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با وجود اینکه گزارش بانک جهانی صعود مناسبی را 
درحوزه خدمات لجستیک برای ایران نشان می دهد، 
واقعیت این است که ایران در مقایسه با سایر کشورهای 

منطقه، هنوز جایگاه مناسبی را ندارد 
و نیاز است تا برای برطرف کردن عقب 
ماندگی نس��بت به الگوب��رداری )و نه 
دوباره کاری( ازکشورهای موفق دراین 
حوزه اقدام نمود، جای بسی خوشحالی 
است ارتقا وضعیت لجستیکی کشور و 
اهمیت این مهم طی سال های اخیر نزد 
دولتمردان و صاحبان صنایع موردتوجه 
قرارگرفته و در این راس��تا، طرح های 
مناس��بی مانند طرح ملی ساماندهی 
لجستیک و زنجیره تامین کشور، سند 
مراکز لجستیکی کشور و ایجاد رقابت 
در بین ش��رکت های خدمات دهنده 

لجس��تیکی با جوایزی مانند جوایز ملی لجس��تیک 
ایجاد شده است.

ش��رکت اورند پیش��رو با س��اماندهی و اجرای پروژه 

های بهبود در فرایند لجس��تیک خ��ود، رویکرد ناب 
س��ازی را در دس��تورکار قرار داده اس��ت تا همگام با 
نیازه��ای رو به  افزایش س��ازمان و با الگوب��رداری از 
ساختارهای جهانی، توسعه همگونی در 
این حوزه داشته باشد و در این راستا، 
با افزای��ش فضای انبارش اس��تاندارد 
و توس��عه سیس��تم های ن��رم افزاری 
هوشمند کنترل و مدیریت موجودی 
و بهب��ود ش��اخص کارای��ی انبارها و 
 اس��تفاده از تکنیک های نوین ارسال 
 Milk و Compound Delivery(
Run Delivery و ... ( و تش��کیل 
کمیته های کارشناس��ی و تخصصی 
در تالش است تا با کاهش هزینه های 
لجستیکی، کارایی و اثربخشی فرایند 

را در این حوزه افزایش دهد.  

LPI  یک ش�اخص بین المللی است که با شش 
زیرش�اخص مورد ارزیابی قرار م�ی گیرد. این 

شاخص ها عبارتند از: 
[[[[)Timeliness([تحویل]به]موقع[
[[[[)Tracking and Tracing([شناسایی]و]ردیابی
[[[[Logistics( لجس�تیکی] خدم�ات] کیفی�ت]

)Competence and Quality

[[[)Infrastructure([توسعه]زیرساخت]ها
[[[)Customs([کارا]بودن]فرایندهای]گمرکی
[[[[International([حم�ل]ونق�ل]بی�ن]الملل�ی

)Shipment

طبق گ�زارش بان�ک جهانی ش�اخص عملکرد 
لجستیک درسال 2018 بیان مي کند که کشور 

آلمان همچ�ون دوره های قبل بهترین کش�ور 
لجستیکي دنیاست و پس از آلمان، کشورهاي 
سوئد، بلژیک، اتریش و ژاپن به ترتیب در رتبه 
دوم تا پنج�م قرارگرفته ان�د و در منطقه غرب 
آس�یا، امارات  متحده  عربی و قط�ر، به ترتیب 
با جایگاه های یازدهم و سی ام بهترین شرایط 

لجستیکی را به خود اختصاص داده اند.

براساس جدیدترین گزارش 2ساالنه منتشره ازسوی بانک جهانی درخصوص 
شاخص عملکرد لجستیک Logistic Performance Index ) LPI (، ایران 

درسال 2018 با 32 رتبه صعود نسبت به سال 2016 از رتبه 96 جهانی به رتبه 64 در بین 160 کشور عضو نایل آمد، با وجود 
ارتقا مناسب رتبه ایران در سطح بین الملل، دربین 20 کشور منطقه رتبه ای بهتر از رتبه هشتم را نتوانست به خود اختصاص 

دهد .

  علی هنرمند
رییس انبارها و لجستیک شرکت اورند پیشرو 

ارتقا شاخص عملکرد لجسیتک 
ایران درسال 2018

سـرمـقـالـه
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پــرونــده
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مقایسه صادرات ایران و ترکیه

نمودار شماره 1  درآمد ناخالص داخلی ایران و ترکیه به نقل از بانک جهانی

اگرچه در اوایل انقالب به فکر ساختن ژاپن اسالمی بودیم و یا خود را در کوران رقابت 
با کره جنوبی احساس می کردیم، اما حقیقت آن است که کشورهای منطقه الگوها و 
رقبای بهتری برای ما هستند. در این بین کشور ترکیه جایگاه ویژه ای دارد. این کشور 
نه تنها از حیث جمعیت 80 میلیونی بلکه از لحاظ فرهنگی و تاریخی نیز بسیار شبیه 
ایران است. هرچند در برهه ای از تاریخ مس��یر دو کشور به کلی تغییر پیدا کرد، اما 

همچنان مشابهات بیش از تفاوت ها است. 
ترکیه توانست طی سال های 1980 تا 2017 صادرات خود را از حدود دو و نیم میلیارد 
دالر به بیش از 160 میلیارد دالر برساند. در مدت مشابه ما توانسته ایم صادرات یک 
میلیارد دالری را به 64 میلیارد دالر برسانیم. از نظر ریاضی هر دو کشور، رشدی مشابه 

و حدود ش��صت برابری را تجربه کرده اند. اما بایستی به سبد محصوالت صادراتی، 
تنوع محصوالت صادراتی، مقاصد صادراتی، برند ملی کشورها و چشم انداز آتی این 

کشورها هم توجه کرد. 
نمودار زیر تولید ناخالص داخلی دو کشور را نشان می دهد. تا سال های 1975 و حتی 
1980 درآمد دو کشور در یک سطح بوده است. نقاط تالقی دو نمودار سال های 1979 
)1357( و ده سال پس از آن یعنی 1989 است. در این بازه کوتاه درآمد ایران از کشور 
همسایه پیشی گرفته است. اما اوج گیری ترکیه از همین سال شروع می شود جایی 
که ایران در میانه مسیر افول است. سال های پایانی جنگ است، دولت با کسری بودجه 

مواجه است، هزینه جنگ بسیار باالست و فروش نفت کاری مشکل است. 

افتراق دو نمودار را بایس�تی به جهش خارق العاده ترکیه نسبت داد یا عدم رش�د ایران، چندان واضح نیست. 
آنچه مسلم است این است که هم اکنون درآمد سرانه هر شهروند در ترکیه تقریبا دوبرابر درآمد سرانه شهروند 

ایرانی است. 

سبد محصوالت:
بررسی سبد صادراتی کش�ور ترکیه نش�ان می دهد مهم ترین اقالم 
صادراتی ترکیه شامل پوش�اک )29 میلیارد دالر(، اتومبیل و قطعات 
)24 میلی�ارد دالر(، ماش�ین آالت )22 میلیارد دالر(، فلزات و س�ازه 
های فل�زی ) ش�انزده میلی�ارد دالر( اهم س�رفصل ه�ای صادراتی 
ترکیه هستند. پس از این ها طال، مواد کش�اورزی، میوه و محصوالت 

پالس�تیکی در رده های بعدی قرار می گیرند. 
اما وضعیت س�بد صادراتی ما به کلی متفاوت اس�ت. جدا از نفتی که 
دولت صادرات آن را به عهده دارد، 86 درصد از صادراتی غیرنفتی ما 
را مواد معدنی و پتروشیمی تش�کیل می دهد. پسته، زعفران و فرش 
در رده ه�ای بعدی قراردارند. وقت�ی درنظر بگیریم ک�ه مواد معدنی، 
مواد پتروش�یمی بر پایه نفت، زعفران و پس�ته، همه ناشی از منطقه 
اقلیمی  جغرافیایی ماس�ت، وقتی 98 در صد تولی�د زعفران دنیا، در 
کش�ور عزیزمان ایران انجام می ش�ود، وقتی که جزو کشورهای برتر 

از لحاظ ذخایر نفت و گاز هس�تیم، وقتی که معادن س�نگ ما در دنیا 
کم نظیر است، به نظر می رس�د می توان گفت که صادرات ما مرهون 
کاالست نه دانش، تخصص و ارزش افزوده ما در بخش صادرات. حقیقت 
آن است که کش�ورهای دیگر واردکنندگان خوبی هستند تا اینکه ما 
صادرکنندگان خوبی باشیم. نبایس�تی منکر زحمات و دانش فنی در 
بخش پتروشیمی و محصوالت مش�تقه بود، اما عیار واقعی این بخش 
پس از آزادس�ازی قیمت خوراک پتروش�یمی و قطع س�ایر اقدامات 

حمایتی دولت، مش�خص خواهد ش�د. 
با بررسی و مقایسه بی طرفانه س�بد محصوالت صادراتی کشورمان، 
ساده تر می توانیم صحبت های »آقای ترکان« در سال 93 را بپذیریم، 
»اکبر ترکان«، مش�اور حس�ن روحانی و رئیس مناطق آزاد در دولت 
یازدهم، در اظهاراتی تاریخی گفته بود: »اگر تعرفه واردات برداش�ته 
شود، قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و هیچ صنعتی به جز آبگوشت 
بزباش و قرمه سبزی را نخواهیم داشت. هرچند بسیار دردناک است، 

اما بس�یار نزدیک به واقعیت اس�ت.« 
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شکل شماره 1  سبد محصوالت صادراتی از مبدا ترکیه

شکل شماره2  سبد محصوالت صادراتی از مبدا ایران

بخش خصوصی:
نکته حائز اهمیت دیگر سهم و تاثیر بخش خصوصی است. بررسی سبد 
صادراتی ایران نشان می دهد که درمقایسه با دولت، بخش خصوصی ما 
بسیار ناچیز است. شاید حق با وزیر دولت یازدهم بوده که جایی در جمع 
فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی گفته ب�ود: »ما در ایران، بخش خصوصی 
به معنایی که در دیگر کشورها هست، نداریم. بخش خصوصی در ایران 
راننده تاکسی ها هستند. بقیه روزی شان دست دولت است و برای همین 
جلوی دولت درنمی آیند. این بخش خصوصی نیست.« ترکیه نفت ندارد، 
دولت درآمد خود را از مالیات کسب می کند. شاید به همین خاطر باشد 
که بخش خصوصی ترکیه، قوی تر و بهتر عمل می کند. صادرات قطعات و 
اتومبیل ترکیه کمی بیش از مجموع صادرات نفت خام دولت ایران است.

مدیریت:
وزیر اس�بق صنعت، »آقای نعمت زاده« 28 مهر 1394 با بیان اینکه »در 
اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم« گفته بود: 
»همان طور که در بخش های ورزشی مربی خارجی به کشور می آوریم، در 
بخش صادرات نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران 
اقتصادی خارجی هستیم.« هرچند پذیرش این حرف برای جناح سیاسی 
رقیب بسیار سخت و دردناک بود و کماکان هم از این سخن با کنایه یاد 
می کنند، اما به  نظر بیراه هم نیست. چطور کش�ور ترکیه بدون نفت، با 
شرایط مشابه با ایران از سال 1980 توانسته صادراتی خود را به بیش از 
160 میلیارد دالر برساند، در حالی که ما در همین مدت به 60 میلیارد دالر 
رسیده ایم؟ آیا وقت آن نرسیده است که مدیریت را به عنوان یک علم به 
رسمیت بشناسیم؟ و اعتراف کنیم که علیرغم قوت ما در علوم فنی، پایه 

و پزشکی، در علوم انسانی ضعیف هستیم. 

هم نشینی: 
بیش از 60 در صد مبادالت تجاری )واردات و صادرات( ترکیه با اروپاست. 
در س�وی مقابل بیش از هفتاد درصد مبادالت تجاری ما با کش�ورهای 
آسیایی اس�ت. کار کردن با ش�رکت ها و کش�ورهای اروپایی و غلبه بر 
استانداردها و قوانین سخت گیرانه این کش�ورها، موجب قوت شرکت 
های ترکیه ای شده است. شرکت های مختلف ترکیه در صنایع پوشاک، 
خودرو و قطعات، ماش�ین آالت و غیره اکنون به خوب�ی در صحنه بین 
المللی به رقابت م�ی پردازند نه از حیث قیمت تمام ش�ده که کیفیت و 
استاندارد. در س�مت مقابل، ما با بازارهایی بیشتر س�روکار داشته ایم 
که در آن ها قیمت مهم ترین عامل تصمیم گیری مصرف کننده اس�ت 
و همچنین این کش�ورها در مقام صادرکننده بیش�تر به واسطه قیمت 
رقابتی موردتوجه هس�تند. این گفته درباره اکثر کش�ورهای آسیایی 
به جز ژاپن و کره جنوبی صادق است. هم نش�ینی و مراوده با صاحبین 
صنعت و تکنولوژی باعث رشد و پیشرفت خواهد بود، هرچند این روابط 

با کاتالیزور روابط سیاسی حسنه، مقدور و ممکن خواهد بود. 

جمع بندی: 
  Export orientedبرای صادر کردن باید صادرات محور باشیم. همان
که پیش�تر کاندیدای ریاس�ت جمهوری جناب آقای »هاشمی طبا« بر 
آن تاکید داشت. بدنه حکومت با قانون گذاری و اجرای صحیح آن فضا 
را برای توس�عه بخش خصوصی فراهم کند. رش�د چند برابری ایرانیان 
متقاضی سرمایه گزاری در ترکیه بایس�تی ما را به فکر بیاندازد که چرا 
در کمتر از چهل سال از شروع با شرایط تقریبا برابر، اکنون چنین فاصله 
ای بین دو کشور ایجاد شده است؟  الگوبرداری از رقیب سابقی که امروز 

بسیار از ما پیش افتاده می تواند مفید واقع شود.
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قیمت برخی قطعات تا سه برابر افزایش داشته اند

آشـفتــه بــازار قـطـعــه سـازي
نوس�ان قیم�ت ارز در 
چند ماه اخیر چوب الي 
چرخ صنایع،  صادرات و 
واردات گذاشت تاجایي 
که افزایش قیمت در برخي صنایع ب�ه طور غیرمنطقي روند صعودي را طي 
کرد. در این میان ب�ازار قطعه فروش ها هم دس�تخوش تغییرات اساس�ي 
ش�د تا جایي  که برخي ل�وازم یدکي پرمصرف خ�ودرو مانن�د لنت ترمز، 
دیس�ک صفحه کالج و فیلترها ح�دود 300 تا 400 درص�د افزایش قیمت 
داش�ت. با این وجود، مس�ئوالن معتقدند عالوه بر رش�د ن�رخ ارز،  وجود 
واس�طه هاي متعدد هم از عوامل افزایش قیمت برخي قطعات یدکي است. 
در این میان تعمیرکاران خ�ودرو هم معتقدند مصرف کنن�ده و تعمیرکار،  
بیش�ترین زیان را از بازار آش�فته قطعات یدکي خودرو متحمل مي شوند 
که درنهایت منجر به اس�تفاده دوباره و چندباره از برخي قطعات استفاده 
ش�ده قدیمي مي ش�ود. این وضعیت درحالي است که مس�ئوالن اتحادیه 
قطعه س�ازان خودرو معتقدند صنعت خودروس�ازي در ایران، وابس�تگي 
باالیي به واردات دارد و نابه س�اماني قیمت ارز، نه تنها این صنعت را از پا 
در مي آورد بلکه زمینه بیکاري فعاالن این ح�وزه را هم به وجود مي آورد، 

اما برخ�ي نمایندگان مجلس بر ای�ن باورند که در س�ال هاي اخیر به دلیل 
پایین بودن نرخ ارز به جاي قطعه س�ازي تمرکز بر واردات قطعات خودرو 
بود، حال آنکه وضعیت اخیر مي تواند یک گام روبه جلو براي رونق و رشد 

قطعه س�ازي باش�د. 

تعدد]تصمیم]گیران؛]علت]ایجاد]مشکل]]]
افزایش قیمت قطعات یدکي خودرو در حالي است که »حسن ساده«، عضو 
هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو،  معتقد است افزایش 
قیمت در همه کاالها از جمله لوازم یدکی خودرو ُرخ داده و قیمت برخی از 
لوازم یدکی 2 تا 3 برابر افزایش داش�ته اس�ت که منطقی نیست. او درباره 
این موضوع افزود: » در چند ماه اخیر 40 درصد افزایش قیمت داش�تیم که 
به علت نوس�انات نرخ ارز و افزایش هزینه های گمرک�ی و حمل ونقل بوده 
اس�ت. بخش زیادی از نیاز لوازم یدکی کش�ور از خارج تامین می شود که 

افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت این لوازم ش�ده اس�ت.«
عضو هیئت مدیره اتحادیه فروش�ندگان لوازم یدکی خودرو گفت: »تعدد 
مراکز تصمیم گیر و توجه نک�ردن به عواقب تصمیم از علل ایجاد مش�کل 
در قیمت قطعات لوازم یدکی خودرو اس�ت. براس�اس قان�ون، اتحادیه ها 

  ریخانه جاویدی
خبرن��گار

گـزارش
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اجازه نرخ گ�ذاری و نظارت ندارند و س�ازمان 
های تصمی�م گیر هم ب�ا اتحادیه ها مش�ورت 
نمی کنن�د. مصرف قطعات یدکی در س�ال 96 
در کش�ور 11ونیم میلی�ارد دالر ب�رای حدود 
22ونیم میلیون خودرو بوده اس�ت. حدود ۵0 
درصد این مبل�غ، تولید داخ�ل و ورود کاال از 
مبادی رسمی بوده و ۵0 درصد این کاالها هم از 
مبادی غیررسمی بوده است و فروشنده ها هم 

نمی توانند اصلی را از بدلی تش�خیص دهند.«

بازار]۲۰]هزار]میلیارد]تومانی]قطعات]یدکی]خودرو]]]
اظه�ارات س�اده در حالي اس�ت ک�ه »مازیار 
بیگلو«، دبی�ر انجمن قطعه س�ازان خودرو هم 
معتقد است قیمت مواد اولیه خارجی سه برابر 
شده اس�ت. او با بیان اینکه هشدارهاي جدي 
درب�اره عاقبت چنی�ن وضعیتي به مس�ئوالن 
داده ش�ده اس�ت،  بیان کرد:  »اجناس�ی را که 
ب�ا دورزدن تحری�م ه�ا خریدی�م و در گمرک 
کشورمان نگه داش�تیم تا آن را ترخیص کنیم 
اما براس�اس تصمیم نادرست مسئوالن، قیمت 
ارز را از 4 ه�زار و 200 توم�ان به 8 ت�ا 9 هزار 
تومان تبدی�ل کردند. مواد اولی�ه خارجی هم، 
حدود 2 تا 3 برابر افزایش قیمت داشته است. 
ح�ال آنکه براس�اس ق�رارداد حقوق�ی قطعه 
سازان با شرکت های خودروساز،  اجازه ندارند 
قطعاتی را که مطاب�ق  با قطعه س�ازان خودرو 
اس�ت، به طور مس�تقیم در بازار بفروش�ند و 
قطعه س�ازان داخل، تولیدات خ�ود را باید در 

اختیار خودروس�ازان قرار دهند.«
بیگلو با بیان اینکه 1۵30 قطعه س�از ثبت شده 
در کش�ور داری�م، اف�زود: »ح�دود 200 قطعه 
س�از پیش از این بحران ه�م،  فع�ال نبودند و 
حدود 300 قطعه ساز هم به علت این بحران ها 
غیرفعال ش�دند. اکنون هزار قطعه ساز داریم 
که از این میزان ۷00 قطعه ساز در رده های تی 
اِر وان مش�غول کار مس�تقیم با خودروسازان 
هستند. برخی قطعه س�ازان،  زیرپله ای تولید 
م�ی کنند ک�ه مالیات نم�ی دهن�د و کیفیت و 
استانداردها را هم رعایت نمی کنند و به ما هم 

ارتباط�ی ندارن�د.« 
دبیر انجم�ن قطعه س�ازان خودرو بی�ان کرد: 
»قیمت مواد اولیه خارجی ما ب�ه علت افزایش 
نرخ ارز حدود 2 تا 3 برابر شده است و مواد اولیه تابع نرخ ارز است. قیمت 
آهن از کیلویی هزار به 3 ه�زار تومان افزایش یافته اس�ت. قیمت قطعات 
خودرو ح�دود 2 و نیم برابر ش�ده یعنی 1۵0 درصد افزایش قیمت داش�ته 

اس�ت، درحالی که قیمت مواد اولیه 3 برابر ش�ده اس�ت.«
بیگلو با اش�اره به اینکه 800 هزار شاغل مس�تقیم در صنایع قطعه سازی 
داریم، گفت: »کل فروش سایپایدک و ایساکو در س�ال گذشته کمتر از 3 
هزار میلیارد تومان بوده اس�ت در حالی که حجم بازار لوازم یدکی کشور 
حدود 20 هزار میلیارد تومان اس�ت. بس�یاری از قطعات از چین وارد می 
شود، اما نش�ان ش�رکت معتبر ایرانی بر روی آن می زنند و می فروشند و 
این موارد را به سازمان تعزیرات هم اعالم کردیم، اما اقدامی نشده است.«

توفیق]اجباري]براي]رونق]قطعه]سازي]]]
باوجود آنکه مس�ئوالن قطعه سازي کش�ور معتقدند بس�یاري از قطعات 
موردنیاز بازار خودروسازي ایران از کشورهاي دیگر وارد شده و وابستگي 
به واردات قطعه هنوز کاه�ش نیافته، اما برخي نماین�دگان مجلس درباره 
این موضوع نظ�ر دیگري دارند. »محمد عزیزی«،  عضو کمیس�یون صنایع 

مجلس شورای اس�المی با بیان این موضوع که در چند س�ال اخیر صنعت 
قطعه س�ازی به جای قطعه س�ازی به واردات قطعه روی آورده زیرا قیمت 
ارز، پائین بود و واردات قطعه، به صرفه بود. ب�ا افزایش قیمت ارز، واردات 
قطعه برای واردکنن�دگان، صرفه اقتصادی نخواهد داش�ت. اکنون فرصت 

خوبی برای تولیدکنندگان داخلی اس�ت.«
او اف�زود:  » متنوع نب�ودن محصول موجب ش�ده تا قطعه س�ازان به تولید 
قطعات پراید و پ�ژو فکر کنند و هیچ وق�ت برای انتقال فناوری و توس�عه 
و صادرات فک�ر نمی کنند. بی�ش از ۵0 درصد قطعات متن�وع لوازم یدکی 
خودرو،  چینی اس�ت و آن ها را وارد می کنیم. بین 400 تا ۵00 هزار شاغل 
در صنای�ع قطعه س�ازی داریم. س�ازمان حمای�ت از مص�رف کنندگان و 

تولیدکنندگان، تعزیرات و اصناف باید وارد ش�وند و نظارت کنند.«

نام]خودروسازان]در]میان]محتکران]]]
درحالي که افزایش قیمت دالر، ب�ازار واردات قطعات خ�ودرو را گل آلود 
کرده،  در مقابل بازار احتکار قطعات بیش از پیش داغ اس�ت تا جایي که به 
گفته سخنگوی سازمان تعزیرات کشور حتي برخي از خودروسازان هم به 
جمع محتکران پیوس�ته اند، »سیدیاسر رایگانی« درباره این موضوع بیان 
کرد: » یکی از اهداف برخورد با محتکران، حمایت از کس�انی اس�ت که در 
چارچوب قانون کار م�ی کنند. اتحادیه ها باید در ای�ن زمینه بیش از قبل، 
نقش نظارتی داش�ته باش�ند، چراکه قیمت لوازم یدکی خ�ودرو چندبرابر 
ش�ده و زمینه براي احتکار همانطور که در س�ایر صنایع فراهم اس�ت،  در 
قطعات خودرو هم داغ ش�ده تاجایي که بزرگ ترین پرون�ده لوازم یدکی 
خودرو در سازمان تعزیرات در اس�تان سمنان بوده اس�ت که ۵0 میلیارد 
تومان انواع لوازم یدکی کشف شد. همه این لوازم یدکی به طور غیرقانونی 

وارد کشور و احتکار ش�ده بود و حتی خودروس�ازان هم احتکار کردند.«

عدم]نظارت]بر]بازار]قطعه]سازي]]]]
اما با این وجود، »سیدمهدی کاظمی«، سخنگوی انجمن فروشندگان لوازم 
یدکی خودرو، معتقد اس�ت نوس�انات نرخ ارز و بالتکلیفی بازار در قیمت 
گذاری ها باعث شده تا قیمت انواع قطعات یدکی خودرو رشد قابل توجهی 
پیدا کند، او درباره این موضوع افزود :  » در حال حاضر، قیمت اکثر قطعات 

خودرو 100 تا 300 درصد افزایش پیدا کرده اس�ت.«
کاظمي با گله از اینکه هی�چ نظارتی بر بازار خرید و ف�روش قطعات یدکی 
خودرو اعمال نمی شود، بیان کرد: » ما از اردیبهشت امسال به صورت کتبی 
اخطارهایی را در مورد افزایش قیمت ها در بازار قطعات یدکی خودرو داده 

بودیم، اما متأس�فانه مس�ئوالن توجهی به این موضوع نداش�تند.«
سخنگوی انجمن فروش�ندگان لوازم یدکی خودرو با اعالم اینکه عالوه بر 
گرانی، رکود نیز عاملی ش�ده تا قطعه در بازار کمبود داش�ته باشد، گفت: 
» واردکنندگان به دلیل نوس�انات نرخ ارز ثبت سفارش های خود را متوقف 
کرده اند عالوه بر این، تولیدکنندگان داخل�ی نیز منتظر ثبات اوضاع بوده 

و حج�م تولی�د را کاه�ش دادن�د.«
کاظمی اضافه کرد: » در ش�رایط فعلی از 4 هزار قطعه خ�ودرو فقط 16 قلم 
مشمول استانداردهای اجباری است که در حال حاضر تورم، کمبود قطعه 
و گرانی ها عاملی شده تا نظارت بر این 16 قلم قطعه نیز کمرنگ باشد، چرا 
که براساس تفاهمات قرار بود برروی این قطعات کد رهگیری نصب شده و 
نظارت الزم برای فروش آن ها در س�طح بازار اعمال شود، اما امروز خبری 

از این نظارت ها نیس�ت.«
وی با تأکید بر اینکه عمده ش�کایات ارس�الی به اتحادیه مربوط  به قطعات 
بی کیفیت و گرانی قطعات اس�ت، افزود: » پیش از این، مشکل اصلی بازار 
قطعات یدکی خودرو ف�روش قطعات ب�ی کیفیت به عن�وان اصل به مردم 
بود، اما امروز این قطعات بی کیفیت به فروش رس�یده و بازار شاهد کاهش 

قطعه اس�ت.«
سخنگوی انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو بر لزوم اتخاذ یک تصمیم 
مناس�ب برای س�اماندهی بازار قطعات یدکی خودرو تأکید ک�رد و اظهار 
داشت: » اگر مس�ئولین و واحدهای نظارتی با یکدیگر هماهنگ باشند، در 
کنار اتحادیه ها می توانند بازار را ساماندهی کنند، اما هنوز هیچ راهکاری 

برای س�اماندهی بازار از س�وی مس�ئولین اعالم نش�ده اس�ت.«
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مس�ئله آلودگ�ی ه�وای ته�ران و افزای�ش 
روزافزون آالینده ها دراین کالن ش�هر، س�ال 
هاست که به یکی از دغدغه های مهم مسئوالن 
شهری و شهروندان تهرانی تبدیل شده است. 
تولید و استفاده بی رویه ازوسایل نقلیه آالینده 
را قطع�ا بای�د از اصلی تری�ن دالی�ل درمورد 
افزایش آلودگی هوای تهران دانس�ت، هرچند 
که عواملی همچون فعالیت کارخانجات آالینده 
اطراف پایتخ�ت، کاهش بارش ها طی س�الیان 
اخی�ر، افزایش بی رویه س�اختمان س�ازی در 
مناطق ییالقی و ازبین بردن فضای سبز اطراف 
تهران و مسائلی از این دست را هم باید در این 
شرایط ناگوار دخیل دانست. اما بی گمان دلیل 
اصلی این آلودگ�ی را باید به پ�ای خودروها و 
وسایل نقلیه آالینده نوشت. س�الیان متمادی 
است که مسئوالن به فکر راه حلی برای کاهش 

