکی هستند و به سیستم کنترل
پایداری و کنترل کشــش و اتوهلد نیز مجهز اســت.
 H6در سایت کمپانی در دو نســخه عرضه میشود؛
نسخه اسپرت و کوپه .باوجود تشــابه اسمی ،این دو
مدل ازلحاظ طراحی ظاهری در داخل و خارج کامال
متفاوتند .بهتازگی نسل جدید  H6نیز معرفی شده که
از ظاهری فراتر از انتظار بهره میبرد.
معرفی محصوالت ()H9

هاوال  H9برای اولینبار در سال  2014در نمایشگاه
خودروی پکــن رونمایــی شــد H9 .بزرگترین و
گرانترین شاسیبلند هاوال است .این خودروی بزرگ
ساختاری همانند شاسیبلندهای آمریکایی و ژاپنی
دارد .نسخ ه بهروز شده خودروی شاسیبلند هاوال H9
اواخر ســال  2017وارد بازار شده است .هاوال اعالم
کرده است که این خودرو در مقایسه با مدل قبلی خود
تغییرات محسوسی دارد و به اینترتیب انتظار میرود
استقبال بازار از آن ،بیشتر از گذشته باشد .اصلیترین
تغییر این خودرو مربوط به بخش پیشرانه است؛ هاوال
در مدل  ۲۰۱۸از مدل بهینهشــد ه پیشرانه  ۲لیتری
چهار سیلندر خود استفاده کرده است ،این پیشرانه
از نوع بنزینی و مجهز به توربوشــارژر است .پیشرانه
مورد بحث که اکنون مورد بازنگری و بهینهسازی قرار
گرفته اســت ،میتواند  ۲۴۱اسب بخار قدرت و ۳۵۰
نیوتونمتر گشتاور تولید کند که این اعداد در مقایسه
با مدل قبلی ،بهمیزان  ۲۶اسب بخار و  ۳۶نیوتونمتر
افزایش پیدا کردهاند؛ همچنین در این خودرو از یک
جعبهدند ه  ۸ســرعت ه خودکار ساخت شرکت آلمانی
 ZFاســتفاده شده اســت که جایگزین جعبهدنده 6
سرعته قبلی میشــود .با اعمال این تغییرات ،شتاب
صفر تا صد کیلومتر شاسیبلند جدید هاوال بهمیزان
 ۲۰درصد و مصرف سوخت آن به میزان  ۱۰درصد در
مقایسه با مدل قبلی بهبود پیدا کردهاند؛ بهطوری که
مصرف ســوخت ترکیبی این خودرو از  ۱۲.۱لیتر در
هر صد کیلومتر به  ۱۱لیتر در هر صد کیلومتر کاهش
پیدا کرده اســت .سایر تغییرات نســل جدید هاوال
 H9ب ه ظاهر آن مربوط میشــوند؛ جایی که هاوال از
سپر و جلوپنجر ه جدیدی اســتفاده کرده است .ابعاد

جلوپنجره در مقایسه با قبل بزرگتر شده و طراحی
چراغهای مهشــکن نیز کامال جدید است .برای این
خودرو رینگهای آلومینیومی  ۱۸اینچی جدیدی نیز
درنظر گرفته شده است .امکانات خودرو در مقایسه با
قبل افزایش پیدا کرده و اکنون مواردی مانند سیستم
هشدار نقطه کور و سیستم هشدار خروج از مسیر در
دسترس هستند که هردوی این سامانهها در تمامی
تیپهای نسل جدید هاوال  H9بهصورت استاندارد
موجود خواهند بود .در داخل کابین هاوال  ،H9پنل
نشاندهندههای مقابل راننده به نوع دیجیتال تغییر
پیدا کرده اســت ،طراحی کنســول میانی نیز کمی
دستخوش تغییر شــده اســت و در این بخش اهرم
دستهدندهای خودنمایی میکند که بیشتر شبیه به
محصوالت آئودی است .در تیپهای باالتر این خودرو،
سقف پانوراما بهصورت استاندارد موجود است.
در انتظار تسخیر بازار ایران

محصوالت هاول بهدلیل کیفیت مناســب و رعای 
ت
استانداردهای مشخص شــده در برخی از کشورها با
استقبال روبهرو شده است .از همینرو انتظار میرود
که باتوجه به گستردگی شبکه خدمات پس از فروش
گروه بهمن ،در ایران هم مورد اســتقابل قرار گیرد.
طی سالیان اخیر اســتقبال از خودروهای کراس اوور
و شاســیبلند خارجی بهخوبی در کشورمان صورت
گرفته است اما شاید بهمن موتور با تعیین قیمتهای
مناســب در کنار ارائه یک محصول باکیفیت بتواند
گوی سبقت را با ارائه هرسه محصول از رقبای خارجی
و بهخصوص چینیها برباید .این درحالی اســت که
در زمان رونمایی از همکاری بهمــن موتور و هاوال،
صحبتهــای زیادی مبنــی برقیمتهای این ســه
خودرو مطرح شد اعداد و ارقام متعادل و مورد قبولی
بهگوش میرسید اما باید دید با آشفتگی وضعیت ارز
درکشورمان شــرایط این خودروها از لحاظ قیمتی
چگونه خواهد بود .هرچه هست پیشبینی میشود که
محصوالت هاوال در کشورمان با استقبال مشتریان و
عالقهمندان به این سبک از خودروها مواجه خواهند
شــد و این برند در ایران هم همچون سایر بازارهای
مدنظر کمپانی گریت وال یکهتازی خود را آغاز خواهد
کرد و بازار را بهتسخیر خود درخواهد آورد.
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ريشهيابي علت تصادفات جادهاي در ايران؛ استاندارد جادهها ،عوامل انساني و
كيفيت خودرو در راس فهرست

مثلث مرگ ،قرباني ميگيرد

تصــادف رانندگــي،
جايگاه سومين چالش
بــزرگ ايــران را ازآن
ریحانه جاویدی
خود كرده است .آمارها
حكايــت از آن دارد
كه هرروز  43ايراني جان خود را در تصادف از دســت
ميدهند .اگرچه بررسيها نشــان ميدهد از ده سال
گذشته تاكنون روند تصادفات رانندگي در ايران ،سير
نزولي داشته اما هنوز هم تعداد افرادي كه بر اثر تصادف
ازبين ميروند ،عدد قابلتوجهــي را بهخود اختصاص
ميدهد كه نميتوان به آساني از آ ن گذر كرد .براساس
گزارشــی که پژوهشــکده بیمه مرکزی ایران منتشر
کرده است ،در میان  ۱۹۰کشــور جهان ،ایران ،پس از
کشور آفریقایی سیرالئون ،باالترین نرخ مرگومیر در
جادهها را دارد .اين ميــان تعطيالت دوهفتهاي نوروز،
در افزايش آمار تصادفهاي جادهاي نقش بهســزايي
دارد .آمارهاي منتشرشــده از ســوي پزشكي قانوني
كشور نشــان ميدهد در ســفرهای نوروزی سال ۹۶
تعداد  ۸۷۴نفر درتصادفات رانندگی کشته شدند كه
براساس اعالم سندیکای بیمهگران ایران ،این تصادفات
تنها با پرداخت دیه کشتهشدگان  ۱۸۳میلیارد تومان
هزینه برای شــرکتهای بیمه داشته است درهمین
حال براساس آمار سازمان پزشکی قانونی ،در  ۱۰سال
گذشته  ۱۱هزار و  ۸۷۰نفر در تصادفات نوروزی کشته
شدهاند كه بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در ایام
نوروز مربوط به سال  ۸۷با هزار و  ۵۳۵کشته و کمترین
آن مربوط به سال  ۹۶با  ۸۷۴کشته بوده است .گذشته
از تلفات آنطور كه مســعود حبیبی ،رئیس سازمان
جوانان جمعیت هالل احمر ایــران ،پیش از این گفته
بود ،در اثر تصادفات جــادهای روزانه صد نفر به تعداد
معلوالن در سراسر کشور اضافه میشود .عوامل انساني،
غير استاندارد بودن جادهها و كيفيت پايين خودروها از
عواملي است كه همواره از سوي كارشناسان بهعنوان
سه راس مثلث تصادف در ايران مطرح ميشود .عواملي
كه نميتوان بهطور دقيق مشخص كرد سهم هركدام
توكشــتار جادهاي در ايران بيشتر از
چه اندازه در كش 
ديگري است بلكه هر سه بهعنوام مكمل عمل كرده تا
ايران همچنان در جايگاه بــاالي تصادفات جادهاي در
دنيا باقي بماند.
ريشهيابي تصادفات سال گذشته

براساس آماری که پلیسراه منتشر كرده است ،در طرح
نوروزی سال  96در جادههای برونشهری ،عدم توجه به
جلو از سوی راننده مهمترین علت بروز حوادث رانندگی
بوده اســت ،بهطوری که  994فقره از تصادفات به این
دلیل رخ داده است .پس از عدم توجه به جلو ،تخطی از
سرعت مطمئنه با  674فقره تصادف در رتبه بعدی علل
بروز تصادفات رانندگی قرار دارد.
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ســومین عامل با  416فقره مربوط به انحراف به چپ
است و در رتبه چهارم نیز عدم رعایت حقتقدم منجر
به وقوع  391فقره تصادف رانندگی شده است ،خستگی
و خوابآلودگی راننده نیز علت  166فقره تصادف بوده
اســت و دقیقا همین تعداد تصادف نیز بهدلیل ناتوانی
راننده در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است .هفتمین
عامل نیز عدم رعایت فاصلــه طولی در حین رانندگی
است ،این عامل گرچه منجر به وقوع  98فقره تصادف
تشخیص داده شده است ،اما تنها دلیل در میان حوادث
رانندگی است که در مقایسه با طرح نوروزی سال 95
رشد  18درصدی داشته است.
جايگاه ايران در تصادفات جادهاي

با اينحال ميان مســئوالن نســبت به عوامل اصلي
بروز تصــادف رانندگي ،اتفاق نظر وجــود ندارد .تقي
مهري ،رئیس پلیــس راهور ناجا ،معتقد اســت 50
درصد تصادفات فوتــي كه در تعطيــات نوروز 97
رخ داد ،ناشي از خســتگي و خوابآلودگي رانندگان
بوده و نقش عوامل انســاني در باال بــودن تصادفات
منجر به فوت ،بيشتر از ساير عوامل است،او بيان كرد:
«وقتی آمار علت وقوع تصادف در نوروز امسال با سال
گذشته مقایسه میشود به این تحلیل میرسیدم که
مسافران در بازگشــت به محل سکونتشان نسبت به
سال قبل خستهتر و بیحوصلهتر هستند .درحالي كه
محمدحسین حمیدی ،رئیس پلیس راه کشور اعتقاد
دارد كه نميتوان بهطور قطعي باال بودن تلفات ناشي از
تصادف رانندگي در ايران را به گردن يكي از سه عامل
اصلي يعني عوامل انساني ،عدم استاندارد بودن جادهها
و كمكيفيتي خودروها انداخت .او درباره اين موضوع
گفت« :در نوروز گذشــته و از تاریخ  25اسفند  95تا
 15فرودین  ،96حدود  700نفر جان خود را از دست
دادند و بیش از  4300نفر هم مجروح شدند .عمدهترین
تصادفات در دوطرفه ســبقت و انحراف به چپ و در
آزادراهها خستگی و خوابآلودگی و عدم توجه به جلو
بود که معموال بهصــورت تکخودرویی اتفاق افتاده و
عمدتاً خودروهایی که کیفیت خوبی نداشــته ،بدنی
مستحکمی ندارند و از سیستم ایمنی باالیی برخوردار
نیستند بیشترین تلفات را داشتند».
او درباره وضعیت کشتههای ســوانح جاده در ایران در
مقایسه با سایر کشــورهای دنیا افزود« :ما در گذشته
اصال وضعیت خوبی نداشتیم و حدود  28هزار کشته
در یکسال داشتیم و خوشبختانه امروز از حالت بحرانی
آن زمان خارج شــدهایم .درحال حاضر براســاس دو
شاخص این وضعیت ســنجیده میشود؛ شاخص اول
براساس نسبت کشتههای ترافیکی به جمعیت کشورها
اســت که در این شــاخص باتوجه به درنظر نگرفتن
تعداد خودروها ،تعداد رانندگان و شــاخصهای دیگر
ترافیکی ،نمیتوان انتظار نتایج منطقی از آن داشــت؛

در این شاخص کشــورهایی که خودروی قابلتوجه
نداشــته و اص ً
ال ترددهای ترافیکی در آنها بارز نیست
بهنسبت سایر کشورها در وضعیت بهتری قرار دارند و
در این شاخص ،به تلفات ترافیکی بهمثابه تلفات ناشی
از سل ،وبا و بیماریهای مختلف نگاه میشود .در این
مقیاس و شاخص ،ایران پنجمین کشور دنیا است ولی
در روش معتبر بینالمللی دوم که در مباحث ترافیکی از
آن استفاده میشود ،هم عدد کشتههای ترافیکی و هم
تعداد خودروها برای بهدست آمدن یک معیار منطقی
درنظر گرفته میشود؛ در این شاخص ،تعداد کشتههای
ترافیکی بهازای هر  10هزار وســیله نقلیه اندازهگیری
میشود و براساس این شاخص ،امروز ما از متوسط آسیا
و دنیا شرایط بهتری داریم».
حميدي بيان كرد« :در این شاخص ،بهازای هر  10هزار
وسیله نقلیه ،بهطور میانگین در آسیا  9.5نفر جان خود
را از دست میدهند و میانگین این شاخص برای کل دنیا
حدود  6.5است و این درحالی است که در ایران ب هازای
هر 10هزار وسیله نقلیه 5.1،نفر در سوانح ترافیکی جان
خود را ازدست میدهند .البته این آمار برای کشورهای
اروپایی 2.5 ،نفر بهازای هر  10هزار وسیله نقلیه است.
پس یعنی وضعیت ما در مقایسه با دنیا و آسیا ،در وضع
بهتری است و با کشورهای اروپایی فاصله داریم و این
درحالی است که این کشــورها ،وضعیتشان بهلحاظ
جادهها ،وضعیت خودروها ،مقررات و قوانین راهنمایی
و رانندگی ،سیستمهای کنترلی و سیستمهای امداد و
نجات با ما کام ً
ال متفاوت است».
عامل اصلي تصادف رانندگي در ايران چيست؟

رئيس پليس راه كشور ،درباره سهم هركدام از عوامل
موثر در تصادف رانندگي گفت« :بهصورت کلی گفته
میشود سه عامل در بروز تصادفات اثرگذارند؛ انسان،
خودرو و جاده؛ ولی تحقیقات جهانی نشــان میدهد
عوامل متعددی در تلفات ترافیکی ازجمله پیشگیری
از تصادفات ،پیشگیری از تلفات پس از تصادف و ...در
بروز تلفات موثر اســت ولی براساس دادههای تجربی،
عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز سوانح جادهای
دارد .در بســیاری از کشورهای دنیا ســهم این عامل
 50تا  60درصد است و مابقی این ســهم به خودرو و
جاده تعلق میگیرد .امروز در برخی کشــورهای دنیا
شاهد شرکتهای خودروســازی مدرنی هستیم که با
ضمانت میگویند طی چند ســال آینده خودروهایی
را به بازار عرضه میکنند کــه در هیچ حالت و در هیچ
سانحه و تصادفی ،سرنشین داخل آن کشته نشود .خب
ما با چنین موضوعاتی فاصله زیادی داریم و نمیتوانیم
کمکاری در حوزه خودرو را بر عامل انسانی بیندازیم؛ باید
بگویم عامل انسانی در خیلی از سوانح مقصر نیست؛ در
برخی موارد راههای ما ایمن نیستند؛ حاشیه امن ندارند
و در این جادهها اولین خطای راننده آخرین خطای او

