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بارها از زبان مسئوالن، سیاست گذاران، اساتید 
بازرگان�ی و ... ش�نیده ایم که ص�ادرات و تولید 
صادرات مح�ور، یك�ی از اس�تراتژی های اصلی 
کشور است. حتی مثال های زیادی را شنیده ایم 
از کش�ورهایی مانند چین، تایوان، ترکیه، هند 
و ... که با باالبردن تولی�د ناخالص داخلی و صادر 
کردن محصوالتشان، با ایجاد ارزآوری، گام های 
مثبت فراوانی را برای توس�عه کش�ور، صنعت و 

سازمان های خصوصی آن کشور برداشته اند. 
برای نوشتن این مقاله، ش��روع به جستجو در اینترنت 
کردم تا کمی بیشتر با نظر کارشناسان این حوزه آشنا 
ش��وم. در بین مطالب و مقاالت فراوان��ی که همگی از 
مزایای آشکار صادرات صحبت کرده بودند، به جمله ای 
برخوردم که ذک��رش را خالی از لط��ف نمی بینم: »در 
دنیای کس��ب وکار ایران بس��یاری از تولیدکنندگان 
هس��تند که یا دس��ت به صادرات نمی زنن��د یا میزان 
صادراتشان متناسب با توان و ظرفیت تولیدیشان نیست. 
ناآگاهی، خودکم بینی، کوتاه بینی، ترس یا احتیاط های 
بی مورد می تواند از دالیل اصلی بی رغبتی کسب و کارها 
برای صادرات کاال و محصوالتشان باشد.« در این متن 
بیش از این درمورد علت این موضوع اش��اره ای نشده 
بود، اما انگیزه ای برایم ایجاد ک��رد تا نظر خود در مورد 
این دالیل را با شما مخاطبان عزیز نشریه راز صنعت در 

میان بگذارم:

1. ناآگاهی: 
خیلی از ما، مزایای صادرات را به درس��تی نمی دانیم یا 
به عبارت دیگر از بسیاری مزایای آن »آگاه نیستیم«. 
برای روشن تر شدن مطلب مثالی می زنم. فرض کنید 
سال آینده به واس��طه کاهش تقاضا در بازار، تحریم و 
غیره، میزان تولید خودرو روند کاهشی به خود بگیرد و 
به همان ترتیب، تولید شرکت های قطعه ساز نیز کاهش 
یابد. این به منزله کاهش حجم کار پرس��نل ش��رکت، 
کاهش درآمد س��ازمان و در نتیجه کاهش تعدادی از 
نیروی کار است. در این شرایط، اگر بتوانیم محصوالتمان 
را به مشتریان دیگری در خارج از کشور بفروشیم، حجم 
کار مجددا افزایش می یابد، درآمد سازمان باال می رود 
و پرسنل سرکار خود باقی می مانند. طبیعتا محصولی 
را می توان صادر کرد که مطابق استانداردهای جهانی، 
تولید شده باشد و یکی از این استانداردها میزان توجه 
و دقت پرسنل مهندسی، تولید، برنامه ریزی، کیفیت، 
لجستیک و بازرگانی اس��ت. برای پرسنل بخش تولید 
مواردی مانن��د رعایت اصول 5S، پایی��ن بودن میزان 
هش��دارهای کیفی، منظم بودن حضور افراد در محل 
کارش��ان و ... جزئی از این استانداردهاست. همکاران 
گروه »رایزکو« که در ش��رکت های »اورند پیش��رو« و 
»آرسام پالست« فعالیت دارند، باتوجه به این که تجربه 
تولید محصول صادراتی را داشته اند، بیشتر با این مقوله 
آشنا هستند. بارها کارشناس��ان شرکت های خارجی 
که از اورند بازدید داش��ته اند، به دقت ای��ن موارد را در 
مورد پرسنل بررسی کرده اند و به سازمان نمره داده اند. 
یادمان باشد، اگر ارزیابی جدیدی پیش رو بود، باید تمام 

انگیزه و تالش خود را به کار بگیریم تا باالترین نمره ها 
را اخذ کنیم و در رقابت با سایر شرکت های خارجی که 

می توانند جای ما را بگیرند، برنده باشیم. 

2. خودکم بینی
مفهوم این واژه چندان پیچیده نیس��ت. اما آفت اصلی 
اینجاس��ت که برخی مواقع م��ا نمی دانیم ک��ه دچار 
خودکم بینی شده ایم. باتوجه به س��ابقه چند ساله ای 
که در گروه دارم، در جلسات زیادی با موضوع صادرات 
شرکت کرده ام. این موضوع را عینا دیده ام که برخی از 
همکاران به محض اینکه بحث تولید و ارسال محصوالت 
به یک کشور خارجی مطرح می شود، دو رویکرد دارند: 
رویکرد اول اینکه تولید محصولی با کیفیت جهانی در 
ایران ممکن نیست و تا زمانی که غربی ها و کشورهای 
پیشرفته حضور دارند، کشور ما شانس چندانی ندارد. 
به عنوان کس��ی که از بس��یاری از ای��ن کارخانه های 
پیشرفته بازدید کرده ام و در جلسه با مدیرانشان شرکت 
کرده ام، به جرات به شما می گویم این نظر اشتباه است. 
دستگاه ها، فضای کار، امکانات، فرصت های آموزشی و 
مزایایی که کارکنان سازمان های گروه رایزکو، در اختیار 
دارند، به لطف بلنداندیش��ی و دوربینی سرمایه گذاران 
آن، جزو بهترین های دنیا هستند. درواقع می توانم بگویم 
در بسیاری موارد ما نه تنها در ایران، بلکه در مقایسه با 
کشورهایی مانند هند، چین، ترکیه و ... امکانات بهتری 
داریم و حتی می توان شرکت هایی مانند اورند را در کنار 
رقبای اروپایی و آمریکایی ق��رار داد. در این مورد عینا 
جمالت مدیرعامل یکی از شرکت های فرانسوی را برای 
شما نقل می کنم که پس از بازدید از اورند پیشرو گفت: 
»من حتی در آلمان و فرانسه، کارخانه ای به این 
باشكوهی ندیده ام.« اما رویکرد دوم، کسانی که فکر 
می کنند کشورهایی مانند چین، دنیا را فتح کرده اند و با 
ارائه قیمت های رقابتی، حتی بازار خود ایران را تسخیر 
نموده اند. پس چگونه می توان به فکر صادرات و رقابت 
با آن ها بود؟ این هم تصور اشتباهی است. در این مورد 
یک مثال ملموس تر می زنم: شما تیم ملی فوتبال کشور 
چین را در نظر بگیرید. حداقل 20 برابر تیم ملی ایران 
در سال هزینه می کنند. با بسیاری از مربیان درجه  اول 
جهان کار می کنند و حتی اخیرا در علوم پزشکی دست 
به کار ش��ده اند و با تغییر ژنتیک، سعی دارند جوانان را 
با فیزیک بهتری برای ورزش پرورش دهند. اما نتیجه 
کار چگونه است؟ کش��وری مانند ایران سالهاست که 
برفراز آسیا ایستاده و یا تیمی مانند پرسپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان راه پیدا کرده است، درحالی که تیم های 
چینی اصال در معادالت فوتبال آسیا جایی ندارند. این 
مثال در عین بی ربطی، پیام خوبی به ما می دهد: همه 
چیز با امکانات به دست نمی آید. برخی مواقع این خود 
ما –تکرار می کنم: خود ما- هستیم که باور نداریم حتی 
با چینی ها هم می شود رقابت کرد و از آن ها ارزان تر بود. 
یک بار دیگر همگی م��رور کنیم که کجا و چگونه خود 
را کم دیده ایم؟ خود را باور نکرده ایم و تالش نکرده ایم 
رقابت کنیم چون خود را از پیش باخته می دانس��تیم؟ 
خاموش کردن یک چ��راغ اضافه، تولید حتی یک عدد 
محصول ضایعاتی کمتر، ترمیم و استفاده مجدد از یک 
پالت دورانداختنی و به طور کلی خالقیت در استفاده از 
امکانات موجود در سازمان به جای خرید امکانات جدید 
و ... همه و همه راهکارهایی هس��تند که ش��رکت های 

چینی را رقابت پذیرتر از ما می کنن��د. اگر نگاهمان را 
تغییر دهیم و همه باهم حتی ب��رای کارهای کوچک 
تالش کنیم، قطعا از رقبایی مانند چینی ها برتر هستیم. 