آلودگی هوا در شهر تهران هستند، اما تاکنون 
هیچ اتف�اق خاص�ی در ای�ن زمین�ه رخ نداده 
اس�ت و این تصمیم�ات تاثیر چندان�ی بر رفع 
آلودگی هوای تهران نداشته است. کافی است 
به عملکرد اکثر ش�هرداران ته�ران طی 4 دهه 
اخیر نگاهی بیندازیم. شاهد مهم ترین تصمیم 
در این باره اجرای طرح ترافیک در این شهر به 
روش های گوناگون بوده است که هیچ کدام هم 
تاثیر خاصی در راه رفع آلودگی هوای پایتخت 
نداشته است که متاس�فانه یکی از اصلی ترین 
دالی�ل مرگ و میر دراین ش�هر به حس�اب می 
آید. کاف�ی اس�ت دراین زمین�ه ب�ه آمارهای 
رسمی مراجعه کنیم. براس�اس گزارش وزارت 
بهداش�ت، س�االنه بین 4 ت�ا ۵ هزار ش�هروند 
تهراني بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست 
می دهند. از سوي دیگر، براساس گزارش بانک 

جهاني، شهر تهران ساالنه 2.6 میلیارد دالر از 
آلودگي هوا خس�ارت می بیند. تبعات ناشي از 
آلودگي هوا در همه ابع�اد اجتماعي، فرهنگي، 
سیاس�ي و اقتصادي نفس جامع�ه را بند آورده 
اس�ت. همچنین بر اس�اس جدیدترین گزارش 
بانک جهانی در خصوص آلودگی هوای تهران، 
کاهش سطح آالینده PM 2.5 در شهر تهران 
به میزان غلظت آن در ش�هر نیویورک، هزینه 
اقتص�ادی س�المت را در ح�دود 1.6 میلی�ارد 
دالر کاهش خواهد داد. همین ش�رایط بحرانی 
مدیران فعلی شهری تهران را به تکاپو انداخت 
تا راهی برای ادامه فاز اول طرح کاهش)کنترل 
آلودگی هوای شهر( که از نیمه دوم سال 139۵ 
و در دوران شهرداری گذشته کلید خورد، پیدا 
کنن�د. دراین گزارش به بررس�ی فاز اول و دوم 

طرح کاهش خواهیم پرداخت:

اجرای فاز جدید طرح »کاهش« درتهران سرانجام کلید خورد

به امـیـد یه هوای تـازه تر
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گام اول، مح�دوه ط�رح

اواخر تابس�تان 9۵ بود که زمزم�ه هایی مبنی 
بر اج�رای فاز اول ط�رح کاهش ی�ا همان طرح 
L.E.Z  به گوش رس�ید. ه�دف از این طرح هم 
کنترل خودروهای آالینده ته�ران به خصوص 
در مح�دوده طرح ترافی�ک بود، ام�ا این طرح  
نتیجه خاصی در رفع آلودگی هوا نداش�ت. در 
آن مقطع قرار بود با به روزرسانی دوربین های 
نصب ش�ده راهنمایی و رانندگ�ی در محدوده 
طرح زوج و ف�رد و ترافیک، هم�ه خودروهای 
فاق�د معاینه فنی ب�ا ورود به ای�ن محدوده ۵0 
هزار تومان جریمه ش�وند. اما ای�ن طرح خیلی 
زود دچار مشکل شد. فراهم نبودن زیر ساخت 
ها ازجمله کمبود مراکز معاینه فنی و همچنین 
عدم اطالع رس�انی دقی�ق در این ب�اره باعث 
ش�د تا عطای ای�ن تصمیم خیل�ی زود ازجانب 
مس�ئوالن مربوط به لقایش بخش�یده شود. در 
حالی که ف�از اول طرح کاهش ق�رار بود از اول 
آبان 9۵ اجرایی شود، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ قبل از زمان فرارس�یدن 
اج�رای طرح اع�الم کرد ک�ه به دنب�ال اجرای 
طرح L.E.Z و مراجعه گس�ترده شهروندان به 

مراکز معاین�ه فنی تصمیم بر آن ش�د تا اطالع 
ثان�وی دوربین ه�ای کنت�رل معاین�ه فنی در 
محدوده طرح زوج و فرد فعالیت نکنند و مبلغ 
جریمه ک�ه توس�ط دوربین ها ب�رای خودروها 
لحاظ ش�ده منظور نمی ش�ود. همان زمان بود 
که »سردار حس�ینی« اعالم کرد بعد از این  که 
ش�رایط تس�هیل و از حجم مراجعات به مراکز 
معاینه فنی کاس�ته شد، اجرای این طرح از سر 
گرفته می شود. حاال به نظر می رسد که شرایط 
تسهیل ش�ده و به همین خاطر اجرای فاز دوم 
طرح کاهش از روز اول آب�ان ماه به مرحله اجرا 
درآمد. ب�ا این تفاوت ک�ه این طرح ح�اال همه 
مناطق شهر تهران را تحت پوشش قرار خواهد 
داد و دیگر فقط ش�امل محدوده طرح ترافیک 
نخواهد بود. طرح�ی که با هدف گی�ری معاینه 
فن�ي خودروه�ا، آالیندگ�ي اتوبوس ها)اعم از 
اتوبوس های س�رویس ارگاني و حمل مسافر(، 
ناوگان حمل بار)اعم از وانت ه�ا، کامیونت ها و 
کامیون ها( جهت کاه�ش آلودگي هوا پیگیري 
خواهد شد. سیاست های کاهش آلودگي هوا با 
تأکید بر کاهش ذرات معلق تنظیم ش�ده است. 
زیرا ذرات معلق مهم ترین آالینده شهر تهران 
هستند به  ویژه ذرات کوچک تر از 2.۵ میکرون 
)PM 2.5( که عمومًا ناش�ی از وس�ایل نقلیه 
موتوری، ناوگان خودروهای دیزلی، خودروهای 
س�واری فرس�وده دودزا و موتورس�یکلت ه�ا 

هس�تند.

بدون معاینه فنی خارج نش�وید!
همه ساله با فرارسیدن فصل پاییز و آغاز دوران 
س�رما، آلودگی هوا هم دوران تاخت و تاز خود 
را ش�روع می کند. نیمه دوم هر سال با افزایش 
ترافیک و آلودگی هوا همراه بوده و آغاز به کار 
مدارس، س�رمای تدریجی هوا، افزایش حضور 
خودروها در خیابان و باالخره پدیده وارونگی، 
دس�ت به دس�ت هم می دهند ت�ا در نیمه دوم 
سال عبور و مرور در خیابان ها دشوارتر و نفس 
کش�یدن ش�هروندان س�خت تر ش�ود. مبارزه 
با آلودگی هوا مس�تلزم عزم ج�دی و گام های 

برنام�ه ریزی ش�ده 
اس�ت. با توج�ه به 
اینک�ه آلودگی هوا 
در فصل های س�رد 
س�ال افزایش پیدا 
می کن�د، در نتیجه 
پرداخت�ن ب�ه ای�ن 
از  پی�ش  بح�ران 
ش�روع فصل سرما 
امری ضروری است 
و ب�ه همی�ن خاطر، 
سازمان حمل و نقل 
وترافیک شهرداری 
تهران درهمین باره 
فاز دوم طرح کاهش 
را به اجرا گذاش�ته 
است. در حال حاضر 

س�هم تقریبی خودرو ها و دیگر تولیدکنندگان 
آالیندگی به تفکیک انتش�ار آلودگی در ش�هر 
تهران به این ترتیب اس�ت که س�واری و وانت 
2/۷، 48، تاکس�ی 3/ 14، موتورس�یکلت 10، 
18، مینی بوس 4، 1، اتوبوس واحد 12، 1، س�ایر 
اتوبوس ه�ا 18، 1، کامی�ون 23، 2، نی�روگاه، 
پاالیش�گاه و صنای�ع 2۷، 9، گرمای�ش خانگی 
و تج�اری 2، 4 و پایانه ه�ا 1، 2 از ای�ن آلودگی 
را تولید می کنند. در همین راس�تا ش�هرداری 
ته�ران با س�خت گی�ری در م�ورد معاینه فنی 
خودروها قدم در فاز دوم طرح کاهش آلودگی 
هوا گذاش�ته اس�ت. فاز دوم ط�رح کاهش در 
سراس�ر ش�هر ته�ران و در هف�ت روز هفته به  
صورت 24 ساعته اجرایی خواهد شد. بر اساس 
این ط�رح، خودرو ه�ای فاق�د معاین�ه فنی از 
ابتدای آبان ماه در ش�هر ته�ران و در طول 24 
س�اعت ش�بانه روز، از طریق دوربین های ثبت 
تخلف و پلی�س مورد اعمال قان�ون قرار گرفته 
اند. براساس مقررات جدید، تمام خودرو هایی 
که در سطح شهر تهران تردد دارند، باید دارای 
گواه�ی معاین�ه فنی باش�ند. در راس�تای این 
سیاست، مراکز معاینه فنی سیار هم راه اندازی 
ش�ده که از ابتدای ش�روع به کار مراکز س�یار 
تاکنون بالغ بر 12 هزار دس�تگاه خودرو از این 
طری�ق برگه معاین�ه فنی دریاف�ت کرده اند. تا 
پایان سال سه مرکز دیگر نیز راه اندازی خواهد 
شد. این در حالی است که اکنون 3 مرکز معاینه 
فنی سیار در نوبنیاد)پایانه ش�هید دستواره(، 
عبدل آباد و خیابان شکوفه مستقر است. طبق 
اعالم معاونت حم�ل و نقل ش�هرداری تهران، 
در حال حاض�ر روزانه در ح�دود ۵000 مراجعه 
به تمامی مراکز معاینه فنی اعم از مراکز س�یار 
و 1۷ مرکز ثابت معاینه فن�ی صورت می گیرد و 
البته  س�طح کیفی و نظارتی آزمون های معاینه 
فنی خودرو های س�نگین ه�م در مراکز معاینه 
فنی شهر ارتقا یافته است. در آزمون آالیندگی 
خودرو های سنگین، میزان کدری دود خروجی 
از خ�ودرو دی�زل در حداکث�ر دور موتور مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. در همین ارتباط با هدف 
نظارت بر رویه تس�ت و به صفر رساندن خطای 
آزمونگر در صحت ثبت نتیجه نسبت به تجهیز 
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تمام�ی مراکز معاینه فنی خودرو های س�نگین 
به دورس�نج دور موتور اقدام ش�ده اس�ت. در 
ح�ال حاضر تم�ام مراکز مل�زم به اس�تفاده از 
دورس�نج در آزمون آالیندگی بوده و بررس�ی 
آالیندگی در خودرو های دیزل با دقت مضاعف 
و نظارت بیش�تر در حال انجام اس�ت. براساس 
آمار مراک�ز، 2۷ درصد از خودرو ه�ای مراجعه 
کننده به مراکز معاینه فن�ی به علت آالیندگی 
مردود و پس از رفع ایراد موف�ق به اخذ معاینه 
فنی ش�ده اند. در صورت تعمیم ای�ن درصد به 
تعداد دو و نیم میلیون دستگاه خودرو مشمول 
معاینه فنی در شهر تهران، با انجام معاینه فنی 
دوره ای، آالیندگی بالغ بر 6۷۵ هزار دس�تگاه 
خودرو برط�رف خواه�د ش�د. با این ش�رایط 
خودروهای فاقد معاینه فنی دیگر درهیچ نقطه 
ازته�ران ازدید دوربی�ن ها در ام�ان نخواهند 
ماند و با جریمه روزانه ۵0 ه�زار تومانی مواجه 
خواهند ش�د. پس چاره کار دراین اس�ت که یا 
خودرویی ازخانه خارج نش�ود ی�ا معاینه فنی 
برایش گرفته شود. ش�اید این سخت گیری ها 

کمی از آلودگی هوای پایتخت کم کند.

سهم 80 درصدی موتوری ها 
درآلودگی

 ط�ی هفته ه�ای اخیر ک�ه بحث اج�رای طرح 
کاهش مطرح ش�ده اس�ت، نام یک مسئول و 
صحبت های او بی�ش از دیگران ب�ه گوش می 
رسد. »محسن پورسیدآقایی«، معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران. شاید صحبت 
ه�ای »پورس�یدآقایی« و اطالع�ات او درباره 
اجرای طرح کاهش کامال داستان را برای همه 
شهروندان تهران روشن کند. به گفته معاونت 
حم�ل و نق�ل ش�هرداری ته�ران: »براس�اس 
گزارش وزارت بهداشت، ساالنه 4000 تا ۵000 
نفر از ش�هروندان تهرانی بر اث�ر آلودگی هوا 
جان خود را از دس�ت می دهند و این در حالی 
است که براس�اس گزارش بانک جهانی ساالنه 
12 ه�زار میلی�ارد توم�ان خس�ارت آلودگی 
هوا در ش�هر تهران  تخمین زده ش�ده اس�ت. 
ب�ه دلیل اثرگ�ذاری آلودگ�ی هوا بر س�المت 
م�ردم و همچنی�ن خس�ارات مال�ی ف�راوان، 
الزم ب�ود ک�ه فکری عاج�ل به ح�ال کاهش و 

از بین ب�ردن آلودگی 
ه�وا در ش�هر تهران 
کنیم و به همین دلیل 
طرح کاه�ش )کنترل 
آلودگی هوای ش�هر( 
در ته�ران اجرای�ی 
ش�د و حاال زمان آن 
رس�یده ک�ه مرحل�ه 
دوم آن اجرایی شود 
و ب�ه همی�ن دلیل از 
اول آبان م�اه مرحله 
دوم ط�رح کاهش به 
صورت 24 س�اعته و 
در کل هفت�ه اجرایی 
سیاس�ت های  ش�د. 
کاهش آلودگی ه�وا با تاکید ب�ر کاهش ذرات 
معلق تنظیم ش�ده اس�ت، چرا که مه�م ترین 
آالین�ده ش�هر ته�ران ذرات معل�ق ب�ه ویژه 
ذرات کوچ�ک ت�ر از 2.۵ میک�رون اس�ت که 
عموما ناشی از وس�ایل نقلیه موتوری به ویژه 
ناوگان خودروهای دیزلی، خودروهای سواری 
فرس�وده دودزا و موتورس�یکلت ها هستند.« 
ب�ه گفت�ه »پورس�یدآقایی« در فاز س�وم نیز 
محدودیت تردد خودروه�ای فاقد معاینه فنی 
در کل ش�هر ته�ران و منع ت�ردد خودروهای 
کاربراتوری ب�ه محدوده، در دس�تور کار قرار 
دارد، اما زمان اجرای فاز سوم مشخص نیست. 
از این پ�س، در ط�رح کاهش به ج�ای زوج و 
فرد بودن پالک، س�ه مولفه میزان آالیندگی، 
می�زان فرس�ودگی و معاینه فن�ی مالک تردد 
خودروها در محدوده مرکزی ش�هر هس�تند. 
»پورس�یدآقایی« با بیان اینکه بنا بر مطالعات 
شرکت کنترل کیفیت هوا س�هم وسایل حمل 
و نقل موت�وری از کل آلودگی ه�وای پایتخت 
ح�دود 80 درصد اس�ت و ب�ر همین اس�اس، 
خودروه�ا و موتورس�یکلت های کاربرات�وری 
س�هم قابل توجهی در آالیندگی هوای ش�هر 
دارند، گف�ت: »س�هم آالیندگ�ی خودروهای 
کاربراتوری و فرسوده در آلودگی شهر تهران 
ح�دود 32 درصد اس�ت، یعن�ی 32 درصد از 
آلودگی ه�وای ش�هر ته�ران تنها توس�ط 10 
درصد از خودروه�ا تولید می ش�وند. هچنین 
باتوجه به س�هم س�ی درص�دی اتوبوس ها در 
آلودگی هوا، بخشنامه ای ابالغ شد که براساس 
آن ت�ردد تمام�ی اتوبوس ه�ای دودزا و فاقد 
معاینه فن�ی در تهران ممن�وع و ضرب االجلی 
را تا اول مهرم�اه برای تحقق ای�ن مهم تعیین 
کردی�م که براس�اس آن اتوبوس های ش�رکت 
واحد باید به ص�ورت ضربتی مورد بازدید قرار 
گیرند و از ابتدای مهر ت�ردد همه اتوبوس های 
فاق�د معاینه فن�ی معتب�ر ممنوع ش�د و نکته 
مه�م اینجاس�ت ک�ه 12 درص�د کل آلودگ�ی 
ه�وای تهران ب�ه وی�ژه ذرات معلق ناش�ی از 
اتوبوس ه�ای ش�رکت واحد اس�ت ک�ه البته 
با وج�ود محدودیت ه�ای مذک�ور نمی توانیم 
آالیندگی این اتوبوس ها را به صفر برس�انیم، 
ام�ا می توانیم درص�د زی�ادی از آن را کاهش 
دهیم.« اما بخش اعظم�ی ازاتوبوس ها مربوط 

به ارگان ه�ای دولتی هس�تند ک�ه آن ها هم 
دیگر بدون معاین�ه فنی قادر به تردد نخواهند 
ب�ود. درنهای�ت، س�هم دیگ�راز آالیندگی به 
خودروه�ای بارب�ر بازمی گ�ردد و قطع�ا این 
س�خت گیری ش�امل ح�ال آن ها ه�م خواهد 
ش�د. اما ش�اید ابهام اصلی به موتورس�یکلت 
ها بازمی گردد ک�ه طبق آمار بیش از 10 درصد 
آالیندگی ه�وای تهران را ایجاد م�ی کنند. به 
نظر می رس�د ک�ه نظارت ب�ر موتورها بس�یار 
س�خت تر خواهد ب�ود و کار به همی�ن راحتی 
نیس�ت. »پورس�یدآقایی« درب�اره وضعی�ت 
موتوره�ا دراین طرح گفته: »از ای�ن نظر لزوم 
اعمال سیاس�ت های کنترلی در این حوزه نیز 
ضروری است. اما ساماندهی موتورسیکلت ها 
کار امروز و چند ماه نیست، بلکه باید درمورد 
فرهنگ موتورسیکلت  سواری فکری کرد و بر 
همین اس�اس تا هنگامی که موتورس�یکلت ها 
هویت بخش�ی نش�وند، قابل کنترل نیس�تند. 
ط�ی این س�ال ها هن�وز در م�ورد نصب پالک 
در جل�و موتوره�ا بین موسس�ه اس�تاندارد و 
دس�تگاه های شماره گذار مش�کل وجود دارد 
و هنوز هم حل نشده اس�ت و تا این اشکاالت 
س�اختاری رفع نش�ود، نمی ت�وان کاری کرد 
هرچند ک�ه در ح�وزه کاهش آلودگ�ی هوای 
موت�ور  تبدی�ل  پ�روژه   ، موتورس�یکلت ها
کاربراتوری به انژکتوری را در دستورکار قرار 
دادیم و ۵0 موتور را به عنوان نمونه تحویل دو 
شرکت داده ایم تا نسبت به تبدیل کاربراتوری 
به انژکت�وری اقدام کنن�د که اگر ای�ن پروژه 
مثبت ش�ود، میزان آالیندگی موتورها به یک 

پنج�م کاه�ش می یاب�د.«
با تمامی این اوصاف پیش بینی می ش�ود که فاز 
دوم ط�رح کاه�ش گام بلند درکاه�ش آلودگی 
هوای پایتخت خواهد بود. قطعا افزایش دوربین 
ها شرایط را برای متخلفین هم ازبین خواهد برد 
تا مانند گذش�ته دیگر نتوانند با دریافت معاینه 
فنی تقلب�ی راه رفت و آمد برای خ�ود را هموار 
کنن�د و بر آلودگ�ی ه�وا بیفزاین�د. امیدواریم 
که س�خت گیری ها در این باره بیش�تر ش�ود و 
زیرس�اخت ها هم روز ب�ه روز فراهم ت�ر از قبل 
شود. نکته مهم دیگر اما، نقش شهرودان تهرانی 
در این باره اس�ت که قطع�ا می توانن�د با کمتر 
خارج کردن خودروهای تک سرنشین و استفاده 
از حمل و نق�ل عمومی، به کمتر ش�دن آلودگی 
هوای تهران کم�ک کنن�د. نکته جال�ب اینکه 
درهمین راس�تا، کمپی�ن مردمی هم ب�ا عنوان 
»دود بدرود« در برخی ایستگاه های مترو شکل 
گرفت و نظ�رات مردم ب�رای همراهی در کاهش 
آلودگی هوای تهران مطرح ش�د. سال هاس�ت 
طرح ها و برنامه های شهری با هدف بهبود شرایط 
زیس�تی ش�هروندان ارائه و اعمال می شود، اما 
شهروندان در برخی امور بیش از هر کارشناسی 
نیازهای خود و شیوه رفع آن ها را می دانند. آیا 
می توانیم  امیدوار به هوایی تازه تر برای ش�هر 
تهران در روزهای س�رد پی�ش رو و زمان ظهور 
پدیده گلخانه ای هوا در اوج دوران ترافیک این 
شهر باش�یم. با ورود به فاز دوم طرح کاهش، به 
امید هوای تازه تر برای پایتخت خواهیم ماند....
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چند ماهی از داستان افزایش ش�دید نرخ ارز درکشورمان می گذرد. مسئله 
ای که تاثیر بسزایی در اقتصاد ایران گذاشته و عواقبی را هم به دنبال داشته 
است. کاهش ارزش پول ملی کش�ورمان که اختالف ش�دید قیمت بنزین با 
خارج از مرزها را به دنبال داش�ته، عمده ترین و ش�اید تنها دلیلی است که 
سبب شده اس�ت قاچاق بنزین این روزها بیش�تر از ایام گذشته مورد توجه 
قاچاقچیان قرار گیرد. طبق تحقیقاتی که ب�ه تازگی صورت گرفته و با توجه 
به قیمت بنزین در کش�ورهای مختلف جهان در سپتامبر 2018 که در سایت 
globalpetrolprices  موجود است، قیمت بنزین هم اکنون در ایران 0.29 
دالر بوده و این موضوع حکای�ت از این دارد که بنزین ای�ران بعد از ونزوئال، 
ارزان ترین بنزین در جهان است. در واقع با ثابت ماندن قیمت بنزین از سال 
94 تاکنون، کش�ورمان به یکی از اصلی ترین مراکز قاچ�اق بنزین در جهان 
تبدیل شده است. همین مس�ئله باعث ش�ده تا بحث احیای کارت سوخت 
مجددا مطرح شود و ش�ایعه دونرخی ش�دن قیمت بنزین هم برسر زبان ها 
بیفتد. سال 1386 و دوسال بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بود که 
دولت نهم تصمیم بر سهمیه بندی بنزین با کارت سوخت گرفت. با این توجیه 
که این تصمیم مقدار مصرف س�وخت در کشورمان را مش�خص می کند و تا 
حدود زیادی جلو قاچاق بنزین و گازوئیل گرفته می شود. این داستان تا سال 
1394 ادامه داشت، یعنی دوسال بعد از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن 
روحانی دردولت یازدهم. خرداد ماه آن س�ال بود که ب�ا تصمیم دولت کارت 
سوخت از چرخه سوخت رسانی حذف شد و بنزین هم تک نرخی شد. رشد 
مصرف بنزین )مصرف واقعی و قاچاق( در سال 93 و 94 به ترتیب 1.6 درصد و 
دو درصد بود. زمانی که قرار شد کارت سوخت حذف شود، یکی از مهم ترین 
ادله کنترل مصرف بنزین بود و به رش�د زیر دو درصد مصرف بنزین استناد 
می شد. اما چه اتفاقی افتاد؟ مصرف بنزین در سال 94 حدود ۷2 میلیون لیتر 
در روز بود، قاچاق هم قدری کاهش پیدا کرده بود و قابل صرف نظرکردن بود 
اما به محض اینکه کارت سوخت حذف شد، رشد مصرف و قاچاق اتفاق افتاد. 
رشد مصرف بنزین به جای دو درصد در س�ال 94 به پنج درصد در سال 9۵، 
سال گذشته هشت درصد و امسال هم در شش ماهه اول به 11 درصد رسید. 
همین افزایش مصرف که بخش عمده ای از آن به قاچاق منجر می شود، باعث 

شده تا باردیگر زمزمه س�همیه بندی بنزین به طور 
جدی مطرح شود.

راه هموار برای قاچاق
بنزین ایران با هر ش�اخص قیمتی که محاسبه شود 
)ریال، درهم، لیر، دالر و ...( نسبت به بنزینی که در 
کشورهای همس�ایه ایران عرضه می شود چندین 
برابر ارزان تر اس�ت. این مس�ئله به معنای توجیه 
پذیری اقتصادی وجود پدیده ای به نام قاچاق بنزین 
است. قیمت بنزین در ایران از خرداد ماه 94 تا امروز 
)بیش از سه سال( 1000 تومان در هر لیتر باقی مانده، 
این قیمت تکلیفی که در خردادماه س�ال 94 در هر 
لیتر چیزی در حدود ۵00 تومان با قیمت تمام شده 
تأمین بنزین فاصله داش�ت، اکنون گفته می ش�ود 
بیش از 2۵00 تومان با قیمت تمام شده تأمین بنزین 
)بدون محاس�به هزین�ه های حمل بنزی�ن( فاصله 
دارد. افزایش قاچاق بنزین به موجب افزایش فاصله 
قیمت تکلیفی 1000 تومانی و قیمت آزاد عرضه این 
فرآورده در کش�ورهای همس�ایه و افزایش یارانه 
دولتی برای تأمین بنزین که به ه�ر خانواده ای که 
مصرف بیشتر دارد، بیشتر تعلق می گیرد؛ موجب 
شده تا دولت به فکر احیای کارت سوخت در گام 

نخست و اعمال ابزار قیمتی در گام دوم بیفتد. استارت اول ازسوی »جالل 
میرزایی«، عضو کمیسیون انرژی مجلس ش�ورای اسالمی زده شد که در 
این باره در مصاحبه با خبرگزاری ها عنوان کرده است که به احتمال زیاد 
بنزین پس از اربعین حس�ینی دونرخی خواهد ش�د، ام�ا دولتی ها خیلی 
موافق تغییر قیمت بنزین نیس�ت و خواهان س�همیه بندی هستند. اولین 
واکنش به این مسئله ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
مطرح شد که درباره افزایش قیمت سوخت گفت: »افزایش نرخ بنزین در 
شرایط فعلی شدنی نیس�ت. درست اس�ت که قیمت بنزین در افغانستان 
۷0 سنت است، اما آیا تعیین این قیمت برای بنزین در ایران شدنی است؟ 
سیاست های ما باید گام به گام باش�د و نمی توان یک باره اقتصادی را که 
دولتی بوده را به س�مت اقتصاد آزاد ببریم. باید سیاس�ت مدیریت ش�ده 
داش�ته باش�یم تا بتوانیم متناس�ب با ش�رایط جامعه اقتصاد کشور را به 
س�مت اقتصاد آزاد س�وق دهیم.« همین چند روز پیش ه�م بیژن زنگنه 
وزیر نفت، بحث احیای کارت س�وخت را بس�یار جدی دانست. اما درباره 
افزایش قیمت نظرش منفی بود. زنگنه در حاش�یه مراس�م انعقاد قرارداد 
توس�عه حمل ونقل مسافر با قطار ش�هری در تهران و 8 کالنشهر در جمع 
خبرنگاران درباره زمان احیای کارت سوخت گفت: »زمان مشخصی برای 
این اقدام وجود ندارد، اما اگر کارت س�وخت احیا ش�ود، قطعا برای تمام 
کش�ور خواهد بود.« به گفته زنگنه، دولت قصد افزایش قیمت س�وخت را 
ندارد، اما تصمی�م دارد تا برای اف�رادی که بدمصرف ب�وده و بیش از حد 
مصرف می کنند، فکری بکند. کامال مشخص اس�ت که با توجه به وضعیت 
نامطلوب اقتصادی درکش�ورمان دولتی ها به هیچ عنوان درشرایط فعلی 
افزایش قیمت سوخت را مناسب نمی دانند، از طرف دیگر مجلس به دنبال 
س�همیه بندی و افزایش قیمت اس�ت تا جلو قاچاق گرفته ش�ود. هرچند 
برخی ازمجلس�ی ها بعد از اربعین را زمان اجرای س�همیه بندی و احیای 
کارت س�وخت اعالم کرده اند، اما ب�ا توجه به اینکه بس�یاری ازخودروها 
فاقد کارت س�وخت هس�تند، به نظر می رس�د که این امر حداقل به این 

زودی ها ش�دنی نخواهد بود.