خواهد بود؛ مثل جادههای کوهستانی؛ در همین جاده
چالوس اگر راننده به هر دلیلی از جاده خارج شود دیگر
کار تمام است .در چنین شــرایطی میتوانیم بگوییم
عامل انسانی صددرصد مقصر است؟! بههیچ وجه.
حميدي افزود «وقتی یک راننده ناخواســته عطسه
میکند آنهم در شرایطی که با سرعت 90تا95کیلومتر
درحال رانندگی است یعنی در هر ثانیه  15متر خودرو
در جاده جابهجا میشود؛ یعنی با یک عطسه ممکن است
شما از الین خود ناخواسته خارج شوید؛ خب امروز در
شرایطی هستیم که دنیا برای چنین مواردی فکر کرده
و راهکار ارائه داده؛ امروز جادهها در برخی نقاط دنیا به
اندازهای ایمن شدهاند که اگر خدای ناکرده خودرو به
هردلیلی از جاده خارج شد ،این اتفاقات تلخ رقم نخورد.
در بحث خودرو هم همین است؛ مث ً
ال برخی شرکتهای
خودروساز دنیا برای سال  2030خودرویی را طراحی
کردهاند که در تردد با هر سرعتی و در هر نوع حادثهای
سرنشین آن دچار سانحه نمیشود .آیا واقعاً در کشور
ما اینطور است؟  40درصد از سوانح ما از نوع واژگونی
است؛ یعنی سانحه تکخودرویی؛ این بهمعنای آن است
که یا درحال تردد با موبایل بوده ،یا حواس راننده پرت
شــده یا اینکه خواب بوده و متوجه نبوده است .نکته
جالب اینجا است که در همین نوع از سوانح ،عمده تلفات
انسانی به خودروهایی اختصاص دارد که سیستمهای
ایمنی آنها دچار ضعف است .یا بدنه ضعیف است .این
درحالی اســت که حتی خیلی از خودروهای  10سال
کارکرده وارداتی ایمن که در کشور درحال تردد هستند،
در چنین سوانحی ،هیچ مشکلی برای سرنشینان آن
بهوجود نمیآید ولی در همین خودروهای ضعیف در
همان سانحه بهیکباره تمام سرنشینان جان خود را از
دست میدهند.
رئيس پليس راه كشور در ادامه با بيان يك مثال درباره
ضرورت امنيت خودروها ،تاكيد كرد« :ما نمونه داشتیم
که یکی از افراد معــروف و دوستداشــتنی وقتی با
خودروی خود و بهرغم داشــتن سرعتی بیش از 170
کیلومتر از جاده خارج شد و هیچ اتفاقی برای وی رخ نداد

و تنها چند خراش سطحی برداشت .چرا؟ چون سیستم
ایمنی خودرو بهخوبی عمل کرده بود .ایربگهای متعدد،
طراحی بدنه و ...بهگونهای بود که اجازه نداد اتفاق تلخی
برای سرنشــین خودرو رخ دهد ولی در همان جاده،
خودرویی داشتیم که با  80کیلومتر بر ساعت ،از مسیر
خارج شد و هر  4سرنشین آن جانشان را ازدست دادند.
خب آیا اینجا فقط عامل انسانی مقصر است؟ البته که نه؛
در برخی موارد صددرصد عامل انسانی مقصر است و در
برخی موارد راه و خودرو».
نقش سرمايهگذاري در كاهش تصادفات

محمدحســین حمیدی ،درباره ميزان سرمایهگذاری
برای کاهش تلفات و سوانح ترافیکی افزود« :بین  6تا
 7درصد درآمد ناخالص ملی ،هرساله هزینه تصادفات
میشود؛ عدد بزرگی که نمیشود از کنار آن بهراحتی
گذشت؛ شــما در دنیا نگاه کنید برای کاهش تلفات
ترافیکی چهکار میکنند .آنهــا میگویند برای حفظ
وضعیت سال گذشــته و ارتقاء ایمنی و کاهش تعداد
کشــتههای ســوانح ترافیکی ،بهازای کاهش هر یک
نفر در این ســوانح ،اعداد هنگفتــی را درنظر گرفته و
هزینه میکنند .مث ً
ال این آمار برای هر نفر تقریباً بین
 500میلیون تومان یا یک میلیارد تومان است که باید
برای بهبود وضعیت جادهها ،خودروها ،سیســتمهای
نظارتی ،فرهنگســازی و ...هزینه شود .این کار یعنی
با برنامهریزی کامل میخواهند به اهداف خود در یک
سیستم ســرمایهگذاری برســند .بههر حال تصادف
ممکن است اتفاق بیفتد ولی میشود با سرمایهگذاری
در ابعاد مختلف کاری کرد که تلفات نداشته باشیم یا به
حداقل ممکن برسیم .باید بدانیم ارتقاء ایمنی در صنعت
خودرو و جادهها ،حتماً با تذکر انجام نمیشود و نیازمند
سرمایهگذاری جدی در این بخش هستیم.
او افزود« :در سالهای اخیر ساالنه بین  10تا  12درصد
رشد تردد را در جادههای کشور داشتیم؛ مثال در نوروز
گذشــته بیش از  10.5درصد افزایش تردد داشتیم و
امسال هم در  11ماه گذشــته بیش از  12درصد رشد

ترددهای جادهای را داشتهایم؛ خب این افزایش تردد
یعنی افزایش ترافیک؛ افزایش ترافیک یعنی افزایش
برخورد و حادثه؛ خوشبختانه بهرغم تمام این افزایشها
شاهدیم که میزان تلفات ترافیکی ما کاسته شده و این
مرهون زحمات بسیاری است که خیلی از دستگاهها در
این بخش متحمل شدهاند ولی واقعیت این است که از
این میزان هم باید تا اندازه زیادی کاسته شود.
چند نقطه حادثهخيز در ايران داريم؟

رئيس پليس راه كشــور درباره نقاط حادثهخيز ايران
بيان كرد« :پیش از این بیش از  5هزار نقطه حادثهخیز
در جادههای کشــور داشتیم و خوشــبختانه نزدیک
به  2هزار نقطه اصالح شــد و االن حدود  3400نقطه
حادثهخیز وجود دارد؛ در  1500نقطه حادثهخیز از این
نقاط 5300 ،نفر در یک بازه  3ساله جان خود را ازدست
دادهاند؛ ما بارها گفتهایم اگر بهدنبال اقتصاد مقاومتی،
افزایش نشاط جامعه ،خدمت بیشتر به مردم هستیم باید
در این نقاط سرمایهگذاری کنیم؛ این نقاط تنها نقاطی
هستند که شناسایی شدهاند و ما نقاط بسیاری داریم
که مستعد حادثه هستند و اینکه تا امروز در آنها سوانح
تلخی اتفاق نیفتاده دلیل بر ایمن بودن آنها نیست؛ باید
قواالنصاف کارهای زیادی در حوزه راه انجام
گفت الح 
شده ولی از آنسو هم کارهای زیاده هنوز مانده که باید
برای انجام شدن آن در این حوزه سرمایهگذاری کرد.
او افزود« :از طرف دیگــر در حوزه خودروها نیز امروز با
گذشته که اغلب خودروهای درحال تردد پیکان بود،
فرق زیادی کرده ،چراکه امروز سرعت تردد خودروها
افزایش یافته و بالتبع شــدت برخوردها و سوانح هم
بیشتر شده؛ متاسفانه در بسیاری موارد وقتی ما سوانح
و تصادفات را بررســی و تحلیل میکنیم به این نتیجه
میرســیم که نباید در این حوادث فوتی میداشتیم
ولی بهدلیل کیفیت پایین این خودروها شاهد تلفات در
حوادثی هستیم که میتوانست بدون فوتی باشد .تقریباً
فکر میکنم در صنعت خودرو فقط درحال شعار دادن
هستیم و اتفاقی خاصی نیفتاده».
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گزارش

تشریح وضعیت امدادرسانی هالل احمر و شرکتهای
امداد خودرویی

نوروز  97در جادهها
چه خبر بود

تعطیالت نوروز امســال هم با حوادث تلخ و شیرینش
بهپایان رســید و بهدلیل افزایش قابلتوجه سفرهای
نوروزی ،حوادث جادهای همچون ســالهای گذشته،
ســهم نخســت را در ماجراهای تلخ نوروزی داشت .از
تصادفات پرخطر رانندگی گرفته تا خرابی خودروها و
در جاده ماندن مسافرانی که مجبورند در روزهای نسبتا
سرد روزهای ابتدایی فروردین در راهها بیتوته کنند .در
این میان عالوه بر نیروهای امدادی هالل احمر ،امدادهای
خودرویی در جادهها نیز نقش مهمی را در امدادرسانی به
مسافران نوروزی ایفا کردند.
میزان سفرهای نوروز97

گرچه بنا به اعالم وزارت راه و شهرسازی شش میلیون و
 78هزار و  331نفر در تعطیالت نوروزی امسال در بخش
جادهای تردد کردند و این میزان نسبت به مدت مشابه
 2سال گذشته کاهش یافته است ،اما سردار تقی مهری،
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره
به افزایش تعداد خودروها و وضعیت جوی مساعد نوروز
امسال نسبت به سال قبل گفت :درمجموع این عوامل
سبب شد تا تعداد ســفرها در طرح نوروزی امسال ۱۵
درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یابد .رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در عینحال
از افزایش ســه درصدی تعداد کشتهشدگان حوادث
رانندگی در طرح نوروزی امسال خبر داد.
البته بهگزارش خبرگزاری خانه ملت ،سید حسن علوی،
رئیس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس با
لونقل عمومی در ایام نوروز ،نیز از
اشاره به وضعیت حم 
ورود
به
باتوجه
نوروز
ایام
در
هوایی
افزایش سفرهای
ATR
های جدید به کشور خبر داد و گفت :بهرغم افزایش تردد
با خودروهای شخصی در سال جاری میزان تصادفات
جادهای کاهش یافته است.
امدادرسانی هالل احمر به مسافران نوروز

در این بین جمعیت هالل احمر در قالب نیروهای امداد
و نجات ،جوانان هالل احمر ،داوطلبان و ،...در سفرهای
ایمن هموطنان در همه فصول بهویژه ایام نوروز نقش
پررنگ هر ساله خود را ایفا کرد .بهگفته مرتضی سلیمی،
رئیس ســازمان امداد و نجات ،در  20روزه ٢٤ ،اسفند
 ٩٦تا  ١٣فروردیــن  ۴۷۵۸ ،مورد ماموریت از ســوی
هاللاحمر انجام و به  ۵۴هزار و  ۵۷۱نفر از ســوی این
سازمان امدادرسانی شده است و  ۲۱۹۰مصدوم از سوی
امدادگران هالل احمر به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
او با بیان اینکه به  ۳۴هزار و  ۹۶۳نفر بهصورت سرپایی
خدمترسانی شده اســت ،گفت :درمجموع  ۱۵هزار و
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 ۶۷۳نفر نیز اسکان داده شدند که از میان آنها  ۸۳۴نفر
هم اســکان اضطراری یافتند و ۱۴هزار و  ۸۳۹مسافر
نوروزی از سوی ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر اسکان داده شدند.
بهرفتتغییررفتارترافیکی

ازجملــه طرحهای ملی ســازمان جوانــان جمعیت
هاللاحمر که با هدف فرهنگســازی در زمینه سفر
و کاهش تلفات جادهای هرســاله در ایام نوروز برگزار
میشود ،طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی
بود .نوروز امسال هم هجدهمین مرحله طرح ملی ایمنی
و سالمت مسافران نوروزی از تاریخ  ٢٨اسفندماه  ٩٦تا
 ١٤فروردینماه  ٩٧بهمدت  ١٦روز اجرا شد.
مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان هاللاحمر با اشاره
به مراجعه ٢میلیون و ٣٠٠هزار مســافر به پایگاههای
سازمان جوانان در سراسر کشور گفت :تاکنون ١٩٠هزار
نفر میثاقنامه کمپین «نه به تصادفات» را امضاء کردند.
بهگفته رئیس سازمان جوانان هاللاحمر ،در این کمپین
سعی میشود تا با کمک ۲۰هزار داوطلب در یکهزار
پایگاه این ســازمان ،خطرات حادثهســاز به مسافران
گوشزد شود .حبیبی گفت :براساس آمار پلیس۷۰درصد
تصادفات و سوانح رانندگی بهدلیل خطای انسانی رخ
داده است که میتوان با ارتقاء فرهنگ رانندگی در کشور
تلفات را کاهش داد .براســاس آمار د ر سال  ۸۴میزان
فوتیهای سوانح رانندگی در کشور به حدود ۲۲هزار نفر
میرسید که این آمار د ر سال گذشته به ۱۶هزار فوتی
رسیده است.
طرح نوروزی امداد خودرو

از آنجایی که هرساله سهم باالیی از امدادهای نوروزی
سهم خودروهایی است که بهدلیل نقص فنی در جادهها
ماندهاند ،شــرکتهای امدادرسانی به خودرو نیز نقش
پررنگی را در خدماترسانی در نوروز امسال ایفا کردند
و در نوروز امسال امدادرسانی شبانهروزی به خودروهای
در راه مانده نوروزی انجام شد.
در همین رابطه سیدمهدی حسینی نیری گزارشی از
طرح نوروزی امداد خودروهای کشــور از  ۲۵اسفند تا
 ۲۵فروردین ارائه داد و گفت :در این طرح  ۴۳شــرکت
زیرمجموعه انجمن صنفــی امداد خــودرو با ۳۴۰۰
خودروی امدادی در  ۳۱اســتان کشور خدمترسانی
(حمل و امداد فنی) ارائه دادند .او گفت :همه مسافران
نوروزی قبل از سفر میتوانســتند با ارسال عدد  ۴۴به
سامانه پیامکی  ۰۲۱۶۴۲۱اقدام به دریافت کد سریال
خدمات نوروزی رایگان کنند؛ همچنین اگر خودروی

مسافران نوروزی در سراسر کشور دچار مشکل میشدند
نیز مردم میتوانستند بهصورت  ۲۴ساعته با شمارههای
تلفــن  ۰۲۱۵۳۸۹۱و ۰۲۱۵۳۸۹۲و  ۱۵۹۳تمــاس
بگیرند تا نزدیکترین امداد خودرو به محل خرابی ماشین
اعزام شود .او ادامه داد :درصورتی که مسافران نوروزی از
کیفیت خدمات ارائهشده یا هزینههای تعمیرات شکایتی
داشته باشند میتوانند به این دو شماره تلفن و همچنین
شماره تلفن  ۲۴ساعته ۰۲۱۵۳۸۹۱ ،تماس بگیرند و
شکایت خود را ثبت کنند .رئیس انجمن صنفی امداد
خودرویی کشور افزود :این طرح برای نخستینبار از ۲۵
اسفند تا  ۲۵فرودین در سراسر کشور اجرا شد.
هشدار امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای
نوروزی

از ســوی دیگر امداد خودرو ایران در آستانه سفرهای
نــوروزی با صــدور اطالعیهای ،نســبت بــه فعالیت
شرکتهای غیرمجاز امدادی به هموطنان هشدار داد.
در این اطالعیه آمده بود« :در آستانه تعطیالت سال نو
و آغاز سفرهای نوروزی ،مشاهده شده فعالیت تبلیغاتی
برخی انجمنها و شرکتهای متفرقه افزایش پیدا کرده
و با عناوین اغلب نادرست ،سعی در دریافت وجه بهاشکال
مختلف از هموطنان دارند ،حــال آنکه در برابر دریافت
این وجوه ،خدمات خاص یا مناسبی به دارندگان خودرو
ارائه نمیشود .شرکت امداد خودرو ایران ضمن هشدار و
آگاهی به هموطنان بهویژه دارندگان محصوالت گروه

صنعتی ایرانخودرو از آنان میخواهد تا تحت تاثیر این
اقدامات و تبلیغات کاذب قرار نگرفته و درصورت نیاز،
خدمات امدادی را تنها از طریق شماره تماس سراسری
 ۰۹۶۴۴۰مطالبه کننــد .همچنین که خدمات پس از
فروش ایرانخودرو ازجمله خدمــات امدادی ،در دوره
گارانتی محصوالت کامال رایگان بوده و دارندگان خودرو
در دو ســال نخســت پس از خرید محصول میتوانند
بدون پرداخت وجه ،از خدمات امدادی استفاده کنند.
این خدمات شامل خدمات بالینی و حمل است و پس
از اتمام دوره گارانتی خودرو نیز ،تمامی خدمات طبق
تعرفههای مصوب به مشتریان ارائه خواهد شد .بهمنظور
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی امدادهای متفرقه،
تمام ناوگان امداد شــرکت امداد خودرو ایران منقوش
به دورنویسی مشخص با برچسب کد امدادگر ،شماره
تماس و چراغگردان بوده که پیش از رسیدن امدادگر،
مشــخصات خودروی امدادی و کد امدادگر از طریق
پیامک برای امدادخواه ارسال میشود.
پس از پایان عملیات امدادی ،ضمن ارائه فاکتور رسمی،
پیامکی نیز حاوی شــرح اقدامات صورتگرفته برای
مشتری ارسال و در صورت رضایت نداشتن از خدمات
انجامشــده ،مراتب را از طریق تماس تلفنی یا ارسال
پیامک اعالم و پیگیری کنند».
شرکتهای خودرویی و امداد نوروزی