3. کوتاه بینی 
حتما قبول دارید که امروز، نقطه پایان دنیا نیست. قرار 
نیست انتهای ماهی که ما حقوقمان را دریافت می کنیم 
دنیا تمام شود. ما جامعه جوانی هستیم و امید به زندگی 
سالم و طوالنی داریم. نیاز به پس انداز داریم. برای آینده 
خودمان و فرزندانمان هزاران برنامه و نقش��ه در س��ر 
داریم. پس باید برای کار و فعالیتمان هم همین دید را 
داشته باشیم. سازمان و شرکتی که در آن کار می کنیم 
از آن ماست. میز کار یا محل کار ما، دقیقا خانه ماست. 
مگر می شود کسی به فکر بهتر شدن شرایط زندگی و 
خانه اش نباشد؟ مگر می شود کسی فقط برای چند ماه و 
چند سال برای خانه خودش برنامه ریزی کند؟ صادرات 
مسیری است برای آینده ای طوالنی و در نتیجه نباید 
دید کوتاه مدت به آن داش��ت. بازهم به دوراندیش��ی 
بنیان گذار محترم سازمان خودمان اشاره می کنم. چرا 
ما امروز می توانیم صادرکننده باشیم؟ به یک دلیل ساده: 
روزی که کلنگ ساخت اولین سایت تولیدی سازمان 
زده می شد، امکانات الزم برای صادرات هم پیش بینی 
شده بود. پس وظیفه ماس��ت که اگر مهارتی را به کار 
می گیریم، در دوره آموزش��ی خاصی شرکت می کنیم 
و ...، تمامیت داشته باش��یم. فقط به امروز فکر نکنیم 
و آینده را در نظر بگیریم. آین��ده ای که صادرات در آن 

نقش پررنگی دارد. 

4. ترس یا احتیاط های 
بی مورد

اگر در گروه رایزکو مشغول به کار باشید، حتما این جمله 
معروف به گوشتان خورده است: »کسی که می خواهد 
بماند، باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد، 
آن هم در جهانی که هستی انس��ان بستگی به مبارزه 
دارد، استحقاق ماندن ندارد.« چند نفر از ما به این فکر 
کرده ایم که »واقعا« مفهوم این جمله چیست؟ تعریف 
مبارزه چیست؟ اولین قدم در مبارزه کنار گذاشتن ترس 
است. اگر ما بترسیم از اینکه ممکن است با قرار گرفتن 
در عرصه بین المللی و در مقابله با رقبا بازنده باش��یم و 
یا بترسیم که ممکن است نتوانیم نیازهای مشتری را 
برآورده کنیم، بترس��یم که به دلیل تحریم ها و شرایط 
سیاسی، مشکالتی برایمان به وجود بیاید و یا بترسیم 
که اگر قول انجام پروژه ای را بدهیم، ممکن اس��ت در 
انجام آن موفق نباشیم، هرگاه هرکدام از این ترس ها به 
سراغمان آمد، بد نیست که یک بار دیگر این جمله را با 
خود مرور کنیم. مبارزه، لیاقت می خواهد و لیاقت از آن 
کسانی که نمی ترسند. ترس برادر مرگ است و ما برای 

زندگی، در سازمان گرد هم آمده ایم. 
تالش نگارنده بر این ب��ود که این ب��ار از نگاهی دیگر 
به دالیل عزم جدی س��ازمان برای ص��ادرات پرداخته 
ش��ود. هرچند در این مقوله می توان گام را فراتر نهاد 
و حرف های بس��یار زیاد دیگری را گفت و ش��نید. من 
همه همکاران عزی��زم در گروه رایزک��و را به گفت وگو 
در این زمینه دعوت می کن��م و پذیرای کلیه نظرات و 

پبشنهادات شما عزیزان هستم. به امید روزهای بهتر. 

  بهروز کشاورز

مدیر دفتر هیئت مدیره و روابط بین الملل

سـرمـقـالـه

تولید صادرات محور
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جنرال موتور در راه تعدیل نیرو
 این خودروس�از ب�زرگ آمریكایی که در دیترویت مس�تقر اس�ت، قصد 
دارد خط تولی�د کادیالک CT6 و بیوک الک�راس در دیترویت، خط تولید 
ش�ورولت کروز در اوهای�و، همچنین کارخان�ه تولید ش�ورولت ایمپاال در 
انتاریوی کانادا و دو کارخانه دیگر در میش�یگان و بالتیمور را متوقف کند.

این تصمیم دقیقا برخالف وعده های ریاست جمهوری آمریكا آقای ترامپ، 
اتخاذ شده است. ترامپ در واکنش گفته است: »من با او )مدیرعامل جنرال 
موتور( صحبت کردم و نارضایتی عمیق خودم را ابراز کردم. من به او یادآور 
ش�دم کمتر از یک دهه قبل آمریكا، جنرال موتور را از ورشكستگی کامل 
ناشی از بحران جهانی اقتصادی نجات داد، من فكر می کنم آن ها به زودی 

با قدرت بازخواهند گش�ت.«
این تصمیم سایت های تولیدی در لوردزتاون، مری لند، اوهایو، میشیگان 
و انوتاریو را شامل خواهد شد. یكی از دالیل این تصمیم تغییر ذائقه مجدد 
بازار از خودروهای کوچک و س�واری به خودروهای شاس�ی بلند و پیكاپ 
است که در پی کاهش قیمت س�وخت رخ داده اس�ت. از دیگر عوامل این 
تصمیم، تبعات ناشی از جنگ تجاری آقای ترامپ با کانادا، چین و مكزیک 
و به تبع آن وضع تعرفه واردات فوالد است. پیشتر هم کارشناسان نسبت 
به هزینه این جنگ تجاری برای صنایع آمریكا هشدار داده بودند، برآورد 
از بین رفتن حداقل 140هزار ش�غل در اثر افزایش سرسام آور هزینه های 
تولید یكی از آنهاس�ت که اکنون اولین جرقه های آن ب�ا تعدیل 15هزار 

نفری جنرال موتور آغاز ش�ده اس�ت. 
خانم بارا، مدیرعامل جنرال موتور در صحبت با تحلیلگران تصریح کردند، 
مجموعه ای از عوامل باعث اخذ این تصمیم شده است و شرکت در شرایط 
ثبات اقتصادی ای�ن تصمیم را می گیرد ت�ا چابكی خود را برای پاس�خ به 
ش�رایط متغیر بازار، حفظ کند. مدیرعامل جنرال موتورز روز دوش�نبه به 
5 کارخانه این شرکت در راس�تای تعطیلی احتمالی و کاهش 15هزار شغل 
دستور آماده باش داده است، اما تاکید کرده است که جنرال موتورز قوی 
باقی خواهد ماند و سرمایه و نیروی خود را به سمت تجارت ها و تكنولوژی 
های جدید از جمله خدمات تاکسی های رباتی متمرکز خواهد کرد. حدود 
ده درصد از 124هزار کارگر جنرال موتور در آمریكای ش�مالی سال آینده 
تعدیل خواهند شد. دوهزار و پانصد نفر در سایت کانادا شامل این تصمیم 
می شوند. جاستین ترودو نخس�ت وزیر کانادا تاس�ف عمیق خود را بابت 

این تصمیم ابراز کرد. 
پاسخ بازار بورس وال استریت به این اقدام مثبت بود و سهام جنرال موتور 

چهاردرصد افزایش را تجربه کرد. 
اتحادیه کارگران آمریكا در بیانیه ای این تصمیم را باعث تضعیف کارگران 
آمریكایی و قدرت گرفتن تولید در چین و مكزیک دانس�تند و قول دادند 
این تصمی�م دس�تخوش تغییراتی خواهد ش�د و برای مذاکره ب�ا مقامات 

جنرال موتور اعالم آمادگی کردند.