بالتکلیفی درباره وضعیت قیمت و سهمیه بندی بنزین

شرایط جدید با احیای کارت سوخت
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اخـبـار داخـلـی آبان ماه 97

جدیدترین گزارش ارزشیابی کیفی خودروها

مجل�س ب�ه دنب�ال کاه�ش پلکان�ی تعرف�ه واردات خودروه�ای هیبری�دی

مزدا 3 جدید و B30  همچنان با چهارس�تاره درصدر
جدیدترین رده بندی کیفی خودروهای س��اخت )ش��هریورماه( از س��وی شرکت 
بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران منتشر شد که براس��اس ارزشیابی کیفی انجام 
شده در این ماه در گروه خودروهای سبک، 13 مدل و در گروه خودروهای سنگین، 
6 مدل خودرو توانستند چهار ستاره کیفی به دس��ت آورند. براساس این گزارش، 
در خودروهای س��واری پایین تر از 25 میلیون تومان، انواع پراید، دو ستاره کیفی 
دریافت کردند و در خودروهای کالس قیمتی 25 تا 50 میلیون تومانی، پژو 207 
اتوماتیک، تندر 90 پالس اتوماتیک، تندر 90 پالس، پژو 207 و پارس تندر موفق 
به کسب چهار ستاره شدند. همچنین خودروهای تندر 90، تندر 90 پارس خودرو 
رانا، برلیانس H230،  دنا پالس، پژو SD 206 و پژو 206 نیز س��ه ستاره دریافت 
کردند. این در حالی است که NEW MVM315، دنا، پژو پارس کرمانشاه، پژو 
405 خراسان، سورن، سمند تبریز، ساینا، تیبا 2، تیبا و پژو پارس، دو ستاره کیفی 

 ،B30 دریافت کردند. همچنی��ن در کالس قیمتی 50 تا 75 میلی��ون تومان تنها
 ،MVMX22 ،5 آریزو CS35 موفق به کسب چهار ستاره کیفی ش��د و چانگان
برلیانس H330 اتوماتیک؛ آریو اتواتیک سه ستاره کیفی و لیفان X60 اتوماتیک 
دو ستاره را از آن خود کردند. در ادامه این گزارش آمده است که در کالس قیمتی 
75 تا 100 میلی��ون تومانی هیوندای ACCENT، کیا س��راتو، هیوندای I20 و 
 JAC اتوماتیک، تیگو 5 و S7 هر کدام 4 ستاره کیفی گرفتند و هایما H2 هاوال
S5 هر کدام سه س��تاره و NEW MVMX33S دو س��تاره دریافت کردند. در 
گروه خودروهای باالتر از 100 میلیون تومان هم، پژو 2008، نیومزدا 3 و سوزوکی 
گرند ویتارا 4 س��تاره کیفی گرفتند. همچنین در خودروهای گروه س��بک بخش 
وانت، در خودروهای پایین تر از 50 میلیون تومانی، وانت تندر س��ه ستاره، وانت 
مزدا کارا 2000 تک کابین، وانت آریسان و  س��ایپا 151 هر کدام دو ستاره و وانت 
مزدا کارا 2000 دو کابین، وانت نیسان تک سوز و وانت نیسان دوگانه سوز هرکدام 
یک س��تاره کیفی گرفتند. در همین گروه خودرویی باالت��ر از 50 میلیون تومانی 
نیز، وانت نیو پیکاپ فوتون س��ه س��تاره گرف��ت. همچنین در گ��روه خودروهای 
سنگین مینی بوس، ون مسافری وانا،  4 س��تاره و در بخش اتوبوس و اتوبوس بین 
شهری اسکانیا درسا، 4 س��تاره و اتوبوس بین شهری اس��کانیا 4212 مارال، سه 
 HD65 ستاره دریافت کردند. س��طح کیفی بخش کامیونت، کامیونت هیوندای
و کامیونت ایسوزو NPR75K با 4 س��تاره گزارش شد و کامیونت الوند دو ستاره 
 4 G410 و کش��نده اسکانیا FH500 گرفت. در بخش کش��نده نیز کشنده ولوو

ستاره گرفتند و کشنده فوتون AUMAN H4 س��ه س��تاره را از آن خود کرد.

قطعات خودرو در صدر لیست محصوالت وارداتی
بررسی آمارهای تجارت خارجی نش�ان می دهد، در نیمه نخست سال 
جاری، حدود یک میلیارد دالر قطعات خودرو با س�اخت داخل زیر 30 
درصد از گمرکات وارد کشور شده است. براساس آمارهای گمرک، در 
6ماهه  نخس�ت س�ال جاری، قطعات خودرو همچنان در صدر لیس�ت 
واردات قرار گرفته است و بر این مبنا، قطعات منفصله با ساخت داخل 
کمتر از 30 درصد ب�ا رقمی نزدیک ب�ه 1 میلیارد دالر نس�بت به مدت 
مش�ابه س�ال قبل رش�د ۷8 درصدی را تجربه کرده اس�ت. همچنین 
حدود 223 میلی�ون دالر قطعات منفصله با س�اخت داخل ۵0 درصد و 
بیشتر وارد شده که با افت 20 درصدی مواجه شده است. گفتنی است، 
در این مدت ح�دود 192 میلیون دالر قطعات خودرو با س�اخت داخل 
زیر ۵0 درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

33 درصدی را ش�اهد بوده اس�ت.

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید

حدود هفت ماه پس از اعالم تعرفه های جدید درمورد وارادت خودورهای هیبریدی 
ازس��وی گمرک، نمایندگان مجلس به دنبال راهی برای کاهش مجدد این تعرفه ها 
هس��تند. درحالی که دس��تورالعمل جدید واردات خودروها در دی ماه سال گذشته 
به خصوص در بخش هیبریدی ها س��روصدای زیادی به راه انداخت و البته دولت در 
فروردین ماه 97 کمی ازموضع خود عقب نشینی کرد و تعرفه ها را پایین آورد، همین 
مقدار تعرفه هم چندان باب میل نیس��ت و بهارستان نش��ینان به دنبال راهی برای 
پایین آوردن مجدد تعرفه ها هستند تا شهروندان مجاب به استفاده از این خودروها 
شوند و کمکی به رفع آلودگی هوا کنند. »رامین نورقلی پور« عضو کمیسیون صنایع 
مجلس، درباره تصمیم مجلس در این باره با اش��اره به بررس��ی طرح ساماندهی بازار 
خودرو در کمیس��یون صنایع مجلس، گفت: »باید تالش ش��ود با سیاس��ت گذاری 
مناس��ب، اس��تفاده از خودروهای هیبریدی در کش��ور مورد حمایت قرار گیرد. می 
توانیم در کنار تقویت تولید خودروهای باکیفیت در داخل، برای واردات خودروهای 
پاک، سیاس��ت های تش��ویقی به کار گیریم. به این معنی که خودروهای هیبریدی 
با تعرفه پایین ی��ا در نهایت با صفر ش��دن تعرفه ه��ای گمرکی وارد ش��وند که این 
مهم باید براساس سیاست های کشور اتخاذ شود. الزم اس��ت تا به جای خودروهای 

بنزینی از خودروهای هیبریدی استفاده ش��ود، چراکه این اقدام از هر لحاظ به ویژه 
کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف س��وخت های فسیلی موثر اس��ت.« قلی پور با 
بیان اینکه در طرح س��اماندهی بازار خودرو سیاس��ت های تش��ویقی برای استفاده 
از خودروهای هیبریدی به کار گرفته ش��ده اس��ت، گفت: »در این طرح، سیاس��ت 
های تشویقی به گونه ای پیش بینی شده که ش��اهد کاهش تدریجی تعرفه واردات 
خودرو به صورت پلکانی باش��یم تا در نهایت بتوانیم این تعرفه را به صفر برس��انیم.«
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خودروس��از فرانس��وی، رنو، گزارش داد که درآمد این ش��رکت در س��ه ماه س��وم امسال با 
افت فروش در بازارهای درح��ال ظهور و خروج از بازار ایران آس��یب دیده اس��ت و 6 درصد 
سقوط کرده اس��ت. رنو اعالم کرد که در س��ه ماهه سوم امس��ال درآمد این شرکت 11.48 
میلیارد یورو )13.16 میلیارد دالر( ش��ده اس��ت که درآمد بخش خودرو با سقوط سنگین 
8.4 درصدی به 10.06 میلیارد یورو رس��یده اس��ت. ثبت جهانی خودرو رنو 2.9 درصد در 
ربع س��وم افزایش داشت که در این راستا مش��ارکت در س��اخت ون با برلیانس چین، تاثیر 
زیادی داشته اس��ت. با حذف فروش خودروهای تولید مش��ترک، ثبت خودرو فروخته شده 
رنو در خارج از اروپا 10.4 درصد افت داش��ته اس��ت. عملکرد رنو به س��طح مورد پیش بینی 
تحلیل گران ک��ه 12.17 میلیارد ی��ورو برای کل گ��روه و 10.92 میلیارد ی��ورو برای بخش 
خودروسازی با در نظر گرفتن تجارت آوتواز روسیه، نرسید. با این همه، رنو دوباره چشم انداز 

2018 کامل خود را تک��رار کرد که این ش��امل افزای��ش درآمد، جری��ان نقدینگی مثبت 
برای بخش غیر خودروس��ازی و حاش��یه س��ود بیش از 6 درص��دی برای کل گروه اس��ت.

خداحافظی شورای رقابت با قیمت گذاری خودروها

یک عضو ش��ورای رقاب��ت اعالم ک��رد که این ش��ورا ب��ا قیمت گ��ذاری خودرو 
خداحافظی کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مجددا این مسئولیت را 
به عهده گرفته اند. »محسن بهرامی ارض اقدس« دراین باره گفت: »از این پس، 
ش��ورای رقابت فقط چارچ��وب قیمت گذاری خودروهای داخل��ی و خودروهای 

مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می کند، اما 
میزان افزایش و قیمت  نهایی هر خودرو با مجوز این س��تاد و در سازمان حمایت 
تعیین و به  خودروس��ازان ابالغ خواهد ش��د.« به گفته این مقام مسئول، شورای 
رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت های مسلط، وضعیت تهاجمی 
و بازار انحصاری هس��تند، برخی محصوالت زیر 45 میلیون تومان دو خودروساز 
بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مش��مول قیمت گذاری کرده بود. س��هم این 
خودروها از بازار داخلی بیش از 85 درصد بود و کامال وضعیت مس��لطی در بازار 
داشتند اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از فهرست قیمت گذاری شورا 
حذف کرد. بهرامی همچنی��ن گفت: »با اعالم نرخ تورم بخش��ی و نرخ پایه ارز و 
میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توس��ط بانک مرکزی، ش��ورای رقابت با 
سرعت دامنه تغییر قیمت ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار 
هستند، به ستاد تنظیم بازار ارائه می کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت 
این خودروها را الزم بداند، مجوز افزایش قیمت را به س��ازمان حمایت می دهد، 
اما عدد میزان افزایش قیمت محصوالت خودروسازان در سازمان حمایت تعیین 

می ش��ود.«

کاهش 38 درصدی تولید خودروسازان داخلی
یک گزارش آماری نشان می دهد خودروسازان کشور در مردادماه سال جاری 89 هزار و 
450 دستگاه انواع خودرو سواری، وانت و تجاری تولید کردند که این میزان تولید نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش داشته است. براساس آمار در این مدت تولید 
انواع سواری در ایران خودرو نزولی بوده و از 67 هزار و 604 دستگاه در مرداد ماه 1396 به 
40 هزار و 470 دستگاه کاهش یافته است. همچنین تولید شرکت سایپا نیز در مردادماه 
امسال کاهش یافته و از 57 هزار و 864 دستگاه در مردادماه سال گذشته به 32 هزار و 700 
دستگاه رسیده است. مطابق آمار در محصوالت ایران خودرو تولید پژو پارس دوگانه سوز، 
آریسان و سمند منفی 100 درصد و در محصوالت سایپا نیز بیشترین کاهش حجم تولید 

به پراید و تیبا دوگانه سوز با منفی 100 اختصاص دارد.

اطالعیه مهم ایدرو درمورد افزایش خودسرانه قیمت خودرو

سقوط 6 درصدی درآمد رنو با خروج از ایران 

به دنبال پیشنهاد خودروسازان مبنی بر اصالح و افزایش قیمت محصوالت و شایعاتی مبنی بر 
موافقت وزیر سابق صمت )محمد شریعتمداری( با این موضوع، سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع)ایدرو(، با صدور اطالعیه ای نسبت به افزایش خودسرانه محصوالت به خودروسازان 
هشدار داد. در اطالعیه ایدرو آمده اس��ت: »بدیهی است ارایه پیشنهاد اصالح قیمت از سوی 
خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار؛ ضرورتا به مفهوم 
پذیرش آن درخواست نخواهد بود و ارایه پیشنهاد و تقاضای بررسی کارشناسی ازسوی بسیاری 
از صنوف تولیدی به این مراجع به طور مستمر انجام می گیرد و منحصر به صنعت  خودرو نیست. 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع)ایدرو(، چنانچه در گفتگوهای اخیر رییس محترم سازمان 
مکرراً تصریح شده؛ معتقد است قیمت های فعلی بازار آزاد خودرو، غیرواقعی، کاذب و ناشی از 
التهاب های روانی ماه های اخیر اس��ت و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن برای 
مصرف کنندگان محترم کاهش پیدا کند. بدیهی است این س��ازمان تمام توان خود را برای 
جلوگیری از سوداگری و التهاب آفرینی به منظور افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار آزاد به کار 

بس��ت.« خواه��د 
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مصوبه دولت برای واردات کامیون

اعالم زمان لغوممنوعیت واردات خودروهای خارجی رونمایی ازالمبورگینی ایرانی درتبریز
دراتفاق�ی جالب درش�هر تبریز، متخصص�ان ایرانی از ی�ک المبورگینی 
وطنی رونمایی کردند! »مس�عود مرادی« طراح و سرپرس�ت تیم طراحی 
المبورگین�ی ایران�ی، در این ب�اره گفت: »ای�ن طرح در مدت 4.۵ س�ال 
توس�ط تیم متخصص 16نفری، مراح�ل تحقیقاتی، طراحی، مدل س�ازی 
و س�اخت را گذرانده اس�ت. این خ�ودرو دورگ�ه ایتالیای�ی  ایرانی 306 
اس�ب بخ�ار ق�درت، 280 کیلومتر بر س�اعت س�رعت، 6 س�یلندر 3.8 
لیتری، گیبرکس 6 س�رعته، سیس�تم پای�داری به روز، 4۷1 س�انتی متر 
طول، 260 س�انتی متر ع�رض و 114 س�انتی مت�ر ارتف�اع دارد. هدف از 
اجرای مهندس�ی معکوس و طراح�ی المبورگین�ی ایرانی، دس�تیابی به 
دانش فنی تولید خودروهای س�وپر اس�پورت و بومی س�ازی آن است.« 
به گفته این ط�راح خودرو: »مراح�ل طراحی المبورگینی ایرانی توس�ط 
متخصصان داخلی انجام و از مش�اوره خودروس�ازان و متخصصان کشور 
نیز استفاده شده اس�ت. کارهای مطالعاتی، طراحی و مدل سازی خودرو 
را به تنهای�ی انجام دادم و پ�س از آن، خودرو در کارگاه س�اخت و تولید 
و قالب س�ازی تکمیل ش�د. در مدت طراحی خ�ودرو و انجام مهندس�ی 
معکوس، به س�اختار المبورگینی وفادار ماندیم، اما با این وجود هیچ یک 
از قطعات اس�تفاده ش�ده در خودرو ایرانی، از المبورگینی اصلی نیست، 
بلکه تمام قطعات توس�ط متخصصان داخلی مش�ابه س�ازی شده است.« 
المبورگینی به عنوان یک خودرو اس�پرت ایتالیایی، شهرت جهانی دارد.

بیش از یک سال از زمان اجرای مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی می گذرد 
و واردکنندگان در بالتکلیفی به سر می برند. بارها و بارها زمان های مختلف برای لغو این 
ممنوعیت اعالم شده، اما هیچ کدام به مرحله اجرایی نرسیده است. اما انگار قرار است در 
این باره تصمیماتی گرفته شود. »سعید باستانی« عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اس��المی در این باره گفت: »طرح ساماندهی خودروها در دستور کار کمیسیون 
صنایع و معادن اس��ت و احتمال اینکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برداشته 
شود، زیاد است. ممنوعیت واردات خودرو کار پس��ندیده ای نبود و این ممنوعیت باید 
برداشته شود.« این نماینده مجلس در خصوص وضعیت خودروسازی گفت: »سهم بازار 
خارجی در داخل کشور حدودا 7 درصد اس��ت و این به معنای این است که 93 درصد از 
بازار داخلی دست خودروسازان داخلی اس��ت.« باستانی با اشاره به اینکه گفته می شود 
خودروس��ازان داخلی نمی توانند نیاز داخل را تامین کنند، اع��الم کرد این گفته حرف 
صحیحی نیس��ت زیرا آن 7 درصد را هم می توانند پوش��ش دهند. به گفته باستانی این 
ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال است، دائمی نبوده و برای شرایط بحران این قانون 
را لحاظ کردند. باستانی با بیان اینکه درخصوص طرح ساماندهی خودروها معتقدیم که 
خودرو باید با روش مدیریت شده وارد کشور شود که در حال حاضر نحوه مدیریت آن را 
بررسی می کنیم، گفت: »در حال بررس��ی این موضوعات هستیم که خودروهایی با چه 
حجم موتور و سقف قیمت می توانند وارد ش��وند و چه نوع ارزی باید به آن تعلق گیرد. 
طرح ساماندهی خودروها در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن است و در حال بررسی 
اس��ت و احتمال اینکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برداشته شود زیاد است.«

 تعرف�ه واردات 2۵ درص�د کاه�ش یاف�ت .
هیئت وزیران طی مصوبه ای مجوز مشروط واردات کامیون را صادر کرد. این مصوبه 
از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارتخانه های راه و اقتصاد ابالغ 
شده است. هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور 
اقتصادی و ادارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند )ت ماده )30(( 
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395  آیین نامه اجرایی 

بند مذکور را به این ش��رح تصویب کرد:
»ماده1  در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند:

]الف:]سازمان:]سازمان]راهداری]و]حمل]ونقل]جاده]ای.]]]
ب]کامیون:]وسیله]حمل]ونقل]بار]با]ظرفیت]بیش]از]1۰]تن.]]]
پ]ظرفیت:]حداکثر]وزن]مجاز]ناخالص]حمل])وزن]کامیون]+]وزن]محموله(]یا]وزن]]]]

مجاز]ناخالص]ترکیبی])وزن]کامیون]کشنده]+]وزن]تریلر]+]وزن]محوله(]وسیله]نقلیه]
که]در]کارت]مشخصات]وسیله]نقلیه]درج]شده]است.

ماده 2  کامیون های وارداتی باید دارای ش�رایط زیر باش�ند:
الف]]بیش]از]سه]سال]از]زمان]ساخت]آن]ها]نگذشته]باشد.]]]
ب]]از]خدمات]پس]از]فروش]موضوع]قان�ون]حمایت]از]حقوق]مصرف]کننده]خودرو]]]]

مصوب]1386]و]آیین]نامه]اجرایی]آن]موضوع]تصویب]نامه]شماره]...]موخ]۲8/1/1395]
و]اصالحات]بعدی]آن]برخوردار]باشند.

پ]]از]نظر]ایمنی،]کیفیت]و]آالیندگی]های]محیط]زیس�ت]با]اس�تانداردهای]روز]و]]]]
اجباری]مورد]تایید]مراجع]ذی]ربط]انطباق]داشته]باشد.

تبصره  س�ازمان موظف اس�ت ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه 
سایر مشخصات کامیون های وارداتی، ترکیب و تعداد ناوگان مورد نیاز و 

ضوابط آن ها را با تایید وزیر راه و شهرس�ازی اعالم عمومی نماید.
ماده 3  سازمان موظف اس�ت ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه، 

با هماهنگی دس�تگاه های مربوط نسبت به ایجاد س�امانه یکپارچه ثبت 
تقاضا و اعالم نتیجه نهایی آن به متقاضیان اقدام نماید. فرآیند اقدام باید 
به نحوی برنامه ریزی ش�ود که از زمان ثبت تقاضا تا اعالم نتیجه نهایی با 

رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر ی�ک م�اه ب�ه ط�ول بیانجام�د.
م�اده 4  واردات هر یک دس�تگاه کامی�ون منوط به اس�قاط حداقل یک 
دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته 

باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی اس�ت.
تبص�ره 1  کامیون مورد اس�قاط بای�د دارای معاینه فنی معتب�ر در زمان 

اس�قاط باش�د.
تبصره 2  به ازای اس�قاط هر کامیون موضوع ماده سود بازرگانی کامیون 

وارداتی بیس�ت و پنج درصد )2۵%( کاهش می یابد.
ماده ۵  وزارت راه و شهرس�ازی )س�ازمان( موظف اس�ت هر سه ماه یک 
بار گزارش روند اجرای این آیین نامه را به س�ازمان برنامه و بودجه کشور 

ارائ�ه نمای�د.«
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به همت خیریه راز در صفادشت برگزار شد 

اولین گردهمایی بزرگ پیشگیری و 
تشخیص سرطان پستان

حدود س�ه س�ال از زمانی که مدیران ش�رکت آب معدنی »دی دی«  
از ش�رکت های زیرمجموعه هلدین�گ »رایزکو« تصمی�م گرفتند تا 
با یک عم�ل نیکوکارانه بخش�ی از درآمد حاص�ل از فروش آب های 
معدنی را به  زنان درگیر سرطان پس�تان، اختصاص دهند می گذرد. 
در این م�دت تحقیق های ف�راوان و فرهنگ س�ازی ه�ای مختلفی 
برای پیش�گیری و درمان این بیماری در ای�ن مجموعه صورت گرفته 
اس�ت. اولین اقدامی که در این راستا انجام شد، توس�ط خیریه راز، 
روز چهارشنبه بیست و س�وم مهرماه، به میزبانی فرهنگسرای بعثت 
صفادش�ت برگزار ش�د. این فرهنگس�را در این روز، میزب�ان اولین 
گردهمایی بزرگ پیشگیری و تشخیص سرطان س�ینه بانوان بود که 
از س�وی خیریه راز که زیرمجموعه گروه رایزکو اس�ت، برگزارش�د. 
حض�ور در این همایش ک�ه باحمای�ت ش�رکت آب معدنی »دی دی« 
برگزارش�د، برای عم�وم بان�وان رایگان ب�ود. »س�پیده رحیمیان«، 
مدیرعامل موسس�ه خیریه نیکوکاری راز، درباره اولی�ن گردهمایی 
بزرگ پیش�گیری و تش�خیص س�رطان پس�تان به همت این خیریه 
گفت: »اولین گردهمایی بزرگ پیش�گیری و تش�خیص سرطان سینه 
مخصوص زنان ب�ا مش�ارکت مرکز بهداش�ت مالرد و خیری�ه راز در 
فرهنگسرای بعثت صفادش�ت برگزار شد و ورود برای همه زنان آزاد 
و معاینه بانوان مراجعه کننده به صورت رایگان بوده و قرار اس�ت هر 

چهارشنبه برگزار ش�ود.« به گفته رحیمیان، هدف، زنانی هستند که 
در مرحله ابتدایی پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پستان قرار 
دارند. تمام�ی زنان باید س�ینه های خود را مورد بررس�ی قرار دهند 
و در صورت مش�اهده یا لمس هرگونه توده غیرطبیعی برای بررس�ی 
بیشتر به پزش�کان مربوطه از جمله پزش�کان درمانگاه صفادشت که 
هر هفته چهارش�نبه ها به صورت رای�گان در مرکز ای�ن کار را انجام 
می دهن�د، مراجعه کنند. مدیرعامل موسس�ه خیری�ه نیکوکاری راز 
همچنین اعالم ک�رد: »در این مرک�ز روش های صحی�ح خودآزمایی 
سرطان پس�تان آموزش داده می ش�ود تا با تش�خیص به موقع شاهد 
کاهش عوارض و مرگ ومیر ناش�ی از ای�ن بیم�اری و موفقیت هرچه 

بیش�تر در این رابطه باش�یم.«
 همچنین »ش�راره غفوریان همت پور«، مس�ئول کمپین پیش�گیری 
و تش�خیص س�رطان س�ینه در بانوان در این ب�اره گفت: »ب�ا توجه 
به ش�یوع س�رطان س�ینه زنان باید به عالئم هش�داری در مورد این 
مس�ئله توجه زیادی داشته باش�ند و هرگونه پوس�ته پوسته شدن، 
برآمدگ�ی، غیرقرینگی، قرم�زی، گرمی، ترش�حات خون�ی و آبکی 
به وی�ژه به صورت ی�ک طرفه را در س�ینه ج�دی بگیرند.« ب�ه گفته 
دکتر ش�راره غفوریان پ�ور، تبدیل وضعیت س�ینه به حالت پوس�ت 
پرتقال�ی و ی�ا متراک�م و س�فت ش�دن آن همچنین ایج�اد رگ های 

فـعـالـیتـهـای اجـتـمـاعـی
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جدید و توده های�ی که گاهی قاب�ل لمس و بدون درد ب�وده از دیگر 
عالئم ابتال به س�رطان سینه اس�ت که درصورت تش�خیص به موقع 
می توان درم�ان موفقیت آمیزی را ش�اهد بود. این پزش�ک عمومی 
در ادامه صحبت هایش گفت:  »زنان 40 س�ال به باال برای تش�خیص 
زودهن�گام س�رطان س�ینه باید س�االنه ی�ک بار نس�بت ب�ه انجام 
ماموگراف�ی اق�دام کنند و زنان باالی ۵0 س�ال که پس از نخس�تین 
ماموگرافی مش�خص ش�د وضعیت نرمالی دارند، هر دوسال یک بار 
نس�بت به انجام ماموگراف�ی باید اق�دام کنند. دو دس�ته از عوامل 
غیرقاب�ل تغیی�ر و قاب�ل تغیی�ر می توانند س�بب بروز این س�رطان 
ش�وند که ژنتیک، قاعدگ�ی زودرس قبل از 12 س�الگی و یائس�گی 
دیرهن�گام ب�االی ۵۵ س�الگی از عوام�ل غیرقاب�ل تغیی�ر در بروز 

این س�رطان اس�ت.« دکتر ش�راره غفوریان همچنین گفت: »س�ن، 
جن�س، کیفیت زندگی ناس�الم، رژیم غذایی پرچ�رب، عدم تحرک، 
استعمال س�یگار، مصرف الکل، آلودگی هوا، نداش�تن فرزند و عدم 
ش�یردهی همچنین بارداری ها در س�ن باال از عوامل قاب�ل تغییر در 
۵20 نفر از زنان مالرد در این همایش  بروز س�رطان س�ینه اس�ت.«
ش�رکت کردند که حدود پنجاه نفر از آنها  از پرسنل رایزکو ، شامل 
واحد  دفتر مرکزی ،اورن�د جنرال کب و واحد عمران ای�ن مجموعه 
اس�ت .به گفته مس�ئول کمپین پیشگیری و تش�خیص سرطان سینه 
در بانوان، برگ�زاری همای�ش هایی مانن�د آنچه توس�ط خیریه راز 
درفرهنگس�رای بعثت صفادشت برگزار ش�د، گام بلندی برای آگاه 

س�ازی و پیش�گیری ازس�رطان پس�تان بانوان اس�ت.
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بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت اورند پیش��رو برگزار شد. این مراسم با تالوت 
قرآن و پخش س��رود جمهوری اسالمی ایران آغاز شد و با س��خنرانی »مهندس آرمان 
موسوی« مدیریت عامل این ش��رکت در رابطه با راهکارهای برخورد صحیح در شرایط 
تحریم ادامه پیدا کرد. سپس کلیپی با عنوان »برون رفت از چالش گذر از دوران تحریم« 

که مدیران این شرکت در کلیپ صحبت کرده بودند، به نمایش گذاشته شد.
در این مراسم تقدیرهایی نیز صورت گرفت که مهم ترین آنها مربوط به اعضای صندوق 
قرض الحسنه شرکت بود و پس از آن، همسر محترم زنده یاد »رسول دهقان« از پرسنل 

شرکت، به روی سن دعوت شد و از سوی دکتر صمدی از او تقدیر به عمل آمد.
ریاست هیئت مدیره این شرکت پس از تقدیر از همسر مرحوم دهقان، در رابطه با زحمات 
و پاکدستی این کارمند به ایراد سخن پرداخت و از خداوند برای خانواده محترم او طلب 

صبر و آرامش کرد.
در پایان این مراسم کیکی مزین به تصاویر مربوط به پرسنل و سایت های مختلف این 
شرکت آورده شد و توس��ط دکتر حمیدرضا صمدی، معاونان، خانواده و مدیران ایشان 
بریده ش��د. همچنین تابلو یادبودی از تصاویر مربوط به مناس��بت های مهم ش��رکت، 
رونمایی ها و بازدیدهای مسئوالن استانی و کشوری از مجموعه اورند پیشرو تهیه شده 

بود که به امضای دکتر صمدی، خانواده و معاونانش رسید.
در این مراسم که با حضور دکتر حمیدرضا صمدی، خانواده ایشان و پرسنل شرکت در 

فرهنگسرای صفادشت برگزار شد، شهردار صفادشت نیز حضور داشت.