درحالی که در ایام نوروز فعالیت اغلب ادارات و کارخانهها

در حالت نیمهتعلیق و تعلیق بودند ،اغلب شرکتهای
امدادی متعلق به خودروسازان کشور فعالیتهای خود
را در این بازه زمانی گسترش دادند تا به خودروهای دچار
نقص فنی در این ایام خدمات الزم را ارائه کنند.
در همین باره رضا حســینی ،مدیرعامل خدمات پس
از فروش ایران خودرو (ایساکو) گفت :در ارائه خدمات
امداد خــودرو ایران ،اولویت و تاکید ما بر رفع اشــکال
خودرو در محل هست تا هموطنان و مسافران نوروزی
بتوانند به ســفر خود ادامه دهند .بهگفته او در خدمات
نوروزی امسال بیش از  ۸۰درصد امدادهای ارائهشده در
محل بوده و تنها  ۲۰درصد شامل حمل به نمایندگی یا
تعمیرگاه مورد نظر مشتری شده است؛ همچنین میزان
استفاده هموطنان از خدمات امداد خودرو ایران افزایش
پیدا کــرده و ارائه خدمت به  ۱۵۰۰خــودرو غیر ایران
خودرویی نیز از این مسئله ناشی شده است.
همچنین بهزاد پناهی مدیرعامل شرکت امدادخودرو
ســایپا نیز از ارائه خدمات نوروزی این شرکت در ایام
نوروز خبر داد و گفت :بهرغم افزایش 12درصدی حجم
سفرهای نوروزی در سال جاری نسبت به مدت مشابه
سالگذشته،شبکهامدادخودروسایپاتوانستهمدتزمان
انتظار برای امداد نوروزی سایپا به مشتریان را در سطح
سال قبل حفظ کند.
همچنین گروه بهمن نیز طرح امداد نوروزی خود را از28
اسفند  96تا14فروردین  97به تمامی مشتریان شرکت
بهمن موتور در ایام نوروز ارائه کرد.

این طرح در 50نمايندگی منتخب و تعمیرگاه مرکزی
گروه بهمــن در ایام نوروز از ســاعت  8صبــح تا  18و
همچنین تعداد  52تیم مستقر امدادی در محورهای
مواصالتی و مسیرهای پرتردد در سراسر كشور ،ورودی
و خروجی شــهرها و جایگاههای پلیــس راه بهصورت
شبانهروزی بهاجرا گذاشت.
بهروزرسانی ابزار و تجهیزات و همچنین ارسال قطعات
پرمصرف امــدادی ،همــکاری کانــون جهانگردی و
اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران با شرکت گروه بهمن
برای پوشــشدهی خدمات امداد در این ایام ،معرفی و
اطالعرسانی طرح کشیک نوروزی به مشتریان از طریق
سایت ،رسانهها و همچنین توزیع تراکت طرح در بین
مشتریان و نظرسنجی از مشــتریان درخواستکننده
خدمات امدادی از جمله اقدامات صورتگرفته در این
طرح بهشــمار میآید .در این میان شرکتهای دیگر
خودرویی در کشــور نیز اقداماتی را بــرای حمایت از
مشتریان خود در ایام نوروز انجام دادند .در همینباره برای
نخستینباردرکشورحملرایگانتمامیخودروهایغیر
گارانتی در طرح امداد نوروزی  97مدیران خودرو انجام
شد .مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش شرکت
مدیران خودرو اظهار داشت :شرکت مدیران خودرو در
طرح امداد نوروزی  97که از امروز  27اسفند آغاز و تا 14
فروردین  97ادامه دارد با ایجاد  110پایگاه امداد جادهای
خدمات پشتیبانی را به تمامی خودروهای دارای گارانتی
و غیر گارانتی مسافران نوروزی ارائه کرد.
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خبر

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

امضای قرارداد نهایی
جوینت ونچر نووارس  ،رایزکو
قــرارداد نهایی جوینت ونچــر نــووارس و رایزکو در
روزهای پایانی سال  1396امضا شد.این جوینت ونچر
در ســال  97فعالیت خود را به صورت رسمی در ایران
آغاز می کند.
در اوایل اسفندماه سال  1395تفاهم نامه اولیه سرمایه
گذاری مشترک (تاسیس جوینت ونچر) مابین شرکت
فرانسوی نووارس (مکاپالست سابق) و هلدینگ رایزکو
به منظور تولید قطعات پالســتیکی با فن آوری باالی
خودرو در ایران ,با حضور جناب آقای دکتر آهنی سفیر
وقت جمهوری اســامی ایران در پاریس و جمعی از
مدیران شرکتهای رنو  -نیسان و پژو  -سیتروئن امضاء
شد .پس از یک سال از امضاء این تفاهم نامه و برگزاری
مذاکرات متعدد بازرگانی و حقوقی مابین دو شرکت و

26

علیرغم فضای مبهم موجود در روابط سیاســی و بین
الملل کشــور ,قرارداد نهایی این ســرمایه گذاری در
روزهای پایانی سال  96امضاء شد تا این جوینت ونچر
بتواند در ماه های ابتدایی سال جاری فعالیت رسمی و
کسب و کار خود را در ایران آغاز کند.
شرکت نووارس که در اواسط سال  2017پس از خرید
 100%ســهام شــرکت  Key Plasticنام خود را از
مکاپالســت ( )Mecaplastبه نووارس ()Novares
تغییر داد از قطعه ســازان به نام جهانــی و دارای فن
آوری باال در زمینه تولید قطعات پالســتیکی موتوری
و قطعات تزیینــی داخلی و خارجی خــودرو بوده که
با بیش از  42ســایت تولیــدی و  12مرکز  R&Dدر
 21کشــور دنیا از تامین کنندگان اصلی شــرکتهای

TOYOTA, RENAULT-NISSAN, PSA, VW

و سایر خودروسازان به نام جهانی است.
از ویژگی های انحصاری و متمایز این سرمایه گذاری
مشترک تعهد شــریک خارجی در به اشتراک گذاری
بازار جهانی خود جهت صــادرات  % 30از محصوالت
تولیدی جوینت ونچر است.
جوینت ونچر نووارس – رایزکــو فعالیت تولیدی خود
را در نیمه اول سال جاری با تامین قطعات پالستیکی
موتوری و خودرویی برای شــرکتهای رنوپارس ,ایران
خودرو و ســایپا در منطقه صنعتی صفادشــت تهران
آغاز و در فاز اول برنامه کسب و کار خود و طی  2سال
اشتغالزایی حداقل  300نفر بطور مستقیم را به همراه
خواهد داشت.

پرونده

برون مرزی

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

گرندپری استرالیا
برندگان و بازندگان
گرندپری اســترالیا همهچیز داشــت؛ با اینحال نواقص
بزرگی هم در آن بهچشم خورد .دلشکستگی برای تیم
هاس ،اجنههای نرمافزاری مرســدس و یک کنارهگیری
ناشی از یک کیسه پالستیکی و از همه مهمتر گواه واقعی بر
این موضوع بود که ما در فصل  2018یک مبارزه قهرمانی
سهجانبه خواهیم داشت.
خوششانسیبزرگفتل

بیان این مطلب شاید عجیب باشد ،اما سباستین فتل در
این آخر هفته در گرندپری استرالیا بهطور آشکاری قوی
نبود .در اکثر بخشها از همتیمیاش کیمی رایکونن که
یکی از قویترین عملکردهایش را داشت ،کندتر بود .مرد
آلمانی در تایمگیری نتوانست ردیف اول را از آن خود کند
و در بخش اول مســابقه نیز از مبارزه با لویس همیلتون و
کیمیرایکوننبازماند،امادرواقعاینعملکردضعیفبهنفع
او شد ،بهطوری که فراری ریســک کرد و او را در مقایسه
با رقبایش مدت طوالنیتری در پیست نگه داشت و این
باعث شد که درنتیجه اعمال سیفتی کار مجازی بهدلیل
تالش داورها برای خروج ماشین رومن گروژان از پیست،
او در یک موقعیت ایدهآلی قرار داشته باشد .این رویداد که
مصادف بود با یک اختالل در سیستم نرمافزاری مرسدس،
منجر به این شد که فتل در پیست ملبورن که سبقت در آن
دشوار است پیشرو مسابقه شود و بعد از آن با حفظ جایگاه،
برای دو سال پیاپی پیروز گرندپری استرالیا باشد .با این کار،
او بعد از مایکل شوماخر و همیلتون سومین راننده در تاریخ
فرمول یک شد که  3هزار دور پیشرو مسابقه بوده است؛
همچنین او در تعداد پیروزی برای فراری با همتیمیاش
کیمی رایکونن برابر شد ،آنهم با  71مسابقه کمتر نسبت
به او .البته صدمین پودیوم در فرمول یک نیز رکورد بدی
برای او نیست.
همکاری مک الرن ـ رنو

فرناندو آلونسو اعتراف کرد که بخت با آنها یار بود ،اما آنها از
فرصتهای پیشآمده نهایت استفاده را کردند و در اولین
مسابقه با موتور جدید شریکشان رنو ،بهترین امتیازی را
که در طول سه سال با هوندا کسب کرده بودند را ،در یک
مســابقه از آن خود کردند 5 .امی آلونسو و  9امی استافل
وندورن در استرالیا ،ششمین امتیاز دوگانه در دو سال اخیر
را برای مکالرن بهارمغان آورد؛ همچنین این اولین امتیاز
آنها در گرندپری استرالیا از سال 2014بود ،یعنی وقتی که
کوین مگنوسن و جنسن باتن با موتور مرسدس دوم و سوم
شدند .بعد از سالهای سخت با هوندا ،آلونسو موتور رنو را
تحسین ،و آنرا با عبارت «احساس متفاوت» توصیف کرد.
او از «قادر بودن به حمله» خوشحال بود و عقیده داشت که
«امسال خیلی سرگرم کننده خواهد بود» .هر چقدر که
برای آلونسو سرگرمکننده است ،امیدواریم برای بقیه ما
سرگرمکنندهتر باشد .هدف بعدی :ردبول.
امیدبهمبارزهسهجانبه

اکثر گفتوگوهایــی که در آخر هفته ملبــورن ردوبدل
شــد در اطراف عبارت «امید برای داشــتن یک مبارزه
سهجانبه بر سر قهرمانی جهان در سال  ،»2018متمرکز
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بود .خوشحالکننده اینکه ،این امیدها براساس مشاهدات
ملبورن میتواند درست باشد .بهنظر میرسد که مرسدس
برتری اندکش را حفظ کرده است ،اما فاصله فراری با آنها
خیلی زیاد نیست .ردبول اکثر زمان مسابقه را در ترافیک
ســپری کرد ،اما زمانی که دنیل ریــکاردو هوای تمیزی
پیدا کرد ،سریعترین دور مسابقه را زد .ردبول همچنین
در تایمگیری نیز سریع بهنظر میرسید .مدیر تیم ردبول
کریستین هورنر گفت که تیم چیزهای زیادی برای نشان
دادن دارد ،و از طرفی توتو ولف مدیر مرســدس نیز اصرار
داشت که امسال مبارزه سهجانبه خواهیم داشت .توتو ولف
گفت:مادرانتهایمسابقهوزمانیکهدنیلدرتعقیبکیمی
سعیدرسبقتازاوداشت،یکتایمبنفشمهیجازاودیدیم
و فراری پیروزی عادالنه ای را کسب کرد .تابلو پیش رو امروز
و تاکنون چنین بهنظر میرسد که ما در فصلی هستیم که
میتوانیم برندگان متفاوتی را ببینیم .من انتظار دارم که این
سه تیم در کورس قهرمانی باشند.
سائوبرشاگردخوبفراری

زندگی کردن با انتظاراتی به بلندای آسمان ،هرگز آسان
نیست ،اما ،تا اینجای کار ورود به دنیای فرمول یک با تیم
سائوبر برای چارلز لکلرک قهرمان فرمول دو آنهم با یک
شروع دلگرمکننده خیلی خوب بود .او ممکن است زیاد
جلب توجه نکرده باشد ،اما در مقابل یک همتیمی باتجریه
یعنی مارکوس اریکسون ،لکلرک در مدت آخر هفته و روز
مسابقه خودی نشــان داد و حتی از خودروهای دیگر هم
سبقت گرفت .داشتن یک مسابقه اول امن و کسب جایگاه
سیزدهم مهم است آنهم با یک استراتژی دو پیت استاپ و
بهکارگیریهرسهترکیبتایربهشکلپربازده،کهموناکویی
جوان بهخوبی انجام داد.
هیلو

هیلو ،محافظ جدید کاک پیت فرمول یک ،در تمرینات
زمستانی موضوع بحثهای بزرگی بود ،و بر سر این موضوع
که آیا این محافظ با روح این ورزش ســازگار اســت یا نه
اختالف نظر وجود داشت .اکثریت رانندهها اعتقاد داشتند
که از نقطهنظر ایمنی این محافظ مهم است ،درحالی که
گروه کوچکی باور داشتند که هیلو در فرمول یک جایی
ندارد .بههر حال ،در گرندپری استرالیا درحالی که توجهها
بیشترمعطوفبهخودروها،رانندههاوازهمهمهمترمسابقه
بود ،هیلو با اینکه مانند قســمتی از یک مبلمان احساس
میشد ،بهســختی جلبتوجه میکرد .با گذشت زمان،
زیبایی در طراحی بهتر خواهد شد.
مکانیکهایپیتاستاپهاس

در گاراژ تیم هاس ،در چشــم برهم زدنــی لبخندها به
اشک تبدیل شــد ،وقتی کوین مگنوسن و رومن گروژان
بهصورت متوالی بهدلیل مشکالت در پیت استاپ از مسابقه
کنارهگیری کردند .هر دو در جایگاهی بودند که بهترتیب
چهارموپنجممیشدندومیتوانستندحدودنصفامتیازات
کلفصلگذشتهرایکجاکسبکنند،اماتمریناتکمپیت
استاپمنجربهاینشدکهپیچچرخهادرحینپیتاستاپ
اصلی هر دو راننده بهدرستی بسته نشوند .این خسران برای

تیم کم بود که داوران بهدلیل فرســتادن خودرو ناامن به
پیست تیم هاس را  10هزار دالر جریمه کردند که نمکی
بود که به زخم تیم آمریکایی پاشیده شد .تیم هاس در اولین
سال حضورش در رقابتهای فرمول یک در فصل ، 2016
 6امتیاز شیرین را ازآن خود کرد .اما از آن زمان ملبورن با
کنارهگیریهای دوبل پیدرپی ،پیست خوشحالکنندهای
برای آنها نبوده اســت؛ همچنین این دومین کنارهگیری
مگنوسن در اســترالیا برای دو سال پیاپی بود .چهار سال
قبل او در اولین حضورش در مکالرن یک پودیوم درخشان
با کسب رتبه دوم برای تیم بهارمغان آورد .مدیر تیم گونتر
اشتاینر قول داد که تیم تمریناتش را برای مسابقه بعدی
بیشتر خواهد کرد و آنها میتوانند به عملکرد قویشان که
در تمام مدت آخر هفته ادامه داشت ،امیدوار باشند .این
تسلی خاطر کوچکی برای آنها خواهد بود.
نرمافزار مرسدس

داده و اطالعات در عصر مدرن یک بخش جداییناپذیر از

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

رانندهها میداد .راننده بریتانیایی گفت :این یک کار تیمی
است ،اما زمانی شما برای تهیه استراتژی یا هر چیز دیگری
بیش از حد به رایانهها ،دادهها و تکنولوژی اتکاء میکنید،
مندوستداشتمکهاینبیشتردردستانخودمباشدچون
احساسم این بود که امروز نیز مانند روزهای دیگر ،خوب
رانندگی میکردم.
سیروتکینوکیسهپالستیکیاش

سرگئی سیروتکین در اولین تجربه فرمول یک خود در آخر
هفته کار چشمگیری انجام نداد و در تایمگیری نوزدهم
شد .مسابقه او بیش از  4دور ادامه نداشت .او ترمزهایش
را از بین برد و به مسیر انحرافی کنار پیست گریخت .علت
کنارهگیری نابهنگام او چه بود؟ براساس گفته تیم ویلیامز،
مقصرچیزینبودجزیککیسهپالستیکیساندویچ.مدتی
کوتاهیقبلازمشکلمسدودشدنداکتترمزسیروتکین،
همتیمیاش لنس استرول به تیم گزارش داد که در پیچ
شماره 1کیسههای پالستیکی را دیده است که با وزش باد

تکان میخوردند.