»جنرال موتور« هفته گذش�ته اعالم 
کرد تصمیم به توقف تولید در پنج س�ایت تولیدی در آمریكا و تعدیل 
چهارده هزار نفر از کارکنان را دارد. جن�رال موت�ور عل�ت ای�ن تصمی�م را 

کاهش فروش و تغییر و تحول س�ریع بازار اعالم کرده اس�ت.

  منبع نیویورک تایمز
مترجم : علی اجتهادی

گـزارش
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از خردادماه سال جاری بود که خودرو با قرارگرفتن در گروه کاالیی 4 با ممنوعیت واردات 
مواجه شده و ثبت سفارش آن ممنوع شد. هرچند بعد از آن، طی تخلفی گسترده، ثبت 
سفارش محدودی انجام شد، اما مفاد بودجه پیشنهادی دولت به مجلس مشخص کرد 
ممنوعیت واردات در سال 98 هم ادامه خواهد یافت. در این مقاله به بررسی جوانب این 

تصمیم خواهیم پرداخت. 
هرچند بسیاری معتقدند که راه حل برون رفت از شرایط موجود صنعت خودرو، آزادسازی 
واردات و حتی کاهش تعرفه است، اما به نظر می رسد تمامی جوانب چنین پیشنهاداتی 

دیده و سنجیده نمی شود.

تخصیص ارز
رئیس سازمان برنامه و بودجه سه شنبه سیزدهم آذر در جمع شماری از معلوالن مطرح 
کرد: »امسال فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است و درآمد کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است.« 
از سوی دیگر، به نقل از همشهری 15-میلیارد دالر از مجموع 28 میلیارد دالر صادرات 
غیر نفتی ایران طی هشت ماه گذشته به کشور بازنگشته است، یعنی بیش از پنجاه درصد، 
بخشی از آن قطعا به خاطر مشکالت انتقال پول ناشی از تحریم هاست به نحوی که انتقال 
ارز به کشور را اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار کرده است. مجموعه این عوامل به این 
معنی است که دست واردکنندگان در سال آتی شمسی بسیار خالی خواهد بود. احتماال 
سخنان جنجالی وزیر بهداشت را به خاطر دارید که درباره بیمارانsma  گفته بود: »آیا 
مردم حاضرند برای دو سال طول عمر بیشتر یک نفر، یک میلیارد هزینه کنیم؟« حقیقت 
این است که دولت و بخش خصوصی برای واردات باید چشمشان به دست صادرکنندگان 
نفتی و غیرنفتی باشد. در شرایطی که ورود ارز به کشور به-شدت مشکل است، بایستی از 
محل صادرات چه چیزی به واردکنندگان ارز اختصاص داد؟ در شرایط دشواری که کل 
کشور به مسابه یک خانواده، برای تامین غذا و دارو با مشکل مواجه است، بایستی به یک 

گروه خاص ارز اختصاص داد؟ 
وقتی که در نظر بگیریم کف قیمت خودروهای خارجی از پانزده هزار دالر شروع میشود 
که با نرخ ارز نیمایی و بدون تعرفه بیش از صد و پنجاه میلیون تومان است و از سوی شکاف 
طبقاتی و مشکالت اقتصادی فاصله بین طبقات را بیش از پیش کرده است. آیا این اقدام در 
راستای حمایت از ثروتمندان و تضعیف فقرا نخواهد بود؟ وقتی در نظر بگیریم سال گذشته 
چیزی نزدیک به چهار میلیارد دالر خودرو به ایران وارد شده است و در صورت آزاد سازی 

همین مقدار به ایران وارد شود.

فضای رقابت
در یک شرایط باز و برابر اقتصادی، ایده حمایت از تولید داخل با وضع تعرفه واردات چندان 
منطقی به نظر نمی رسد. حداقل تجربه مثبتی از اجرای موفقیت آمیز آن در دنیا وجود 
ندارد. وضع تعرفه باال بر واردات خودرو صنعت اتومبیل ایران را از ابتدا از رقابت خارج کرده، 
تاجایی که اکنون فاصله زیادی بین خودروس��ازان داخلی و خارجی به چشم می خورد. 

عده ای اما استدالل می کنند این استراتژی بایستی اجرا شود تا مصرف کنندگان بتوانند 
از نتایج آن منتفع شوند. حقیقت این است که برنده نهایی هر رقابتی مصرف کننده نهایی 
است و این استدالل صحیح است، اما زمان و شرایط اجرای هر تصمیمی بایستی به-دقت 
موردتوجه قرارگیرد. در شرایطی که صنعت خودرو ما تحریم است، خودروسازان خارجی 
ایران را ترک کرده اند و قطعه سازان برای تامین مواد اولیه دچار مشکالت جدی هستند، 
اتخاذ چنین تصمیمی به-منزله کوبیدن آخرین میخ بر تابوت سومین صنعت بزرگ ایران 
خواهد بود. روزگاری ایران تامین کننده لوازم خانگی در منطقه بوده است، اما سیاست های 
غلط و شرایط سخت تولید در ایران اکنون چیزی از صنعت لوازم خانگی ایران باقی نگذاشته 
است. همین سرنوشت در انتظار صنعت خودرو و قطعات است اگر در شرایط کنونی واردات با 
تعرفه پایین در دستور کار قرار گیرد. ازبین رفتن آنچه به زعم مخالفان »مافیای تولید« می 
نامند به قیمت از بین رفتن کامل صنعت و تشکیل مافیای واردات خواسته عموم مردم و به 
نفع آنان است؟ بیکار شدن 122هزار نفر فقط در بخش تولید خودرو بدون در نظر گرفتن 

قطعه سازان، بهای گزافی نیست؟ 

یک بام و دو هوا 
در مقایسه قیمت خودروها در کشورهای همس��ایه و ایران، آه از نهاد بسیاری از مصرف 
کنندگان بر می آورد، اما نکته مغفول مانده این است که کشورها معموال یکی از دو سیاست 
خرید گران یا نگهداری گران را اتخاذ می کنند. دولت ها با توجه به اهداف کالن خود و سایر 
مولفه های اقتصادی یکی از این دو عامل را باال نگه می دارند )خودروسازها هم بعضا سیاست 
مشابهی در پیش می گیرند(. ایران ششمین کشور در رتبه-بندی ارزان ترین بنزین است. 
با حفظ این شرایط اگر واردات با کاهش تعرفه اتفاق بیفتد، ایران به پارکینگ ماشین تبدیل 
خواهد شد. پس وقتی که قیمت خودروها در بازار دبی یا استانبول را با بازار تهران مقایسه 
می کنیم، بایستی مالیات، قیمت بنزین و سایر عوارض نگهداری خودرو را هم با هم مقایسه 
کنیم. در تصویر زیر مقایسه قیمت بنزین و مصرف بنزین را در ایران و ترکیه مشاهده می 
کنید. ایران به رغم داشتن تعداد خودرو کمتر، مصرف بنزین باالتری دارد و دلیل آن هم 
ساده است، ارزان بودن بنزین. هرچند بخشی از این بنزین از جیب عموم مردم سرقت شده 

و قاچاق می شود، اما علت این پدیده هم ارزانی است.
در کشورهای پیشرفته چون کانادا و آمریكا، خودرو با شرایط تحویل آنی و از دم 
قسط به فروش می رسد، اما قیمت بنزین در این کشورها بیش از یک دالر در هر 
لیتر است. هزینه بیمه خودرو به شدت باالست و هزینه های متغیر دیگر از جمله 
هزینه پارکینگ، تردد در خیابان ها و غیره می تواند صرفه اقتصادی داشتن کار 

را زیر سوال ببرد. 
اگر از منظر سیاسی هم به این تصمیم نگاه کنیم، ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی که 
بسیاری از مواد اولیه را به ایران نمی فروشند و قطعات خودرو مشمول تحریم است و امکان 
صادارت ندارد، هم قابل توجیه است. یعنی همان اتفاقی که در رابطه با کره جنوبی افتاد، 
وقتی تصمیم به قطع خرید نفت ایران گرفت و در پاس��خ واردات لوازم خانگی و صوتی و 

تصویری از مبدا کره به ایران ممنوع شد. 
به نظر می رسد در شرایط کنونی نه ارز کافی برای این واردات وجود دارد و نه زمان مناسبی 
برای آن است. وقتی که صنعت خودرو ایران لنگان لنگان راه می رود، برگزاری مسابقه دو 
میدانی کار صحیحی به نظر نمی رسد. به عالوه اینکه خودرو یا باید کاالی سرمایه ای باشد 
)هزینه تهیه  گران( یا کاالی مصرفی ) هزینه نگهداری گران( و داشتن هردو باهم ممکن 

نیست. 