فرهنگسرای صفادشت میزبان اورندی ها

اورند پیشرو 21 ساله شد
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اعضای هیئت مدیره گروه »بهمن« صبح دیروز با حضور در ش�هرک صنعتی 
صفادشت از مجموعه اورند پیشرو بازدید کردند.

این گروه پس از بازدید از سایت های مختلف مجموعه اورند پیشرو از کارخانه 
های »جنرال کب«، »آرس�ام« ، »مادآریا ویس�تا« و اتحادی�ه نوین نیز دیدن 
کردند. اعضای محت�رم این گروه همچنین به دیدن درمانگاه اورند س�المت، 

مجتمع مسکونی و مدرسه اورند نیز رفتند.
در ای�ن بازدید ک�ه از س�وی اعضای هیئ�ت مدیره گ�روه بهمن انجام ش�د، 
»حمیدرضا صمدی« ریاس�ت هیئت مدیره گروه »رایزکو«، »آرمان موسوی« 

مدیر عامل اورند پیشرو و برخی از مدیران نیز حضور داشتند.

بازدیـد بهمنی ها
 از اورنـد پیشـرو
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پــرونــده
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خودروهای لوکس رهبران جهان
در کشورهای مختلف باتوجه به نوع اداره  حکومت، زنان و مردان به عنوان باالترین مقام سیاسی، از خودروهای ویژه، متفاوت و گاهی زرهی استفاده می کنند. خودرو رئیس جمهور، 
رهبر، نخست وزیر،صدراعظم یا هر عنوان دیگر، نشان گر شخصیت سیاسی مهم ترین فرد تصمیم گیرنده  یک کشور است. معموالً به  دالیل مختلفی چون حمایت از تولید،  به رخ کشیدن 
توانایی های صنعتی یا عالقه  شخصی؛ خودرو باالترین مقام سیاسی یک کش��ور از برندهای داخلی انتخاب می ش��ود. برای مثال مقامات آلمانی همیشه از محصوالت خودروسازی 
آلمان استفاده می کنند؛ این مورد برای بسیاری از کشورهای دیگر مانند بریتانیا، ایاالت متحده و روسیه هم صدق می کند. در این مقاله قصد داریم تعدادی از خودروهای مهم ترین 
شخصیت های سیاسی جهان را معرفی کنیم. به دلیل مشخص نبودن مدل های مشخص مخصوص مقامات سیاسی برخی کشورها من جمله ایران، فهرست آورده شده کامل نیست.

سـلـبـریـتـی

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان 
پاپ موبیل

خورخه ماریو برگولیو)پاپ فرانسیس(، پس از برگزیده شدن به عنوان دویست و شصت و 
ششمین پاپ، خودروهای مورداستفاده  پاپ بندیکت شانزدهم را مرخص نکرد. خودروهای 
مورداستفاده  پاپ چند مدل است؛ از فولکس واگن فیتون تافورد فوکوس )نسل دوم( و رنو 4  
مدل 1984. اما معروف ترین خودرو پاپ، انواع پاپ موبیل ها با شیشه ها و سقف بلند صندلی 
عقب آن است. پاپ موبیل های فعلی پاپ، شامل مرسدس بنز G500 وM500، فیات 
500L  و مدل های ویژه برای سفرهای خارجی است. درصورت سفر پاپ به سفر خارجی 
و انتقال ندادن پاپ موبیل، خودرو زرهی پیشنهادی مقامات کشور مقصد پس از بررسی های 

دقیق گارد سوئیس، در اختیار مهم ترین شخصیت شهر واتیکان قرار می گیرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا

The Beast کادیالک
خودرو مخصوص دونالد ترامپ ک��ه اخیراً برای اولین ب��ار در خیابان های نیویورک 
ظاهر شد، نسخه  جدید لیموزین کادیالک با نام مستعار هیوال )Beast( است. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا، برای حضور در اجالس عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک از خودرو جدید خود موسوم به Beast به معنی هیوال استفاده 
کرد. عنوان »بیس��ت« پیش از این هم به خودرو مخصوص ریاست جمهوری آمریکا 
در سال 2009 داده شده بود، اما بیس��ت جدید به طور سفارشی برای ترامپ ساخته 
شده اس��ت. همانند خودرو باراک اوباما، بیست جدید نیز توس��ط مهندسان جنرال 
موتورز و طراحی مشابه مدل های کادیالک تولید شده است. همانطور که قابل درک 
است، جزئیات و مش��خصات این خودرو در دسترس نیس��ت، اما چند ویژگی بیست 

اعالم شده است. ش��اید در نگاه اول این خودرو مشابه مدل طویل تر سدان کادیالک 
CT6 یا XTS به نظر بیاید، اما پلت فرم آن وانت پیکاپ بزرگ جی ام سی تاپ کیک 
)TopKick( بوده و وزن کلی آن به دلیل پنل های ضد گلوله، بین 6.8 تا 9 تن است. 
طراحی بیست به گونه ای انجام شده است که مشابه س��دان های آمریکایی باشد، اما 
از نظر ابعاد، ای��ن خودرو از تمام شاس��ی بلندها و پیکاپ های فول س��ایز آمریکایی، 
بزرگ تر است. براساس گزارش های منتشر شده، این مدل به سیستم اطفای حریق، 
دوربین دید در ش��ب، پرتاب گاز اشک آور، کابین کاماًل بس��ته با فیلتر هوا و سیستم 
تولید پارازیت برای جلوگیری از حمله  موش��کی مجهز است. عالوه بر این موارد، در 
صورت ایجاد ش��رایط بحرانی بس��ته  کمک های اولیه ش��امل خون مورد نیاز رئیس 
جمهور نیز در دسترس است؛ بسیاری از قابلیت ها و تجهیزات رفاهی و ایمنی بیست 
مش��خص نیس��ت. کادیالک بیس��ت جدید تا حدود 100 کیلومتر بر ساعت سرعت 
می گیرد. مطمئناً کابین بیست با ظرفیت 7 سرنشین در راحتی و امنیت کامل است؛ 
متخصصان س��رویس مخفی ایاالت متحده آمریکا، از تم��ام تجهیزات موجود برای 

تضمین امنیت سرنشینان بیست استفاده کرده اند.

الیزابت دوم، ملکه  بریتانیا
بنتلی آرناژ

ش�رکت کوچ بیلدینگ اصیل بریتانیایی مولینر )Mulliner(، به مناسبت ۵0 
سالگی تاج گذاری الیزابت دوم، یک دستگاه بنتلی آرناژ )Arnage( را به طور 
ویژه شخصی سازی کرد. این مدل ویژه  ضد گلوله و بزرگ کامالً از لحاظ ظاهری 
با دیگر مدل های استاندارد متفاوت است. البته کلکسیون خودروهای ارزشمند 

خانواده  سلطنتی بریتانیا بیش از 30 دستگاه است.

فیلیپه ششمT پادشاه اسپانیا
مجموعه ای از مدل های کالسیک و مدرن

مدل های فراوانی در اختیار پادشاه 50 ساله  اسپانیا قرار دارد. خودروهای کالسیک 
برندهای مختلف شامل رولز رویس و مرسدس بنز، در گاراژ خاندان سلطنتی این 
کشور پارک شده است؛ فلیپه ششم سال 2014 در مراس��م تاج گذاری مانند پدر 
خود در سال 1965، از یک دستگاه رولز رویس فانتوم 6 استفاده کرد. خودروهای 
روزمره  خاندان س��لطنتی اس��پانیا از برندهای مختلف ولوو، مرسدس بنز، آئودی 

و لکسوس است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جهمور ترکیه
S600 مرسدس بنز

دوازدهمین رئیس جمهور ترکیه، مرسدس بنز S600 مجهز به پوشش مخصوص 
تیتانیومی، درهای مقاوم در برابر گلوله های مسلس�ل س�بک ب�ا ضخامت 13 
سانتی متر، کابین کامالً عایق و ایزوله جهت محافظت سرنشین در برابر حمالت 
شیمیایی، تلفن ویژه و متصل به ماهواره  گوک ترک یک و تایرهای مخصوص برای 
حرکت در شرایط سخت را انتخاب کرده است. تغییرات انجام شده برای خودرو 

اردوغان، 1۵0 هزار یورو )حدود 1۷3 هزار دالر( هزینه داشته است.

سرجیو ماتارال، رئیس جمهور ایتالیا
النچیا فالمینیا 335

در سال 1960 تا 1961، به سفارش دولت ایتالیا چهاردستگاه لیموزین سفارشی 
النچیا Flaminia با طراحی استودیو یپینین فارینا تولید شد. این مدل  که بعدها 
به دلیل فاصله  33۵ سانتی متر بین دو محور، با کد فالمینیا 33۵ شناسایی شد، 
از پیشرانه  6 سیلندر V شکل 2.۵ لیتری با قدرت 120 اسب بخار استفاده می کرد. 
هر چهار مدل با نام های مستعار بلسیتو، بلمونته، بِلِودِر، بلفیوره براساس النچیا 

فالمینیا کروک ساخته شده اند.
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شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن
تویوتا سنچری

نسل سوم لیموزین ژاپنی ها به اصول طراحی کالسیک تویوتا وفادار مانده و در عین حال از 
تجهیزات مدرن و البته کیفیت ساخت بی نظیر دیار خورشید تابان نیز کمک گرفته است. 
لیموزین لوکس تویوتا سنچری اولین بار در سال 1967 رونمایی و به منظور گرامی داشت 100 
سالگی ساکیچی تویودا، بنیان گذار برند پرافتخار تویوتا عرضه شد. نسل سوم پس از 21 سال 
عرضه نسل دوم، همانند گذشته کامالً دست ساز تولید خواهد شد. نهایت سرعت لیموزین 
لوکس س��نچری همانند دیگر خودروهای ژاپن، به صورت الکترونیکی در 180 کیلومتر بر 
ساعت محدود شده است. قیمت پایه  نسل جدید تویوتا سنچری 135 هزار و 259 پوند )با اضافه  
مالیات، حدود 180 هزار دالر( اعالم شده است که البته فقط یک آپشن انتخاب کابین چرم یا 

و پشم در کنار آن وجود دارد. این قیمت باال به دلیل دست ساز بودن این لیموزین ژاپنی است.

 شی جین پینگ، رئیس جمهور چین
L5 هونگ چی

سدان لوکس چینی هونگ چی  یکی از گران قیمت ترین خودروهای ساخت این کشور است 
 V8 یک موتور ،V12عرضه می شود؛ اما به زودی در کنار این موتور V12 که با یک پیشرانه
توئین توربو هم برای L5 ارائه خواهد شد. با توجه به گزارش Car News China، این موتور 
V8 جدید حدود 380 اسب بخار قدرت و 500 نیوتن متر گشتاور دارد که این نیرو از طریق 
یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک به چرخ های عقب انتقال پیدا می کند. این در حالی است 
که موتور کنونی V12 این خودرو 408 اسب بخار قدرت و 550 نیوتن متر گشتاور تولید 
می کند. مطمئناً هونگ چی با موتور V8 ارزان تر از برادر V12 خود خواهد بود. به گونه ای که 
قیمت نمونه V8 از حدود 4 میلیون یوآن معادل 534,830 دالر آغاز خواهد شد، درحالی که 
نمونه V12 قیمتی برابر با 5,5 میلیون یوآن معادل 734,830 دالر دارد. گزارش شده است 
که نمونه V8 این سدان لوکس چینی از آوریل سال 2017 به بازار عرضه خواهد شد. برای 
کسانی که با هونگ چی آشنا نیستند باید بگوییم که این شرکت قدیمی ترین خودروساز چین 
است که تاریخ تأسیس آن به سال 1958 بازمی گردد. این شرکت بیشتر به تولید لیموزین های 
لوکس برای مقامات دولتی چین می پردازد، اما خودروهایی برای عموم مردم هم تولید می کند.

کیم جونگ اون، رهبر کره  شمالی
رولز رویس فانتوم

رهبر کره  شمالی تا س��ال گذش��ته از لیموزین مرس��دس بنز S600 سفارشی پولمن 
)Pullman( استفاده می کرد، اما به تازگی مهندسی آلمانی را به مهندسی مشترک آلمان 
و بریتانیا ترجیح داده است. هیچ اطالعات رسمی در مورد رولز رویس فانتوم سیاه رنگ کیم 
جونگ اون در دسترس نیست، اما بدون شک یکی از ایمن ترین و مقاوم ترین سدان های 

فوق لوکس دنیا خواهد بود.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه
NAMI آئوروس سنات

خودرو یکی از مهم ترین شخصیت های سیاسی دنیا، به تازگی تعویض شده است. والدیمیر 
 Aurus ًکالس را در اختیار داشت، اما اخیرا S پوتین پیش از این، نسل پنجم مرسدس بنز
Senat  محصول سازمان مرکزی تحقیقات خودرو و پیشرانه یا NAMI روسیه، در اختیار 
او قرار گرفته اس��ت. این لیموزین فوق لوکس با 6.6 متر طول و 1.8 متر پهنا، از پیشرانه  8 
سیلندر V شکل با قدرت 598 اسب بخار، گیربکس 9 سرعته  اتوماتیک و سیستم انتقال 
قدرت تمام چرخ محرک )AWD( استفاده می کند. نهایت سرعت این لیموزین 6.5 تنی 

که با  همکاری مهندسان پورشه تولید شده است، به 190 کیلومتر بر ساعت می رسد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه
Crossback DS7

 ،DS رئیس جمهور 40 س��اله  فرانس��وی ها، از اولین محصول کاماًل داخلی برند لوکس
زیرمجموعه  گروه PSA یا پژوسیتروئن سابق استفاده می کند. برخالف خودروهای مقامات 
سیاسی دیگر کشورهای بزرگ، DS7 کراس بک مکرون استاندارد به نظر می رسد؛ رنگ 
آبی تیره، سقف پانورامیک، نشان جمهوری روی بدنه و رینگ های 20 اینچ تنها موارد قابل 
 )Espace( تشخیص این مدل هستند. ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه، معموالً از رنو اسپس

و در سفرهای مهم با دستیار های خود، از فولکس واگن مولتی ون استفاده می کند.

میشل تمر، رئیس جمهور برزیل
Wraith       رولرز رویس سیلور

این مدل زیبا س��ال 1952 به دولت برزیل اهدا ش��د؛ ژتولیو وارگاس در دومین دوره  
 Silver Wraith ریاس��ت جمهوری خود، اولین فردی بود که از رولزرویس س��یلور
استفاده کرد؛ این خودرو کالس��یک مجهز به پیشرانه  6 س��یلندر خطی 4.3 لیتری و 
جعبه دنده  4 سرعته  دستی، در طول سال ها، به روزرسانی های ایمنی دریافت کرده است 

تا همچنان در خدمت رئیس جمهوری برزیل باشد.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا
جگوار XJ سنتینل

جگوار Xj Sentinel  ترزا می به انواع تجهیزات ایمنی مانند کیت کمک های 
اولیه و اکسیژن و پنل های مقاوم با ضخامت 13 سانتی متر مجهز شده است. 
پیشرانه  8 سیلندر V شکل ۵ لیتری با قدرت ۵03 اسب بخار و سیستم صوتی 
حرفه ای Bower & Wilkins با 20 بلندگو از دیگر ویژگی های جالب جگوار 

لوکس نخست وزیر بریتانیا است.

انگال مرکل، صدراعظم آلمان
L A8 آئودی

اولین صدراعظم زن تاری��خ آلمان و فرانک والتر اش��تاین مایر رئیس جمهور فعلی این 
کشور، هردو از لیموزین آئودیA8  استفاده می کنند. خودرو 5.2 متری قدرتمندترین 
زن جهان به پیشرانه  12 سیلندر W شکل 6.3 لیتری با قدرت 500 اسب بخار مجهز 
اس��ت؛ آئودی Security L W12 A8 که تنها 750 کیلوگرم وزن آن را پنل های 
ضدگلوله تشکیل داده اند، در زمان 7.3 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت می رسد.
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خودرو ملی ویتنام 
با فن آوری آلمانی و 
طراحی ایتالیایی

خودروس��ازان آمریکایی، کره ای و ژاپنی س��هم عمده ای از بازار خودرو کوچک  
ویتنام را در اختیار دارند و تاکنون دو تالش در این کش��ور برای س��اخت خودرو 
ملی ناموفق بوده است. در این ش��رایط، ایده ساخت ماش��ینی که خودروسازان 
لوکس جهان را به چالش بکش��د، بلندپروازانه و ش��اید غیرممکن به نظر برس��د. 
اما یک ش��رکت تازه تاس��یس با تکیه بر تکنولوژی آلمانی، طراح��ی ایتالیایی و 
مدیریت آمریکایی می خواهد با این چالش روبرو شود و اولین ماشین ویتنامی را 
به جهان معرفی کند. وین فس��ت )VinFast( که کمتر از دو سال پیش تاسیس 
شده، در نمایش��گاه خودرو پاریس از یک شاس��ی بلند و یک سدان رونمایی کرد. 
این ماشین ها توس��ط اس��تودیوی پینین فارینا در ایتالیا طراحی شده است. این 
استودیو همراه با س��ه اس��تودیوی دیگر ایتالیایی حدود بیس��ت طرح برای این 
ماشین ها ارائه کردند و وین فس��ت طرح نهایی را با رای مردم انتخاب کرد. هر دو 
ماشین بر روی پلتفرم نسل های قبلی ب ام و ساخته می شود که کارخانه اتریشی 
ماگنا )Magna( آن ها را به روز کرده اس��ت. موتور دولیتری ماشین را هم ب ام 
و به این کارخانه داده است و جعبه دنده ماش��ین هم کارخانه آلمانی ZF تامین 
می کند. مدیر وین فاس��ت آمریکایی اس��ت. جیم دلوکا پیش از آمدن به ویتنام، 
مدیر ارشد جنرال موتورز بود. سهم عمده ای از مدیران دیگر این شرکت هم پس 
از تعطیلی کارخانه جنرال موتورز در اس��ترالیا به وین فس��ت آمده اند و تعدادی 
هم از ش��رکت های فورد و فیات کرایسلر به این شرکت پیوس��ته اند. سرمایه این 
کارخان��ه را وینگروپ، بزرگ تری��ن گروه تج��اری صنعتی ویتن��ام تامین کرده 
است. تاکنون س��ه میلیارد و 500 میلیون دالر برای س��اخت کارخانه  وین فست 
سرمایه گذاری شده اس��ت. ظرفیت تولید این کارخانه 250 هزار دستگاه خودرو 
در سال است که برای بازاری که ساالنه کمتر از 300 هزار دستگاه در آن فروخته 

می شود، زیاد به نظر می رس��د. آقای دلوکا می گوید اگرچه تمرکز شرکت ابتدا بر 
بازار ویتنام است اما در کمتر از یک سال وین فس��ت محصوالتش را در بازارهای 
دیگر جهان ه��م خواهد فروخت. وین فس��ت ع��الوه بر این دو م��دل می خواهد 
یک ماش��ین کوچک هم براس��اس اُپل کارل )Karl( بس��ازد. برای این کار این 
ش��رکت کارخانه جنرال موتورز در ویتنام را خریده و برای طراحی این ماش��ین 
با اس��تودیوی ایتالیایی ایتال دیزاین همکاری می کند. این ش��رکت همچنین در 
 KTM حال ساخت یک اتوبوس الکتریکی اس��ت و با همکاری کارخانه اتریشی
می خواهد موتورس��یکلت های کوچک الکتریکی ه��م تولید کند. با وجود واکنش 
مثبت رس��انه ها و کارشناس��ان در نمایش��گاه پاریس و حضور نام هایی مش��هور 
در کنار وین فس��ت، هنوز برای قضاوت درباره آینده وین فس��ت زود است. برای 
کارخانه ای که هیچ س��ابقه ای در تولید ماشین ندارد، ساخت ماش��ین با کیفیتی 
که بتواند با ماش��ین های لوکس اروپایی و ژاپنی رقابت کند آس��ان نخواهد بود. 
به عالوه برای جهانی شدن، وین فس��ت مانند مارک های کره ای و ژاپنی ابتدا به 
بازاری پررونق در ویتنام نیاز دارد و تکیه بر غرور ملی ب��ه عنوان انگیزه ای برای 
تشویق تقاضا ممکن اس��ت کافی نباش��د. عالوه  بر تجربه های ناموفق پیشین در 
ویتنام، نزدیک ترین مثال به وین فس��ت در جنوب شرق آس��یا، کارخانه پروتون 
است. این شرکت در سال 1983 به عنوان خودروساز ملی در مالزی تاسیس شد، 
اما برنامه هایش برای جهانی شدن به شکس��ت انجامید. پروتون پس از میلیاردها 
دالر هزینه از بودجه دولت، س��ال گذشته در آس��تانه ورشکس��تگی به کارخانه 
چینی جیلی فروخته ش��د. جیم دلوکا می گوید این ش��رکت به سرنوشت پروتون 
دچار نخواهد شد و تا ده سال دیگر وین فست به نامی تبدیل خواهد بود که مردم 

در سراس��ر جهان آن را می شناس��ند.

ب ام و هفتمی��ن و بزرگ ترین شاس��ی بلند خ��ود را پیش از رونمایی رس��می در 
نمایشگاه لس آنجلس معرفی کرد. مدلX7  که از بهار آینده به بازار عرضه می شود 
با س��ه ردیف صندلی برای هفت سرنش��ین جا دارد و با مرسدس بنزGLS، آئودی 
X7 در کارخانه ب ام و در آمریکا ساخته می شود و  Q7 و رنج روور رقابت می کند.
بیش��تر با هدف جلب خریداران ثروتمند در بازار آمریکا، چین و خاورمیانه ساخته 
شده است. از نظر ظاهری،X7  ش��بیه به X5، شاسی بلند کوچک تر ب ام و است. 
گرچه جلوپنجره بس��یار بزرگ و چراغ های به نس��بت باریکش آن را کمی متمایز 
می کند. ب ام و درX7، ترکیبی از قابلیت های فنی X5 و امکانات س��دان لوکس 
سری هفت خود را در اختیار راننده قرار می دهد. از جمله هوش مصنوعی جدیدی 
که جمالت مح��اوره ای رانن��ده را درک می کند و با یادگی��ری عادت های راننده و 
سرنش��ینان، بخش های مختلف ماش��ین را مناسب س��لیقه آن ها کنترل می کند.

X7 در چهار مدل مختلف با موتورهای ش��ش و هش��ت س��یلندر دیزل و بنزینی 

به بازار عرضه می ش��ود. قوی ترین مدل 462 اس��ب بخار نیرو دارد و ش��تاب صفر 
تا صد کیلومتر در س��اعتش 5.4 ثانیه اس��ت. حداکثر س��رعت این مدل به صورت 
الکترونیکی به 250 کیلومتر در س��اعت محدود ش��ده اس��ت. ب ام و اخیرا برای 
توسعه بازار خود در آسیا با خرید عمده سهام کارخانه مشترکش با برلیانس او لین 
خودروساز خارجی ش��د که در چین صاحب کارخانه می شود. تاکنون شرکت های 
خارجی نمی توانس��تند بیش��تر از پنجاه درصد س��هام کارخانه های مشترک خود 
با خودروس��ازان چینی را در اختیار داش��ته باش��ند. با تغییر این قان��ون دولت به 
خودروسازان خارجی اجازه می دهد از سال 2022 در چین کارخانه خود را داشته 
باشند. معامله چهار میلیارد دالری ب ام و با برلیانس در سال 2022 نهایی خواهد 
شد و براساس آن شرکت آلمانی 75 درصد مالکیت ش��رکت مشترک را در اختیار 
خواهد داش��ت. به این ترتیب تولید مدل های بیش��تری از ب ام و به چین منتقل 

خواهد شد و به خاطر هزینه کمتر ساخت ماشین، سود شرکت بیش��تر می ش��ود.

اخـبـار خـارجـی

بزرگ ترین 
شاسی بلند ب ام 
و و خرید کارخانه 
برلیانس
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امسال پنجاهمین سالگرد ساخت مدل محبوب 504 اس��ت و پژو به این مناسبت با الهام از 
مدل 504 کوپه، کانسپتی ساخته تا ایده هایش از ماشین های الکتریکی و خودران در آینده 
را نمایش دهد. کانسپت ئی لجند )e LEGEND(  هفته آینده در نمایشگاه پاریس رونمایی 
خواهد شد. شباهت چراغ ها، فرم اتاق، استفاده از مارک قدیمی پژو و گذاشتن نام مدل روی 
کاپوت از جمله بخش هایی است که به سرعت 504 دهه هفتاد را به یاد می آورد. پژو 504 یکی 
از موفق ترین مدل های تاریخ پژو است. این ماشین توسط استودیوی ایتالیایی پینین فارینا 
طراحی شد و بین سال های 1969 تا 1983 در اروپا تولید شد. تولید 504 در کشورهای دیگر 
تا سال 2006 ادامه پیدا کرد. هم زمان طراحان پژو تالش کرده اند تا ئی لجند از 504 به اندازه 
کافی فاصله داشته باشد و به مانیفستی برای نسل بعدی ماشین های پژو تبدیل شود. ژیل ویدال 
مدیر طراحی پژو می گوید هدف از ساخت ئی لجند بازسازی 504 نبوده بلکه پژو با رجوع به 
گذشته می خواهد نشان دهد که »آینده می تواند هیجان انگیز باشد.« پژو در کانسپت ئی لجند 
ظاهر نسل بعدی مدل هایش را هم جستجو می کند. ئی لجند یک خودرو الکتریکی و خودران 
است. هنگامی که راننده کنترل را در اختیار نداشته باشد، فرمان چوبی ماشین جمع شده و 

زیر بلندگو و نمایشگر 49 اینچی قرار می گیرد که سرتاسر جلوی ماشین را پوشانده است. پژو 
 )SoundHound( برای طراحی هوش مصنوعی ماشین با شرکت آمریکایی ساوند هاند
همکاری کرده که یکی از بنیانگذارانش یک ایرانی آمریکایی به نام »کیوان مهاجر« است. راننده 
از طریق این هوش مصنوعی که قادر به تشخیص 17 زبان مختلف است، می تواند با دستورهای 
کالمی بخش های مختلف ماشین را کنترل کند. پژو می گوید این سیستم را تا دو سال دیگر در 
مدل های خود نصب خواهد کرد. قوای محرکه الکتریکی ماشین از باتری های 100 کیلووات 
ساعت نیرو می گیرد و این نیرو به هر چهار چرخ فرستاده می شود. پژو می گوید ماشین با هر 
بار شارژ میتواند تا 600 کیلومتر حرکت کرد. شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت ئی لجند 
چهار ثانیه و حداکثر سرعتش 220 کیلومتر در ساعت اعالم شده است. پژو می گوید با اینکه 
قصدی برای تولید ئی لجند ندارد، اما این کانسپت را طوری طراحی کرده که با تولید انبوه فاصله 
چندانی نداشته باشد. پژو برخالف خودروسازان آلمانی و رقیب فرانسوی اش، رنو، عجله ای برای 
ساخت خودروهای الکتریکی ندارد اما هم زمان خود را برای روزی آماده می کند که ماشین های 

الکتریکی همه گیر شده باشد.