انتظاراسترالیاییهابراییکپیروزیخانگی

استرالیاییها مدت طوالنی اســت که بر سکو رفتن یک
راننده خانگی در خاک وطن را انتظار میکشند .درواقع از
سال 1985یعنی زمانی که برای اولینبار به تقویم مسابقات
قهرمانیجهاناضافهشدندواینانتظارباچهارمشدندنیل
ریکاردو ادامه خواهد داشت .این نتیجه برابر است با بهترین
نتیجه خانگی رانندههای استرالیایی که خود او و مارک وبر
بهترتیب در سالهای  2012و  2016کسب کرده بودند .با
اینکه طرفداران استرالیایی با ناامیدی مسابقه را ترک کردند
اماحداقلیکیازآنسبقتهایبرنددنیلریکاردوکهبادیر
ترمز گرفتن انجام میشود را در هنگام سبقتگیری از نیکو
هالکنبرگ ،دیدند .راننده استرالیایی بهدلیل نقض سرعت
مجاز در زمان پرچم قرمز تمرینات ،جریمه دریافت کرد و
مبارزه را از جایگاه هشتمین شروع کرد و کیمی رایکونن در
جایگاه سوم را با نزدیکتر شدن تحت فشار قرار داد.

شماره  08اردیبهشت 29 1397

نمایشگاه

مهمترین خودروهای رونمایی شده در نمایشگاه خودروی ژنو2018

رقابت آلمانیها و سورپرایز تویوتا

یکی از جالب توجهترین اتفاقات نمایشگاه خودروی
ژنو  2018حضور آستون مارتین بهعنوان رقیب تازه
رولزرویس و بنتلی دو کارخانه مشــهور خودروساز
بریتانیایی بود .آســتون مارتین در نمایشــگاه ژنو
اعالم کرد از سال  ۲۰۲۱ماشــینهای سوپرلوکس
الکتریکی با مارک الگوندا به بازار عرضه خواهد کرد
که با محصوالت رولزرویــس و بنتلی رقابت خواهد
ی در صنعت خودرو
کرد .الگوندا یکی از نامهای قدیم 
است؛ این کارخانه در ســال  ۱۹۰۴تاسیس شد .در
سال  ۱۹۴۷آستون مارتین الگوندا را خرید اما تولید
در سال  ۱۹۵۸متوقف شد و از آن بهبعد تنها دو مدل
آســتون مارتین با این نام تولید شده است .آستون
مارتین احیای دوبــاره مارک الگونــدا را با نمایش
کانســپتی به نام «ویژن» اعالم کرد .کانســپتی که
باوجود اینکه به ماشینهای امروزی شبیه نیست اما
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بهگفته این کارخانه بهطور بالقوه نمایی از ظاهر مدل
جدید را نمایش میدهد .این ظاهر متفاوت نشــان
میدهد نگاه آستون مارتین به خودروهای لوکس با
نگاه محافظهکار رولزرویس و بنتلی متفاوت است و
از این راه میخواهد مشتری جلب کند .برد ماشین
با هر بار شارژ  ۶۴۴کیلومتر است و ماشین بهصورت
کامل خودران است .بهاحتمال زیاد الگوندا از دانش
دایملر برای تجهیز ماشینهایش به فنآوری خودران
بهره خواهد برد.
رقابت بنز و بی ام و

ماشــین جدید بنز برای نمایشــگاه ژنو ،مرسدس-
ایامجی جیتــی چهــار در کوپــه ( AMG GT
 )4-DOORبود .این خودرو که نزدیکترین رقیب
پورشــه پانامرا و آئــودی  RS7در بین محصوالت

بنز است ،ســومین مدلی اســت که ویژه ایامجی،
بخش خودروهای تقویتشده بنز ،طراحی و ساخته
میشود .ظاهر خودرو از مرسدس-ایامجی جیتی
الهام گرفته شده اما برخالف این مدل ،روی پلتفرم
سدانهای مرسدس بنز ساخته شده است .بنز مدل
جدیدش را با دو موتور هشــت سیلندر چهار لیتری
و یک موتور شــش ســیلندر ســه لیتری میسازد.
قویترین موتور  ۶۳۰اسب بخار نیرو تولید میکند
و این نیرو به هر چهار چرخ منتقل میشــود .شتاب
صفر تا صد کیلومتر در ساعت ماشــین  ۳.۲ثانیه و
حداکثر ســرعتش  ۳۱۵کیلومتر در ســاعت است.
بیام و در واکنش به رونمایی از مرسدس-ایامجی
جیتی چهار در ،ایدهای از مدل چهار در سری  ۸را
در فرم یک کانسپت بهنمایش گذاشت .این ماشین
قرار است تابســتان  ۲۰۱۹به بازار عرضه شود و در

کنار مدل کوپه و کانورتبل (روباز) ،ســومین مدل
از ســری  ۸خواهد بود .بامو قصد دارد لوکسترین
مدلهای خود را در این ســری به بــازار عرضه کند
و با آن به محدوده خودروســازانی نظیر بنتلی وارد
میشــود .آدریان وان هویدونک ،مدیر طراحی بی
امو میگوید  M8گرنکوپه دورهای تازه از طراحی
خودرو در بیام و را نمایش میدهــد و با اینکه یک
کانسپت اســت ،ظاهرش به خودرویی که قرار است
به بازار عرضه شود بسیار نزدیک است .اطالعات فنی
خودرو منتشر نشده است ،اما پیشبینی میشود از
نظر فنی با مدل  M5بیامو اشــتراک زیادی داشته
باشد و احتماال موتورش هشت ســیلندر و با قدرت
 ۶۵۰اسب بخار خواهد بود.
ستاره تویوتا

ســتاره تویوتا در نمایشگاه ژنو کانســپتی از مدل
مسابقهای ســوپرا بود .کانســپتی که تویوتا نمایش
داد پیشدرآمدی بر عرضه نســل پنجم مدل سوپرا
است که قرار است ســال آینده به بازار عرضه شود.
ســوپرا یکــی از محبوبترین ماشــینها در تاریخ
محصوالت تویوتا است .نســلهای مختلفی از این
مدل بین ســالهای  ۱۹۷۰تا  ۲۰۰۲ســاخته شد
اما رکود اقتصــادی اوایل قرن بیســتویکم باعث

شــد تویوتا تولید این مدل را متوقف کند .تصمیمی
که تویوتا حاال از آن پشــیمان است .متیو هریسون،
مدیر بازاریابی تویوتا در اروپا در حاشیه نمایشگاه ژنو
گفت« :تویوتا اعتبار خوبی در ســاخت خودروهای
باکیفیت دارد اما محصوالتش هیجان زیادی ندارد
و احساسی در بیننده برنمیانگیزد ».کارخانه ژاپنی
امیدوار است با آمدن نســل جدید سوپرا این نقص
را جبران کند .تویوتا ،ســوپرا را با همکاری بیامو
طراحی و مهندسی کرده است .نتیجه این همکاری
برای کارخانه آلمانی نســل جدید بیامو  Z4است
که روی پلتفرمی مشترک با سوپرا ساخته میشود.
اطالعات فنی زیادی از این خودرو منتشر نشده است.
تنها میدانیم که ســوپرا ابتدا با موتور شش سیلندر
ساخته خواهد شد و دیفرانسیل عقب است و ممکن
اســت بعدا با قوای محرکه هیبرید و الکتریکی هم
تولید شود .پیشبینی میشود ســوپرا با قیمتی در
حدود  ۵۰هزار دالر فروخته شــود که در اینصورت
با ماشینهایی نظیر شورولت کوروت و پورشه ۷۱۸
کیمن رقابت خواهد کرد.
دومین مدل الکتریکی پورشه

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

کانسپت میشــن ائی کراس توریزمو ( Mission E
 ،)Cross Tourismoترکیب یک استیشــن و یک
شاســیبلند اســت و الگویی برای دومین ماشین
الکتریکی پورشــه خواهد بود که در سال  ۲۰۲۱به
بازار خواهد آمد .پورشه سرمایهگذاری برای تحقیق
و ساخت ماشینهای هیبرید و الکتریکی را دو برابر
کرده و تا سال  ۲۰۲۲بیش از هفت میلیارد دالر برای
ساخت ماشینهای الکتریکی سرمایهگذاری خواهد
کرد .اولین مدل الکتریکی این کارخانه سال  ۲۰۱۹به
بازار عرضه خواهد شد و این کارخانه امیدوار است با
استقبال بازار بتواند بیش از بیستهزار دستگاه از این
خودرو را در سال بفروشد .پورشه میگوید استقبال
از این تصمیم کارخانه آنهــا را به موفقیت مدلهای
بعدی امیدوار کرده است .طول کانسپت جدید بهانداز
پورشــه کاین ،شاســیبلند بزرگ پورشه است .این
ماشین دو موتور الکتریکی دارد که درمجموع بیش از
 ۶۰۰اسب بخار نیرو تولید میکند و میتواند با هر بار
شارژ تا  ۵۰۰کیلومتر حرکت کند .بهگفته کارخانه
شــتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در ساعتش  ۳.۵ثانیه
است و در کمتر از  ۱۲ثانیه سرعتش از صفر به ۲۰۰
کیلومتر در ساعت میرســد .بااستفاده از شارژهای
قوی تنها در پانزده دقیقه میتوان باتریها را تا ۸۰
درصد شارژ کرد.
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سلبریتی

ماشینهای چهرههای معروف جهان

سازمخالف موسس ایکیاومارک زاکربرگ
معموال همه افراد معروف ،موفق و ثروتمند جهان لزوما ماشینهای گرانقیمتی
ندارند .قیمت ماشینهای افراد معروف جهان حتی از پراید هم کمتر است .اگر شما
هم جزو افرادی هستید که فکر میکنید همه مدیران موفق و افراد معروف سراسر
جهان از ماشینهای لوکس و گرانقیمت اســتفاده میکنند ،این مقاله را تا انتها
بخوانید .میلیونرها یا به بیان بهتر میلیاردرهایی نیز وجود دارند که قیمت خودرو
آنها از  5میلیون تومان هم تجاوز نمیکند.

حالت قرار داشته باشد .سیستم مانند جعبهدنده ،سیستم رانندگی دینامیک را نیز
میتوان بااستفاده از حالتهای رانندگی ،تنظیم کرد.
خساست زاکربرگ

خودروی ارزان موسس IKEA

خســیس بودن مارک زاکربرگ ( )Mark Zuckerbergموسس و مالک اصلی
سایت فیسبوک ،بر کسی پوشیده نیست .وی یکی از ارزانقیمتترین خودروهای
موجود در لیست را سوار میشود :یک آکورا  TSXکامال معمولی!
ارزانترین خودرو این لیست متعلق به اینگوارد کامپارد ()Ingvard Kamprad
است .وی موسس شــرکت معروف  Ikeaاست و براســاس گزارش نشریه فوربز
مجموع دارایی وی به بیش از  93هزار میلیارد تومان ( 28میلیارد دالر) میرسد!
وی یکی از سربهزیرترین میلیاردرهای جهان است و خودروی سواری آن یک ولوو
 240مدل  1993است که بیشتر از  5میلیون تومان ارزش ندارد!

کلکسیون ثروتمندترین مرد هند

بنتلی کارلو اسلیم

براساس آخرین لیست مجله فوربز ( ،)Forbesدر حالحاضر کارلوس اسلیم هلو
( )Carlos Slim Heluمکزیکی ثروتمندترین مرد جهان است .اتومبیل سواری
او یک بنتلی کانتیننتال اســت .از مهمترین موارد این خودرو میتوان به کاهش
وزن  ۸۰کیلوگرمی ،پیشران ه جدید  ۱۲سیلندر توئین توربو با  ۶لیتر حجم که حاال
با کد  TSIخانواده فولکسواگن شناخته میشود ،جعبهدنده  ۲کالچه  ۸سرعته
جدید و سیســتم صوتی با نمایشگر لمســی  ۱۲.۳اینچی با قابلیت اپل کارپلی و
اندروید اتو اشاره کرد .سیستم صوتی بنتلی در پشت صفحهای کشویی در داشبورد
پنهان شده است .برای سلیقههای سنتیتر بر این صفحه درجههای آنالوگ دمای
خارج خودرو ،قطبنما و زمانسنج نصب شده است؛ همچنین در نمای داخلی از
سیستم  LEDخودروهای فولکسواگن استفاده شده است؛ بنتلی جدید از سیستم
تمامچرخ محرک با تمایل به محور عقب ،مجهز شده است .بهرغم وجود رینگهای
اســتاندارد  ۲۱اینچی و رینگهای  ۲۲اینچی بهعنوان آپشن ،مدیران بنتلی ادعا
میکنند که بهلطف سیســتم رانندگی دینامیک بنتلی ،سواری این خودرو بسیار
راحت اســت .یک سیســتم کنترل چرخش  ۴۸ولتی ،محرکهای برقی و آنتی
رولبارهای هر محور را تنظیم و کنترل کرده تا هندلینگ و ســواری در بهترین
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در لیســت مجله فوربز موکش آمبانی ( )Mukesh Ambaniثروتمندترین مرد
کشور هندوستان است که مجموع داراییهای او به بیش از  73هزار میلیارد تومان
( 22.3میلیارد دالر) میرســد! وی تعدادی از لوکستریــن و گرانقیمتترین
خودروهای سواری جهان را برای خود برگزیده اســت که از این میان میتوان به
مرسدس بنز میباخ  ،)Maybach 62( 62مرسدس بنز کالس اس (،)S-Class
و مرسدس بنز  SL500اشاره کرد.
المبورگینی آنیل آمبانی

کارخانهدار معروف آنیل آمبانی ( )Anil Ambaniماشــینی سوار میشود که با
شخصیت وی سازگاری کاملی دارد .او صاحب یک المبورگینی گاالردو است که
صفر تا صد را تنها در  4.1ثانیه طی میکند و ماکزیمم سرعت آن به  325کیلومتر

بر ساعت میرسد .المبورگینی گاالردو که ســازه دیگری از شرکت المبورگینی
است ،یک خودرو اسپرت و با سرعت این شرکت عظیم است که فقط در سه سال
اول ،خط تولید خود  5هزار دستگاه بهفروش رسید و تا امروز بیشترین حجم تولید
این شــرکت را بهخود اختصاص داده است و قیمت هر دســتگاه  242هزار دالر
است .ارتفاع کم گاالردو موجب شده تا این خودرو به خودرویی با ظاهری وحشی
و عظیم تبدیل شود که بعد از عرضه خود در بازار معنایی متفاوت به خود بخشید.
گاالردو در فرهنگ اسپانیایی بهمعنای دالور و دلیل و در زبان و فرهنگ ایتالیایی
ضربه زننده است .هدف از ســاخت گاالردو رقابت با رقیب سرسخت خود فراری
 360بود که امروز مدلهای ارتقاء یافته آن با فراری F430درحال رقابت اســت .
المبورگینی گاالردو با حداکثر قدرت  550اســب بخار در 8هزار دور در دقیقه و
حداکثر گشتاور  540نیوتون برمتر در 6500دور در دقیقه و با 10سیلندر خطی
که با سیستم چهارچرخ متحرک خود (کواترو) نوعی آیودی نیز محسوب میشود
بسیار شهرت یافته است.
پورشه بیل گیتس

خودروی سواری بیل گیتس ( )Bill Gatesموسس شــرکت مایکروسافت یک
پورشه  959کوپه اســت که فقط  230عدد از آن در سراســر جهان وجود دارد.
پورشه  959در سال  ۱۹۸۵و براساس پورشه  911آن دوران ساخته شد و همراه
با فناوریهای پیشــرفته ،رکوردهایی باورنکردنی برجای گذاشت .این خودرو از
پیشرانهای بســیار عالی بهره میبرد که با حجم  ۲.۸۵لیتر و بهصورت  ۶سیلندر
تخت بوکسر بود؛ بلوک سیلندر از سیستم هواخنک استفاده میکرد و سرسیلندر
پیشرانه مجهز به سیستم مایعخنک بود .اســتفاده از دو توربوشارژ متوالی باعث
میشد قدرت پیشرانه برای حضور در مسابقات رالی و پیست بهینه شود .مدل ،959
قدرت  ۴۴۴اسب بخار فراهم میکرد که با وزن خالص  ۱۴۵۰کیلوگرم ،زمان صفر
تا  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت  ۳.۶ثانیه و نهایت سرعت  ۳۱۵کیلومتر بر ساعت داشت.
این محصول ،سریعترین خودروی جادهای دنیا در زمان خود بود و با ثبت سرعت
 ۳۱۷کیلومتر بر ســاعت ،ابرخودروی دهه  ۸۰میالدی محسوب میشد .نسخه
تقویتشده  959که بهصورت تولید محدود با  ۲۹دستگاه در سال  ۱۹۸۸عرضه
شد ،بهلطف قدرت  ۵۱۵اسب بخار ،رکورد سرعت  ۳۳۹کیلومتر برساعت ثبت کرد.