راز صنعت گزارش می دهد

بررسی پرونده واردات خودرو در سال 98
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تعیین]قیمت]براساس]بازار]]]
اواسط آذرماه بود که اخباری مبنی بر مش��خص شدن تکلیف قیمت های جدید 
خودروهای پرتیراژ تولید داخل اعالم شد. خودروسازان و قطعه سازان که مدت ها 
در تالش برای آزادسازی قیمت ها بودند، حاال از طرحی خبر می دادند که براساس 
آن قیمت خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار از س��وی خودروسازان عرضه شود. 
هرچند همان روزها این موضوع ازسوی »رمضانعلی سبحانی فر« عضو کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس شورای اس��المی اعالم شد که ریاست جمهوری مخالف 
هرگونه گران ش��دن قیمت خودروهای داخلی است و حتی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت هم هرگونه افزایش قیمت خودرو را تکذیب کرد، اما داستان به گونه ای 
دیگر جلو رفت. روز 25 آذرم��اه  بود که »رضا رحمانی« وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت در جلسه کمیس��یون اصل 90 که با موضوع بررسی مس��ائل مربوط به 
خودرو برگزار ش��د، اعالم کرد که برای تعیین قیمت خودرو براس��اس فرمولی، 

روزهای پرتالطم صنعت خودرو درکشورمان انگار قرار نیست به اتمام برسد. داستان این بحران و وضعیت قرمز از همان روزهای ابتدایی 
سال جاری و با نوسانات ارزی شروع شد. افزایش بی رویه قیمت ارز تاثیر عجیبی بر خودروهای داخلی و خارجی گذاشت و بازار پرتالطمی 
را به وجود آورد. هرچه قیمت ارز باالتر می رفت، به تبع آن قیمت خودرو هم سیر صعودی به خود می گرفت. نكته مهم اینجا بود که باتوجه 
به بازار انحصاری تولید خودرو داخلی که در اختیار خودروس�ازان دولتی اس�ت و هم چنین بحث ممنوعی�ت ورود خودروهای خارجی به 
کشورمان، این موضوعات عاملی بود برای اینكه بازار خودرو درکش�ورمان متالطم شود. درمورد برخی ازخودروهای تولید داخل در بازار 
تا 100 درصد افزایش قیمت هم مشاهده ش�د و وضعیت عجیبی طی 10 ماه اخیر به وجود آمد. داستان وقتی حالت بحرانی تر به خود گرفت 
که با خروج آمریكا از برجام و تهدید کمپانی های اروپایی برای خروج از کش�ورمان توس�ط ترامپ، کمپانی هایی مانند رنو و پژو هم عطای 
همكاری با خودورس�ازان ایرانی را به لقایش بخشیدند و از ایران خارج ش�دند. ترس مردم از آینده نه چندان روشن بازار خودرو در ایران 
باتوجه به اتفاقات رخ داده، باعث ش�د تا تقاضا افزایش پیدا کند و این عامل هم درکنار افزایش ش�دید نرخ ارز باعث شد تا قیمت خودرو 
به یک باره سیرصعودی به خود بگیرد. از س�ویی دیگر، هرچند که دولت مجوز افزایش زیر 10 درصدی قیمت برخی از خودروها را در اوایل 
سال صادر کرد، اما خودروسازان اعتقاد داشتند که با اتفاقات رخ داده، نرخ تمام شده محصوالت باالتر از چیزی است که دولت تعیین کرده 
اس�ت. همین عامل باعث کاهش تولید ازسوی خودروس�ازان ش�د و در طرف مقابل، تقاضا باالتر می رفت. وضعیت بازار خودرو روز به روز 
عجیب تر می شد و خودروسازان چاره کار را در آزادسازی قیمت خودرو می دیدند. از یک سو افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر، سنگین شدن 
بدهی خودروسازان به قطعه سازان باعث شد تا قطعه س�ازان نتوانند به روند تولید خود ادامه دهند و همین موضوع روی تولید خودرو هم 
تاثیر گذاشت. بارها و بارها جلسات متعددی با حضور نمایندگان خودروسازان، قطعه سازان، وزارت صمت، مجلس و... برای حل مشكالت 
خودرو تشكیل شد، اما آنچنان ثمری نداشت و تنها اتفاق در این میان، باال رفتن لحظه ای قیمت خودرو بود. هرچند که از اواسط پاییز شاهد 
پایین  آمدن نرخ ارز بودیم، اما این اتفاق کوچک ترین تاثیری بر روی قیمت خودرو نداش�ت و ش�اید دلیل اصلی آن بیشتر بودن تقاضا به 
نسبت عرضه بود. تغییر و تحوالت در راس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم در این میان رقم خورد و فعاالن حوزه خودرو امید داشتند 
که با این تغییرات شاید راه حلی برای مش�كالت بازار خودرو به وجود آید. از اواخر آذرماه بود که شایعه افزایش قیمت خودروهای داخلی 

به وجود آمد و انگار باید این بار مطمئن باش�یم که این ش�ایعات رنگ واقعیت به خود گرفته اس�ت.

تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس شرایط بازار

خریداران، بازندگان اصلی 
قیمت گذاری 

گـزارش
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پیش بینی شده خودروها با 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته های بعد 
دوباره 5 درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داش��ت تا در نهایت به یک قیمت 
متعادل بین کارخانه و بازار برس��یم. به گفته رحمانی، روند نزولی کاهش تولید 
متوقف شده و در روزهای آینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت. در عین 
حال، بسته ای طراحی شده تا در بلندمدت مشکالت صنعت خودرو به طور اساسی 
برطرف شود. وزیر صنعت هم چنین در جلسه مشترک با کمیسیون اصل 90 اعالم 
کرد که خودروسازان متعهد شده اند همه تعهدات خود را براساس قراردادهایی 
که با مشتریان دارند انجام دهند. رحمانی با اشاره به این نکته که آخرین تصمیم 
درباره قیمت خودرو به ش��هریور مربوط می ش��ود، در جم��ع خبرنگاران گفت: 
»مصوبه آن زمان، این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت 
بازار کاهش پیدا کند و هربار قیمت 5 درصد کمتر از دفعه پیش عرضه ش��ود تا 
قیمت درنهایت به تعادل مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان برسد. در ماه های گذشته به علت کاهش تولید، اجرای این مصوبه 
امکان نداشت، اما اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این 
صورت هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و هم چنین با عرضه بیشتر 

قیمت کاهش پیدا خواهد کرد.«

ناکامی]درتحویل،]افزایش]خودسرانه]قیمت]]]
نکته مهم دیگر درباره مش��کالت بازار خودرو به عدم انجام تعهدات ازس��وی 
خودروس��ازان بازمی گردد. بعد از خروج خودروس��ازان فرانسوی مثل رنو و 
پژو از کش��ورمان، داخلی ها در انجام تعهدات خود ب��رای تحویل محصوالت 
دچار مش��کل ش��دند. مهم ترین مش��کل مربوط به تحویل سفارش��ات برای 
محصوالت رنو به خصوص س��اندرو و تندر90 بود. اما داستان درمورد تحویل 
سفارشات برلیانس هم ادامه پیدا کرد و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار 
مشتریان باش��د. ش��رکت س��ایپا باتوجه به خروج رنو از ایران اعالم کرد که 
نخواهد توانست به تمامی پیش خریدها برای س��اندرو متعهد شود و اولویت 
با کسانی است که خرید اولی هس��تند. این درحالی است که سایپا هم چنین 
طرح تبدیل سفارش��ات رنو به پراید و تیبا را هم مط��رح کرد که با اعتراضات 
فراوانی همراه بود و لغو ش��د و حاال س��ایپا قرار اس��ت براس��اس غربالگری، 
سفارشات ساندرو را به مش��تریان تحویل دهد. موضوع دیگر درباره برلیانس 
کراس بود که خودروس��ازی س��ایپا در اوایل دی ماه با ابالغ بخش��نامه ای به 
کلیه نمایندگی های خود در سراس��ر کش��ور از طرح تبدیل خودرو برلیانس 
کراس به س��ایر خودروها خبر داد. در این بخش��نامه آمده اس��ت: »احتراما 
ضمن پوزش از تاخی��ر بهوجود آمده در تخصیص تعه��دات برلیانس کراس، 
آن دسته از مشتریان محترمی که دارای پذیرش آماده تخصیص این خودرو 
هس��تند، درصورت تمایل می توانند م��دل خودرو خود را به ان��واع برلیانس 