پورشه ساخت دومین ماش��ین الکتریکی 
خ��ود را تایید ک��رد. این ماش��ین که یک 
استیش��ن با ارتفاعی بلند تر از ماشین های 
اسپرت اس��ت براساس کانس��پت »میشن 
ئی کراس توریزمو« س��اخته می ش��ود که 
بهار امسال در نمایش��گاه ژنو رونمایی شد. 
پورشه قرار است اولین مدل الکتریکی خود 
که نامش تایکان است را سال آینده به بازار 
عرضه کند. پلت فرم تایکان مبنای ساخت 
مدل دوم کارخانه هم خواهد بود. این پلت 
فرم برای هر چ��رخ یک موت��ور الکتریکی 
دارد که در مجموع ششصد اسب بخار نیرو 
تولید می کند.  زمان عرضه این ماش��ین اعالم نش��ده اما پیش بینی می ش��ود در سال 
2020 به بازار عرضه شود. پورشه همگام با مالکش، گروه خودروسازی فولکس  واگن 
برنامه گس��ترده ای برای س��اخت خودروهای الکتریکی دارد. این شرکت اعالم کرده 
تا س��ال 2025 بیش از هفت میلیارد دالر در توسعه و س��اخت ماشین های الکتریکی 
س��رمایه گذاری خواهد کرد و پیش بین��ی کرده ت��ا آن زمان ماش��ین های هیبرید و 

الکتریکی نیمی از فروش شرکت را شامل شود.

با نزدیک شدن زمان عرضه محصوالت شرکت چینی لینک اند کو )Lynk & Co( به اروپا، این 
کارخانه از ماشین 500 اسب بخاری که قصد دارد با آن در مسابقات تورینگ کاپ شرکت کند 
رونمایی کرد. لینک اند کو بخشی از شرکت جیلی است که مالکیت ولوو را در اختیار دارد و با تیم 
رسمی ولوو که نامش کایان )Cyan( است در فصل 2019 مسابقات شرکت خواهد کرد. این 
تیم در سال 2017 در مسابقات تورینگ قهرمان شد. ماشینی که این تیم آماده کرده براساس 
مدل 03 لینک اند کو است که هنوز تولید آن آغاز نشده است. لینک اند کو اعالم کرده که براساس 
این ماشین یک مدل اسپرت شهری هم به بازار عرضه خواهد کرد. مدل دیگر شرکت به نام 02 
یک شاسی بلند کوچک است که از سال 2020 به بازار عرضه می شود. لینک اند کو هشتمین 
خودروسازی است که در این مسابقات شرکت می کند و بودن در کنار آئودی، آلفارومئو، هوندا، 
هیوندای، پژو، سئات و فولکس  واگن فرصت ایده آلی برای این شرکت فراهم می کند تا نام خود 

را در بازار جا بیاندازد.

پژو ۵0۴
الهام بخش نسل 
جدید پژو

دومین مدل 
الکتریکی پورشه

ماشین ۵00 اسب بخاری 
چینی برای مسابقه

فراری با رونمایی از یک مدل جدید، از ایجاد زیرمجموعه ای تازه در این کارخانه خبر 
داد. نام این بخش ویژه ایکونا )Icona( است و هدفش س��اخت ماشین هایی با تولید 
محدود و با الهام از گذشته فراری است. فراری مونزا در دو فرم یک نفره و دونفره ساخته 
می شود، کمتر از پانصد دستگاه از آن تولید شده و فقط به مشتریان ویژه فراری فروخته 
می شود. قیمت ماشین هفته آینده و هم زمان با رونمایی آن در نمایشگاه پاریس اعالم 

می شود. مدل های مش��ابه فراری در گذشته بیش��تر از یک میلیون دالر قیمت داشته 
است. ماشین جدید فراری از دو مدل MM 166 بارچتا مدل سال 1948 و 750 مونزا 
مدل سال 1954 الهام گرفته اس��ت. موتور ماشین دوازده سیلندر با قدرت 810 اسب 
بخار است و می تواند سرعت ماشین را در کمتر از س��ه ثانیه از صفر به صد کیلومتر در 
ساعت برساند. حداکثر سرعت ماشین بیشتر از سیصد کیلومتر در ساعت است. هم زمان 
با رونمایی از مونزا، لویس کامیلری، مدیر جدید فراری برنامه پنج س��اله این شرکت را 
اعالم کرد. براساس این برنامه تا سال 2022 پانزده مدل جدید به بازار عرضه می شود 
و درآمد کارخانه ب��ه بیش از دو میلی��ارد دالر افزایش خواهد یاف��ت. بحث انگیز ترین 
و مهم ترین ماش��ین در بین این مدل های جدید یک شاس��ی بلند به نام پوروسانگوئه 
)Purosangue(  اس��ت که در پایان برنامه پنج ساله و در سال 2022 به بازار عرضه 
خواهد شد. فراری برای افزایش درآمد الزم است تولید خود را افزایش دهد و با این مدل 
شاس��ی بلند، در بازارهای تازه مانند چین مش��تری های جدید پیدا کند. از طرفی این 
نگرانی وجود دارد که با آمدن فراری شاسی بلند و تولید بیشتر، از اصالت مارک فراری 

کاسته شود و مشتری های قدیمی از این مارک روی برگردانند.

بازگشت فراری مونزا با تولید 
محدود
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پنج]اشتباه]فتل]در]سال]۲۰18]تاکنون]را]بررسی]می]کنیم]:]]]

1   گرندپری فرانس�ه 2018، برخورد به بوتاس در اس�تارت مسابقه + دریافت 
پنالتی: وقتی که سب به پول ریکارد رسید، یک امتیاز از لوییس جلوتر بود. در 
تعیین خط همیلتون اول و فتل س�وم بودند و بوتاس این دو را از هم جدا کرده 
بود. لوییس استارت خوبی زد و س�ب نیز به والتری حمله کرد اما به جای عبور 
از او، با راننده فنالندی برخورد کرد و به هردو ماش�ین آسیب زد و بعد از پیت 
اس�تاپ هردو به رده های آخر و ماقبل آخر رفتند. فتل پن�ج ثانیه جریمه نیز 
دریافت کرد. در نهایت همیلتون برنده ش�د و فتل پنجم و راننده مرسدس 14 

امتیاز پیشی گرفت.

2   گرندپری اتریش 2018، مس��دود کردن راه کارلوس ساینز جونیور و دریافت پنالتی 
بخاطر آن: داوران سب را به خاطر مسدود کردن راه ساینز در تعیین خط جریمه کردند و 
مرد انگشتی در جواب فقط جمله »من او را ندیدم.« را برای گفتن داشت اما این حرف ها 
برای داوران قانع کننده نبود. فتل در ریسینگ الین آهسته حرکت کرد و کارلوس مجبور 

شد دور خود را رها کند. سباستین درحالی که در تعیین خط سوم شده بود، به رده ششم 
فرستاده شد و با وجود خروج دو مرسدس از مسابقه تنها توانست سومی خود را بازگرداند.

3   گرندپری آلم�ان 2018، برخورد به دیوار پیس�ت درحالی که پیش�تاز بود 
و خروج از مس�ابقه: بله! بعدازظهر روز یکش�نبه 22 جوالی 2018 که ش�اید 
بیش�ترین ضربه را به وی زد. نه تنها 2۵ امتیاز را از دس�ت داد، بلکه همیلتون 
پیروز شد و 2۵ امتیاز کسب کرد و جرقه و آغازی شد برای 6 پیروزی لوییس در 
هفت مسابقه. فتل مس�ابقه خانگی خود را با کسب پول پوزیشن در روز شنبه 
آغاز کرد و بسیار خوش�حال بود. وی تا قبل از بارش خفیف باران نیز با اقتدار 
اول بود تا اینکه لیز ش�دن پیس�ت باعث شد مس�تقیما به داخل دیوار برود و 
دماغه ماشین خود را خراب کرده و از ادامه مسابقه محروم شد. بعد از مسابقه، 
همیلتون 1۷ امتیاز از فتل پیشی گرفت و دیگر تا االن که مسابقه ژاپن را پشت 

سر گذاشتیم، لوییس پیشتازی خود را از دست نداده است.

4   گرندپری ایتالیا 2018، برخورد با همیلتون و تنزل به رده آخر: نقطه عطف گرندپری 

مسابقه
فصل 2018 فصل پرفراز و نشیبی برای تیم اسکودریا فراری و ش�خص »سباس�تین فتل« بود. از آغاز فصل تمام نش�انه ها گواه بر این 

بودند که ماشین فراری مقداری برتری نسبت به ماشین مرسدس دارد و راننده آلمانی می تواند قهرمان ش�ود. همه چیز تا قبل از بعد 
از ظهر یکش�نبه 22 جوالی 2018 خوب پیش  رفته بود.

در گرندپری ژاپن 2018، بار دیگر فتل از همیلتون شکس�ت خورد و او در آس�تانه واگذاری قهرمانی به رقیب خود اس�ت. حال بیایید 
ببینیم چه شد که اینطوری شد و چه کسانی باید خود را در مارانلو س�رزنش کنند. بخش�ی از این س�رزنش ها متوجه تیم اس�تراتژی 
فراری اس�ت که با تصمیمات اش�تباه خود راننده 31 س�اله خود را از قهرمانی دور کردند، اما مقصر این اتفاقات در درجه اول خود 

شخص سباستین فتل است.

مـسـابـقـه

2018
 فصـل عجیـب 
فـراری و فتـل
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ایتالیا 2018، تعیین خط و کس��ب پول پوزیش��ن توسط کیمی 
رایکونن بود. راننده آلمانی از این اتفاق خوشحال نبود و گفت:

»من از نحوه عملکرد فراری در تعیین خط راضی نیستم. من باید 
مسابقه را از پول پوزیشن آغاز می کردم. چیزی که مشخص است 
این است که من باید با سه نفر از جمله هم تیمی خود رقابت کنم.«
به خاطر عدم وجود رایکونن در پشت فتل، در همان دور ابتدایی 
وی در معرض حمالت همیلتون قرار گرفت. ب��ا وجود اینکه می 
دانس��ت همیلتون خروجی بهتری از او گرفته و باید فضای کافی 
را برای عبور باز می گذاش��ت اما با لوییس مبارزه کرد و نتیجه آن 
برخورد به همیلتون و اس��پین ش��دن و تنزل به رتبه آخر بود. در 

نهایت همیلتون برنده و فتل چهارم شد.

۵   گرندپری ژاپن 2018، برخورد با ورشتپن و تنزل به رتبه 
19: عدم صبوری و هوش�مندی فتل در عب�ور از مکس به 
خصوص زمانیکه می توانست صبر کند تا مکس پنالتی خود 
را دریافت کند، تیر خالصی بود بر امیدهای او برای کسب 
قهرمانی فصل. مکس به دلیل ورود به پیس�ت در شرایط 
ناایمن و تح�ت تاثیر ق�رار دادن کیمی پن�ج ثانیه پنالتی 
دریافت کرده بود. فتل دقیقا به پش�ت ورش�تپن در رتبه 
چهارم رس�یده بود. به جای صبر کردن برای اینکه مکس 
در رادیو متوجه پنالتی خود شود، با دیدن فضایی خالی به 
سمت آن رفت اما اشتباه رفت! با این وجود سب درباره این 
تصمیمش گفت: »اگر با دیدن چنین فضایی اقدام به سبقت 

نمی گرفتم پس بهتر بود در خانه می ماندم.«
درنهایت، همیلتون برنده و فتل ششم شد و فاصله به 6۷ 

امتیاز رسید.
در مسابقه گرندپری آمریکا 2018 که در تگزاس برگزار شد، 
کیمی رایکونن راننده فنالندی تیم اسکودریا فراری طلسم 
113 مس�ابقه ای خود را شکس�ت و مجددا برنده مسابقه 
شد. اما این پیروزی به قول رایکونن »چندان مهم« نبود و نمی توان با این برد، 

مشکالت این فصل فراری و رانندگانش را فراموش کرد.

کاستی های فراری
قضاوت های اشتباه راننده های فراری ازجمله سباستین فتل همچنان گزاف هستند، اما 
مارک هیوز توضیح مي دهد که چرا همه اینها فقط تقصیر سباسین فتل نیست. حادثه 
سباستین فتل و لوئیس همیلتون در دور اول مونزا، آخرین سري از خطاها و قضاوت هاي 

بد از دارنده چندین قهرماني جهان در این دو فصل اخیر است.
تنها در همین سال او امتیازهاي حیاتي را ازدست داده است، در باکو )قفل کردن و سعي 
براي جلو افتادن، در عوض مقام چهارم را به دست آوردن(، در فرانسه )قفل کردن و اصابت 
به والتري بوتاس در دور اول(، اتریش )بالک کردن کارلوس س��اینز هنگام تعیین خط و 
دریافت جریمه استارت که شانس پیروزي را هم از او گرفت( و آلمان )سر خوردن و اصابت 

به موانع آن هم وقتي که در مقام نخست قرار داشت.(
مجموعا 63 امتیاز از دس��ت رفته، به ع��الوه امتیازات اضافه اي ک��ه همیلتون به خاطر 

اشتباهات فتل کسب کرده است.
در حال حاضر او 30 امتیاز عقب اس��ت، در صورتي که مي توانست با بیش از 30 امتیاز 
برتري داشته باشد. این دنباله روي الگویي مشابه با سال پیش )باکو، سنگاپور و مکزیک( 

است.

فقط فتل مقصر نیست
در حقیقت، ریشه فشارهایي که پشت این تصادفات هستند تقریبا به طرز اطمینان آوري 
ناشي از نارسایي های عملکردي تیم است. قبل از پیوستن به فراري، عملکرد فتل تقریبا 

بي نقص بود. اشتباهات ناشي از فشار به هیچ وجه بخشي از عملکرد او نبودند.
این بر این داللت دارد که چیزي در م��ورد رانندگان فراري وجود دارد که آنها را تحریک 
کرده و هیجان زده مي کند. گوش دادن به پیغام هاي رادیویي او در س��ال هایي که در 

فراري بوده، روشنگر مسائل زیادي است.
مانند طغیان او در بارندگي ناگهاني تعیین خط اسپا: »محض رضای خدا ماشین رو باالتر 

ببرید، دارید کف ماشین رو نابود مي کنید.« و چه زیر سوال بردن مداوم استراتژي از جانب 
او، نشان مي دهد که او احساس مي کند عملکرد ماشینش باید بازنگري شود.

در تیم ردبول، که تمرینات مالیم تري به کار م��ي گیرند، اکثر اوقات وي صرفا رانندگي 
مي کرد. مثل کاري که هم اکنون همیلتون در مرسدس انجام مي دهد. در فراري، فتل 
همواره در حال تالش براي مدیریت تیم از درون اتاقک ماشینش است، مشخصا به این 

خاطر که احساس مي کند باید این کار را انجام دهد.
همانقدر که ف��راري احتماال خالق ترین تیم تکنیکي دو فصل اخی��ر )براي اولین بار در 
این دهه( است، در مسابقات آخر هفته عمکلردش همچنان مانند تیم هاي ضعیف است. 
بنابراین فتل بهترین ماشیني را مي راند که توسط تیمي که عملکرد پایین تري را دارد، 

اداره مي شود.
با ذهني که تمرکزش میان دستورات تقسیم شده، اما نگراني همیشگي او در این فضایي 
که به سرعت حرکت مي کند این است که آیا از قبل تمامي احتماالت در نظرگرفته شده؟ 

او فشاري را تحمل و احساس مي کند که در تیم هاي قبلي اش تجربه نکرده است.
تمام این ها جداي از فشاري اس��ت که به عنوان راننده پیشتاز تیم فراري با ماشیني که 
بالقوه برنده است به وي تحمیل شده است. سال قبل هم مشکل همین بود اما امسال این 

مشکل بزرگ تر شده است.
فشار بیش از اندازه  مخصوصا به خاطر موضوعاتي که از کنترل مستقیم وي خارج است  
بسیار استرس زاست و کامال منطقي به نظر مي رس��د که این منطبق و مربوط با الگوي 

خطاها و تصمیمات ثانویه اشتباه او باشد.
شاید او سعي مي کرده که جایگاهش در فراري را از مربي اش، مایکل شوماخر، الگوبرداري 
کند، کسي که نقطه ثقل یک تیم بسیار فشرده و منظمي بود و همه چیز حول محور وي 

مي چرخیدند.
اما آنچه که شوماخر به عنوان امتیاز مثبت داشت، »راس براون« بود که تیم را با اقتداري 
مثال زدني اداره مي کرد، »ژان تاد« بود که فشارهاي مدیریتي را از تیم مسابقه دور نگه 
مي داشت و »نایجل استپني« بود که به عنوان سرگروه مکانیک، تیم را مثل یک گروهبان 
ارتش تعلیم مي داد. تحت این شرایط، فتل مي توانست دست از نگراني براي تصمیمات 
استراتژیک، اعمال درون پیت لین و یا این که آیا تایرهاي سمت راست مناسب هستند 
یا نه، بردارد و فقط ریلکس باشد و بیشترین استفاده را از مهارت هاي رانندگي اش بکند. 

همانگونه که همیلتون مي تواند.
مونزا یکي دیگر از نمونه ه��اي قابل مطالعه از تنش هاي میان فت��ل و تیم بود، و این که 
چگونه بر کل آخر هفته تاثیر گذاشت. این آخر هفته نوبت رایکونن بود که به عنوان ماشین 
دوم براي تعیین خط از پیت خارج شود، تا اسلیپ اس��تریم و برتری را از ماشین خواهر 
)فتل( بگیرد. اوال، با وجود راننده اصلي که به دنبال عنوان قهرمانی است، شاید تیم مي 
بایست چنین ش��رایطی را لغو می کرد. دوما، حتي با احترام به این شرایط، تیم باید در 

تالش براي مقابله و جبران این موضوع می بود.
نقشه این بود که ماشین فتل را براي مرحله س��وم تعیین خط )Q3( به اندازه اي سریع 
باشد که بتواند زماني که مرس��دس بیرون مي آید سریع واکنش نشان دهد و فتل دقیقا 
در پشت مرسدس هنگامي که گاراژ را ترک مي کنند قرار بگیرد، تا اسلیپ استریم را از 
آن ها بگیرد. اما فتل به اندازه کافي سریع نبود. رنو ساینز بین آن ها قرارگرفت و هنگامي 
که فتل راهي را براي گذشتن از او پیدا کرد که همیلتون به قدر کافي از محدوده گرفتن 

اسلیپ استریم توسط فتل دور شده بود.
احتماال تحت هیجان ناشي از این موضوع، به اعتراف خودش یک دور آشفته و ناهماهنگ 
رانندگي کرد و با ازدست دادن تایم پول پوزیشن، به اندازه یک دهم ثانیه به کیمي کمک 

کرد.
اگر از خط یک ش��روع مي کرد، احتماال خودش را در موقعیتي پیدا نمي کرد که منجر 
به آن برخورد پس از استارت شود. در حقیقت، کامال قابل تصور است که اگر رایکونن با 
همیلتون درگیر مي شد، فتل مسابقه را مي برد. به محض اینکه به او جایگاهش در رده 

بندي را گفتند، حرفي که زد بسیار معني دار بود: »بعدا صحبت می کنیم.«
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بـرای آفــرود

خودروهای شاسی بلند این روزها طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده اند. این 
دسته از اتومبیل ها اکنون بیش از هر زمان دیگری محبوب بوده و رفته رفته 
در حال تنگ کردن عرصه بر مدل های دیگری نظیر سدان ها هستند. با شدت 
گرفتن تب شاسی بلند سواری در بین عموم مردم، خودروسازان نیز خود را با 
سالیق مشتریان هماهنگ تر کرده و روی ارائه چنین مدل هایی تمرکز کرده 
اند. این تحوالت به ظهور شاسی بلندهایی خاص و لوکس با قیمت های نجومی 
منجر شده است. در نوشتار حاضر، قصد داریم به برخی از خاص ترین شاسی 
بلندهای موجود در منظومه شمسی نگاهی گذرا داشته باشیم. چنانچه این 

مطلب برایتان جذابیت دارد، دعوت می کنیم با ادامه مطلب همراه ما باشید.
[[[6x6[AMG[63[G[مرسدس]بنز

مرسدس G کالس استاندارد به عنوان یکی از جذاب ترین و لوکس ترین شاسی بلندهای 
موجود شناخته می شود. با این حال، چند سال پیش، اشتوتگارتی ها در یک اقدام جالب 
تصمیم گرفتند نسخه 6 چرخ این شاس��ی بلند نمادین را عرضه کنند. نتیجه تصمیم 
اش��توتگارتی ها در قالب مدلی با نام 6x6 AMG 63 G نمود پیدا کرد. این پیکاپ 
تنومند بین سال های 2013 و 2015 در تیراژی در حدود 100 دستگاه تولید شد. در زیر 
کاپوت مرسدس 6x6 AMG 63 G یک موتور 5,5 لیتری توئین توربو قراردارد که 
می تواند 536 اسب بخار قدرت و 760 نیوتن متر گشتاور تولید می کند. این پیکاپ 4,1 
تنی در عرض 7,8 ثانیه به سرعت 96,5 کیلومتر در ساعت رسیده و قادر است به نهایت 
 6x6 AMG 63 G سرعت 160 کیلومتر در ساعت دست پیدا کند. در زمان عرضه

قیمتی در حدود 700 هزار یورو داشت.
راشل]سناتور]]]

راشل سناتور یک شاسی بلند یا به عبارت صحیح تر نفربر زرهی کانادایی است که ظاهری 
کامال متمایز دارد. اجزای بدنه سناتور استانداردهای نظامی را پاس کرده و شیشه های آن 
در مقابل سالح هایی با کالیبر .50 مقاوم هستند. سناتور برروی پلتفرم متعلق به پیکاپ 
سنگین فورد Super Duty ساخته می شود. در زیر کاپوت این نفربر یک موتور 6,7 
لیتری توربو دیزل نصب شده که می تواند 330 اس��ب بخار قدرت و 1016 نیوتن متر 
گشتاور تولید کند. یک گیربکس 6 سرعته خودکار هم وظیفه انتقال نیرو به هر چهار 
چرخ را برعهده دارد. نفربر تاکتیکی کمپانی راشل فقط برای ارگان ها و آژانس های دولتی 

توسعه یافته؛ به همین دلیل هیچ اطالعاتی درباره قیمت آن در دست نیست.
[[[GX[راینو

 450 F شاسی بلند لوکس و غول پیکر دیگری است که برروی پلتفرم فورد GX راینو
ساخته می شود. این کرگدن چهارچرخ ظاهری خشن و جذاب داشته و گویی آماده یورش 
به سمت جلو است. نیروی موردنیاز راینو GX ازطریق موتور دیزلی 6,7 لیتری V8 یا 
موتور بنزینی 6,8 لیتری V10 تامین می شود. این شاسی بلند گران قیمت به صورت 
استاندارد با سیستم چهارچرخ محرک به فروش می رسد. براساس شنیده ها، درصورت 
عالقه به این شاسی بلند قلدر باید چیزی در حدود 250 هزار دالر برای آن پرداخت کنید.

[[[6x6[Goliath[هنسی
هنسی 6x6 Goliath براساس پیکاپ شورولت سیلورادو شکل گرفته است. این پیکاپ 
شش چرخ در جلو و عقب به سپرهای ویژه ای مجهز شده؛ همچنین وظیفه تامین روشنایی 
برعهده چراغ های LED گذاشته شده است، وجود میله های ضخیم در قسمت بار هم چهره 
این خودرو را خاص تر کرده اند. طبق روال مرسوم تگزاسی ها، در کنار تغییرات ظاهری 
گسترده و اضافه شدن یک اکسل دیگر، در زیر کاپوت نیز تغییرات زیادی رخ داده و موتور 
دیگری جایگزین نمونه استاندارد شده است. در بخش فنی مهندسین هنسی یک موتور 
6,2 لیتری V8 سوپرشارژ نصب کرده اند. این موتور که با کد HPE700 شناخته می 
شود، در مدل های دیگر نیز به کار گرفته شده و می تواند 705 اسب بخار قدرت و 915 نیوتن 
متر گشتاور تولید کند. علی رغم بدنه ای تنومند، هنسی 6X6 Goliath برای رسیدن به 
سرعت 60 مایل در ساعت )96,5 کیلومتر( به زمانی در حدود 4,5 ثانیه نیاز دارد. این زمان 
تقریبا برابر با سدان اسپرت آئودی S4 است. چنانچه فردی به دست پرورده جدید هنسی 
عالقه مند باشد، باید حداقل 375,000 دالر برای آن کنار بگذارد. از این پیکاپ خاص تنها 

24 دستگاه تولید خواهد شد.
[[[6x6[جیپ]رانگلر

 Southern رانگلر یکی از جان سخت ترین خودروهای آفرود به شمار می رود. شرکت
Off Road به سراغ یک دستگاه از این شاس��ی بلند آمریکایی همه جارو رفته و آن را 
 Atlanta Braves بازیکن سابق تیم بیسبال )Andruw Jones( برای اندرو جونز
 V8 به خودرویی شش چرخ تبدیل کرده است. در زیر کاپوت این پیکاپ طویل، موتوری
با حجم 6 لیتر قرار دارد. مهندسین شرکت یاد شده 4,5 اینچ به ارتفاع خودرو افزوده اند 
تا عبور از موانع مشکل ساز نشود. ظاهرا آقای جونز دیگر تمایلی به حفظ این رانگلر خاص 

نداشته و آن را با قیمت 249,800 دالر به فروش گذاشته است.
[[[[H1[هامر
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کمپانی Mil Spec Automotive که در زمینه س��اخت شاسی بلندهای سفارشی و 
خاص برای ماجراجویان فعالیت می کند، در یکی از آخرین پروژه های خود به سراغ هامر 
H1 رفته و با بازسازی چند نمونه امکان خرید این خودرو را برای عالقه مندان فراهم کرده 
است. با تغییراتی که مهندسین Mil Spec Automotive  در کابین و سیستم تعلیق 
H1 اعمال کرده اند، راحتی و کیفیت سواری این شاسی بلند پرطرفدار تا حد زیادی بهبود 
یافته و برای تردد در مسیرهای شهری نیز مناسب تر شده است. این شرکت یک موتور 6,6 
لیتری توربودیزل V8 را جایگزین نمونه اصلی نموده است. این موتور توانایی تولید 500 
 H1 اسب بخار قدرت و 1355 نیوتن متر گشتاور را دارد. نسخه های بازسازی شده هامر
در چند نسخه به فروش می رسند که ارزان ترین آنها چیزی در حدود 250 هزار دالر هزینه 

روی دوش خریدار می گذارد.
[[[6x6[Velociraptor[هنسی

دیگر پیکاپ شش چرخ شرکت هنس��ی یعنی 6x6 VelociRaptor گزینه است که 
توانسته به این لیست راه پیدا کند. این خودرو بر روی فوررد F 150 شکل گرفته و ابهتی مثا 
ل زدنی دارد. هنسی 6x6 VelociRaptor  نیروی خود را از یک موتور 602 اسب بخاری 
دریافت می کند. این موتور هر شش چرخ را به حرکت وادار نموده و می تواند در عرض 4,9 
ثانیه سرعت خودرو را به 60 مایل در ساعت برساند. شرکت تگزاسی برای تحویل این خودرو 

به مشتریان چیزی در حدود 350 هزار دالر از آن ها طلب می کند.

[[[)Karlmann King([کارلمان]کینگ
کارلمان )Karlmann( کینگ باتوجه به ظاهر خاص خود، گویی از یک سیاره دیگر آمده 
است. این شاسی بلند بسیار گران قیمت بر روی شاسی فورد F 550 سوار شده و برای جابه 
جایی وزن 5,8 تنی از یک موتور 6,8 لیتری V10 بهره می برد. نکته نه چندان خوشایند 
اینکه حداکثر س��رعت این تانک چهار چرخ 2 میلیون دالری در 140 کیلومتر در ساعت 
محدود شده است. در مقابل کابین آن ظرفیت حداکثر 7 سرنشین را داشته و به امکاناتی مثل 

تلویزیون تاشونده، یخچال، میزهای مخفی و قهوه ساز مجهز است.
مرسدس]بنز]یونیماگ]]]

مرسدس بنز یونیماگ به عنوان یکی از ش��اخص ترین خودروهای آفرود دهه های اخیر 
شناخته می شود. این کامیونت چندمنظوره کاربردهای مختلفی داشته و توانایی های بسیار 
باالیی در پشت سر  گذاشتن انواع مسیرها دارد. باوجود توانایی ها و قابلیت های زیاد در حالت 
استاندارد، گاه برخی ش��رکت های دیگر یونیماگ را به کارگاه های خود برده و آن را برای 
مشتریان خود شخصی سازی می کنند.EarthCruiser  یکی از این شرکت هاست که 
اتومبیل معروف ژرمن ها را به یک کمپر همه جارو تبدیل کرده است. باتوجه به نصب کردن 
تمام لوازم موردنیاز و وجود سرویس بهداشتی و آشپزخانه کامل، خریداران این خودرو می 
توانند تا کیلومترها وارد دل طبیعت شده و با خیال راحت چندین روز را به دور از هیاهوی 
شهری سپری کنند. نکته جالب اینکه EarthCruiser یک باگ بزرگ تعبیه کرده که می 
توان سوخت الزم برای پیمایش مسافت 2100 مایلی )معادل 3380 کیلومتر( را با خود 

حمل نمود. متاسفانه درباره قیمت این کمپر اطالعاتی منتشر نشده است.