دارد؛ همچنین نسخه عادی فانتوم دارای فاصله محوری  ۳۵۵۲میلیمتر خواهد
بود .فانتوم جدید حدود  ۸۰میلیمتر طول کمتر ۲۹ ،میلیمتر عرض بیشــتر و ۸
میلیمتر ارتفاع بیشتر در مقایســه با مدل قبلی دارد و فاصله بین دو محور آن به
میزان  ۱۸میلیمتر کاهش پیدا کرده است .رولزرویس برای نسل جدید فانتوم از
یک پلتفرم تمام آلومینیومی کامال جدید با طراحی فضایی استفاده کرده که توسط
متخصصان این شرکت طراحی شده است تا بهزودی در سایر محصوالت این برند
نیز مورد استفاده قرار گیرد .این ساختار جدید دارای  ۳۰درصد استحکام بیشتر
است ،درحالیکه وزن کمتری دارد .رولزرویس بر عایقبندی صوتی فانتوم جدید نیز
تمرکز زیادی داشته؛ بهطوری که مدعی است این خودرو ،بیصداترین خودروی
موجود در جهان است و در سرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت ،دارای  ۱۰درصد صدای
کمتر در مقایسه با نسل قبلی است .برای رسیدن به این هدف ،رولزرویس از حدود
 ۱۳۰کیلوگرم مواد عایق صدا در فانتوم استفاده کرده و بدن ه این خودرو را بهصورت
دوالیه تولید کرده است .در زیر کاپوت فانتوم ،پیشران ه  V12بنزینی مورد استفاده
قرار گرفته که در نسل جدید به سیستم توئین توربو مجهز شده است (نسل قبلی
دارای پیشران ه  ۱۲سیلندر تنفس طبیعی بود) .این پیشران ه جدید دارای  ۶.۷۵لیتر
حجم است و میتواند  ۵۶۳اسب بخار قدرت و  ۹۰۰نیوتونمتر گشتاور ،آنهم در
دور موتور  ۱۷۰۰دور بر دقیقه تولید کند .این درحالی است که مدل قبلی دارای
 ۴۵۳اســب بخار قدرت و  ۷۲۰نیوتونمتر گشــتاور بود .زمان رسیدن به سرعت
صد کیلومتر بر ساعت فانتوم جدید ۵.۳ ،ثانیه و برای نسخه دارای فاصله محوری
بیشتر ۵.۴ ،ثانیه اســت؛ درحالیکه حداکثر سرعت خودرو بهصورت الکترونیکی
روی  ۲۵۰کیلومتر بر ساعت محدود خواهد بود ،همانند سایر مدلهای رولزرویس،
در این مدل مشتریان میتوانند فانتوم را با بیشترین جزئیات ممکن شخصیسازی
کنند و انواع ،چوب ،جیر و چرم را برای کابین خودرو انتخاب کنند .سیستم تعلیق
این خودرو از نوع بادی با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار اســت تا راحتی و آرامش
سرنشینان را در هنگام حرکت تضمینکند .تعلیق خودرو در محور جلو از نوع دوبل
و در محور عقب از نوع پنج اتصالی است؛ همچنین از سیستم جدیدی به نام قالیچه
پرنده ( )Magic Carpet Rideدر آن استفاده شده است .سیستم تعلیق فانتوم
در هر ثانیه میلیونها محاسبه انجام میدهد و اطالعات مورد نیاز خود را از سیستم
فرمان ،حسگرهای شتاب و دوربین موجود در شیشه جلو بهدست میآورد تا خود
را براساس شرایط جاده تنظیم کند .چنین عملکردی سبب میشود فانتوم جدید
پایداری و قابلیت مانور بیشتری داشته باشد؛ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری
پیدا میکند که بدانید رولزرویس ،فانتوم جدید را به سیســتم چهارچرخ محرک
رهم مجهز کرده است.
آئودی مدیر نایکی

رولزرویس شاهزاده ولید

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

فیل نایت ( )Phil Knightکه از جمله بنیانگذاران شــرکت نایک اســت نیز یک
آئودی  R8را انتخاب کرده است .این محصول که جزو اولین سری سوپراسپرتهای
دیفرانسیل عقب آئودی است به تعداد محدود  ۹۹۹دستگاه به تولید خواهد رسید
که شامل مدل کوپه و اسپایدر میشوند .این مدل همانند سایر نسخههای R8 V10
به پیشران ه  ۱۰سیلندر تنفس طبیعی مجهز است؛ اما بارزترین تغییر آن در مقایسه با
سایر مدلها ،حذف شدن سیستم چهارچرخ محرک کواترو در این خودرو و جایگزینی
آن با سیستم انتقال قدرت به محور عقب است که این تغییر سبب شده وزن خودرو
 ۴۰کیلوگرم کاهش پیدا کند .پیشــران ه  R8 RWSاز نوع  FSIاست و با حجم ۵.۲
لیتری خود ،توانایی تولید  ۵۴۰اسب بخار قدرت و  ۵۴۰نیوتونمتر گشتاور دارد که
از این نظر با مدل چهارچرخ محــرک  R8تفاوتی ندارد .باتوجه به اینکه انتقال نیرو
در این خودرو تنها با محور عقب صورت میگیرد ،قسمت عقب آن تمایل زیادی به
انحراف دارد و برای همین فقدان یک بال ه عقب در این مدل بهشدت احساس میشود
که وجود آن میتوانست تأثیر مثبتی بر چسبندگی قسمت عقب خودرو داشته باشد.
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اخبار خارجی

رونمایی از شورولت کروز و اسپارک2019
مدل  ۲۰۱۹خودروهای شــورولت کروز و اسپارک ،با
تغییر چهره نسبت به مدل  ۲۰۱۷به بازار ایاالت متحده
آمریکا عرضه خواهند شد .عالوه بر نسخه بهروزشده
خودروی سایز متوسط شــورولت مالیبو (،)Malibu
جنرال موتورز نسخههای بازطراحیشده مدل ۲۰۱۹
شورولت کروز ( )Cruzeو شورولت اسپارک ()Spark
چهره جدید
را معرفی کرد؛ این سه خودرو با همدیگر ،
و سبک طراحی بیرونی محصوالت شورولت را معرفی
میکنند .همانند مالیبو ،شورولت کروز از جلوپنجره
مشبک و ســپر جلو جدید برای مدل ســال ۲۰۱۹
اســتفاده میکند .این تغییرات بسیار ظریف هستند؛
اما جلوپنجره مشــبک باالیی و پایینی درحالحاضر
با طرحهای مختلــف افقی ،گســتردهتر از قبل ارائه
میشوند .چراغهای جلو شبیه المپهای نسخه سال
گذشته خودرو هســتند؛ اما با لولههای  LEDجدید
طراحی شدهاند .شــورولت در باالترین تیپ (پریمیر)

خودروی کروز ،از چراغهای  LEDعقب بهره میگیرد.
شورولت کروز هنوز هم در دو طرح سدان یا هاچبک در
دسترس خریداران خواهد بود؛ زیرا بهگفت ه شورولت،
این سبکهای بدنه ۲۰ ،درصد از کل فروش کروز در
ســال  ۲۰۱۷را بهخود اختصاص دادهاند .در آن سال،
برای اولینبار طــرح هاچبک به تولید کامل رســید.
برای خودروی جدید شــورولت کــروز مدل ،۲۰۱۹
صفحه نمایش لمسی  ۷اینچی اســتاندارد مجهز به
آخرین سیستم اطالعات و سرگرمی شورولت  ۳ارائه
میشود .تیپهای  LTو پریمیر درحالحاضر سیستم
بوهوا و سیستم استارت از راه دور را
کنترل خودکار آ 
بهصورت استاندارد دریافت میکنند؛ درحالیکه تیپ
 RSبا زهوار پنجره سیاه ،لوگوهای سیاه و رینگهای
آلیاژی  ۱۷اینچی در اختیار خریداران قرار میگیرد.
طرحهای جدیــد رینگها در سراســر این مجموعه
تیپها در دسترس هستند و رنگ داخلی قهوهای مایل

به زرد ( )Umberبه لیســت رنگهای موجود اضافه
شده است .در زیر کاپوت شــورولت کروز از پیشرانه
 ۱.۴لیتری ردیفی  ۴ســیلندر مجهز به توربوشــارژر
استفاده میشود که قادر است  ۱۵۳اسب بخار قدرت
و  ۲۴۰نیوتنمتر گشــتاور تولید کند؛ همچنین یک
پیشرانه  ۱.۶لیتری ردیفی  ۴ســیلندر توربودیزل با
 ۱۳۷اســب بخار قدرت و  ۳۲۵نیوتنمتر گشتاور در
دسترس خریداران قرار دارد .پیشرانه بنزینی همچنان
با جعبهدنده  ۶سرعته دستی یا  ۹سرعته اتوماتیک و
پیشرانه دیزلی با جعبهدنده  ۶سرعته دستی یا  ۶سرعته
اتوماتیک عرضه خواهد شــد .تغییر چهره خودروی
هاچبک شورولت اسپارک مدل  ۲۰۱۹نسبت به کروز،
کمی بیشتر آشکار است؛ چراکه جلوپنجره مشبک و
قسمت پایینی سپر بهطور کامل با قاب کرومی که دو
دریچه ورودی را بههم متصل میکند ،طراحی شــده
است .چراغهای جلو با المپهای پروژکتوری موجود
ارتقاء یافتهاند و چراغهای  LEDروشنایی روز نیز در
مدل  ۲۰۱۹وجود دارند .شورولت اسپارک با چراغهای
عقب دوقسمتی ارائه میشود تا آنرا با سایر مدلهای

لوکا،اولینخودروالکتریکیجمهوریچک
خــودروی الکتریکی لوکا بهعنــوان اولین محصول
شرکت اموی موتورز جمهوری چک ،با سبک طراحی
کالسیک و الهامگرفته از برخی خودروهای مشهور
قرن بیستم رونمایی شد .هرچندوقت یک خودروی
جدید ظاهر میشــود که چشــمها را متوجه خود
میکند و باعــث تعجب همگان میشــود .خیلی از
اوقات این خودروها با ظاهر خود از شما میخواهند
درمورد برتریهــای آنها قضاوت کنیــد .امروز این
خودروی جدیــد ،لوکا ( )Lukaاســت که بهعنوان
اولین محصول اموی موتــورز (  )MW Motorsبه
بازار خودروهای برقی دنیا معرفی میشــود .اموی
موتورز شرکتی متعلق به کشور جمهوری چک است
و در شهری کوچک و آرام به نام استنوویچ قرار دارد.
چیزی که باعــث دلگرمی عالقهمنــدان به خودرو

بیوکویالیت،6خودرویالکتریکیتولیدچین
برند آمریکایی بیوک ،ســهم قابلتوجهــی در بازار چین
دارد .زیرمجموع ه اصیل جنرال موتورز ،قرار است با تولید
نسخههای هیبرید و تمام برقی ویالیت ،6فروش بیشتری
در بزرگترین بازار خودروی دنیا داشــته باشد .شاید باور
چنین موضوعی مشکل باشد؛ اما مردم چین به برند بیوک
عالق هزیادینشاندادهاند.تولیدوفروشخودروهایاینبرند
در چین ،فراتر از انتظار است و بهزودی با عرض ه محصوالت
الکتریکی بیوک ،افزایش خواهــد یافت .موضوع کاهش
آلودگی هوا ،بــرای دولت چین و مردم این کشــور دارای
اهمیتاست؛ضمناینکهبرنام همدونیبرایحذفتدریجی
خودروهای دیزلی و بنزینی از بازار چین تا سال ۲۰۳۵وجود
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دارد .با این اوصاف ،فروش عالی محصوالت الکتریکی یک
برند محبوب در چین مثل بیوک ،تضمینشــده بهنظر
میرسد .خودروی مفهومی ویالیت در سال ۲۰۰۴معرفی
شدوازنظرظاهری،چندانبابمیلسلیق هامروزینیست.
مهندسانبیوکباهمکاریاستودیوطراحیبرتونهدرایتالیا،
مدل نهایی ویالیت را در سال  ۲۰۱۶معرفی کردند تا با نام
ویالیت  ،6دو نوع پیشرانه هیبرید و تمام برقی را پوشش
دهد .از سویی دیگر ،بیوک بهعنوان زیرمجموعه جنرال
موتورز و برند برادر با شــورولت ،دست به اقدامی زیرکانه
میزند .نسخ ه هیبریدی ویالیت ،6از تجهیزات مدل سدان
بیوک ریگال هیبرید و الکراس هیبرید استفاده خواهد

کرد .مدل برقی ویالیت  6که احتماال ویالیت  5نامگذاری
میشود ،پیشرانه و فناوری مشابه شورولت بولت خواهد
داشت .در کنفرانس مطبوعاتی ادعا شده است که رانندگی
با نمونه الکتریکی ،راحت و دلپذیر خواهد بود.رندر رسمی
از کارخان ه بیوک در چین ،نشان میدهد که ویالیت 6دارای
شخصیتی متفاوت با دیگر خودروهای برند سازنده است؛
اما در بعضی جزئیات به زبان طراحی بیوک شباهت دارد.
چراغهای درخشان با نوار باریکی از  LEDارائه میشوند؛
ضمناینکهدرمقایسهبادیگرمحصوالتبیوک،جلوپنجره
بسیار باریک و با خطوط عمودیِ اصطالحا سبیلشکل
( )Mustache grilleاست .بیوک با برنامه مدونی برای
حضور در بازار خودروهــای الکتریکی چین جلو میرود
که بیوک آبی ( )Buick Blueنام دارد .در کمال ناباوری،
 ۵درصد از کل خودروهای بازار چین با برند بیوک عرضه

جدید خودروهای شــورولت مطابقــت دهد .پکیج
اطمینان راننده با ویژگی جدید ترمز خودکار جلو در
سرعتهای کم در دسترس خواهد بود ،که میتواند
در صورت امکان برخورد از جلو در سرعتهای بین ۸
تا  ۶۰کیلومتر بر ساعت ،بهطور خودکار ترمزها را فعال
کند .از دیگر ویژگیهای جدید شورولت اسپارک مدل
 ۲۰۱۹شامل سیستم اطالعات و سرگرمی استاندارد
شــورولت  ۳با بهرهگیری از اپل کارپلی و اندروید اتو،
دو پورت  USBروشن و روشــنایی داخلی ترو وایت
( )True Whiteاست .شورولت اسپارک مدل ۲۰۱۹
همچنین طرحهای جدید رینگ را در اختیار خریداران
قرار میدهد و لیستی از رنگهای نارنجی متالیک ،آبی
متالیک کارائیب ،تمشــکی و میوه شور (Passion
 )Fruitبه رنگهای موجود اضافه میکند .مدل جدید
شورولت اسپارک از پیشرانه  ۱.۴لیتری ردیفی چهار
سیلندر تنفس طبیعی با  ۹۸اسب بخار قدرت و ۱۲۷
نیوتنمتر بهره میگیرد که بهعنوان تنها گزینه پیشرانه
به جعبهدنده پنجسرعته دستی یا جعبهدنده پیوسته
( )CVTمتصل میشود.