)H330 اتوماتی��ک و معمول��ی، H320 اتوماتیک و معمولی ی��ا برلیانس 
H230 و H220 معمولی( تغیی��ر دهند.« نکته دیگر اینکه س��ایپا درباره 
برخی از محصوالت خود مانند س��یتروئن C3 هم تعهدات را زیرپا گذاش��ت 
و قیمت تمام ش��ده برای این محصوالت را دوبراب��ر آن چیزی اعالم کرده که 
به مش��تریان در هنگام پیش فروش اعالم ک��رده بود و همین مس��ئله باعث 
اعتراض ش��دید خریداران ش��د و کار به تجمع در مقابل این شرکت کشید. 
س��ایپا هم چنین قیمت جدید چند محصول جدید خود را هم اعالم کرد که 
همه آنها با افزایش بیش از حد تصوری روبهرو بودند. س��راتو 2000 آپشنال 
از 113 میلیون به 196 میلیون، سراتو 1600 آپشنال از 81 میلیون به 176 
 se 151 از 95 میلیون به 126 میلیون و پراید وانت CS35 میلیون، چانگان
از 23 میلیون به ح��دود 29 میلیون افزایش قیمت پیدا کردند. اما داس��تان 
فقط به سایپا ختم نش��د و ایران خودرو هم تعهداتش را تغییر داد. مشتریانی 
که محصوالت ایران خ��ودرو را به صورت فروش قطع��ی ثبت نام کرده بودند، 
با پیش��نهاد عجیبی از س��وی نمایندگی ها روبه رو ش��ده اند. نمایندگی ها از 
مشتریان خواسته اند با پر کردن یک فرم از سود مشارکت خود انصراف داده 
و خودرو خود را تحوی��ل بگیرند. حواله مهرم��اه Cross H30 97 -هایما

S7-رانا -پارس دوگانه سوز- پارس بنزیني و هم چنین حواله آبان ماه 97  رانا - 
پارس دوگانه سوز شامل این درخواست هستند. مشتریان در صورتی که از سود 
مشارکت خودرو خود صرف نظر کنند و طی رضایت نامه کتبی به نمایندگی اعالم 
کنند، خودرو س��ریعا فاکتور و تحویل آن ها خواهد ش��د. برخی از این خودروها 
مانند هایما s7 تاکنون حدود 5 میلیون تومان سود به حواله آنها تعلق گرفته که 
باید برای تحویل خودرویشان قید سود را می زدند. نکته دیگر اینکه درحالی که 
هنوز به طور رسمی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت 
خودروها صادر نش��ده بود، ایران خودرو قیمت چندین محصول خود را رس��ما 
افزایش داد. این خودروس��از ابتدا در اطالعیه ای اعالم کرد که محصوالت تندر 
پیکاپ با قیمت 77 میلیون تومان، وانت آریس��ان با قیم��ت 36 میلیون تومان، 
اس 30 صندوقدار اتومات با قیمت 141 میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت 
83 میلیون تومان به فروش می رسند که همگی این محصوالت با افزایش قیمت 
مواجه بودند. این درحالی اس��ت که افزایش قیمت ها به همین جا ختم نش��د و 
ایران خودرو روز سوم دی ماه هم قیمت برخی از محصوالت خود را افزایش داد. 
هایما اس5 که تا پیش از این 98 میلیون و ششصد هزار تومان قیمت گذاری شده 
بود، با قیمت جدید 138 میلیون تومان به فروش خواهد رس��ید. خودرو دانگ 
فنگ که با قیمت 50 میلیون تومان به فروش می رس��ید، با افزایش 25 میلیون 
تومانی 75 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. دنا پالس که پیش تر برچسب 
قیمت 52 میلیون تومانی داشت، حاال با قیمت 76 میلیون تومان فروخته خواهد 
شد. افزایش حدوداً 22 میلیون تومانی هم، قیمت پژو پارس اتوماتیک را از 54 
میلیون 800 تومان به 76 میلیون 700 تومان رساند و در نهایت پژو 207 دستی 
هم که پیش��تر 47 میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده بود، از این تاریخ به بعد با 

قیمت 70 میلیون تومان به فروش خواهد رسید.

بالتکلیفی]ادامه]دارد]]]
وقتی بحث افزایش قیمت ها مطرح شد، بسیاری از مس��ئوالن مربوط در حوزه 
خودرو از وزیر صنعت تا معاونین و نماین��دگان مجلس اعالم کردند که افزایش 
قیمت خ��ودرو رخ نخواهد داد. اما صحبت ها تغییر ک��رد و خبر قیمت گذاری 5 
درصد زیر بازار منتشر شد. داستان اما به همین جا ختم نشد و در حالی که هنوز 
قیمت های جدید ازس��وی وزارتخانه اعالم نشده بود، ش��اهد اعالم قیمت های 
جدید و افزایش یافته ازسوی خودروسازان بودیم. بس��یاری از کارشناسان نرخ 
واقعی خودروها را همان نرخ های جدید می دانند. اما سوال اینجاست که تکلیف 
خریداران چه می ش��ود؟ آیا قدرت خرید مردم به نسبت س��ال قبل هم همین 
مقدار افزایش پیدا کرده؟ پاسخ به طور حتم منفی است. آیا این تصمیم مبنی بر 
قمیت گذاری برمبنای بازار تا وقتی که نرخ ارز این اندازه س��یر صعودی داش��ته 
اس��ت، نتیجه ای مثبت دربر خواهد داش��ت؟ آیا وزارت صمت خواهند توانست 
بازار خودرو را از این تالطم و بالتکلیفی خارج کند؟ آیا این تصمیم، دست دالالن 

سودجو را از بازار فعلی و پرسود خودرو خارج خواهد کرد؟ 
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درباره آینده بازار خودرو پیش بینی های مختلفی از جانب خودروس�ازان رخ 
داده است. در گفت وگو با »فربد زاوه« کارشناس و فعال حوزه خودرو تصمیمات 
درباره افزایش مجدد قیمت خودرو را بررس�ی کردیم. این کارش�ناس حوزه 
خودرو اعتقاد دارد هرچند افزایش مجدد قیمت ها باعث خواهد شد تا تقاضای 
کاذب برای خرید خ�ودرو ازبین برود، اما این موضوع درنهایت مانند س�یانور 
برای خودروسازان عمل خواهد کرد و سقوط احتمالی آن ها را به دنبال خواهد 

داشت.....
چندین ماه است که در حوزه خودرو بحث آزادسازی قیمت ها و افزایش قیمت 
خودروهای داخلی مطرح می شود. موضوعی که خیلی محتمل تر از بقیه موارد 
است و شاید بتوان گفت که به واقعیت نزدیک تر است قیمت گذاری 5 درصدی 
زیر قیمت بازار است. به نظر شما این اتفاقی که رخ داده، منطقی است؟ آیا جامعه 