[[[[6X6[تویوتا]لندکروزر
خانواده لندکروزر تویوتا جزو مدل های بس�یار محبوب در بین عالقه مندان به 
آفرود به شمار می روند. اعضای این خانواده به ویژه سری ۷0 در استرالیا طرفداران 
زیادی دارند، به همین خاطر شرکت Multidrive Technology  با تبدیل یکی 
از پیکاپ های این س�ری توجه هم وطنان خود را جلب کرده است. مهندسین 
شرکت یاد شده، با ایجاد تغییرات گسترده در سیستم تعلیق یک محور دیگر به 
 63 G پیکاپ تویوتا لندکروزر اضافه کرده و آن را به رقیبی دیگر برای مرسدس
6x6 AMG تبدیل نموده اند. این پیکاپ در نسخه های متفاوتی قابل عرضه بوده 
و به لطف سیستم 6 چرخ محرک توانایی باالیی در عبور از انواع پستی و بلندی 
ها دارد. در حالت استاندارد موتور 4 لیتری V6 سوپرشارژ با 398 اسب بخار با 
گیربکس ۵ سرعته دستی ترکیب می شود؛ امکان س�فارش موتور 4.۵ لیتری 
دیزلی V8 با گیربکس خودکار نیز برای عالقه مندان فراهم شده است. درباره 

قیمت این پیکاپ 6 چرخ ژاپنی اطالعاتی در دست نیست.
رضوانی]تانک]نسخه]نظامی]]]

خودروساز ایرانی االصل رضوانی با معرفی شاسی بلند تانک سروصدای زیادی 
برپا کرده است. این خودرو تاکنون در چند نسخه با قابلیت های متفاوتی معرفی 
شده؛ نسخه نظامی یکی از این موارد است که از بدنه ای مقاوم تر در برابر انواع 
حمالت بهره می برد. به لحاظ فنی این نسخه از تانک در حالت استاندارد از همان 
شاس�ی و موتور 6.4 لیتری Hemi V8 بهره می برد. این موتور توانایی تولید 
۵00 اسب بخار قدرت را دارد. اما برای افرادی که به دنبال قدرت بیشتر باشند، 
امکان سفارش موتور ۷0۷ اس�ب بخاری Hellcat V8 نیز فراهم شده است. 
رضوانی تانک ضدگلوله خود را با رنگ بژ صحرایی مات به مش�تریان تحویل 
می دهد، اما آنها می توانند بنا به عالقه خ�ود هر رنگ دلخواه را انتخاب کنند. 
چنانچه فردی خواهان این نسخه از تانک رضوانی باشد، باید حداقل 29۵.000 
دالر برای آن کنار بگذارد. بد نیست بدانید این رقم حدود ۵0 درصد بیشتر از 

نسخه استاندارد تانک است.
[[[8x8[آوتوروس]شامان

اگر کسی وجود 6 چرخ محرک را برای ماجراجویی های خود کافی نمی داند، به 
او دست پرورده عجیب روس ها را پیشنهاد می کنیم. این خودرو، تانک، نفربر یا 
هرچه که خطابش کنیم، آوتوروس شامان)Avtoros Shaman( نام دارد. علی 
رغم هیکلی بسیار درشت، ش�امان از یک موتور 1۷0 اسب بخاری بهره می برد. 
کابین آن هم براساس فرمول روس ها ساخته شده و مثل بخش اکونومی بوئینگ 
۷3۷ احساس می شود. نکته عجیب اینکه خریدار این وسیله نقلیه واقعا همه 
جارو باید 21۵ هزار دالر برای آن پرداخت کند، رقمی که شاید در مقایسه با دیگر 

مدل های حاضر در این لیست چندان قابل توجیه نباشد.
[[[)Devel Sixty([ِدول]سیکستی

وقتی صحبت از خودروهای آفرود 6 چرخ باشد، حتما باید از Devel Sixy یاد کرد. 
این هیوالی اماراتی گویی از یک سیاره دیگر راهی زمین شده و چهره ای بسیار 
مخوف دارد. نیروی Devel Sixy توسط یک موتور 6.۷۵ لیتری V8 توربودیزل 
تامین می شود. این موتور در حالت استاندارد توانایی تولید ۷00 اسب بخار قدرت 
را دارد، اما در صورت سفارش پکیج در نظر گرفته ش�ده، این رقم به 1۵00 اسب 
بخار افزایش می یابد. برای خرید این شاسی بلند 6 چرخ اماراتی ها باید حداقل 

4۵0 هزار دالر پس انداز کرد.
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قدیمی ترین خودروها در 
ایران

فرآیند تولید خ��ودرو، پیچیده، زمان بر و پرهزینه اس��ت؛ 
خودروسازان برای به کاربردن آخرین روش ها در کاهش وزن، 
افزایش ایمنی و ارائه ی محصولی جذاب، پلتفرم های مختلف 
طراحی می کنند. معموالً نام یک خودرو برای چند سال در 
خط تولید یک شرکت باقی می ماند، اما برای به روز نگه داشتن، 
در قالب نسل های جدید به  بازار عرضه می شود. سال هاست 
که خودروهای قدیمی برندهای مختلف در ایران همچنان 

حضور دارند و برخی نیز هنوز مونتاژ می شوند.
پژو 206

مدت زمان تولید: 20 سال و همچنان در حال 
تولید

1998 تا امروز
هاچ بک ش��هری پ��ژو 206 ب��ه عن��وان جایگزین 205 
پرطرفدار در سال 1998 عرضه شد؛ مدتی بعد مدل های 
استیشنSW، کروک و سدان 206 هم به  تولید رسید. 
تولید 206 در بس��یاری از کش��ورهای جهان من جمله 
ایران انجام ش��د و امروز بیش از 10 میلیون دس��تگاه از 
این هاچ بک فرانسوی عرضه شده است تا پرفروش ترین 

محصول تاریخ پژو باشد. 
پیکان

مدت زمان تولید: 48 سال
196۷ تا 201۵

پیکان ک��ه به اولین خودرو س��اخت ایران ش��هرت دارد، 
براساس هیلمن هانتر )Hillman Hunter( محصول 
برند بریتانیایی روتس )Rootes( ب��ا کمی تغییرات در 
طراحی تولید شد. پیکان توس��ط ایران ناسیونال )ایران 
خودرو فعلی( مونتاژ و سپس تولید شد، اما در طول عمر 
درازمدت خود تغییرات فروانی به خ��ود دید. تغییرات در 
طراحی بدنه و جلوپنجره، استفاده از پیشرانه  پژو 504 و 
تولید مدل وانت از اتفاقات مهم در 48 س��ال عمر پیکان 
بود. تولید پیکان وانت تا 10 سال پس از مدل سدان )سال 
2005( ادامه یافت و در نهایت، در سال 1393 خورشیدی 

یا 2015 میالدی، پیکان برای همیشه کنار گذاشته شد. 

پژو 40۵
مدت زمان تولید: 31 سال 

198۷ تا امروز
405  محصول اس��تودیو طراحی پینین فارینا، با هدف 
فروش به اروپایی ها تولید ش��د، ام��ا در طول بیش از 3 
دهه، به کشورهای مختلفی سفر کرد تا آخرین محصول 
پژو در بازار آمریکا باشد. سال 1989 میالدی یا 1368 
خورش��یدی پژو 405 به ایران رس��ید. ای��ران خودرو 
همچنان در مدل های متنوع، این س��دان فرانسوی را 
تولی��د می کند. تولید پ��ژو 405 س��ال 1997 در اروپا 

متوقف شد.

کیا پراید   فورد فستیوا 
مدت زمان تولید: 32 سال و همچنان در حال 

تولید
1986 تا امروز

فس��تیوا )Festiva(هاچ بک ش��هری فورد با طراحی، 
پلتفرم و پیشرانه  4 سیلندر مزدا بود که تا سال 2002 
در آمریکا فروخته شد. این مدل توسط کیا با نام پراید، 
توس��ط مزدا با نام 121 و البته با مدل هایی از سایپا نیز 
عرضه ش��د. پراید همچنان  توسط سایپا براساس نسل 
اول فورد فستیوا در مدل های مختلف هاچ بک، سدان و 
حتی وانت تولید می شود. از پیشرانه و پلتفرم پراید برای 
تولید رنو پی کی نیز استفاده شد. این خودرو با برند مزدا 
سال 1990، برند کیا سال 2000، برند دانگ فانگ سال 
2003 و برند AAV مصر سال 2002 توقف تولید شد، 

اما با برند سایپا همچنان زنده است.
پژو ۵04

مدت زمان تولید: 38 سال
1968 تا 2006

پژو 504 تنها یک سال پس از عرضه، به عنوان بهترین 
خودرو سال اروپا انتخاب شد تا همانند برادر بزرگ خود 
مدل 404، مسیر روشنی پیش رو داش��ته باشد. 504 
سلطان جاده های آفریقا شد؛ خط تولید آن در آرژانتین، 
چین و بسیاری از کشورها افتتاح شد تا سرانجام آخرین 
مدل تولیدی سال 2006 از نیجریه عرضه شد. 504 که 
چند سال پیشرانه  خود را به پیکان نیز قرض داد، یکی 

از گران ترین پژوهای تاریخ است. 
رنو ۵

مدت زمان تولید: 41 سال
19۷2 تا 2013

تولید نس��ل اول رن��و 5 هاچ ب��ک ش��هری و اقتصادی 
فرانسوی ها، سال 1985 در اروپا متوقف شد، اما سایپا 
و س��پس پارس خودرو، این م��دل را در ایران زنده نگه 
داشتند. رنو 5 ابتدا توسط سایپا مونتاژ می شد، اما پارس 
خودرو با نام سپند، سپند 2 و سپند جوانان مسئولیت 
تولید این هاچ بک رنو را برعهده گرفت. نسل دوم رنو 5 
از سال 1984 تا 1996 تولید ش��د که البته هیچ وقت 

به ایران نرسید.
مینی

مدت زمان تولید: 41 سال
19۵9 تا 2000

مینی کالس��یک که تنها در 27 ماه طراحی، مهندسی 
و تولید ش��د، 5 میلیون و 300 هزار دس��تگاه فروخت 
تا به یکی از ماندگارترین خودروه��ای بریتانیا و تاریخ 
تبدیل ش��ود. بدنه  زیب��ا و کوچک و کابی��ن با ظرفیت 
چهار سرنش��ین جذاب بود، اما ویژگی اصلی مینی زیر 
کاپوت آن قرار داشت. پیشرانه  4 سیلندر رادیاتوری با 
نصب عرضی و گیربکس 4 سرعته  دستی، نهایت لذت 

رانندگی را در اختیار می گذاشت. 
B مزدا وانت سری

مدت زمان تولید: 41 سال و همچنان در حال 
تولید

19۷۷ تا امروز
س��ال 2006، آخرین دستگاه از نسل شش��م وانت مزدا 
سری B عرضه شد، اما نسل سوم آن محصول سال 1977 
با کمی تغییرات همچنان در ایران توس��ط گروه بهمن 
تولید می شود. نسل سوم س��ری B که تولید آن در سال 
 Ranger و Courier 1985 به اتمام رسید، با کدهای

در آمریکای شمالی توسط فورد تولید شده است.

نیسان جونیور
مدت زمان تولید: 48 سال و همچنان در حال 

تولید
19۷0 تا امروز

جونیور )Junior( وانت پیکاپ س��ایز متوسط نیسان 
است که پس از تولید سه نسل، عرضه  آن در سال 1982 
در بازار جهانی پایان یافت. نسل سوم یا سری 141/140 
نیسان جونیور از س��ال 1970 توس��ط زامیاد و سایپا 
تولید شده است؛ وانت زامیاد ش��وکا از همان پیشرانه  
2.4 لیتری جونیور اس��تفاده می کند و تنها طراحی آن 

به روز شده است.

فولکس واگن تایپ 2
مدت زمان تولید: 64 سال

1949 تا 2013
فولکس واگن تایپ 2 که به آن، ون و مینی بوس فولکس 
هم گفته می شود، به  لطف تیزبینی یکی از صادرکنندگان 
فولکس واگن متولد ش��د. مدل های مختلف تایپ 2 در 
طول این 64 سال در کشورهای جهان تولید شد؛ برزیل 
تا اوایل دهه 2010 میزبان این مدل بود که پس از قوانین 
جدید این کشور مبنی بر لزوم تجهیز خودروها به کیسه 
هوا و ترمزABS، تولید آن متوقف شد. از فولکس واگن 

تایپ 2، بیش از 10 میلیون دستگاه تولید شده است.
فولکس واگن تیپ 1 )بیتل(

مدت زمان تولید: 65 سال
1938 تا 2003

یادگار پورش��ه و آدول��ف هیتلر، مدت بیش��تری از هر 
خودرو دیگری در تاریخ، تولید ش��ده است. تیپ 1 که 
در تمام نقاط جهان با نام  های مستعار مختلف شناخته 
می شود، یک افس��انه در صنعت خودروسازی است. اما 
هدف تولید این مدل، ماندگاری نبود بلکه آلمانی ها تنها 
نیازمند یک خودروی اقتص��ادی بودند. جنگ جهانی 
دوم در تولید بیتل وقفه ایجاد کرد و حتی امکان داشت 
تیپ 1 به عنوان غرام��ت جنگی به بریتانیا س��فر کند. 
خودرویی که تولد آن با هیتلر گره خورده است، سرانجام 
پس از تولید بیش از 21 میلیون دس��تگاه در 15 کشور 
جهان و تبدیل شدن به یک اثر جاودانه، به دلیل قوانین 
آالیندگی جدید، سال 2003 در مکزیک بازنشسته شد.
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 بازار خودرو در ایران مدت هاست که عالقه خریداران ایرانی به محصوالت کراس اوور 
و شاسی بلند را به اثبات رسانده. اما نکته مهم اینجاست که درحال حاضر، با باالرفتن 
قیمت ارز در کشورمان دست خریداران برای رس��یدن به اکثر محصوالت شاسی بلند 
کوتاه است و باید بودجه هنگفتی برای خرید محصوالت شاسی بلند برندهای سرشناس 
هزینه شود. همین عامل بازار محصوالت چینی را پررونق کرده است. اصال هدف اصلی 
خودروسازان چینی در همه دنیا ارائه محصوالتی ارزان تر نسبت به سایر موارد مشابه 
درکشورهاست. وجود خودروهای چینی از این دست باعث شده تا خریداران، اگرچه 
نتوانند همان کیفیت و لذت را ارائه دهند، اما شما را صاحب یک شاسی بلند کرده و البته 
طعم سواری در ارتفاع باال را به ش��ما خواهند چشاند. ازجمله این محصوالت می توان 
به »چری  تیگو 5« و یا »جک S5« اش��اره کرد که بازار خوبی را دربین شاسی بلندها 
پیدا کرده بودند و با افزایش عجیب قیمت ارز هم این بازار پررونق تر شد. دو محصولی 
که درحال حاضر در بازار غیررسمی خودرو در ایران قیمتی بین 190 تا 205 میلیون 
تومان دارند که البته تا همین چند ماه پیش با قیمتی زیر 100 میلیون تومان خرید و 
فروش می شدند. باهم به بررسی کیفی و ظاهری دو شاسی بلند پرفروش می پردازیم.

طراحی ظاهری
یکی از نقاط قوت جکS5 طراحی ظاهری آن اس��ت که باعث ش��د این خودرو قبل 
از ورودش به بازار به دلیل ش��باهت آن با محصوالت هیوندای هواداران بسیاری برای 
خود جذب کند. بدون شک نمای جلو جک S5 کپی شده محصوالت هیوندای و علی 
الخصوص توسان است. اما نمای عقب این خودرو داستان متفاوتی را دارد و یکی دیگر 
 »Q5 از برند های معتبر جهان را هدف قرار داده است. نمای عقب این خودرو از »آئودی
الهام گرفته شده اس��ت. پس می توان چهره قابل قبول جک S5 را به دلیل شباهت با 
محصوالت هیوندای و آئودی دانس��ت و این مهم باعث شده که بسیاری از قشر جامعه 
و مخصوصا جوانان به سمت خرید این خودرو کشیده ش��وند. در سوی دیگر کمپانی 
چری روش دیگری را درپیش  گرفته است. این خودرو سعی کرده پا جای پای کره ای 
ها بگذارد و بااستفاده از طراحان بین الملی برای خود اعتباری کسب کند. از همین رو، 
چری بنابر ادعای خودش طراحی تیگو 5 را به دست طراحان معتبر جهان سپرده که 

نتیجه آن، عدم شباهت این خودرو به برندی خاص اس��ت. درخصوص نمای جلو این 
خودرو باید گفت قاب چراغ های جلو دارای زاویه و شکلی کلی بدون قاعده ای بوده که 
در کنار جلو پنجره مش��بک چنگی به دل نمی زند. اما عقب خودرو تیگو 5  از طراحی 
نسبتا قابل قبول تری برخودار است. چراغ های خوش فرم عقب به همراه سپر متورم و 
چراغ های شب تاب نصب شده روی سپر، نمایی زیباتر را برای تیگو 5 به ارمغان آورده 
است. درخصوص مقایس��ه طراحی ظاهری این دو خودرو باید گفت جک S5 به رغم 
کپی بودن، طراحی آن از نمای قابل قبول تری برخودار بوده و توانس��ته قشر بیشتری 
را مجذوب خود کند. اما تیگو 5 هم توانسته از بین کسانی که عالقه ای به خودروهای 
کپی شده چینی ندارند طرفدارانی برای خود بدست آورد. طراحی داخلی جک S5 هم 
تا حدودی کپی شده از محصوالت هیوندای بوده، ولی برای یک کراس اور ارزان قیمت 
کامال زیبا و مناسب خواهد بود. هرچند که ضعف مواد سخت و کم کیفیت در ساخت 
قطعات داشبورد کمی آزاردهنده است. طراحان بین الملی تیگو توانسته اند که کابینی 
کامال دلنش��ین برای تیگو 5 طراحی کنند. خطوط طولی داش��بورد در کنار خروجی 
هوای چند ظلعی زیبا و پشت آمپر کامال هماهنگ با دیگر قطعات، نمایی کامال زیبا به 
کابین این خودرو داده اس��ت. همچنین کیفیت مواد به کار رفته برای قطعات داخلی 
تیگو 5 بسیار بهتر از جک S5 است. این درحالی است که مقایسه طراحی داخلی این 
دو خودرو کمی سخت است؛ چرا که هردو از طراحی قابل قبولی برخودار بوده و هردو 
توانسته اند حداقل استانداردهای الزم برای یک کراس اور ارزان قیمت را فراهم کنند. 

طراحی ابعاد بدنه
جک S5 دارای طول، ع��رض و ارتفاع به ترتی��ب 4430 ، 1840 و 1660 میلی متر به 
همراه فاصله بین دو محور 2645 میلی متر است. درمقابل، تیگو 5 دارای طول ، عرض 
و ارتفاع به ترتیب 4506 ، 1841 و 1740 میلی متر به همراه فاصله بین محوری 2610 
میلی متر اس��ت. با مقایسه اعداد و ارقام فوق متوجه می ش��ویم که تیگو 76 میلی متر 
طویل تر، یک میلی متر عریض تر و80 میلی متر بلندتر بود، ولی فاصله بین دو محور 
آن 35 میلی متر کم تر از جک S5 است. ابعاد بزرگ تر بدنه تیگو 5 نشان از فضای بیشتر 
برای سرنشینان و فضای بار آن دارد که نقطه قوتی برای خانواده های ایرانی خواهد بود. 

مقایسه جک S5 و چری  تیگو ۵

نبرد چینی های پرفروش

مـقـایـسـه
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البته کمتر بودن فاصله دومحور، باعث می ش��ود که فضای پای سرنشینان کمتر شود 
که طراحان سعی کرده اند این نقیصه را با طویل تر کردن طول خودرو برطرف کنند. 
اما مهم ترین اختالف این دو خودرو، ارتفاع بلندتر تیگو 5 است که برای یک کراس اور 
از المان های مهم محسوب می شود. درخصوص مقایسه ابعاد تیگو 5 و جک S5 باید 
گفت که درمجموع، تیگو 5 بهتر از جک S5 بوده و اگر شما از کسانی هستید که همیشه 
در سفر هستید و فضای بار بیشتری را نیاز دارید و یا گاهی به جاده های خاکی خواهید 

رفت، دیگر نگران گیرکردن کف خودرو نسبت به جک S5 نخواهید بود.

وضعیت فنی
جک S5 مجهز به پیشرانه 2 لیتری توربوشارژر با حداکثر 174 اسب بخار قدرت و 265 
نیوتن متر گشتاور بوده و قادر اس��ت با بهره گیری از این پیشرانه به همراه گیربکس 6 
س��رعته اتوماتیک دو کالچه )DCT( با مصرف 7,8 لیتر سوخت در هر 100 کیلومتر 
در سیکل ترکیبی طی مدت زمان حدود 10 ثانیه به س��رعت 100 کیلومتر بر ساعت 
رسیده و تا حداکثر سرعت 180 کیلومتر بر ساعت به حرکت خود ادامه دهد . در مقابل 
تیگو 5 با دارا بودن یک پیش��رانه هم حجم با S5 اما تنف��س طبیعی با حداکثر قدرت 
139 اسب بخار و حداکثر گشتاور 182 نیوتن متر با استفاده از یک گیربکس اتوماتیک 
ضریب متغیر )CVT( قادر است با مصرف 8,9 لیتر س��وخت در سیکل ترکیبی طی 
مدت زمان 13 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت رسیده و تا حداکثر سرعت 165 
کیلومتر بر ساعت به حرکت خود ادامه دهد . تمامی نتیجه های فوق فقط یک مطلب را 
مخاطب انتقال می دهد که تیگو 5 با توجه به حجم برابر با جک S5 از توانایی کمتری 
برخورداراست. مصرف سوخت کمتر در کنار قدرت بیشتر و صفر تا صد کیلومتر کمتر 
در کنار حداکثر سرعت بیشتر، وضعیت را برای جک مطلوب تر کرده است و شاید جک 
S5 تمامی این برتری ها را مدیون توربوش��ارژر نصب شده برای روی موتور خود بوده 
که در مرور زمان باید به فکر هزینه تعمیر این توربوشارژر هم باشیم. جک S5 سواری 
خوبی داشته و سیستم تعلیق آن نیز عملکرد مناسبی از خود نشان می دهد. در شرایط 
عادی رانندگی داخل کابین جک S5 از ضربه، کوبش و س��روصدا خبری نیس��ت، اما 
ممکن است در س��رعت های خیلی باال برخی لرزش ها و صداها به داخل کابین منتقل 
شوند. فرمان این خودرو، خوب و دقیق عمل می کند و زاویه پیچش خوبی نیز دارد. البته 
باتوجه به حجم کم پیشرانه و گیربکس اتوماتیک، کشش خودرو در سرباالیی ها خوب 
نیست و حتما باید با دنده معکوس به راه خود ادامه دهید. درطرف مقابل سیستم تعلیق 
تیگو 5 عملکرد خوبی دارد و سواری نسبتا مناسبی ارائه می دهد. البته در بعضی مواقع 
در جذب ضربه و ناهمواری ها درست عمل نمی کند. همچنین باید گفته شود که تیگو 
5 خودرو مناسبی برای داخل شهر است و بهتر است که برای موارد آفرود از آن استفاده 

نشود. این خودرو در بحث فرمان و ترمز نیز کیفیت قابل قبولی دارد.

 امکانات ایمنی و رفاهی
 کمپانی های چینی مدت هاست که به این نتیجه رس��یده اند که برای رقابت در بازار 
امروزی باید محصوالت خود را به انواع و اقس��ام امکانات رفاهی و ایمنی مجهز کنند. 
هر دو خودرو هم تقریبا دارای امکانات رفاهی مناسب برای یک کراس اور ارزان قیمت 
هستند. درخصوص امکانات ایمنی، این دو خودرو دارای امکاناتی شبیه به هم هستند 
تا بتواند استانداردهای الزم را برای ورود به بازار کشورهای مختلف به دست آورند. پس 
نمی توان بین این دو خودرو فرقی قائل ش��د. امکانات رفاهی جک S5 ش��امل کیلس 
استارتر ، سنسور نور ، سنسور باران ، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ، ترمز پارک برقی ، 
صندلی راننده با تنظیمات برق��ی مجهز به حافظه ، س��انروف ، صندلی های چرمی به 
همراه گرمکن صندلی های جلو ، سیس��تم صوتی و تصویری با پخش DVD و مجهز 
به بلوت��وث و درگاه ه��ای USB  ،  Ipod و AUX به همراه نویگیش��ن فعال ، فرمان 
برقی ، هش��داردهنده فشار باد الستیک ، سنس��ور های پارک جلو و عقب ، دوربین دید 
عقب و امکاناتی ایمنی ش��امل 4 عدد ایر بگ ، ترمز های چهارچرخ دیس��ک به همراه 
ABS چهار کاناله و EBD، سیس��تم کنت��رل پایداری الکترونیکی ، سیس��تم کنترل 
سرعت خودرو در شیب ، سیس��تم کنترل ایستایی در سرباالیی و سیستم ترمز کمکی 
هیدرولیکی است. در مقابل تیگو 5 هم دارای امکانات رفاهی کیلس استارتر ، سانروف ، 
سیس��تم صوتی و تصویری با پورت USB، ک��روز کنترل ، سیس��تم تهویه اتوماتیک 
دو کاناله ، صندلی های چرمی با تنظیم برقی صندلی راننده ، سنس��ور پارک و دوربین 
دید عقب ، آین��ه الکتروکرومیک ، دی الیت ب��وده و از امکانات ایمن��ی نظیر 4 ایربگ ، 
ترمزهای چهارچرخ دیسک ) دیس��ک های جلو از نوع خنک شونده( مجهز به ABS و 
EBD، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ، سیستم ضد لغزش و سیستم ترمز کمکی 
هیدرولیکی بهره می برد. باتوجه به مقایسه ویژگی های مختلف هر دو خودرو متوجه 
ش��دیم که هرکدام در بخش هایی بر دیگری برتری نس��بی دارد، پ��س نمی توان به 
طورقطع یکی از دو خودرو به عنوان خودرو برتر این مقایسه انتخاب کرد. ولی می توان 
گفت اگر برای ش��ما قدرت موتور به همراه چهره جذاب و جوان پسند مهم بوده، جک 
S5 گزنیه مناسب ش��ما خواهد بود. اما اگر به دنبال یک کراس اور لوکس با ارتفاع بلند 
هس��تید و گاهی هم به جاده های خاکی می روید و خیلی به دنبال قدرت و رانندگی 
مهیج نیستید، تیگو 5 خودرو مناسب شماست. در پایان، باید توجه داشته باشید که این 
دو کراس اور خودروهای چینی بوده که هیچ کدام به صورت چهارچرخ متحرک ارائه 
نمی شود، پس هیچ گاه به فکر یک آفرودسواری حرفه ای با این خودروها نباشید و به 
عنوان یک خودرو کامال شهری به این دوگزینه نگاه کنید. در بحث قیمت هم باید توجه 
داشت که تجربه نش��ان داده خودروهای چینی در موقع فروش با افت عجیبی مواجه 
می شوند و این مشکل شامل حال هردو محصول خواهد شد. حاال با این شرایط کدام 

خودرو پرفروش را انتخاب می کنید؟ جک S5 یا چری تیگو 5؟
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نگه دارنده جان و موبایل
یادتان باشد که هولدرهای موبایل، انواع مختلفی دارند که به تناسب کاربرد و نوع مصرف 
توسط افراد انتخاب می شوند، هولدر یا پایه نگه دارنده موبایل دارای مدل های مختلفی 
است که عمده تفاوت آن ها عالوه بر پش��تیبانی از س��ایزهای مختلف گوشی موبایل، 
موقعیت قرارگیری در اتومبیل است که معموال در سه نقطه شیشه و داشبورد، دریچه 
کولر و اس��الت ورودی CD پخش ماشین هستند. اما خوب اس��ت که درباره هولدرها 
به عنوان نگه دارنده های جان و تلفن همراه تان توجه زی��ادی کنید، به عنوان مثال؛ به 
کیفیت ساخت هولدر موبایل توجه ویژه ای داشته باشید، زیرا این وسیله نگه دارنده تلفن 
همراه ارزشمند شما است و باید در برابر شرایطی مثل افتادن خودرو در دست اندازها و 
حرکات ناگهانی مقاومت داشته باشد و همه این موارد به کیفیت ساخت مکنده و بدنه 
پایه برمی گردد، انواع زیادی از هولدرها در بازار ایران وجود دارد که محصول کشورهای 
مختلفی هستند، به یاد داشته باش��ید که نه هولدر خیلی گران می تواند از تلفن همراه 
شما مراقبت کند و نه خیلی ارزان، پس از برندهای ناشناخته و نامرغوب به هیچ عنوان 
استفاده نکنید و تالش داشته باش��ید تا بهترین گزینه را با شناختی که از انواع آن پیدا 

می کنید، انتخاب کنید. 