میشــود ،وجود رگههایی از طراحــی خودروهای
کالسیک اواسط قرن بیستم است و خودروی برقی
لوکا تعدادی از بهترین عناصــر آنها را با هم ترکیب
میکند .قســمت جلوی خودروی کالســیک لوکا ،
فولکس واگن کارمان گیــا (  )Karmann Ghiaرا
به ذهن میآورد و نمای ســهچهارم عقب خاطرهای
از  DB4اســتون مارتین در اوایل دهــه  ۶۰را زنده
میکند .قســمت بیرو ن رفتگی روی گلگیر جلوی
خودروی برقی لوکا ،نمایشــی جدید از مرســدس
بنز  190SLمشــهور اســت .داخل کوپه الکتریکی
اموی موتورز ،تم کالســیک اما مدرن خودرو ادامه
دارد .سرنشینان با مجموعه سادهای از روکشهای
چرمی صندلی و داشبورد فیبر کربن در داخل خودرو
روبهرو میشــوند که با دریچههای هــوای جالب و
صفحه نمایش لمسی ،ترکیب منحصربهفردی ایجاد
میکنند .بهجای اهرم تعویض دنده ،یک شــاخص
ساده برای انتخاب دنده وجود دارد و اولین موردی

محسوب میشود که شــاید در خودروی الکتریکی
لوکا شبیه تجهیزات کالســیک نباشد .بااستفاده از
اســتانداردهای خودروی الکتریکی ،اولین محصول
اموی موتورز مســیر خود را از میان سیســتمهای
محرکه دارای باتری انتخاب میکنــد .چهار موتور
الکتریکی با قدرت  ۱۶.۸اســب بخار که روی چهار
چرخ خودرو قرار میگیرند ،درمجموع  ۶۷اسب بخار
توان برای لــوکا فراهم میکنند .ایــن میزان قدرت
میتواند خودروی برقی لــوکا را در زمان  ۹.۶ثانیه
از حالت سکون به ســرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت
برساند .با اینحال استفاده از یک شاسی آلومینیومی
و بهکار گرفتن پکیج باتری  ۲۱.۹کیلووات ســاعت
ســبک ،باعث کاهــش وزن و راندمــان خودروی
الکتریکی لوکا میشــود؛ وزن کلی لوکا فقط ۸۱۵
کیلوگرم است و شــرکت اموی موتورز ادعا میکند
که این خودرو در هر  ۱۰۰کیلومتر تنها  ۶.۸کیلووات
ســاعت انرژی مصرف میکند .کارایی باورنکردنی

لوکا به این معنی است که خودروی ساخت جمهوری
چک میتواند با هر بار شارژ ،مسافت  ۳۰۰کیلومتر را
طی کند .وقتی که شارژ باتری خودرو تمام شد ،بسته
کوچک باتری استفادهشده در لوکا به مشتری اجازه
میدهد که در مدتزمان یک ســاعت ،آنرا تا ۸۰
درصد شارژ کند .هنوز جزئیات بسیار زیادی درمورد
خودروی برقی لوکا نامشخص مانده است؛ اما اموی
موتورز درمورد برنامههای آینده برای این محصول
صحبتی نمیکند .وبســایت این شــرکت هشدار
میدهد که مشخصات خودرو تا زمانی که در معرض
آزمایش فضای بیرونی قرار نگیــرد ،احتماال تغییر
خواهد کرد و تست تصادف لوکا نیز هنوز انجام نشده
است .قطعا میتوان ساخت چنین خودروهایی را با
رویکرد مدرن الکتریکی و طراحی کالسیک تحسین
کرد .اگر گالری تصاویر بــرای لذت بردن از طراحی
خودروی الکتریکی لوکا کافی نبود ،میتوانید کلیپ
ویدئویی زیر را نیز تماشا کنید.

میشوند .تنها در  ۲ماه از ســال جدید میالدی ،بیش از
 ۲۰۰هزار دســتگاه از مدلهای مختلف بیوک در چین
فروخته شدهاند؛ درحالیکه این برند در بازار آمریکا ،فقط
 ۲۹هزار دستگاه فروش داشته است .با تنشهای اقتصادی
بین چین و آمریکا که منجر به وضع تعرفههای گمرکی
بر محصوالت دو کشور میشود ،میتوان مطمئن بود که
تولید خودروهای بیوک در چین برای این برند سازنده،
کمهزینهتر از تولید در آمریکا و انتقال به چین اســت .بر
اساس شنیدهها ،بیوک هیبریدی قادر است با شارژ کامل
و یک باک بنزین ،مسافتی حدود  ۷۵۰کیلومتر طی کند.
پیشران ه بنزینی که در ویالیت استفاده خواهد شد۱.۵ ،
لیتر  ۱۰۰اسب بخار با گشتاور  ۱۴۰نیوتنمتر است که
بهکمک موتور برقی ،قدرت ۱۵۰اسب بخار و گشتاور۴۰۰
نیوتنمتر فراهم خواهد کرد.
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پرونده

چارسو

در بخش چارسو صفحه سرگرمي گنجانده شده که شامل جدول
خودرويي اســت و هر بار در شــماره آينده مجله جواب جدول را
خواهيد ديد.همچنين در هر شــماره چارســو،اينفوگرافي هايي
از موضوعات جذاب در حــوزه خودرو خواهيم داشــت «.آيا مي
دانيد که»هاي خودرويي صفحه ديگري از اين بخش اســت و به
نوعي مي توان گفت «چارسو» را همچون ضرب المثل «از هر دري
سخني» بشناســيد زيرا از هر ســويي حرفي براي گفتن دارد.از
شمال و جنوب و غرب و شرق،از چهار طرف،از چهار جهت،از چهار
سو.چارسو را دنبال کنيد.
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گفتوگو

دستاوردهای حضور اورند پیشرو در نمایشگاه اتومکانیکا استانبول  2018در
توگو با بهروز کشاورز:
گف 

بازارهایبینالمللیراتوسعهمیدهیم
روزهای شانزدهم تا نوزدهم فروردین ،شهر استانبول میزبان نمایشگاه بینالمللی اتومکانیکا بود .در
نمایشگاه اتومکانیکا استانبول که رفتهرفته به یکی از مهمترین نمایشگاهها از سری نمایشگاههای
اتومکانیکا در سطح جهان تبدیل شده است ،قطعهسازان و صنعتگرانی از کشورمان در کنار دیگر
تولیدکنندگان جهانی ،به رقابت و نمایش توانمندیهای خود پرداختند .ازجمله شرکتکنندگان
ایرانی در این نمایشگاه معتبر بینالمللی ،اورند پیشرو بود که جدیدترین دستاوردها و محصوالت
خود را بهمعرض دید بازدیدکنندگان و کارشناسان قرار داد .در همین رابطه با بهروز کشاورز مدیر
توگو کردیم .کشــاورز حضور در نمایشگاههای اینچنینی
دفتر هیات مدیره و روابطبینالملل گف 
بهخصوص در شهر استانبول بهدلیل نزدیکی به کشورمان را یک فرصت مناسب برای قطعهسازان در
جهت توسعه مبادالت بینالمللی میداند .نمایشگاههای اتومکانیکا که بهطور میانگین همهساله در
 15کشور مختلف جهان برگزار میشود بهعنوان مهمترین رویداد خودرویی در زمینه قطعهسازی
محسوب میشود و میتواند زمینه گسترش همکاریهای جهانی در این عرصه را فراهم کند.
با شرکت در نمایشگاه استانبول ،2018اورند
پیشــرو چندمین حضور درنمایشــگاههای
اتومکانیکا را تجربه کرده است؟
نمایشگاههای اتومکانیکا هرساله در کشورهای
مختلــف برگــزار میشــود و برگزارکننده آن
شرکت  Messeفرانکفورت است .این نمایشگاه
یکسالدرمیان در سالهای زوج برگزار میشود
که دوره قبلی آن  2016بــوده و دوره بعدی هم
درســال  Messe .2018فرانکفــورت این کار
را در کشورهای مختلف گســترش داده و همه
ساله بهصورت منطقهای برگزار میکند .ازجمله
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اســتانبول ،شانگهای ،دوبی ،مســکو و بسیاری
از شــهرهای بزرگ دیگر در قــاره آمریکا مثل
شــیکاگو و ...هستند که این نمایشــگاه در آنجا
برگزار میشــود .باتوجه به اینکــه در منطقه ما
استانبول یکی از نقاط «هاب» محسوب میشود
و بهنوعی صنعتگران منطقه و کسانی که درزمینه
افترمارکــت و قطعات خودرو فعالیــت دارند را
یکجا جمع میکند ،درنتیجــه در این منطقه و
نمایشــگاه حضور پیدا کردیــم .میتوانم بگویم
در اغلب نمایشگاههای اتومکانیکا که در منطقه
برگزار شده ازجمله مسکو ،شانگهای ،کواالالمپور،

دوبی ،اســتانبول و فرانکفورت را حداقل یکبار
حضور داشتهایم .البته در فرانکفورت که سابقه
حضور چندیــن دورهای داریم و در اســتانبول
هم دومین دوره است که اورند شرکت میکند.
هدف ما این اســت که در کنار اینکه داریم بحث
تولید و فروش قطعات را بهصورت  OEپیگیری
میکنیم ،بتوانیــم بازارمان در بحث افترمارکت
که کانســپت نمایشــگاههای اتومکانیکا بیشتر
افترمارکت و خدمات پس از فــروش و قطعات
یدکی البتــه تیونینگ را گســترش دهیم .قبال
در ترکیه مشتریهایی داشتهایم ،همینطور از
اروپای شرقی و تالش میکنیم بتوانیم برند اورند
را کمی بیشتر معرفی کنیم و بیشتر نشان دهیم.
استقبال از نمایشــگاه استانبول چه در بخش
شرکتکنندگان و چه در بخش بازدیدکنندگان
خوب بود؟
از نظر اطالعات کلی نمایشگاه باید گفت که این
نمایشگاه بهطور میانگین  50هزار بازدیدکننده
متخصص دارد که از حدود  60کشــور مختلف
شــرکت میکنند .کیفیت نمایشگاه هم امسال
مطلوب بوده و از ایران هم شــرکتهای دیگری
بودهاند که شرکت کردهاند .ازجمله خودروسازان
بزرگ ایران خودرو و سایپا و تراکتورسازی تبریز

و اورند پیشرو و چند شرکت ایرانی دیگر هم در
اینجا حضور داشتهاند .فضا برای کار کردن خیلی
خوب است و ما تالش میکنیم که مناسبترین
بهرهبرداری را باتوجه به شرایطی که اینجا فراهم
است ،انجام دهیم.
باتوجه به نزدیکی و همسایگی ایران و ترکیه
این قضیه چقــدر تاثیر دارد کــه برگزاری
نمایشــگاه اتومکانیکا در نزدیکی کشور ما
صورت میگیرد؟
در زمینــه صــادرات ،موقعیــت جغرافیایــی
یکــی از موثرتریــن المانهایی اســت که همه
صادرکنندگان ،آن را درنظــر میگیرند .باتوجه
به فاصله کمی که ترکیه با ایران دارد ،میتوانیم
سریعتر پاسخگو باشیم و نیاز مشتریمان را در
اینجا بــرآورده کنیم .البته قانونــی وجود ندارد
که حتما نزدیکی دو کشــور مالک انتخاب برای
صادرات باشــد اما درمــورد ترکیــه باتوجه به
اینکه صنعت خودرو در این کشــور فعال است
و اســتفادهکنندگان از خودرو هم در این کشور
جمعیت قابلتوجهی را به خودشــان اختصاص
میدهند در دو بخش  OEو افترمارکت شانس
قابلتوجهی وجود دارد .من نزدیک بودن کشور
ترکیه را امتیاز مثبتی میبینم.
اورند محصول جدیدی داشته که برای اولینبار
در اتومکانیکا ارائه دهــد یا همان محصوالت
قبلی ارائه شده است؟
دربــاره ارائه محصــول جدید بایــد بگویم که
هرســال محصول جدید برای ارائه کردن داریم.
ما لولههای ترمز ،انواع پمپ ،کنیستر و لولههای
ســوخت را آوردهایم .خیلی از اینها طراحیهای

جدیدی دارند و برای خودروهای جدیدی بهکار
گرفته شــدهاند .باک و گلویی داریــم .مخازن
پالستیکی مثل مخزن شیشهشور که در ماشین
اســتفاده میشــود .میتوانم بگویــم از هر نوع
محصولی که داشتهایم ،نوآوریها و دستاوردهای
جدیدی از نظر تکنیکال داشــتهایم که ســعی
کردهایــم آنهــا را در این نمایشــگاه بهنمایش
بگذاریم .نوارهای آببندی هم جزو محصوالت
ما طبقهبندی میشــوند که باتوجه به اینکه از
جنس  TPEبهجای الستیک استفاده میکنند،
محصوالت جدید تلقی میشوند.
قطعا محصوالت ارائهشــده توســط اورند،
مشابه دیگری هم در شــرکتهای داخلی یا
خارجی برای ارائه دارد .اگر بخواهید مقایسه
بین محصوالت خودتان و ســایر محصوالت
مشابه خارجی داشته باشید ،ایراد یا مزیتها
در کجاســت؟ بهعنوان یک کارشناس قطعا
نمونههای مشابه را در این نمایشگاه دیدهاید.
اگر مزیتی وجود دارد در کجاست و اگر ضعف
است ،کجا بوده است؟
محصوالت مشابه همیشه وجود دارند .در درجه
اول بحث کیفیت مطرح است .چون محصوالت
ما جزو قطعاتی طبقهبندی میشــوند که از نظر
ایمنی دارای اولویت هســتند ،خیلی مهم است
که از چه مــواد اولیهای و از چه نــوع قطعات یا
کامپونتهایی در تولید محصول استفاده میشود.
ممکن است مشابه محصوالت ما زیاد باشد ،چه
در این نمایشــگاه چه در جاهای دیگر که خیلی
از آنها رقبای چینی هستند .مزیت ما باتوجه به
اینکه کار  OEانجام میدهیم و باتوجه به اینکه