ما پذیرش چنین قیمت هایی با این افزایش عجیب و غریب را دارد؟ 
در اقتصاد متاسفانه منطق به این مفهومی که شما از آن استفاده می کنید، جای چندانی 
ندارد. واقعیت این است که قیمت را بازار تعیین می کند و کال متاثر از عرضه و تقاضاست. 
یعنی درواقع میزان قدرت خرید و میزان کاالیی که به بازار عرضه می شود، در یک فرآیند 
مزایده وار قیمت کاال را تعیین می کند. قیمت هر ع��ددی غیر از این عدد یعنی مبارزه با 
مکانیزم بازار. در مبارزه با مکانیزم بازار هم تا االن ی��ک مورد هم نداریم که مبارزه کرده 
باشیم و در این مکانیزم شکست نخورده باش��یم. مثال در همین حوادث اخیر با نرخ ارز 
هم همین کار را کردیم. یعن��ی حتی برخورد قهرآمیز و فرات��ر از برخوردهای تعزیراتی 
کردیم که در مورد موبایل اتفاق افتاد. ما حتی در حوزه ارز، اعدامی داشتیم. یعنی کسی 
را گرفتیم که سکه و طال و ارز خرید و فروش می کرد و ایشان را اعدام کردیم. وقتی اعدام 
کردیم یعنی با باالترین درجه قهریه برخورد کردیم. حاال آیا این اعدام منجر به این شد که 
قیمت دالر به سه هزار تومان برگردد؟ اینها همه نشان می دهد که ما مجبوریم مکانیزم 
بازار و جاذبه را بهرسمیت بشناسیم. نمی توانیم از علوم انتظار داشته باشیم که استقالل 
خودش را از مجری به خاطر ما کنار بگذارد و متناسب با اینکه من شخص آقای روحانی یا 
احمدی نژاد هستم، دو رفتار مختلف از خود نشان دهد. متاسفانه این خاصیت علوم نیست 
و این بی رحمی علم است که مستقل از مجری، رفتار یکسانی از خود نشان می دهد. در 
قبال یک کنش مشخص، یک واکنش یکسان دارد. واقعیت این است که  نوسانات قیمت 
خودرو ناشی از کاهش عرضه و ناشی از افزایش شدید تقاضا بهواسطه افزایش قیمت ارز 
بوده است. یعنی یک جو آینده نگری و عدم اطمینان بازار آتی در بازار ایجاد شد که این 

عدم اطمینان بازار آتی منجر به این شد که این اواخر تقاضای خودرو به شدت باال برود. این 
افزایش شدید تقاضایی که اتفاق افتاد در کنار کاهش عرضه ای که دالیل مختلفی داشت، 
مثل دلیل تغییر سیاست دولت و رفتار عجیب وزارت صنعت در تایید ثبت سفارش ها باعث 
شد که بازار از تعادل خود خارج شود و ما حدودا 50 درصد از حجم بازار را از دست دادیم. 
وقتی 50 درصد حجم بازار را از دس��ت دادیم، دیگر نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
پراید هم چنان 22 میلیون تومان بماند و باید بپذیریم که پراید 40 میلیون تومان می شود. 
حاال اگر در این میان بگوییم که پراید را همان 22 میلیون تومان به رسمیت می شناسیم 
و 40 میلیون تومان را به رسمیت نمی شناسیم مثل دالر 4200 تومانی آقای جهانگیری 
می شود و نتیجه، شکست مقاومت ماست و نه کاهش قیمت ارز. اینجا هم همین است؛ 
یعنی اگر این روند را ادامه دهیم، سایپا و ایران خودرو را به مرز نابودی برده ایم و حاال دیگر 
قطعا نابودشان می کنیم و درشان را می بندیم و تازه کاسه چه  کنم در دست می گیریم که 
چگونه مشکالت را رفع کنیم. در این میان، فقط فساد و رانت را افزایش می دهیم، آن وقت 
هر روز باید یک عده ای را بگیریم که سوءاس��تفاده کرده اند و آدم های بد و عامل دشمن 
بوده اند. در صورتی که این عده تنها از یک شرایط نامساعدی که در کشور ایجاد شده بود و 
امکاناتش را داشتند، استفاده کردند و ثروتمندتر شدند. این است که ما نمی توانیم بگوییم 
مکانیزم بازار منطقی نیست. منطقی بودن اگر از باب تطبیق قدرت خرید مردم با محصول 
است، منطقی نیست چون مردم آن قدر قدرت خرید ندارند. ولی اگر منظورتان این است 

که این قیمت درست نیست، این قیمت دقیقا درست است.
 اما درواقع  همین مردم باید خرید انجام دهند و با این قیمت ها تقریبا رخ  دادن این اتفاق 

بسیار مشکل است...
وقتی 500 هزار دستگاه پراید نمی توانیم تولید کنیم و 200 هزار دستگاه تولید می کنیم 
دیگر قیمتش 22 میلیون تومان نیست. دیگر آنوقت می توانیم 40 میلیون تومان بفروشیم. 
چون آن 200 هزار نفر را می توانیم پیدا کنیم ک��ه 40 میلیون پول بدهند. وقتی ما یک 
میلیون و 700 هزار اتومبیل تولید می کنیم، قیمت 206، 34 میلیون تومان اس��ت ولی 
وقتی به نهصد هزار دستگاه اتومبیل می رسد، 206 هم دیگر 34 میلیون تومان نیست بلکه 
60 میلیون تومان است. این چیزی است که ما نمی خواهیم به آن اعتبار دهیم در حالی که 
اعتبار دارد. موضوع عدم عرضه است. عرضه اتفاق بیفتد، قیمت قطعا پایین می آید، ولی 

وقتی عرضه اتفاق نمی افتد، قیمت باال می رود.
درحال حاضر اینگونه مطرح می شود که خیلی از خودروها در انبارها احتکار شده و عرضه 

خودخواسته پایین آمده است..

مـصـاحـبـه

بررسی شیوه جدید قیمت گذاری در گفت وگو با 
یک کارشناس خودرو:

خودرو سازان 
وضعیت خوبی 

ندارند
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البته آمار تولید نشان می دهد که این سخن درستی نیست. ولی اصال اهمیتی ندارد. 
وقتی امروز جلو توزیع قند را درکشور بگیرید، قیمت قند 4 برابر می شود. فردا دوباره 
قند توزیع کنید، قیمت سر جای خودش برمی گردد. موقعی سر جای خود برنمی گردد 
که توزیع به مقدار قبلی نمی رسد. وقتی توزیع به قدر قبل رسانده شود، قیمت به سر 

جای خودش برمی گردد.
موقعی که دالر 17 هزار تومان ش��ده بود، می گفتند چون این همه اختالف بین ارز 
دولتی و ارز آزاد وجود دارد، قیمت خودرو آن قدر افزایش پیدا کرده است. اما حاال که 

دالر پایین آمده، باز هم قیمت ها باال می رود. 
برای اینکه عرضه کم شده است. ایران خودرو که هم چنان 34 میلیون تومان فاکتور 

می کند و نه 60 میلیون تومان.
وقتی عرضه ای صورت نمی گیرد، پس در عمل فایده ای ندارد.

چون تولید ندارد که عرضه کند. مشکل اینجاست که اگر هم چنان 300 هزار 206 
تولید کند، کجا باید نگه دارد؟ کاهش عرضه از اول تابستان اتفاق افتاده و عرضه خودرو 
به بازار دچار اختالل شده است. االن ماه پنجم تمام ش��ده و وارد ماه ششم شده ایم. 
تولید کشور در سال گذشته یک میلیون و 600 هزار خودرو بود. یعنی در هر ماه بالغ بر 
150 هزار دستگاه ماشین تولید کرده ایم. یعنی در 5 ماه، 700 هزار دستگاه اتومبیل. 
700 هزار دستگاه 4 متر یعنی 20 بار باید به بندر عباس تردد کند. بندرعباس- تهران 

1300 کیلومتر است. کجا 700 هزار دستگاه خودرو را قایم کرده اند؟
کافی است انبارهای ایران خودرو و سایپا را در جاده مخصوص ببینید که  قابل مشاهده 

است.

ولی همه ماشین ها ناقص است. به شما ماشین بدون ایربگ یا ای سی یو بدهند، 
آیا قابل تحویل گرفتن است؟

این تعهد خودروساز است که زیر سوال می رود!
وقتی وزارت صنعت تضمین می کند، چه می شود کرد؟

منظورم پکیج خودروس��ازی اس��ت که باتوجه به دولتی بودن خ��ب وزارت را هم دربر 
می گیرد.