چند نکته طالیی
رانندگی از کارهایی است که به توجه و تمرکز بسیاری نیاز دارد و هر حواس پرتی می تواند 
باعث بروز اتفاقات ناگوار شود. استفاده از پایه نگه دارنده می تواند تا حد زیادی خطرات 
مربوط به موبایل را حذف کند. اس��تفاده از تلفن همراه حی��ن رانندگی عالوه بر خطر 
بسیار زیاد، جریمه نقدی سنگینی در پی دارد. آمار و ارقامی که از تصادفاتی که به دلیل 
استفاده راننده ار تلفن همراه منتشر می شود، گواه ریسک بسیار باالی این موضوع است. 
اما یک پایه نگه دارنده به سادگی می تواند جان شما و اطرافیانتان را نجات دهد. با تنوع 

بسیار زیادی که پایه های نگه دارنده موبایل دارند، می توانید به تناسب نیاز و سلیقه تان، 
یکی از آن ها را تهیه کنی��د. در اینجا چند نکته طالیی به ش��ما می گوییم که می تواند 
راهنمایی خوبی برای خرید ش��ما باش��د. قبل از هر چیز، به یاد داشته باشید هولدری 
که انتخاب می کنید با س��ایز تلفن همراهتان همخوانی داشته باشد، گاهی یک هولدر 
کوچک نمی تواند از تلفن بزرگ شما به خوبی محافظت کند و این موضوع زمانی جدی تر 
می شود که گوشی شما دارای یک قاب محافظ نیز باشد، پس ابعاد کلی گوشی را با میزان 
باز شدن دهانه هولدر بسنجید. همچنین بهتر است گیره های نگه دارنده دو طرف پایه 
دارای روکش پالستیکی نرم یا رویه ابری باشد تا از خط و خش افتادن گوشی به ویژه در 

استفاده طوالنی مدت جلوگیری شود.
یکی دیگر از مواردی که در خرید هولدر باید به آن توجه کنید این است که حتما پایه نگه 
دارنده موبایل دارای قابلیت چرخش 360 درجه باشد تا بتوانید گوشی خود را در جهتی 
که نیاز دارید بچرخانید. این قابلیت زمانی که از گوشی موبایل برای مسیریابی GPS و 
پخش مدیا استفاده می کنید بسیار کاربردی است. همچنین به شما پیشنهاد می کنیم 
در صورتی که از هولدر موبایل برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید، آن را از شیشه 

یا داشبورد جدا کرده و در مکان مناسبی نگه داری کنید.
اغلب هولدرها با چسب به روی شیشه یا داشبورد چسبانده می شوند؛ در این میان یادتان 
باشد که اگر قصد دارید خودرو خود را در مقابل تابش مستقیم اشعه آفتاب برای مدت 
زمان زیادی نگه دارید، حتما هولدر را جدا کرده و به دور از تابش مستقیم و گرمای زیاد 

قرار دهید تا کیفیت و دوام بدنه و پایه مکنده به خوبی حفظ شود.

شیشه و داشبورد؛ خوب اما خطرناک
حاال که قانع شدید هولدرها می توانند به ش��ما کمک کنند، قبل از خرید به چند مورد 
ویژه توجه کنید؛ نخست اینکه اول محل قرار دادن هولدرها را مشخص کنید و بعد برای 

این روزها که تلفن همراه به یکی از اصلی ترین وسایل زندگی همه ما تبدیل شده است، استفاده از آن نیز همه گیر شده و امروز یکی از اجزای همیشه همراه 
زندگی هر انسانی به شمار می آید و به معنای واقعی یک همراه است. آنچه در این مطلب به آن می پردازیم، درباره هولدرهایی است که در ماشین ها برای نگه 

داری تلفن همراه استفاده می شود. یکی از لوازم جانبی خاص که ضرورت وجود آن برای جلوگیری از برخی آسیب های احتمالی به شمار می آید. در کنار تلفن 
همراه، استفاده از اتومبیل نیز به عنوان یک رویه روزانه، این دو را الزم و ملزوم همدیگر کرده است و در این میان، هولدر موبایل ماشین از جمله وسایل جانبی 
پرکاربردی به شمار می آید که می تواند کمک حال راننده در زمان رانندگی باشد. اگر عالقه مند به استفاده از این هولدرها هستید یا تابه حال فکر می کردید که 

کاربردی نیستند، در این گزارش با ما همراه باشید، ممکن است نظرتان تغییر کند. 

نگاهی به کارکرد هولدر تلفن همراه در اتومبیل

محافظ جان و موبایل!
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خرید پایه مناسب آن اقدام کنید تا پول خود را دور نریزید. می توان گفت که راحت ترین 
و بهترین روش نصب هولدر بر روی شیشه و داشبورد خودرو برای نصب پایه نگه دارنده 
موبایل است که نسبت به دیگر نقاط هم متداول تر است. از آنجایی که هولدرهای موبایل 
دارای پایه های مکنده ای هستند که به چسبیدن آن ها به سطوح مسطح کمک می کند؛ 
شیشه و داش��بورد مکان مناس��بی برای این کار به ش��مار می آید، زمانی که شیشه یا 
داشبورد را برای نصب هولدر انتخاب می کنید باید به یاد داشته باشید که این هولدر در 
مکانی نصب شود که مزاحم دید جلوی راننده و حواس پرتی او نشود، زیرا تلفن همراه به 
تنهایی یک عامل محرک و حواس پرت کن است که اگر چاشنی های دیگری به آن اضافه 

شود، ممکن است خطرات بیشتری به همراه داشته باشد. 

دریچه کولر؛ زیاد جدی نگیرید
یکی دیگر از مکان هایی که برای نصب هولدر موبایل پیشنهاد می شود؛ دریچه سیستم 
تهویه هوا )کولر( ماشین اس��ت،  این محل تقریبا بهترین زاویه دید را به همراه دارد اما 
نمی توان جانمایی آن را زیاد جدی گرفت، چون استفاده از آن موجب می شود در سرمای 
زمستان نتوانید به خوبی از این سیستم استفاده کنید و در گرما هم جلوی ورود و خروج 
هوا را می گیرد. جلوگیری از عبور هوا یک مش��کل جدی اس��ت که گاهی ممکن است 
گرمای بخاری برای تلفن همراه هم مشکل ایجاد کند و به همین دلیل عموما استفاده از 

دریچه کولر ماشین برای نصب پایه نگه دارنده موبایل کمتر پیشنهاد می شود.

CD ورودی
یکی دیگر از پیشنهادهای ما برای نصب هولدر تلفن همراه، اسالت ورودی CD پخش 
اتومبیل است. قرار دادن پایه نگه دارنده موبایل در این مکان، خیلی کم است، این هولدر  
به اسالت ورودی CD، بدون آسیب رساندن به آن یا جلوگیری از پخش CD، متصل 
می شود. البته این را هم باید بگوییم که برای خودروهایی که برای هولدر روی داشبورد، 
شیشه و دریچه کولر مشکل دارند، این گزینه آخرین راه حل به شمار می آید و عالوه بر 

آن، مدل های این بخش نیز در بازار کمتر دیده می شود. 

رانندگی 
اگرچه هولدرها به کمک شما آمده اند تا از خطرات احتمالی صحبت کردن با تلفن همراه 
خالص شوید، اما یادتان نرود که زمان رانندگی باید تمام توجهتان به اطراف ماشین و 
مسیر حرکت معطوف باشد. همیش��ه تماس تلفنی باعث می شود از مسیر روبرو چشم 
بردارید و تلفن همراهتان را نگاه کنید. فقط و فقط یک ثانیه غفلت کافی است تا اتفاق 
ناگواری رخ دهد که گاهی با خس��ارات جبران ناپذیری همراه اس��ت. اگ��ر به هر دلیل 
نمی توانید موبایلتان را به طور کامل کنار بگذارید، توصی��ه می کنیم از پایه نگه دارنده 
استفاده کنید. قرار دادن تلفن همراه در پایه نگه دارنده باعث می شود در صورت دریافت 

پیامک یا تماس، چشمتان به طور کامل از مسیر مستقیم جدا نشود.
ارسال پیامک، خواندن پیام های تلگرام و گردش در شبکه های اجتماعی حین رانندگی 
در هر شرایطی ممنوع است، مگر اینکه شخصی در کنار شما باشد و به جای شما این کار 
را انجام دهد. در غیر این صورت، استفاده از تلفن همراه حتی با وجود پایه نگه دارنده را از 
فکر خود بیرون کنید. وجود پایه نگه دارنده به معنی این نیست که شما اجازه دارید جواب 
پیام دوستتان را بدهید یا تلفن را پاسخ دهید. با پایه نگه دارنده موبایل شما می توانید در 
همان لحظه نیم نگاهی بسیار کوتاه داشته باشید تا ببینید چه کسی با شما تماس گرفته 
تا در صورت نیاز، خودرو را به کنار خیابان هدایت کنید و جواب تماس یا پیامک را بدهید.

مسیریابی راحت تر با پایه نگه دارنده
و در پایان باید بگوییم که یکی از بهترین نگه دارنده های موبایل برای خودرو شما، نگه 
دارنده مغناطیسی موبایل است که با مغناطیس قوی و قدرتمندی که دارد گوشی را روی 
خود نگه می دارد و در سرعت های زیاد، ترمز ناگهانی و دست اندازها هیچ گونه جابجایی و 
لغزشی نخواهد داشت. این نگه دارنده مغناطیسی گوشی موبایل برای مدل های مختلف 
برند خودروسازی جهان طراحی و شاخته شده تا شما نسبت به خودرو خود برند خود 
را انتخاب کنید. توجه داشته باشید مغناطیس این نگه دارنده هیچ گونه تاثیر منفی بر 
عملکرد موبایل یا باطری آن نخواهد داشت. پس با اطمینان و گارانتی 72 ساعته تست، 
این نگه دارنده جدید مغناطیسی را با قیمت مناسب خریداری کنید. البته جنس های نگه 
دارنده از استیل و آهن ربا و نوع  مغناطیسی بسیار ایده آل در هنگام رانندگی و مناسب 
برای انواع گوشی های هوشمند و تبلت و GPS با قابلیت چرخش 360 درجه هستند 
و قدرت چسبندگی بس��یار باال، بدون لغزش از ویژگی خاص آن ها است.  امروز تقریبا 
تمام تلفن های هوش��مند را می توان به یک سیستم ناوبر هوشمند تبدیل کرد، با نصب 
نرم افزارهای مربوط به مسیریابی، شما می توانید قبل از شروع حرکت، مبدا و مقصدتان 
را مشخص کنید و تلفن همراه را در پایه قرار دهید و مسیر خود را به راحتی تعیین کنید.

همچنین بعضی از پایه های نگه دارنده بسته به نوع طراحی، با اتصال به شارژر فندکی 
خودرو تبدیل به شارژر تلفن همراه می شود. شما می توانید با قرار دادن تلفن همراهتان 
در پایه نگه دارنده به شارژ شدن آن هم در طول مسیر کمک کنید. از سوی دیگر بسیاری 
 AUX از افراد برای گوش دادن به موسیقی، تلفن همراهشان را از طریق بلوتوث یا کابل
به دس��تگاه پخش خودرو متصل می کنند. خوش��بختانه نرم افزارهای پخش موسیقی 
دکمه های لمسی تعویض موسیقی را در حالت قفل هم روی صفحه قرار می دهند تا این 
کار به سادگی یک ضربه روی نمایشگر انجام شود و هولدرها در این زمان بهترین یار و 

کمک رسان شما هستند.
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آسیب به باتری خودرو
قبل از هر چیز به تاثیر شارژر فندکی روی باتری اتومبیل اشاره می کنیم؛ این 
روزها استفاده از شارژرهای یواس بی که روی درگاه 12 ولتی برق ماشین یا به 
اصطالح جافندکی وصل می ش�وند، رواج زیادی پیدا کرده است. در خیلی از 
خودروها، این درگاه 12 ولتی، انتقال برق را هی�چ وقت متوقف نمی کند. این 
یعنی حتی زمانی که خودرو خاموش است هم باتری آن در حال تخلیه شدن 

است. اما باتری تا چه حد خالی می شود؟
یک شرکت با استفاده از یک انبر سوسماری و مولتی متر میزان توان مصرفی 
شارژر یو اس بی را در حالت آماده به کار اندازه گرفته و تاثیر آن را روی باتری 
ماشین مورد بررسی قرار داده اس�ت. اما اینکه آیا جریان 2/14 میلی آمپری 
دائمی مصرفی این شارژر ها آن قدر هست که رانندگان را نگران تخلیه باتری 

خودرو خود کند؟ جواب این است؛ احتماال خیر!
یک باتری معمولی خودرو حدود 40 آمپر بر ساعت ظرفیت دارد. در نرخ 2/14 
میلی آمپر، حدود 281۷ س�اعت یا 11۷ روز طول می کشد تا باتری خودرو به 
صورت کامل تخلیه شود. اگر به فرض هر روز از ماشین خود هم استفاده کنید، 
این مس�اله اصال نگران کننده نیس�ت. حتی اگر بخواهید یک یا دو هفته هم 
ماشین تان را در پارکینگ پارک کنید هم نیاز نیست مواظب باتری باشید. اما 
در صورتی که بخواهید زمان بیشتری را رانندگی کنید، این 2/14 میلی آمپر 

مشکل ساز می شود.
البته خ�ود خودرو هم جریان�ی برای تامین ت�وان مورد نی�از دزدگیر و دیگر 

سیس�تم ها در حالت آماده به کار مصرف می کند، بنابراین شارژر یواس بی در 
مقایسه با آن ها چیز خاصی نیست. به نظر می رسد برای یک راننده معمولی، 
جریان آماده به کار مورد نیاز برای شارژر یواس بی آنقدر نیست که نیاز باشد 

حتما هر روز آن را از جایش بیرون بیاورد و روز بعد سرجایش برگرداند. 

چند نکته مهم
درباره اینکه آیا استفاده از شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی آسیب بزند یا نه هنوز 
مطالعه دقیقی صورت نگرفته است، اما دو نکته ای که بهتر است در رابطه با استفاده از 
شارژر فندکی مورد توجه قرار دهید این است که حتما حواستان باشد زمانی که ماشین 
را استارت می زنید گوشی خود را از شارژر فندکی جدا کنید. چون نوسان برق می تواند 
به شارژر فندکی یا گوشی شما آسیب وارد کند. البته احتمال وقوع این اتفاق خیلی کم 

است اما بهتر است این کار را انجام دهید.
همچنین هر چند تا به حال گزارشی مبنی بر آس��یب جدی گوشی از شارژر فندکی به 
گوش نرسیده، اما شارژ کردن گوشی با شارژری غیر از شارژر اصلی خودش کار معقولی 
نیست. بنابراین فقط زمانی که مجبور هس��تید و به بن بست رسیدید، از شارژر فندکی 
استفاده کنید، چون ش��ارژر اصلی شما مخصوص گوشی ش��ما طراحی شده اما شارژر 

فندکی هر چند که استاندارد باشد، برای همه گوشی ها تعبیه شده است.

هر وقت می بینیم شارژ تلفن همراهمان در حال تمام شدن است، استرس می گیریم و به دنبال محلی هستیم که هر چه سریع تر گوشی خود را شارژ کنیم. عده 
زیادی از ما با خودرو شخصی رفت و آمد می کنیم و امکان شارژ تلفن در خودرو همیشه به عنوان یک ایده آل مطرح بوده است. اما دیدگاه ها و نظرات مختلفی 
درباره شارژ تلفن با شارژر فندکی مطرح است و برخی کارشناسان بر این باور هستند که به باتری ماشین صدمه می زند و برخی دیگر می گویند که باتری تلفن 

همراه شما را خراب می کند. در این گزارش همراه باشید تا هر یک از این نظرات را بررسی کنیم.

گـزارش

مزایا و معایب شارژر فندکی در خودرو

دوستی که به ضرر خودرو شما کار می کند



39

آیفون دارها بخوانند
اگر تلفن همراه ش�ما آیفون است، این بخش به ش�ما تعلق دارد؛ همانطور که 
می دانید، یکی از لوازم جانبی که در خودروها اس�تفاده می شود، شارژرهای 
فندکی اس�ت که برای ش�ارژ کردن تلفن هوشمند استفاده می ش�ود. اما آیا 
استفاده از این محصوالت برای تلفن هوشمند شما مناسب است؟ شاید برخی 
با اتصال شارژ خودرو به آیفون فکر کنند که این دستگاه در حال نابود کردن 
باتری دستگاه من است. در واقع وقتی شما شارژر فندکی یک خوردو عادی را 
به یک آیفون با باتری 1810 میلی آمپری متصل کنید، دستگاه شما به نوعی 181 
میلی آمپر از باتری خود را از دست می دهد و شما باید آن را مجددا شارژ کنید. 
بسیاری از منابع به این مورد اشاره کرده اند که دستگاه های شما استانداردهای 
خاصی را در زمینه شارژ شدن دارند و نباید هرنوع شارژری را حتی شارژرهای 

خودرو را به راحتی به دستگاه متصل کرد.
براس�اس استاندارد ش�رکت اپل، ش�ارژرهای این ش�رکت درجه ای بین 1 تا 
2.4 آمپر دارند و ش�ارژی که شما در خودرو اس�تفاده می کنید، باید از همین 
استاندارد پیروی کند. البته یادتان باش�د که آمپر میزان انرژی وارد شده به 
دستگاه شما را نشان می دهد، اما ولتاژ، ش�دت جریان برق ورودی را به شما 
می گوید و معموال در تلفن های هوشمند، باتری با ولتاژ 3.۷ تا 3.8 ولت شارژ 
می ش�وند. یعنی هرچه ولتاژ بیش�تر باشد، سرعت شارژ ش�دن دستگاه نیز 
افزایش خواهد یاف�ت و می تواند برای باتری مضر باش�د. برای همین، هنگام 
خرید یک شارژر مخصوص خودرو، مطمئن شوید که میزان آمپر و ولتاژ آن با 
استاندارد اپل نیز یکسان است. همچنین پیشنهاد می کنیم که از شارژرهای 

خودرو با پورت USB استفاده کنید.

استاندارد استفاده کنید
اگر قصد دارید از ش��ارژرهای فندکی، برای خودروهای خود اس��تفاده کنید، حتما از 
شارژری استفاده کنید که از استانداردهای معمول دس��تگاه شما پشتیبانی کند، زیرا 
در صورتی که روزانه زمان زیادی را در خودرو خود سپری می کنید، یک شارژر فندکی 

ماشین خوب یکی از ضروری ترین چیزهایی است که به آن نیاز دارید.
اغلب گجت های الکترونیکی امروزی به وس��یله پورت USB شارژر می شوند و داشتن 
یک شارژر فندکی USB ماشین می تواند نیاز وسایل شما به شارژ را در هر جایی که با 
ماشن خود باشید برطرف کند. هر فردی از گجت های پرتابل به نحوی استفاده می کند، 
اما داشتن یک شارژر فندکی USB خوب در برخی مواقع واقعا کاربردی و مفید است. 
زمانی که در جاده هستید و نیاز به چک کردن ایمیل های خود دارید، در حالی که شارژ 
دستگاه شما رو به پایان است یا کودک شما می خواهد با گجت خود بازی کند اما شارژ آن 
تمام شده است. در این طور مواقع داشتن یک شارژر فندکی خوب می تواند راهگشا باشد.

 USB شارژر فندکی
شارژر فندکی ماشین USB یک دستگاه 12V  اس�ت که به سوکت فندکی 
ماشین متصل می شود. داخل بدنه اس�توانه ای مانند جمع و جور این شارژر، 
وسایل الکترونیکی الزم برای تبدیل ولتاژ تقریبی 8 تا 14 ولت برق ماشین به 
ولتاژ ثابت حدود 5.0V  که استاندارد USB است وجود دارد. شما با استفاده 
از یک شارژر فندکی USB  می توانید دستگاه های مختلف نظیر گوشی موبایل، 
تبلت، جی پ�ی اس،  پلیرها و دیگر گجت ها را ش�ارژ کنید و نیازی به ش�ارژر 
اختصاص�ی هرکدام ندارید. بخش بزرگی از انتخاب ش�ارژر فندکی ماش�ین 
USB بسته به سلیقه و ترجیح شخصی دارد. یکی از مهم ترین ویژگی ها، شدت 
جریان یا آمپر شارژر است، زیرا آمپر و شدت جریان مورد نیاز برای شارژ برخی 
گجت ها با یکدیگر فرق می کند. بیشتر گوشی های موبایل به نسبت قدیمی تر 
و پلیرها نیاز به آمپر معمول و پایین داش�تند. با این حال، برخی از دستگاه ها 
برای شارژ درس�ت نیاز به آمپر بیشتری دارند. اگر دس�تگاه شما نیاز به آمپر 
بیشتری دارد، پس باید به دنبال یک ش�ارژر USB فندکی باشید که جریان 
2.1A  را حداقل از یکی از پورت های خود فراهم کند. هم چنین ش�ایان ذکر 
است که بسیاری از ش�ارژرهایی که دارای دو پورت هستند، تنها یک پورت 
آن ها قابلیت ارائه شدت جریان 2.1A  را دارد، در حالی که پورت دیگرشان 

روی 1.0A  محدود است. 
مساله دیگر در انتخاب ش�ارژر فندکی ماش�ین، تعداد پورت های USB آن 

است. برخی از بهترین شارژرها تنها دارای یک پورت هستند که احتماال برای 
نیازهای شما کافی است. با این حال، ش�ارژرهای دیگری نیز وجود دارند که 
دارای دو پورت و بیشتر هستند که به شما امکان ش�ارژ همزمان دو دستگاه 
همزمان، مانند گوش�ی موبایل و تبلت را می دهند. اگر شما دو دستگاه دارید 
که هر دو برای ش�ارژ نیاز به جریان 2.1A  دارند، باید ش�ارژری را پیدا کنید 
که این میزان آمپر را روی هر دو خروجی خود ارائه دهد.)البته درصورتی که 
دستگاهی که برای شارژ نیاز به شدت جریان 2.1A  دارد را به پورت USB با 
جریان 1.0A  متصل کنید، مدت  زمان شارژ دستگاه طوالنی تر خواهد شد.(

شارژرهای یک کابل
برخی از شارژرهای فندکی ماشین USB دارای یک کابل نیز هستند )Lightning(  تا 
اگر کابل دستگاه خود را در خانه فراموش کردید، برای شارژ آن به مشکل برنخورید. البته 
این مدل شارژرها معموال فقط یک نوع کابل همراه خود دارند و در صورتی که دارای چند 
وسیله با پورت های ورودی مختلف هستید، بهتر است همیشه کابل آن ها را )به خصوص 
در سفر( همراه خود داشته باشید تا برای شارژ دستگاه خود دچار مشکل نشوید. حتما 
در زمان خرید شارژر فندکی USB ماشین توجه داشته باشید که از برندهای معتبر و 
مطمئن که دارای استانداردهای الزم و مشخصات دقیق و درست هستند خرید کنید. 
سفر کردن یا گیرکردن در ترافیک موجب کم ش��دن باتری و در نهایت وادار راننده به 
شارژ گوشی به وسیله پورت USB در خودرو می شود. شارژ کردن موبایل در خودرو به 

هر دلیلی می تواند اشتباهی بزرگ باشد. 

موبایلتان را در ماشین شارژ نکنید
دالیل مختلفی برای اینکه موبایلتان را در ماشین شارژ نکنید وجود دارد؛ اول 
اینکه پورت USB در وسیله نقیله شما، احتماال برق کمتری را نسبت به گوشی 
ارائه می دهد. در نتیجه ممکن است گوشی در هنگام شارژ خاموش یا بدتر از 
آن، به سختی شارژ شود. بسیاری از افراد احتماال متوجه شده اند که در هنگام 
رفت و آمد 30 تا 60 از محل کار به منزل باتری موبایل ضعیف می شود. موبایل 
شما می تواند نیروی زیادی را از باتری بگیرد، به ویژه اگر از پورت فندک شارژر 
برای شارژ استفاده کنید. فندک شارژر می تواند تا 10 آمپر را از باتری بگیرد، 

درحالی که اکثر شارژرها از یک تا سه آمپر مصرف می کنند.
یک شارژر خراب یا آسیب دیده می تواند نیروی نامتناسب با دستگاه را تولید 
کند که موجب موج های ناگهانی یا افزایش ش�دید جریان ش�ود که می تواند 
باعث ایجاد حرارت بیش ازحد، آسیب به اجزای داخلی و در مواقع نادر، خرابی 
دستگاه شود. شارژ کردن گوشی در حالیکه در جاده هستید، می تواند باتری 
ماشین را خالی کند. این مسئله برای کسانی که خودرو نو یا باتری های سالم 
دارند، مس�ئله بزرگی ایجاد نمی کند، اما اگر مدل خودرو پایین است، باید از 

شارژ کردن تلفن همراه به وسیله ماشین اجتناب کنید.
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س��لطنت رضاخان با دوران تجدد و گس��ترش مظاهر 
غربی در زندگی ایرانیان مق��ارن بود. به همین دلیل در 
این دوران تا زمان اشغال کش��ور توسط متفقین یعني 
ش��هریور س��ال 1320، اتومبیل ی��ک کاالی لوکس و 
تجملی در بین اقش��ار پولدار، رج��ال، درباریان صاحب 
نفوذ، س��فرا و نماین��دگان خارجی در ای��ران، مالکان و 
تجار بزرگ بود آن هم به تعداد محدود اما با  گس��ترش 
شهرنشینی میزان واردات خودرو از سال 1300 هجری 
شمس��ی  به بعد افزایش پیدا کرد. اما با ش��روع دوران 
حکومت محمدرضا پهلوی، عالقه شدید او به اتومبیل نه 
تنها زمینه را براي شروع فصل جدیدي از حضور خودرو 
در ایران فراهم کرد، بلکه شاه ایران خیلي زود به یکی از 
بزرگ ترین کلکسیونرهای اتومبیل در جهان تبدیل شد. 
او بیش از هزار دستگاه اتومبیل از انواع مختلف بهترین 
اتومبیل های جهان را داشت؛ از جمله، »فراری« در مدل 
های متنوع، »المبورگینی کانتاش«، ده ها مدل »رولز 
رویز«، بیش از 20 مدل »مرسدس بنز« در کالس های 
مختلف، »آلفا رومئو«، »کادیالک«، »فورد«، »بی ام و«، 
»کرایسلر« از س��ري اتومبیل هایي بود که در مجموعه 
پهلوي دوم به چش��م مي خورد. در اواخ��ر دوره قاجار و 
رواج اتومبی��ل در دوره پهلوی اول، اغل��ب خودروهای 
ایران از دو کش��ور آمریکا و انگلس��تان وارد می شد اما 
سرانجام از اواس��ط دهه 1330 خودروسازی ایران ابتدا 
تنها با مونتاژ خودروهای خارجی و بع��د از آن، با بومی  
کردن محصوالت کشورهای صاحب صنعت، خودرو، به 
ایران وارد ش��د. در ایران بیشتر دو شرکت خودروسازی 
ایران خودرو و سایپا شناخته شده هستند و اغلب سهم 
بازار را نیز در دست دارند، اما باید گفت که پیش از این 
که این شرکت ها تولیدات معروف خود را وارد بازار کنند 
و مشهور شوند، شرکت هایی مثل پارس خودرو یا شرکت 

صنعتی تولیدی مرتب سهم بیشتری از بازار داشتند. در 
س��ال 1338 ابتدا در جاده کرج شرکت بازرگانی جیپ 
کارخانه خودروس��ازی خود را تاس��یس ک��رد و بعد در 
سال 1341 ایران خودرو و در سال 1344 شرکت تولید 
اتومبیل س��یتروئن نیز به آن جا آمدن��د و عمال فعالیت 
خودروس��ازی در ایران رون��ق گرفت. اولی��ن اتومبیل 
ساخته شده در ایران اتومبیل پیکان بود که در شرکت 
سهامی عام کارخانجات صنعتی »ایران ناسیونال« تحت 
لیسانس کارخانه »تالبوت« انگلستان ساخته و در سال 
1346 وارد بازار ش��د. تولید وانت، مینی بوس، اتوبوس 
نیز به تدریج در سال های بعد در این کارخانه شروع شد.