خط تولید کارخانههای بزرگی مثل ایران خودرو،
ســایپا و ...را انجام دهیم ،باید از باالترین سطح
اســتاندارد مواد اولیه و قطعات دیگر اســتفاده
کنیم .این یکی از تفاوتهاست که فکر میکنم
خیلی مهم باشد .مورد بعدی ،بحث قیمت است.
باتوجه به اینکه سعی کردهایم به اقتصادیترین
شکل ممکن و تا جایی که امکان داشته باشد در
کشورمان قطعه را تولید کنیم ،سعی کردهایم که
با قیمت و شــرایط رقابتی بتوانیم محصوالتمان
را ارائه دهیم .بهنظرم قیمت و کیفیت مهمترین
آیتمهایی هســتند که ما در اینجــا برای رقابت
درنظر میگیریم .کانسپتها و نظرات در رابطه با
خرید متفاوت است ،اما کسانی که بهدنبال قطعه
باکیفیت و مناسب باشند محصوالت ما میتواند
گزینه خیلی مناسبی برایشان باشد.
این کیفیت و موضوعی که مطرح کردید بحث
رقبای داخلی اســت یا بینالمللی؟ درواقع
مدنظر شــما بیشــتر بحث داخلی است یا به
صادرات هم مربوط میشود؟
من فکر میکنــم در رابطه با هــر دو نوع رقیب
داخلی و خارجی این مزیتها را داریم.
برنامهتان درمورد توســعه بــازار هدف در
سطح بینالمللی یا داخلی چیست؟ آیا تیراژ
محصوالت و خطــوط تولیدتــان این امکان
را فراهم میکند که از دل این نمایشــگا هها
مشتریان بیشــتری جذب کنید و به چنین
شرایطی میاندیشید یا خیر؟ ظاهرا یکسری
مشتریهای بینالمللی دارید .آیا قرار است که
گسترش پیدا کنند یا خیر؟
بله ،قطعا همینطور است .اصال هدف ما از شرکت
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گفتوگو
در نمایشگاههای بینالمللی همین است که بتوانیم
بازار را توســعه دهیم .بازار داخلی شرایط خاص
خودش را دارد ولی بازار بینالمللی فضایی است که
در آن میتوان با پیداکردن مشتریان جدید و حتی
محصوالت جدید حرفهــای زیادی برای گفتن
داشت .ما شرایطش را داریم و تالش میکنیم که تا
حد ممکن این موضوع را توسعه دهیم .فکر میکنم
حضور در نمایشگاهها و بازاریابی بینالمللی یکی
از بزرگترین ابزارهایی است که میتوانیم در این
زمینه از آن استفاده کنیم.
اهداف و برنامههای اورند برای ســال جدید
چیست؟
ما هم برای کشــورهای منطقه و هم برای اروپا
برنامه داریم و مدون شــده اســت که یکسری
برنامههای بازاریابی و یکســری هم برنامههای
فروش اســت که توســعه فروش خارجی برای
محصوالت و مشــتریان فعلــی در درجه اول و
بازاریابی و گســترش محصوالت در درجه دوم
برای مشــتریان جدید جزو برنامههای صادراتی
ماســت .میبینید که ســال را با قدرت شروع
کردهایم و اول سال هم در اولین نمایشگاه شرکت
کردهایم .نمایشگاههای دیگری هم هست که تا
پایان سال در آن حاضر خواهیم بود و همینطور
یکسری مشتریان هستند که سعی خواهیم کرد
کار را با آنها گسترش دهیم و محصوالت جدید را
با تیراژ باالتر جلو ببریم.
عملکرد صادراتی اورند را در سالی که به پایان
رســید چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا خودتان
رضایت داشــتهاید و به اهدافی که اوایل سال
گذشــته تدوین کرده بودید ،دست یافتید و
حضورتان پررنگ بود؟
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ســال گذشــته از نظر بازاریابی صادراتی برای
ما سالی پرکار بود و در نمایشــگاه اتومکانیکای
مسکو ،ایونت تنتِک و اتوگالریک بورسا بهصورت
نمایشــگاهی شــرکت کردیم .فروش صادراتی
پارسال ما فروش بدی نبود .اما با توجه به شرایط
تحریمها و سایر شرایطی که سال گذشته وجود
داشــته ،صددرصد رضایتبخش نبوده و سعی
میکنیم که امسال بتوانیم به اهدافمان نزدیکتر
شویم و از این مرحله عبور کنیم و بتوانیم با ارقام
و اعداد باالتری نسبت به گذشــته فروشمان را
برای ســال  97در بحث صــادرات جمع کنیم.
درحال تالش هستیم و باتوجه به اینکه در خارج
از ایران شــرایط تاحدودی با بازار داخلی ایران
متفاوت و رقابت ســخت اســت اما فکر میکنم
که سال گذشــته ،ســال بدی نبوده هرچند که
برنامههای سال 97؛ برنامههای جدیتری است
و به همان ترتیبی که سال گذشته تالش کردیم
امسال هم چند برابر تالش کرده و سعی میکنیم
که بحث فروش صادراتیمان را گسترش دهیم.
بحث تحریمها را مطرح کردید .شاید خیلیها
فکر میکنند شــرایط بعد از برجام بهتر شده
اما شــما همچنان از تحریم صحبت میکنید.
کال اوضاع و احوال بعداز برجام چگونه بوده؟
تغییرات واقعا در زمینه صــادرات و تبادالت
بینالمللی مثبت بوده؟ آیا تحریمها نسبت به
سال قبل بهتر شده یا در حوزه فعالیت کاری
شما تفاوتی نکرده؟
بهنظرم برجام موثــر بوده و فضــا را یک مقدار
برای کار کردن بهتر کرده اســت .در مقایسه با
شرایط قبل از برجام فضا تا حدودی بهتر شده اما
همچنان مشکالت باقی است .مشکالت بانکی و

تبادالت ارزی را داریم و اخیرا با بحران ارزی هم
مواجه شــدهایم که تاثیرگذار است و نمیتوان
گفت که بعد از برجام هیچ مشــکلی نداریم اما
فکر میکنم که نمیتوانیم بگوییم که موثر نبوده
اما کافی هم نبوده اســت .همچنان مشــکالتی
داریم که برطرف نشــده و اینها برای انجام کار
بازرگانی خارجی در حوزههای واردات و صادرات
آزاردهنده است .بهنظرم مشکل تحریم همیشه
آزاردهنده است.
بحــران ارزی را چگونه مدیریــت میکنید؟
بههرحال در عــرض کمتر از  6 ،5ماه رشــد
عجیبی را شــاهد بودهایم و دیگر مثل سابق
بحث ارز دولتی مطرح نیســت و االن یورو و
دالر چندنرخی شدهاند .آیا بحران ارزی ،تاثیر
چشمگیری دارد؟ بهنظرتان این بحران مقطعی
اســت یا باید موازی با این افزایش ،اوضاع و
احوال برای محصــوالت صادراتی و بالعکس
مدیریت شود؟
بهنظرم مدیریت بحران ارزی مربوط به نهادهای
خاص خود اســت و چندان به سازمانها مربوط
نمیشــود .ســازمانهایی مثل ما بیشتر تحت
فشــار قرار میگیرند و فکر میکنــم تنها کاری
که میکنیم تحمل شرایط است و آستانه تحمل
هر سازمانی هم تا یک نقطه است .امیدوارم این
مشــکل حل شــود که در غیر اینصورت ،همه
باهمدیگر و همه ســازمانها و همه کسانی که
مشغول کار تولیدی و صنعتی هستند با هم دچار
بحران میشویم و این اصال برای کشورمان خوب
نیست .امیدوارم اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ
دهد و شــاهد یک ثبات در بازار ارز باشیم که بر
اساس آن بشود بهتر عمل کرد.

آیا میدانید ...

آیا میدانید؛ چطور باید خودروی
خودراپولیشکنید؟

هر خودرویی در طول چرخه عمر خود نیاز به نگهداری
مناســب دارد تا میزان فرســایش آن در اثر شــرایط و
عوامل طبیعی به کمترین مقدار خود کاهش پیدا کند،
با اینوجود هستند مالکانی که بدون توجه به این مسائل
موجب ایجاد تخریباتی بهویــژه در بدنه خودروی خود
میشــوند که ازجمله آنها میتوان به آفتابسوختگی،
زنگزدگی و ...اشاره کرد.
یکی از راههایی که باعث میشــود خودرو شما نو بهنظر
برسد درخشندگی رنگ بدنه آن است؛ اگر رنگ خودرو
شما کدر شده یا روی آن خطوط ریز بسیاری وجود دارد
نگران نباشید ،کافیست خودرو خود را پولیش کنید .در
این گزارش سعی شده راهکارهای مناسب انجام پولیش
تشریح شوند .توجه داشته باشید که برای جلوگیری از
آسیب دائمی به رنگ خودرو ،انجام این روش را به یکبار
در سال محدود کنید و از واکس بدنه هم ،فقط هر چند ماه
یکبار استفاده کنید .پولیش خراشیدگیها و ایرادات رنگ
خودرو را برطرف میکند .پولیش حاوی مواد شیمیایی
خاصی است و اندکی خاصیت سایشی دارد که مانند یک
سمباده نرم و خیس عمل میکند؛ البته عملکرد پولیش
بستگی به نوع پولیشی دارد که از آن استفاده میکنید.
ودرو با دست

قبل از اینکه خودروی خود را پولیش کنید آنرا بشویید و
با حولهای که پرز ندهد ،خشک کنید.
پولیش را روی پارچه یا ابــر بمالید؛ اندکی پولیش روی
پارچه یا ابر یا پنبه بمالید .پولیش را پخش کنید؛ پولیش
را بــا ضربههای خفیــف و متوالی اطراف قســمتی که
میخواهید پولیش بزنید بمالیــد و آنرا بهآرامی پخش
کنید .کار با پولیش را آغاز کنید؛ برخی افراد دوست دارند

پولیش را بهصورت مدور بمالنــد و برخی دیگر حرکت
به باال و پایین یا چپ و راســت را ترجیــح میدهند .در
هرصورت از پارچه یا ابر یا پنبه استفاده کنید و پولیش را
داخل رنگ بمالید و از خطوط و طرح بدنه خودرو پیروی
کنید .بهکار خود ادامه دهید؛ آنقدر به پولیشزدن ادامه
دهید تا اینکه رنگ تقریبا بهصورت واضح و شفاف درآید.
درصورت لزوم پولیش را روی رنگ رها کنید تا عمل ترمیم
رنگ انجام شود؛ بعضی از انواع پولیشها باید روی بدنه
خودرو باقی بمانند تا اثر کنند .در این مورد به اطالعات
موجود در بستهبندی پولیش مراجعه کنید .استفاده از
یک الیه واکس روی رنگ به عمل پولیش کمک خواهد
کرد و عیوب سطحی باقیمانده را پوشش میدهد .روی
یک پد فوم نــرم ترکیبی از واکس خمیــری و پولیش
نهایی بهنسبت  ۴۰-۶۰آغشته کنید .با سرعت متوسط
و باحرکت به عقب و جلو و اعمال فشار کم اما ثابت شروع
به گسترش واکس روی خودرو کنید .این کار را تا زمانی
که سطح کامال خشک و تمیز شود ادامه دهید .باقیمانده
پولیش را پاک کنید؛ بااستفاده از یک پارچه خیلی نرم و
تمیز مانند حولههای مایکروفایبر بقایای پولیش را پاک
کنید و حتما درحین اســتفاده پارچه را بهطور مداوم تا
کنید تا قســمتهای تمیز آن با بدنه خودرو در تماس
باشند .کار شما در اینجا بهاتمام میرسد و خودروی براقی
خواهید داشت!
نکات مهم

برای اینکه پولیش موفقی انجــام دهید بهمقدار زیادی
پولیش نیاز نداریــد .حتما بقایای پولیــش را از اطراف
شکافها و درزهای بدنه ،الستیکهای درزگیر و آرمهای
خودرو پاک کنید .بعضی از سازندگان روشهای خاصی

دارند تا با اجرای آنها پولیشکردن به بهترین نحو ممکن
صورت گیرد ،بنابرایــن قبل از هر چیــز روی قوطی یا
بستهبندی پولیش را بخوانید.
پولیشکردن با دستگاه

بااستفاده از دستگاه پولیش برقی میتوان خیلی سریعتر
به نتیجه رسید .اگر قصد دارید به این روش پولیش کنید،
پولیش خود را به ابر دستگاه بمالید و آنرا بهآرامی اطراف
قسمتی که میخواهید پولیش شود پخش کنید ،سپس
دســتگاه را روشن کنید و با ســرعت آهسته تا متوسط
قسمت مورد نظر را پولیش بزنید .با فشار مالیم پولیش
بزنید و ابر دستگاه را صاف نگه دارید ،نیازی نیست رنگ
خودرو را بسابید فقط اجازه دهید پولیش کار خودش را
انجام دهد!
توجه داشته باشــید که پولیش با دســتگاه درصورت
اجرای نادرســت میتواند رنگ خودرو را بهکلی تخریب
کند .درنتیجه برای نخستین مرتبه حتما در حضور یک
متخصص این کار را انجام دهید .ما پیشنهاد نمیکنیم که
بهتنهایی و بدون تجربه بهسراغ دستگاه پولیش بروید ،اما
پولیش با دست بهدلیل سرعت و شدت پایین الیهبرداری،
معموال خطری برای رنگ ندارد.
بعد از پولیش چه کاری انجام دهید؟

هنگامی که بااستفاده از پولیش وضعیت رنگ خودروی
خود را بهبــود دادید ،اضافهکردن یــک الیه محافظ از
واکس رنگ یا آستر ایده خوبی است .این مواد ،رنگی که
بهتازگی پولیششده را پوشش میدهند و از نفوذ کثیفی
به آن جلوگیری میکنند و درخشــش و جالی رنگ را
میافزایند.
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گزارش

نقش پررنگ شستوشوی شخصی وسایل نقلیه و کارواشها دربحران کمآبی

لطفا با احتیاط شسته شود!

بحران کمآبی .قطعا این روزهــا ،این اصطالح را بارها و
بارها چه در رسانهها و چه در شبکههای اجتماعی و حتی
درگفتوگوهای عامیانه مردم شنیدهاید .سالهاست
که دیگر درکشورمان از آن پاییز و زمستانهای پربارش
خبری نیست و سطح آب در الیههای زیرزمینی پایین
و پایینتر میرود .طی یک دهه اخیر میزان بارشها به
پایینترین حد خود رسید و این آمار در سال  96چیزی
درحد فاجعه بــود و همین بحران باعث شــد تا خطر
خشکسالی را بسیار زودتر از پیشبینیهای کارشناسان
احساس کنیم .زمستان ســال  1391بود که ناسا طی
یک گزارش درمورد پدیده گرم شدن زمین و کمبود آب
اعالم کرد ،ایران از میان  45کشور دنیا در رتبه چهارم
کشــورهایی قرار دارد که در  30ســاله پیش روی در
معرض خشکسالی قرار میگیرند .قطعا همگان بهخوبی
میدانند که ایران در ناحیه خشک و نیمهخشک جهان
واقع شده است و از طرفی میزان بارندگی درکشورمان
کمتر از یکسوم متوسط جهانی است .همین شرایط
موجود بهخوبی ضرورت توجه به مدیریت بهینه منابع
آب ،جلوگیری از اتــاف آن و پرهیز از مصرف بیرویه
آبهای موجود را گوشــزد میکند؛ وضعیتی که اگر
جدی گرفته نشود و در ســالهای آینده نیز استمرار
پیدا کند ،بهفاصله کوتاهی امان را از میلیونها ایرانی
خواهد گرفت و بخش وســیعی از کشــور را غیر قابل
سکونت خواهد کرد؛ اما چاره کار چیست .کافی است
آماری از مقدار مصرف و استفاده از آب درکالنشهرها و
بهخصوص تهران داشته باشیم .اواخر دیماه  96بود که
فرماندار تهران با اشاره به میزان بسیار پایین بارندگیها
در پایتخت و همچنین رعایت نکردن اصول مصرف آب
توسط شهروندان تهرانی از احتمال باالی جیرهبندی آب
در تابستان امسال خبر داد؛ همچنین بهگفته مدیرعامل
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ســازمان آب منطقهای اســتان تهران حجم مصرفي
شهروندان خود شهر تهران ،چيزي حدود يكميليارد
و پنجاه ميليون مترمكعب در سال است که حدود ٨٠٠
ميليون مترمكعب از طريق آبهاي سطحي يا همان
سدها و  ٢٥٠ميليون مترمكعب نيز از طريق آبهاي
زيرزميني تامين ميشود ،اما سوال اینجاست این حجم
وسیع از مایع صرف چه استفادهای ازسوی شهروندان
تهرانی میشــود؟ آیا اکثریت این مقدار عظیم فقط به
استفاده روزانه مانند شرب ،شستوشو و ...است یا این
مقدار آب در موارد دیگر هم مورد استفاده قرار میگیرد؟
یک بررسی ساده نشان میدهد شاید فقط  10درصد از
آب مصرفی در شــهر تهران در مواردی مانند شرب یا
استحمام و ســایر موارد مصرفی خانگی مورد استفاده
قرار میگیرد و بخش عمدهای از ایــن مقدار در موارد
دیگر هدر میرود و هیچ چارهای هم برای جلوگیری از
آن اندیشیده نشده است .شاید بتوان یکی از مهمترین
موارد در هدررفت آب بعداز صنعت و کشــاورزی را در
توشوی وسایل نقلیه چه بهصورت شخصی و چه
شس 
بهصورت اســتفاده درکارواشها دانست که متاسفانه
آمارها حکایت از مصرف باالی آب بهخصوص آب شرب
در این مورد دارد.
توشو با آب شرب
فاجعه ،شس 

اگر تا همین چند ســال پیش ،شــهروندان در حیاط
بســیاری از خانهها یا حتی درجلوی منازلشان بساط
توشوی اتومبیلهای خود را با آب لولهکشیشده و
شس 
شرب برپا میکردند ،حاال تاحدودی این معضل کمرنگ
شده و جایش را به کارواشها داده است .فرهنگسازی
توشوی وسایل نقلیه بهصورت شخصی
بابت عدم شس 
آنهم با آب شرب خانگی چند سالی میشود که به طرق