وقتی وزارت صنعت تعیین می کند چه قطعه ای وارد و چه قطعه ای تولید شود، آن وقت 
دیگر مسئولیتش با خودروساز نیست. چون خودروساز این مسئولیت را نداشته که باالنس 
انجام دهد و وزارت صنعت پرفورمنس ها را تائید و رد کرده است. در نتیجه واردات کشور 
از باالنس خارج شده. این موضوعی است که شما به آن توجه نمی کنید. واقعیت این است 
که سال گذشته 10 و نیم میلیارد دالر قطعه خودرو وارد کشور شده و وزارت صنعت در 
کس��ری از ثانیه تصمیم گرفته این را به 4 میلیارد دالر برساند. بعد شما انتظار دارید که 
تولید کاهش پیدا نکند؟ از طرف دیگر این 10 و نیم میلی��ارد دالری که قطعات خودرو 
بوده و باید وارد می شده و حاال به 4 و نیم میلیارد رس��یده، باالنس نشده است. معاونت 
تولید وزارت صنعت به عنوان مقصر اصلی کاهش تولید خودروس��ت، به واس��طه اینکه 
کوچک ترین بویی از برنامه ریزی نبرده بود که اگر برده بود، این اتفاق در کشور نمی افتاد. 
منابع ارزی 10 و نیم میلیارد نیس��ت و 4 و نیم میلیارد دالر است. وقتی 4 و نیم میلیارد 
دالر است، باید باالنس این کار انجام شود. چه حسنی دارد که یک و نیم میلیون دستگاه 
سرسلیندر پژو وارد کنم، ولی انژکتورش را وارد نکنم. آیا با این شرایط می شود پژو تولید 
کرد؟ و شما چیزی می بینید که قیافه اش پژوست ظاهرا هم پژوست ولی مشکل این است 
که چهار تا قطعه اصلی را ندارد! ماشین بدون ایربگ چگونه باید تولید شود؟ ماشینی که 
بدنه اش سرجایش است و چراغهایش هم روی آن سوار است، ولی مشکل این است که 
ای سی یو ندارد و شما آن را نمی بینید چون زیر موتور اس��ت. ماشین را ُهل می دهند و 
بیرون می کشند. این داستانی است که به آن توجه نمی شود. این که ما صرفا از خودروساز 
انتقاد کنیم که پر از انتقاد است و شک نکنید و دیگر از این بدتر نمی توانسته رفتار کند. ولی 

مسئول این رفتار وحشتناک و بد خودش نیست و دولت است.

و خروجی این اشتباهات منجر به اخالل در بازار و فشار به مردم می شود.
نوک انتقاد را باید به وزارت صنعت و سیس�تم تائیدیه ثبت سفارشات ببرید. 
می دانید یک ثبت س�فارش کردن چهقدر زمان می برد؟ ب�االی یک ماه! فقط 
ثبت کنید. بعد یک ماه هم منتظرهستید تا بانک مرکزی تخصیص دهد. فارغ 
از هزینه ها بعد از دوماه باید به س�امانه نیما بروید تا ارز بخرید ولی ارز نیست. 
چگونه می خواهید این مسئله را مدیریت کنید؟ چرا هیچ کس به بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد و صنعت انتقاد ندارد؟ این در حالی است که آن ها علت و مقصرند 

و خودروساز معلول است. 
علت اصلی که دولتی بودن و انحصاری بودن خودروسازی ماست.

نه اصال فکر کنید به جای ایران خودرو، کارلوس ُکن را در تهران گذاش��ته بودید تا تولید 
کند، ولی وقتی نمی گذارند که جنس وارد کنید، چگون��ه می خواهید تولید کنید؟ این 
را از خودشان بپرس��ید که مدیریت منابع ارزی بدترین شیوه مدیریت است. مگر دولت 
هیچ وقت درمورد رفتاری که می کند، توضیح می دهد؟ آیا موردی سراغ دارید که دولت 

توضیح داده باشد؟
 با وضعی که قرار است اتفاق بیفتد و 5 درصد اختالف تولیدکننده با قیمت بازار تعیین 

شود، ثباتی رخ خواهد داد؟
حداقل این اس��ت که تقاضای کاذب را از بین میبرد و کسی به طمع سرمایه گذاری به 
خرید خودرو روی نمی آورد و این درآمد قابل شناسایی و قابل مالیات گیری می شود. 
در صورتی که االن قابل شناسایی و مالیات گیری نیست وقتی خریدار می گوید که برای 
مصرف شخصی خریده ولی می فروشد یا سال دیگر می فروشد. آیا این طوری می توان 
زندگی کرد؟ آیا این مدلی که دس��تور بدهیم در هیچ جای دنیا کار کرده که در ایران 

کار کند؟
 خودروساز از این شرایط راضی است؟

خیر. بدیهی است که نه. افزایش قیمت برخالف تصور عامه برای خودروساز عین سیانور 
عمل می کند. یعنی 206، 60 میلیون تومانی بیشتر از اینکه ایران خودرو را نجات دهد، 

او را می کشد. 
این به دلیل دولتی بودن ایران خودروست.

به خاطر اینکه کل اقتصاد ایران دولتی است. به خاطر اینکه دولت طی 40 سال گذشته 
و از روزی که دولت داش��ته ایم تا االن یک بار هم نپذیرفته که تقصیرکار است. شما در 
تمام قضیه ثبت س��فارش ها دیدید که وزیر صنعت بگوید اشتباه کرده است که جلوی 
واردات را گرفتم؟ تنها سخن از مافیاهاست! درحالی که مافیایی در کار نیست و اشتباه 

وزیر است. 
شما از این نظر سیانور می بینید که فروش کم می شود؟

 خودروسازان سقوط می کنند. 
پس ما باید بپذیریم که خودروس��ازی، دولتی و انحصاری اس��ت و کاری هم نمی توان 

کرد. راهكار شما چیست؟
آزادسازی، لیبرالیسم اقتصادی در همه حوزه ها و نه فقط خودرو. یعنی اگر خودروساز 
آزاد هم بخواهید بگذارید، وزارت صنعت حق ندارد بگوید چه چیز را تولید کن و چه چیز 
را تولید نکن. حق ندارد بگوید این را بخر و آن را نخر. اصال چنین حقی برای دولت وجود 
ندارد. تا روزی که این حق را برای دولت قائل باشید، همین وضعیتی را خواهیم دید که 

درحال حاضر شاهد آن هستیم.
تصمیم برای اختالف 5 درصدی قیمت خودروسازان و بازار می تواند راهگشا 

باشد؟
برای کارخانجات تولیدی سیانور است و نه دارو و باعث می شود که دچار برهم ریختگی 
شوند. مثل س��ال 92  خواهند ش��د که دولت کمک کند ولی این بار کمک دولتی هم 
فایده ای ندارد، چون حجم کمک خیلی بزرگ تر از توانایی دولت است. آن دفعه صحبت  

از 20 هزار میلیارد تومان بود.
چرا خودروسازان چنین تصمیمی را می پذیرند؟

می خواهند تعداد متقضایان خودرو را کم کنند که بتوانند متناسب تولیدشان حداقل 
یک تعدادی را تحویل دهند. چاره ای ندارند. االن نمی توان سیصدهزار رنو را تحویل داد. 
مجبورید بگویید رنو ساندرو 130 میلیون تومان تا مشتری انصراف دهد و 30 میلیون 

تومانش را بگیرد و برود. 
آیا امیدی هست که واردات خودرو در س�ال 98 آزاد شود؟ ظاهرا در بودجه 

دیده شده است.
فایده ای ندارد، کمکی ه��م نمی کند. یک بیمار قلبی داریم که ب��ا قرص زیرزبانی او را 
درمان می کنیم، ولی وقتی س��کته کرد، با عمل قلب باز قرص زیرزبانی دیگر بیمار را 
برنمی گرداند. هرچیزی یک دارویی دارد. االن دارو این نیست. دارو، تقویت قدرت خرید 

مردم است. راه دیگری جز درست شدن زیرساخت های اقتصادی کشور وجود ندارد.
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چند سالی می شود که سدان های جمع وجور بازار پررونقی را درداخل ایران 
به وجود آورده ان�د. خودروهایی که ج�زو پرطرفدارترین ه�ا درتمامی دنیا 
هستند. شاید دلیلش این است که نه مثل شاسی بلندها دست و پا گیر و سخت 
برای رانندگی درشهر هس�تند و نه مثل هاچ بک ها کلی محدودیت دارند. از 
دس�ته این خودروهای پرطرفدار درب�ازار خودرو کش�ورمان می توان به دو 
محصول محبوب یعنی مزدا 3 جدید ازگروه بهمن و سراتو سایپا اشاره کرد که 
خریداران پروپاقرصی را درانتظار خ�ود می بینند. دو خودرویی که برندهای 
معتبری هس�تند و در کش�ور خودمان مونتاژ می ش�وند. از نظر ابعاد، حجم 
پیشرانه، س�ال طراحی و خیلی موارد دیگر هم شباهت های زیادی میانشان 

دیده می شود. دراین گزارش به مقایسه این دو خودرو خواهیم پرداخت ...