شرکت ایران خودرو
ش��رکت ایران خودرو، که بزرگ ترین کارخانه اتومبیل 
س��ازی در ایران است، در س��ال 1341 با سرمایه 100 
میلیون ریال به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوس 
های مع��روف به »ال پی« ب��ود که شاس��ی آن از آلمان 
وارد می ش��د و با نصب اتاق بر روی آن مونتاژ می ش��د. 
در سال 1345 قراردادی با ش��رکت روتس انگلیس به 
منظور تولید پیکان، منعقد شد که یک سال بعد در 24 
اردیبهش��ت 1346 کارخانه خودروس��ازی به نام ایران 
ناسیونال با سرمایه حدود 400 میلیون ریال تاسیس شد 
و شامل زمین، اعتبار بانکی، ماشین آالت نو و کهنه بود 
که قادر به مونتاژ روزانه 10 دستگاه سواری و 7 دستگاه 

اتوبوس و کامیون بود.
از سال 1346 تا 1357 پیکان در مدل های مختلف کار، 
لوکس، جوانان، استیشن و وانت و همچنین اتوبوس ها 
در مدل های اتوبوس 302 شهری، بیابانی و سوپرلوکس 
و مینی بوس و آمبوالنس تولید می ش��د. پیکان اولین 
خودرو مونتاژی پرتیراژ کش��ور بود که تولید آن پس از 

حدود چهل س��ال در س��ال 1384 متوقف شد. پس از 
آن، با خانه نشینی پیکان بود که پراید توانست با توجه 
به قیمت پایین آن ب��ه جایگزین مناس��ب پیکان برای 
قش��ر اصلی مصرف کنندگان ایرانی تبدیل ش��ود. پس 
از پیروزی انقالب اس��المی نام ش��رکت ایران ناسیونال 
به ش��رکت ایران خودرو تغییر یافت. به دنبال تعطیلی 
کارخانه تالبوت انگلستان، ش��رکت ایران خودرو اقدام 
به خرید ماش��ین هاي خط تولید آن کرد و از آن به بعد، 
اکثر قطعات خودرو پیکان در ایران تولید شد. همزمان با 
ورود ماشین هاي شرکت تالبوت در سال 1367 قرارداد 
استفاده از قوای محرکه ش��رکت پژو فرانسه و تولید پژو 
405 در ایران خودرو منعقد ش��د. در س��ال 1376 هم 
تولید اتومبیل پ��ژو RD و مینی ب��وس هیوندای و در 
س��ال 1378 تولید اتومبی��ل پژو پارس)پرش��یا( و پژو 
استیشن در این کارخانه آغاز ش��د. در ادامه این روند و 
در دهه 1380 به بعد هم تولید خودرو سواری پژو 206، 
خودرو ملی)س��مند(، پ��ژو 207، 206 صندوقدار با نام 
اس دی و تندر 90 آغاز ش��د. همچنین می توان از رانا، 
دنا، تندر نود اتوماتیک به عنوان محصوالت جدید ایران 

خودرو نام برد.

شرکت سهامی عام صنعتی 
و تولیدی مرتب

این ش��رکت در مهر ماه س��ال 1336 ب��ه منظور خرید 
و فروش و نمایندگی انواع خودرو تأس��یس ش��د و پس 
از پاره ای تغییرات در اساسنامه، از س��ال 1349 به امر 
مونتاژ و تولید انواع اتومبیل های دو دیفرانسیل لندرور 
)وان��ت، آمبوالنس، وان��ت استیش��ن( و قطعات یدکی 
ماشین پرداخت. از سال 1380 هم قراردادی با شرکت 

صنایع خودروسازي ایران بعد از حمله متفقین تا امروز چه روزگاري را پشت سر گذاشت

از کلکسـیون »محمدرضا پهلوي« تا 
خودروسازي »جعفر اخوان«
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س��انیانگ موتور کره جنوبی برای تولید خودرو موسو از 
سوی شرکت مرتب منعقد ش��د که به مرحله عملی هم 
رسید. در س��ال های اخیر این ش��رکت عالوه بر تولید 
خودرو »پاژن)لندرور(« اقدام به تولید قطعات ماش��ین 

میل گاردان، صفحه کالچ و… کرده است. 

شرکت تولیدی و صنعتی 
ایران کاوه یا سایپا

این شرکت در سال 1345 با سرمایه اولیه 160 میلیون 
ریال به نام شرکت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران 
تاسیس شد و در اواخر سال 1347 به مرحله بهره برداری 
رسید. این شرکت تولید نخستین محصوالت خود را که 
شامل اتومبیل های ژیان، پیکاپ، آهو و اتومبیل رنو 2 و 4 
در و فروش لوازم یدکی آن ها کرد. تولیدات این شرکت 
بعد از سال 1353 با استفاده از ابزارهای جدید و مکانیزه 
شدن برخی از بخش های تولیدی، سیر صعودی یافت و 

بر تنوع محصوالت شرکت نیز افزوده شد.
این شرکت از س��ال 1361 تولید وانت یک دیفرانسیل 
نیسان با موتور 2400 س��ی س��ی را آغاز کرد و از سال 
1371 هم عرضه اتومبیل رنو 21 توسط این شرکت آغاز 
شد که تا س��ال 1375 ادامه یافت. سال 1372 به دنبال 
قرارداد منعقد شده این شرکت با شرکت کیا موتور کره 
جنوبی،  سایپا اقدام به مونتاژ وتولید اتومبیل پراید کرد. از 
طرف دیگر این شرکت در دهه 80 اقدام به تولید اتومبیل 
سواری رنو، زانتیا و ریو محصول کیا موتور کرد که پس از 
اتمام قراداد با شرکت های فرانسوی و کره ای خط تولید 
این خودروها متوقف شد. در اوایل سال 1354 نام شرکت 
با حذف کلمه سیتروئن از انتهای عبارت فرانسوی آن، به 
شرکت س��هامی ایرانی تولید اتومبیل و با نام اختصاری 
سایپا تغییر یافت. سایپا پس از انقالب در تیر ماه 58 به 
مالکیت دولت در آمد و از س��ال 1360 تحت سرپرستی 
سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران قرار گرفت. از 
سال 1377 به بعد، سایپا با خرید 80 درصد سهام شرکت 
ایران کاوه، 63,2 درصد سهام شرکت زامیاد و 51 درصد 
سهام ش��رکت پارس خودرو به یک گروه خودروسازی 

بزرگ تبدیل شده است.

شرکت پارس خودرو ایران
در سال 1335 بازرگانی به نام »جعفر اخوان« نمایندگی 
شرکت جیپ آمریکا را به دست آورد و در گام اول، اقدام 
به واردات »جیپ ویلیز« کرد که یادگاری از دوران جنگ 
جهانی دوم بود. در سال 1338، اخوان کارخانه شرکت 
بازرگانی جیپ را برای مونت��اژ این محصول در کیلومتر 
9 جاده مخصوص کرج به ثبت رساند. این شرکت، تولید 
جیپ ویلیز را با تغییر نام به »جیپ ش��هباز« آغاز کرد و 
به دنبال آن، وانت س��یمرغ در همان سال تولید شد. در 
آن سال ها، با توجه به وضع راه های کشور، یک خودرو دو 
دیفرانسیل شاسی بلند، بهترین خودرو ممکن برای رفت 
و آمد در ایران بود. بازار خودروهای کش��ور در دهه 40 
شمسی تشنه خودروهای سواری بود و با چنین بازاری، 
تمرکز روی خودروهای شاسی بلند نمی توانست آینده 
شرکت را تامین کند. این دیدگاه جعفر اخوان موفق شد 
امتیاز مونتاژ خودرو »رامبلر« را بگیرد و در سال 1346 
این خودرو را با نام »شاهین« به عنوان مدل پایه و »آریا« 
به عنوان مدل با امکانات بیشتر به بازار عرضه کرد. قیمت 
این دو خودروه نسبت به شورولت و فورد آمریکایی پایین 
تر بود و به دلیل دوام باال مورد استقبال قرار گرفتند. در 

همین س��ال خودرو شاس��ی بلند دیگری به نام »جیپ 
آهو« به خط تولید شرکت اضافه شد.

در س��ال 1347 آریا 2802 دس��تگاه، ش��اهین 1742 
دس��تگاه و انواع مختلف جیپ در حدود 2000 دستگاه 
عرضه ش��ده بودند. اخوان به دنب��ال خودرویی بود که 
بتواند با خودروهای لوکس وارداتی نیز رقابت کند و در 
اوایل دهه 50 مذاکرات با جنرال موتورز را آغاز کرد. در 
سال 1352 جنرال موتورز مشارکت با اخوان را پذیرفت 
و شرکت جدید با سرمایه اولیه 152میلیون و 500 هزار 
تومان تاسیس ش��د که 45 درصد س��هام آن در اختیار 
اخوان، 45درصد در اختیار جن��رال موتورز و 10 درصد 
نیز در اختیار بنیاد پهلوی بود. به این ترتیب نام شرکت 
به جنرال موتورز ایران تغییر کرد و عرضه آریا و شاهین 
پس از فروش بیش از 22 هزار و 700 دس��تگاه، در سال 

1353 به پایان رسید.
برای ش��روع کار، اپل کومودور از محصوالت اپل آلمان 
که از زیرمجموعه های جنرال موتورز بود با نام شورولت 
رویال 2500 و 2800 روانه بازار ایران شد. نام شورولت 
کافی بود تا این خودرو در سال اول عرضه به بازار، بیش 
از 7 هزار دستگاه به فروش رود و با وجود وزن زیاد موتور 
که باعث آس��یب به جلوبندی خودرو می شد، به عنوان 
خودرویی بادوام شناخته شود اما اخوان محصوالت اصیل 
تری می خواست و وقتی آمریکایی ها کشش بازار ایران 
را دیدند، پذیرفتند محصوالت اصل��ی جنرال موتورز را 
راهی بازار ایران کنند. بنابراین تولید شورولت رویال در 
سال 1355 به پایان رسید و شورولت نوا و بیوک اسکای 
الرک )با نام بیوک ایران( به عنوان خودروهای لوکس آن 

دوران روانه بازار شدند.

شرکت شهاب خودرو یا 
لیالندموتور سابق

این شرکت در سال 1343 با هدف تولید انواع کامیون، 
اتوبوس وکامیونت تأسیس و اقدام به تولید انواع اتوبوس 
و کامیون ک��رد. پس از پیروزی انقالب با خرید شاس��ی 
اتوبوس از ش��رکت ایران خودرو و موتور بنز از ش��رکت 
ایدم تبریز اقدام به تولید اتوبوس بنز 302 کرد. در سال 
های اخیر تولید شاس��ی اتوبوس در این ش��رکت آغاز و 
فعالیت هایی نیز جهت استفاده از نیروی محرکه اتوبوس 

محصول شرکت رنو انجام شده است.

گروه صنعتی خاور
در س��ال 1338 کارخانه بنز خاور جهت تولید کامیون 
تحت لیسانس کارخانه بنز آلمان در تهران تأسیس شد و 
به ساخت انواع کامیون و کامیونت پرداخت. شرکت خاور 
در سال 1378 در شرکت ایران خودرو ادغام شد و گروه 

ایران خودرو دیزل را تشکیل داد.

گروه خودروسازی بهمن
شرکت سهامی خاص کارخانجات اتومبیل سازی مزدا در 
سال 1331 به نام شرکت سهامی خلیج کوبا جهت امور 
حمل و نقل دریایی تأسیس ش��د و به موجب اجازه نامه 
وزارت صنایع ابتدا اقدام مونتاژ موتورسیکلت وسپا کرد. 
در سال 1349 تولیدات شرکت به ساخت خودرو وانت 
محصول ش��رکت مزدا ژاپن تغییر یافت و نام شرکت به 
شرکت سهامی اتومبیل سازی مزدا تغییر یافت. در حال 
حاضر عالوه بر تولید وانت اقدام به تولید خودرو سواری 

مزدا 2 و مزدا 3 هم مي کند.

بیش از بیست سال است که 29 مهرماه به عنوان روز ملی 
صادرات نام گذاری شده اس��ت. همه س��اله در این روز از 
صادرکنندگان برتر در حوزه ه��ای مختلف تقدیر به عمل 
می آید. شاید مروری بر روند شکل گیری این روز هم خالی 
از لطف نباش��د. در دولت دوم آقای هاش��می وقتی بحران 
ارزی مشابه آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتفاق افتاد، بحث 
پیمان س��پاری ارزی و فروش ارز با نرخ مص��وب به دولت 
مطرح ش��د. اختالف بازار آزاد با نرخ مص��وب دولتی باعث 
می ش��د صادرکنندگان عمال ضررکنند. وزارت بازرگانی 
مصوب کرد که صادرکنندگان با ارائه سند اظهار صادراتی، 
ارز دولتی بگیرند برای وارداتشان. برای ترغیب هرچه بیشتر 
صادرکنندگان برای ورود به این سیستم، جوایز و معافیت 
هایی نیز درنظر گرفته ش��د و روز 29 مهرماه به عنوان روز 
تجلیل از برترین های هر حوزه انتخاب شد. در سال گذشته 
شمس��ی بالغ بر 46 میلیارد دالر بوده است. در این مراسم 
آقایان شریعتمداری )وزیر سابق صمت(، خسروتاج )رئیس 
س��ازمان توس��عه تجارت(، جهانگیری )معاون اول رئیس 
جمهور(، شافعی )رئیس اتاق ایران(، سرکار خانم حامدی فر 
)مدیرعامل سیناژن( و آقای جاللی پور )مدیرعامل بازرگانی 
کرمان( به ایراد س��خن پرداختند. در ابتدای مراسم، آقای 
خس��روتاج وضعیت فعلی صادرکنندگان نمونه را ترسیم 

کردند، و آمار جالبی را بیان کردند.
در بین صادرکنندگان نمونه:

89 درصد صادرکنندگان نمونه وبسایت دارند.
88 درصد در تشکل های صادراتی عضو هستند.

84 درصد برند داخلی دارند.
20 درصد از برند خارجی برخوردارند.

71 درصد دارای استاندارد بین المللی هستند.
63  درصد استاندارد کیفی دارند.

7  درصد آنان دارای دفتر فروش در خارج از کشور هستند.
500  شرکت حدود 82 درصد صادرات کشور را برعهده دارند.
در ادامه، صادرکنندگان به بیان دغدغه های خود پرداختند. 
آقای شافعی ریاس��ت اتاق بازرگانی ایران )پارلمان بخش 
خصوصی( سه مشکل اساس��ی صادرکنندگان را ارزیابی 
دالری گمرک، پیمان سپاری ارزی و تصمیمات خل الساعه 
عنوان کردند. ایشان در تشریح هریک موارد اضافه کردند راه 
حل افزایش صادرات، باالبردن نرخ پایه صادراتی نیس��ت. 
وقتی بازرگان کاالیی را 1,2 دالر می فروش��د ولی گمرک 
آن  را 2 دالر ارزیابی می کند. مابه التفاوت باید چگونه تامین 
شود؟ همچنین بازگش��ت ارز به چرخه اقتصاد کشور تنها 
دغدغه دولت نیست، بلکه صادرکنندگان هم برای تامین 
مالی خودشان الزم دارند که این کار را انجام دهند. ایشان 
درمورد تصمیمات غیرکارشناس��ی و یک ش��به فرمودند: 
»عطف به ماس��بق و الزام به اجرا از روز ابالغ خالف قوانین 
است و بایستی تصمیمات با تاریخ اجرا به فعالین اقتصادی 
اعالم شود تا بتوانند تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند.« ایشان 
با اعالم اینکه در ص��ورت اس��تمرار روش کنونی صادرات 
غیرممکن خواهد بود، از دولت تقاضای عکس العمل سریع و 
رفع مشکالت کردند. در ادامه، آقای جاللی پور، رئیس اتاق 
بازرگانی استان کرمان و ص   نرخی بودن قیمت ارز عنوان 
کردند. ایشان در آغاز و ضمن تشکر از دست اندرکاران مراسم 
گفتند از آغاز سال 97 تاکنون حتی یک کیلوگرم صادرات 
هم انجام نداده اند و این جایزه به پاس عملکرد سال گذشته 
ایشان است و معلوم نیست سال آینده هم بتوانند در زمره 
صادرکنندگان قرار گیرند یا خیر. ایشان مشکل سردرگمی 
فعالین اقتصادی را وجود چندین مرجع نرخ ارز اعالم کردند.

روز مـلـی صـادرات
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تعمیرکار اتومبیل خود باشید 
یکی از کتاب های خوب و کاربردی در حوزه خودرو »تعمیرکار اتومبیل خود باشید« است که »سید امیر موسوی« آن را نگاشته است. اساسی ترین هدف این کتاب، 
ارتقای دانش فنی خودرو برای استفاد ه درست تر از یک اتومبیل است. این کتاب با به کارگیری ادبیات روان و ساده تالش  می کند تکنیک های 

مهم و فنی برای نگه داری اتومبیل به مخاطبان ارائه دهد. 
بسیاری از افراد در زمستان برای روشن نشدن اتومبیل خود هزینه های گزافی را صرف مکانیک ها و تعمیرکاران می کنند، در حالی  که اگر 
کمی اطالعات و شم  فنی خود را به  کار بیندازند، می توانند صبح های زمس��تان، ماشین خود را به راحتی روشن کنند. شما در این کتاب با 
نکات کلیدی برای برطرف کردن عیوب احتمالی اتومبیل خود آشنا می ش��وید. از جمله مباحثی که در این کتاب آمده است، می توان به 
روشن کردن اتومبیل، کمک های اولیه اتومبیل، توصیه هایی برای کاهش مصرف س��وخت، لوازم ضروری در اتومبیل، نگه داری خودرو 
و علت های گرم شدن موتور اتومبیل، همه چیز درباره باتری و الس��تیک، رانندگی در شرایط سخت، عیب یابی اتومبیل های انژکتوری و 

نکاتی در مورد خرید اتومبیل کارکرده اشاره کرد.
به عنوان مثال، در بخشی از این کتاب می خوانیم؛ »وقتی که اتومبیل شما صبح با باتری نو روشن نمی شود، دلیلش آن است که در شب 
قبل رطوبت هوا روی موتور سرد نشسته و رطوبت حاصله بین قطعات باعث می شود که از رسیدن جریان کافی به شمع ها برای احتراق در 
سیلندر جلوگیری شود. در این حالت کاپوت جلوی اتومبیل را باال زده و وایرهای شمع )سیم های شمع( را یکی پس از دیگری جدا کرده و 
شمع ها را باز کنید، سپس با پارچه ای خشک و تمیز سر شمع ها را پاک نمایید و بعد در جای خود بسته و دوباره استارت بزنید، البته همین کار ساده باعث روشن شدن 

اتومبیل شما می شود، هر  چند استارت  زدن و کشیدن ساسات و کمی گاز دادن نیز مؤثر است. ضمناً پس از روشن  شدن اتومبیل ساسات را برگردانید.

بدانیم و برانیم به زبان ساده
کتاب »بدانیم و برانیم« نوشته »علی حمزه ای سزاوار« از انتشارات »آفتاب گیتی« یکی دیگر از آثار کاربردی در حوزه اتومبیل 
و خودرو است. آشنایی با خودرو با هدف کاهش مصرف سوخت، کاهش آالیندگی های محیط زیست و افزایش کارایی خودرو از 

جمله اهداف نگارش این کتاب است. 
گسترش زندگی شهری بهره گیری از خودرو را افزایش داده است. خودرو یکی از نیازهای اساسی زندگی امروزی بوده که بدون به 

کار گیری از آن انجام کارهای روزمره امکان پذیر نیست. اما استفاده از خودرو با مشکالت زیادی روبه رو شده که اغلب این مشکالت در 
ارتباط با سوخت خودرو است. در کتاب »بدانیم و برانیم به زبان ساده«، ابتدا به روش های بهینه سازی مصرف سوخت خودرو و شناخت 

عوامل افزایش دهنده آن و اجتناب از آن ها پرداخته شده است، در این مورد عواملی مطرح شده است که در هنگام رانندگی وجود دارند و ما 
ناخودآگاه پای خود را روی پدال گاز فشار می دهیم که سبب افزایش تزریق سوخت بیشتر درون سیلندر می شود یا این که چگونه به درستی 

از خودروی خود استفاده کنیم که عالوه بر کاهش مصرف سوخت و انرژی، آلودگی کمتری برای محیط زیست و موجودات زنده فراهم شود و نیز عمر خودرو افزایش یابد. از جمله 
مباحث این کتاب می توان به روش های بهینه سازی مصرف سوخت خودرو، آشنایی با سیستم روغن کا ری موتور خودرو، آشنایی با سیستم خنک کاری موتور خودرو، آشنایی با 
لوازم مصرفی خودرو، آشنایی با باتری خودرو، آشنایی با برخی از ادوات و تجهیزات خودرو،  نحوه تعویض چرخ زاپاس خودرو و نصب زنجیر چرخ و عیب یابی خودرو اشاره کرد.
در بخشی از این کتاب آمده است: »وظیفه سیستم خنک کاری در موتور اتومبیل آن اس��ت که از باال رفتن درجۀ حرارت موتور و ایجاد آسیب در اجزای داخلی آن جلوگیری 
کند. در اثر احتراق، دمای موتور رو به افزایش بوده، از این رو نیاز به سیستمی جهت خنک نمودن موتور داریم که به دو دسته کلی هوا خنک و آب خنک تقسیم می گردد. عامل 
جذب حرارت در موتور اتومبیل آب است، به همین منظور به آن آب خنک گفته می شود. حال اگر به موتورسیکلت توجه کنید به صورت پره  پره ساخته شده که نحوه خنک 
شدن آن در هنگام حرکت موتورسیکلت از طریق عبور جریان هوا از البه الی پره ها صورت می گیرد که به نام هوا خنک مشهور هستند، که در این بخش در مورد سیستم آب 

خنک بحث می شود.«

کنترل زمان و خودروهای هیبریدی
آخرین اثری که معرفی می کنیم؛ »کنترل زمان و خودروهای هیبریدی« است، کتابی که »عباس 
کسایی پور« نگارشش را به عهده داشته و انتشارات »ویهان« آن را منتشر کرده است. این کتاب به 
ضرورت استفاده از خودروهای هیبریدی اشاره می کند، زیرا این خودروها نسبت به سایر خودروها، از 
مزایای ویژه ای برخوردار هستند. در کتاب »کنترل زمان و خودروهای هیبریدی«، پی به این حقیقت 

می بریم که این خودروها حد واس��طی بین خودروهای متداول با موتور احتراقی و خودروهای برقی 
خالص هستند. استفاده از موتور الکتریکی با راندمان باال، امکان بازیابی انرژی و قابلیت جابه جایی نقطه 

کار موتور احتراقی به نواحی با راندمان بهینه، کاهش آلودگی و افزایش راندمان کلی این خودروها را فراهم 
ساخته است. در فصول مختلف این اثر، به موضوعاتی مثل انواع خودروهای هیبرید، استراتژی های کنترلی در 

خودروهای هیبرید برقی، استراتژی های کنترلی بر پایه قوانین تجربی، استراتژی کنترل مبتنی بر بهینه سازی 
استاتیکی، کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هیبرید برقی، استراتژی کنترلی تطبیقی، محاسبه انرژی سوخت موثر مصرفی در نتیجه تبدیل 
انرژی الکترومکانیکی، استراتژی کنترل مبتنی بر کنترل بهینه، مدل سازی موتور احتراقی، استراتژی کنترل مبتنی بر مدل سازی دینامیکی و استراتژی های 
کنترل هوشمند پرداخته شده است. پیشرفت خودروهای احتراقی، خودروهای برقی کم کم به فراموشی سپرده شدند تا اینکه در سال 1960 به بعد مجدداً با 
توجه به مشکالت خودروهای احتراقی، محققین به فکر چاره افتادند و تحقیقات مختلفی را در مورد خودروهای برقی آغاز کرده اند. خودروهای هیبرید برقی 

نوع تعمیم یافته خودروهای برقی خالص هستند که معایب خودروهای برقی خالص تا حدودی در آن ها برطرف گردیده است.
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سـرگـرمـی

افقي  :
1  یکي  از سریع  السیرترین  خودروهاي  جهان  س�اخت  بریتانیا   خودرو 
موردعالقه  ماجراجویان  و آفرودس�واران  در گروه  خودروس�ازي  فیات  

کرایس�لر 
2– رنج، گزند   بازاري  در ش�یراز از دوره  کریمخان    پایتخت  بحرین   و محل 
برگزاری مرحله چه�ارم فصل 2013 رقابت ه�ای اتومبیلرانی فرمول یک 

جهان که سباستین فتل موفق شد عنوان قهرمانی را ازآن خود کند
3  سرگرد اواخر قاجار   خود   فیلسوف  فرانسوي  خالق  زندگاني  مسیح  

4  انتشار   وسیله  ای در خودرو    غمکده  
۵  بله روسی   واژه  اي  براي  فراخواندن    برهنگی  

6  اهرم  هاي  زیرپاي  راننده    جرم  آسماني  درخشان    از سبزي  هاي  درازقد   
۷  هموار   جهش  از راه  دور   بن  زادن  

8  برنا   صدرنشین  مسابقات  گرندپري  آلمان  2018 با تیم  مرسدس  بنز   پول  
نقره  

9  برندي  در گروه  خودروسازي  فیات  کرایس�لر   جایگاه  هفتم    مخلوطي  از 
هیدروژن  و منوکسیدکربن  که  از عمل  بخار آب  بر کک  گداخته  به  دست  مي  

آید  
10  ظرفي  براي  سوخت    سوي  چپ    دوا 

11  عنصر شیمیایي  رادیوآکتیو شبه  فلز   افسار   نوعي  شیریني  
12  درمانگاه    از توابع  فشم    بندري  در خلیج  فارس  

13  بازار بي  حرکت    میل   واضح  بودن  
14  برندي  دیگر در گروه  خودروس�ازي  فیات  کرایس�لر  کاهلی و تنبلی  از 
شهرهای فرانسه که میزبان کارخانجات بزرگ خودروسازی مانند کارخانه 

کامیون و اتوبوس سازی رنو هستند  
1۵  کندن    از وسایل  ایمني  در خودرو 

عمودي  :
  شرکت  قطعه  سازي  که  رتبه  نقره  اي  مسئولیت  اجتماعي  بنگاه  هاي  اقتصادي  
ایران  در سال  139۷ را کس�ب  کرده    نوعي  سوپاپ  الستیک  در قدیم که  در 
موقع  باد زدن  به  طور خودکار باز و بس�ته  مي  ش�ود و از خروج  باد الستیک  

جلوگیري  مي  کند 
2  دش�نام  دادن  عرب    برخوردار از شادي    ش�هری در آلمان که مرکز بزرگ 

صنعت قالب دوزی و منسوجات است
3  الستیک  اتومبیل    مهره  اي  که  به صورت  ال  حرکت  مي  کند   دستگاهي  براي  

برداشتن  رونوشت  
4  اضطراب  و هول    مگر   کمپاني  کره  اي  تولیدکننده  خودرو 

۵  واژه  اي  براي  بیان  بیزاري    داراي  احتمال  نهفتن    سخن  بي  پرده  
6  نویسنده  فرانسوي  برنده  جایزه  نوبل  ادبي  19۵2   شیره  انگور یا خرما   تکان  
۷  صدمه  و آسیب    عنصر شیمیایي  فلزي  از خانواده  النتانیدها  با عدد اتمي  60 

که در شیشه  سازي  و در خازن ها به  کار مي  رود  آشیانه مرغ
8  هدف  تیشه  نابکار   براي  اندازه  گیري  قطر به کار مي  رود   صدمه

9  مزه  حقیقت    اثري  از فتحعلي  خان  صبا  یک لحظه
10  کوچکي    خلق  و سرشت    ارمغان  

11  رطوبت    گردهمایي  گروهي  از مردم    سرزمین
12  نقش�ي  کلیدي  در صنعت  خودرو به  عن�وان  یکي  از مولف�ه  هاي  مهم  و 
تاثیرگذار در اقتصاد بازي  مي کند   رودي  در اروپا به طول  860 کیلومتر  اما و اگر 

13  دلچسب  و خوشایند   مجازات  و کیفر   از صفات  باري تعالي  
14  برد معروف    مکاني  توریستی و مسافرتی  از خودروهای مسافرتی 

1۵  سطح  افقي  هر چیزي    شرکت  خودروسازي  ایتالیایي   
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