مختلف درکشورمان رواج پیدا کرده و قطعا این اتفاق
ناگوار ،بسیار کمتر از قبل رخ میدهد اما هنوز در بسیاری
از نقاط شاهد این اتفاق تلخ هستیم .متاسفانه برخالف
اکثر کشورهای دنیا ،درکشورمان مصرف آب شرب و
غیرشرب خانگی از هم مجزا نیست و این درحالی است
که قیمت آب هم در ایران بسیار پایین است که همین
موضوع باعث شده تا بســیاری از شهروندان باتوجه به
قیمت پایین آب و بدون درنظــر گرفتن بحران آب به
شستوشوی وســایل نقلیه در منازل خود بپردازند.
هرچند که شستن ماشین در خانه از نظر پرداخت پول
بهنســبت کارواش بهصرفهتر است ،اما مقدار بیشتری
آب مصرف میشــود و برای محیطزیست هم مضرات
فراوانی دارد .متوسط مصرف آب برای شستن ماشین
مقدار عجیبی درحدود400لیتر است و این مقدار قطعا
چندین برابر هدررفت آب در یک کارواش است و نکته
فاجعه بارتر هم اســتفاده و هدررفت آب شرب است.
بههمین خاطر و با فرهنگســازیهای صورتگرفته،
شستوشوی وسایل نقلیه در منازل تاحدودی کمتر
از قبل شــده اســت اما هنوز بهطور کامل ازبین نرفته
است .این درحالی است که در بسیاری از مناطق شاهد
توشوی وســایل نقلیه درکنار جویها و نهرهای
شس 
آب هســتیم که این موضوع به غیــر از بحث اصراف
بیرویه آب ،لطمات جبرانناپذیر زیســتمحیطی را
توشوی
هم بهدنبال دارد .این درحالی است که در شس 
دستی با توجه به عدم اســتفاده از روشهای مکانیزه،
مصرف آب بسیار بیشتر از شستوشــو درکارواشها
بهخصوص کارواشهای مکانیزه است .طی سالیان اخیر
برخی از دانشآموختگان دانشگاهها بهخصوص در رشته
توشوی اتومبیلها با
شیمی ،به تولید موادی برای شس 
کمترین میزان آب اقدام کردهاند اما بهدالیل مختلف

ازجمله نبود حامیان مالی برای تولید انبوه ،طرحشان با
مشکل مواجه شده است .این درحالی است که بسیاری
از مواردی دیگر از ایندســت مانند اســپریهای نانو،
دســتمالهای میکروفایبر و ...تولید شدهاند تا میزان
مصرف آب در نظافت اتومبیلها پایین بیاید ،اما متاسفانه
استفاده بیرویه از آب همچنان در این زمینه حرف اول
را میزند...
انگشت اتهام بهسوی کارواشها

قطعا طی سالیان اخیر و بعد از اوج گرفتن بحران کمآبی
درکشورمان ،همیشه یکی از انگشتهای اتهام ازسوی
فعاالن و حامیان محیطزیست و کارشناسان حوزه آب
بهسوی کارواشها نشانه رفته است .هرچند که مقدار
توشوی یک خودرو
مصرف آب درکارواشها برای شس 
بسیارکمتر از مقدار مصرف خانگی است اما متاسفانه در
بسیاری از کارواشها هم شــاهد استفاده از آب شرب
هستیم .این درحالی است که آمار کارواشهای مکانیزه
در کشــورمان هم بسیار پایین اســت و بخش عمده
شستوشوی خودروها درکارواشهای غیر اتوماتیک
توسط نیروی انسانی انجام میشود .این درحالی است
که در کارواشهای دستی بهدلیل گفتهشده ،مصرف
آب هم بسیار بیشتر ازکارواشهای مکانیزه و اتوماتیک
اســت اما در هر دو مورد یک معضل بزرگ بهچشــم
میخورد .یک بررســی آماری نشــان میدهد که در
شهر تهران بالغ بر 300کارواش مشــغول به فعالیت
هستند .هرچند کمتر از 100کارواش با مجوز مشغول به
فعالیت در پایتخت هستند اما بسیاری از اتوسرویسها
و گاراژها در کنار شغلی اصلی به کارواش هم مشغول
هســتند .اگر مصرف آب هرکارواش را بهطور متوسط
 35مترمکعب در روز درنظــر بگیریم رقمی درحدود
400هزار مترمکعب درســال ،مصــرف آب هدررفته
بهدســت میآید که قطعا عددی فاجعهباراســت .اگر
بخواهیم مصرف آب کارواشهــا را تخمین بزنیم ،هر
کارواش بین  20تا  50مترمکعــب در روز آب مصرف
میکند؛ بهعبارت دیگر مصرف آب کارواشها بین نیم
تا یک لیتر بر ثانیه اعالم شده است .میانگین این اعداد
 35مترمکعب در روز است که یک ضرب و تقسیم ساده
به ما نشان میدهد هر کارواش بهطور میانگین در یک
ما ه هزار و  50مترمکعب و در یکسال  12هزار و 600
مترمکعب آب مصرف میکنــد .باتوجه به اینکه آب و
فاضالب تهران معتقد است تنها  10درصد کارواشها
آب شرب مصرف میکنند ،روی کاغذ حداقل  400هزار
مترمکعب آب شرب سالیانه برای شستوشوی خودروها
دور ریخته میشود .نکته اینجاست که صاحبان بسیاری
از کارواشها درباره هدررفت آب مصرفی درکارواشها
(چه آب شــرب و چه آب چاه) ادعــا میکنند که آب
مصرفی بهوسیله دستگاههای تصفیه مجددا به چرخه
استفاده در این سیستم باز میگردد اما شواهد چیزی
توشوی اولیه
غیر از این را نشــان میدهد .پساز شس 
خودرو ،آب مصرفشده به حدی با مواد شوینده و روغن
و گریس و ...مخلوط شده است که امکان تصفیه کامل
آن با دستگاههای موجود درکارواشها چیزی درحدود
صفر است .پس چگونه است که خودروهای پس از پایان
کارشان آنقدر تمیز و شــفاف و بدون شورهزدن بدنه
از کارواش خارج میشــوند؟ پاسخ کامال روشن است.
توشوی نهایی از آب تصفیهشده در
کارواشها برای شس 
همانجا استفاده نمیکنند و آب چاه یا شرب را جایگزین
میکنند و همیــن عامل مقدار مصــرف آب را بهطرز

عجیبی باال میبرد.
چاره کار ،اتوماتیک یا نانو

اما وضعیت درکارواشهای مکانیزه و اتوماتیک تاحدی
بهتر اســت .در کارواشهای اتوماتیــک تونلی راننده
داخل ماشین نشسته و فرآیند شستوشوی اتومبیل
نوبتبهنوبت انجام میشود و خودرو بهوسیله نوار نقاله
در تونلی حرکت میکند .دستگاه کارواش تونلی تمامی
مراحل چرخه شستوشــو را از ابتدا تا پرداخت نهایی
بهصورت تماماتوماتیک و بااستفاده از تجهیزات پیشرفته
انجام میدهد .از آن جایی که ســاختار کارواش تونلی
بهصورت ماژوالر اســت ،امکان شستوشوی همزمان
چند خودرو با یکدیگر وجود داشــته که به اینترتیب
سرعت خدماترسانی به مشتریان افزایش قابلتوجهی
پیدا میکند و مصرف آب هم پایین میآید ،اما عملکرد
دستگاه کارواش تماماتوماتیک دروازهای بهگونهای است
که خودرو بهصورت ثابت قــرار میگیرد و دروازه حول
ماشــین بهحرکت در آمده و آنرا بهصورت اتوماتیک
شستوشــو میدهد .دســتگاه شستوشوی ماشین
دروازهای فرآینــد شستوشــو را در مدتزمانی کوتاه
و با باالترین ســطح کیفیت بهانجام میرساند و اینجا
هم مصرف آب بســیار کمتر از کارواشهای دســتی
است ،اما باتوجه به بحران آب شاید تنها راه حل استفاده
ازکارواشهای نانو باشــد که در بسیاری از نقاط جهان
مرسوم شده و متاسفانه در کشورمان خیلی با استقبال
مواجه نشــده اســت .کارواش نانو یکی از روشهای
زیرمجموعه کارواش بدون آب است و تنها تفاوت این
روش بــا کارواش بدون آب یا همان کارواش خشــک
در استفاده از موادی است که در میان برخی از عناصر
تشــکیلدهنده آنها مانند واکس و عناصر مراقبتی و

محافظتی آن عناصری در ابعاد نانو بهکار رفته است .در
شستوشوی خودرو با شیوه نانو ،عالوه بر صرفهجویی در
مصرف آب ،از مزایای فنی از قبیل عدم انتشار آلودگی به
محیط اطراف ،پاککنندگی مطلوب ،خواص محافظتی
از رنگ خودرو ،کاهش چسبندگی سطح با آلودگیها
و تاحدودی بازیابی رنگهای کهنه ،بهرهمند میشوید،
بدون آنکه قطرهای آب مصرف کنید .اما انگار ایرانیها
خودرویی را تمیز و شستهشده میدانند که حتما پس
از شستوشو از آن آب بچکد .تازمانی که این باور غلط
از ذهن مردم پاک نشود ،نمیتوان امیدوار بود که نسل
کارواشهای فعلی با مصرف بیرویه آب جای خود را به
کارواشهای نانو دهد .البته باتوجه به اطالعت کم درباره
توشوی خودروها ،بسیاری در پی
فنآوری نانو در شس 
سوءاستفاده در اینزمینه برآمدهاند و با تبلیغات وسیع
درباره کارواشهای نانو به کســب درآمد میپردازند.
درست است که تکنولوژی هوشــمند و پرثمر نانو در
بسیاری از موارد بهکمک نظافت و نگهداری خودرو میآید
اما در سپردن اتومبیل خود به یک مرکز خدمات مراقبتی
خودرو با کارواش نانو باید توجه داشته باشید که آن مرکز
دارای تجربه و علم کافی بوده و از طرف دیگر واقعا از مواد
نانو معتبر استفاده میکند (که در ایران درصد این مراکز
حرفهای انگشتشمار است) ،که در غیر اینصورت اصال
تجربه خوشایندی از کارواش بدون آب و با پوشش نانو
بدنه نخواهید داشت .درکل باید توجه داشت که بحران
آب روزبهروز درکشورمان جدیتر میشود و چارهای جز
به فراموشی سپردن و خارج کردن کارواشهای آبی از
این گردونه نیست .آیا روزی فرا خواهد رسید که حداقل
توشوی خودرو
با رعایت الگوی مصرف در زمینه شس 
یک قدم بزرگ برای جلوگیری از بحران کمآبی برداریم و
جانب احتیاط را بیشازپیش رعایت کنیم؟
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آیامیدانید که...؟

نکاتی درباره سالمت خودرو
سیاه شــدن روغن موتور معیار تعویض روغن
نیست.
گریس روی قطب باتری مانع از سولفاته شدن
سر کابل باتری نمیشود.
هر خــودرو بهطور میانگیــن از  ۳۰هزار قطعه
تشکیل شده است.
 ۹۵درصد از عمر یک خودرو بیشــتر در حالت
پارک صرف میشود.
درجا کار کردن ماشــین در فصل سرما روش
مناسبی برای گرم کردن آن نیست .خودرو را در حال
حرکت گرم کنید.
از ساســات فقط برای روشن کردن خودرو در
هوای سرد استفاده کنید.
در هنگام رخ دادن یــک تصادف ۴۰ ،درصد از
رانندگان اصال از ترمز استفاده نکردهاند.
هرگز در سراشیبی و سرازیریها نباید دنده را
خالص کرد ،باید حتما از دنده سنگین استفاده کرد.
درصورت توقــف بیش از  2دقیقــه خودرو را
خاموش کنید.
سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی باعث  50درصد
افزایش سوخت میشود.
با افزایش ســرعت ،مصرف ســوخت تصاعدی
باال میرود.
برای روشــن کردن خودرو در زمستان از فشار
مستمر پدال گاز خودداری کنید.
ضد یخ فقط برای فصل ســرما نیست ،چرا که
ضدیــخ دارای خاصیت ضد جــوش و ضد خوردگی
است .اســتفاده از ضد یخ در تمام فصول سال الزامی
است.
الستیک خودروهای سواری را پس از  10هزار
تا  15هزار کیلومتر کارکرد یا ســاالنه جابهجا کنید.
جابهجایی در الستیک معمولی بهصورت ضربدری و
در رادیال باید خطی انجام بگیرد.
هنگام روشن کردن کولر حتما توقف کرده و در
سرباالیی طوالنی و توقف زیاد کولر را خاموش کنید.
ســوراخ کردن فیلتر هوا سبب وارد شدن ذرات
گردوغبار به موتور شــده و صدمات جبرانناپذیری را
بهدنبال دارد.
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وجود ترموســتات در تمامی فصل سال الزامی
است .چرا که موتور خودرو برای کار درست به گرمای
ثابت  85درجه نیازمند اســت ،اگر موتور با گرمای
کمتری کار کند احتراق ناقــص انجام گرفته و باعث
خوردگی قطعات میشود.
بــاد الســتیک را حداقل هــر دوهفته یکبار
تنظیــم و از حمل بارهای ســنگین و غیر ضروری با
خودرو خــودداری کنید .وجود یک وزنــه یا یکبار
 45کیلوگرمی  1درصد مصرف ســوخت را افزایش
میدهد.
برای کنترل وضعیت موتور کافی است اگزوز را
کنترل کنید؛ بهطوری که انگشت خود را درون لوله
اگزوز کرده اگر به رنگ قهوهای تیره شد نشانه خوبی
است در غیر اینصورت اگر اثر رنگهای دیگری دیده
شود به فعالیت ناقص موتور یا کاتالیزور مربوط است.
اگر دود آبیرنگ متمایل به سفید از لوله اگزوز
خارج شود نشانه روغنسوزی است و سبب آلودگی
هوا میشود.
سرویس تاسیسات تهویه خودرو مانع تولید مواد
سمی فلوئور کلروکربن (سی اف سی) در هوا میشود.
حتما سالی یکبار این سیستم را آزمایش کنید و از
عدم نشت آن اطمینان حاصل کنید.

برای تمیز کردن شیشه جلو باید آنرا با دستمال
خیس و در جهت افقــی تمیز کنید تا در شــب نور
چراغهای خودروی مقابل چشم را اذیت نکند.
آزمایشات نشان میدهد هنگامی که هوا از 27
درجه باالتر میرود عکسالعمل راننده در یک لحظه
روبهرو شدن با مانع در جاده  ./3ثانیه کندتر میشود.
برای جلوگیری از این پیشــامد درصــورت امکان از
رانندگی در ساعات اوج گرما خودداری کنید .خودرو
را مدت کوتاهی در ســایه پارک کرده و کاپوت را باال
بزنید.
نتایج آزمایشــات متعدد ثابت کــرده دربرابر
افزایش هر  10کیلومتر در تاریکــی معادل  6متر از
عمق دید کاسته میشود.
هرگونه سایش نامنظم تایر عالوه بر کوتاهی عمر
باعث گرمای فوقالعاده در تایر شده و خطر ترکیدگی
و دوپوست شــدن تایر را افزایش میدهد که در هر
صورت خسارت جانی و مالی در بر خواهد داشت.
بشــر هماکنون از  ۱میلیارد خودرو روی زمین
استفاده میکند.
اگــر خودروی شــما در ســرعت  80کیلومتر
صددرصد کارکرد داشــته باشد در ســرعت ،130
40درصد سایش زودرس خواهد داشت.
رانندهایی که با ســرعت متوسط  50کیلومتر
رانندگی میکند بیش از 70درصد اضافه از تایر خود
بهره میبرد.
فاصله زمین تا کره ماه ،با استفاده از خودرویی
که  ۱۰۰کیلومتر در ساعت سرعت دارد حدود  ۶ماه
طول میکشد.
روزانه حدود  ۱۶۵هزار خودرو در جهان تولید
میشود.
قبل از اینکه خودروی خود را پولیش کنید آنرا
بشویید و با حولهای که پرز ندهد ،خشک کنید.
بوی ماشــین نو در نتیجه وجــود بیش از ۵۰
ترکیب آلی فرار است که هیچکدام آنها سمی نیستند.
اگر شما میخواهید با وسیلهای مشابه خودرو به
ماه سفر کنید ،باید حدود  ۶ماه با سرعت  ۹۶کیلومتر
بر ساعت ،رانندگی کنید.
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