مشخصات ظاهری
این دو خ��ودرو علی رغم بهره بردن از ظاه��ری نه چندان جدی��د هم چنان در بازار 
محدود ما گزینه ه��ای زیبا و جذابی به حس��اب می آیند و بیخود نیس��ت که هنوز 
بس��یاری افراد از این چهره ها اس��تقبال می کنند. مثاًل مزدا با ای��ن دماغه خندان، 
چراغ های مدرن و گلگیرهای خوش فرم در زمان خودش یک نس��ل از ماشین های 
هم رده جلوتر ب��ود و گویا ب��ا نیم نگاهی به آینده طراحی ش��ده ب��ود. همین ظاهر 
منحصر به فرد و خطوط حس��اب شده باعث ش��د که این ظاهر برای سال های سال 
توان رقابت با ماشین های وارداتی روز را داشته باشد و هنوز هم چین و چروک های 
میانسالی اش خیلی به چشم نیاید. در طرف مقابل سراتو هم با طراحی اسپرت و در 
عین حال ساده و منطقی هم در شروع عرضه به بازار ایران و هم پس از آن توانست 
نظر بس��یاری را به خود جلب نماید. از نکات جالب توجه طراحی سراتو می توان به 
برجستگی های کناره کاپوت، چراغ ها و جلوپنجره اس��پرت و هماهنگی عالی میان 
خطوط اش��اره کرد. البته میزان محافظه کاری در محصول کیا اندکی بیشتر از مزدا 
بوده و با اینکه طراحی تمامی قس��مت های سراتو زیبا و ش��کیل صورت گرفته، اما 
در خصوص خالقیت کم��ی عقب تر ازمحصول ژاپنی قرار می گیرد. یک بدشانس��ی 

سراتو سایپا هم این است که نسل های بعدی این محصول به کشورمان وارد شده اند 
و این قضیه قدیمی بودن این اتاق را بیشتر به رخ می کش��اند. اما عدم ارائه نسل نو 
مزدا 3 در ایران باعث ش��ده که همه ای��ن اتاق قدیمی را هم چنان با پس��وند جدید 
)NEW( خطاب کنند و خیلی ها ب��ه همین دلیل م��زدا 3 را محصولی به روزتر از 

س��راتو می پندارند.

طراحی داخلی
در داخل اتاق هم باید امتیاز برتر را به مزدا 3 بدهیم. در حقیقت استفاده از خطوط 
هیجان انگیزتر در طراحی داش��بورد و اِلمان های اس��پرت بهکار رفته در کابین این 
س��امورایی، بیش��تر از محصول کیا نظرها را به خود جلب می کند. ج��دای از اینها 
کنسول حجیم مزدا 3 باعث ش��ده که ابهت کابین بیش از سراتو باشد. البته فضای 
داخلی سراتو هم در مجموع زیباس��ت و علی رغم س��ادگی خطوط از نکات مثبتی 
مثل نش��انگرهای جذاب پش��ت آمپر و ارگونومی مطلوب بهره می برد. ضمناً هر دو 
ماشین از نظر هارمونی میان خطوط داخلی و طراحی خارجی نمره مناسبی دریافت 
می کنند. در مورد کیفیت باید بگوییم که متاسفانه متریال استفاده شده در داشبورد 
و تودری های سراتو سایپا نسبت به مدل های وارداتی با افت کیفی محسوسی مواجه 
شده اند و در نتیجه محصول مونتاژی سایپا از این نظر هم در رده پایین تری نسبت 
به نماین��ده بهمن قرار می گیرد. ش��اید همین افت کیف��ی در کاهش جذابیت های 
بصری نیز تاثیرگذار باش��د. بر روی صندلی ه��ای جلو هر دو ماش��ین اوضاع رو به 
راه است و در قس��مت عقبی هم به نسبت کالس س��دان کامپکت، وضعیت سراتو 
راضی کننده است. اما در این بخش، فضای پا و سر مزدا اندکی کمتر است که البته 
می توان با آن کنار آمد. ضمن��اً در خصوص صندوق عقب هم هر دو ماش��ین جای 

کافی برای اس��تفاده های معمول یک خانواده را در اختیار قرار داده اند.

امکانات جانبی
س��ایپا در ابتدای عرضه سراتو، تا جایی که می توانس��ت به ارزان سازی روی آورد و 
با حذف بسیاری از آپشن ها، یک ماشین متوس��ط از این لحاظ را تحویل مشتریان 
می داد. اما خوشبختانه خودروس��از وطنی خیلی زود به اشتباهش پی برد و با ارائه 

مقایسه فنی و ظاهری سراتو و مزدا 3 جدید

نبرد شانه به شانه سدان های محبوب

مـقـایـسـه
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نمونه آپش��نال این محصول توانست طیف گسترده تری از مش��تریان را راضی نگاه 
دارد. در سراتو فول سایپا گزینه هایی مثل کیس��ه هوای راننده و سرنشین کناری، 
ترمزهای مجهز به ABS و EBD، کروز کنترل، سیستم کیلس و استارتر، سانروف 
برقی، تهویه مطب��وع اتوماتیک، سیس��تم مولتی مدیا به همراه رهیاب، سنس��ور و 
دوربین دنده عقب، پدال های تعویض دنده در پشت فرمان، روکش چرمی فرمان و 
صندلی ها، چراغ های اتوماتیک و.. دیده می شوند که در قیاس با نمونه ساده، لیست 
کامل تری است؛ اما راستش را بخواهید حتی اضافه شدن این گزینه ها هم نتوانسته 
همه را به طور کامل راض��ی کند. حذف امکانات مهم��ی از قبیل ESP، ایربگ های 
جانبی و پرده ای و ترمزهای عقب دیسکی که به طور مس��تقیم با امنیت سرنشینان 
سر و کار دارند، مواردی اس��ت که به راحتی نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. اما در 
طرف مقابل مزدا 3 با امکانات کامل تری از جمله ایربگ های جلو، جانبی و پرده ای، 
ترمزهای 4 چرخ دیسکی مجهز به ABS و EBD به همراه سیستم کنترل پایداری 
الکترونیکی )DSC(، کیلس و اس��تارتر دکم��ه ای، کروز کنترل، س��انروف برقی، 
چراغ های اتوماتیک جلو به همراه سیستم تنظیم زاویه خودکار و سیستم چرخشی 
AFLS، سیس��تم تهویه مطبوع اتوماتیک دو منطقه ای، روکش های چرمی فرمان 
و صندلی ها، گرمکن صندلی های جلو، صندلی برقی راننده، چراغشور، شیفترهای 
پشت فرمان، آینه وسط الکتروکرومیک، سنس��ور باران و بسیاری موارد دیگر پا به 
میدان گذاش��ته که در قیاس با رقیبش ، امکانات بس��یار خوبی محسوب می شوند. 
این نسل از س��راتو از موسس��ه بیمه برای ایمنی بزرگراه ها )IIHS( نمره خوب را 
دریافت کرده و از موسس��ه ANCAP هم 4 ستاره گرفته اس��ت. پس می توان از 
بابت امنیتش تا حدود زیادی آسوده خاطر بود؛ اما باتوجه به 5 ستاره ای که مزدا 3 
از موسسه Euro-NCAP دریافت کرده و یادآوری این نکته که هنوز ایربگ های 

جانبی مزدا س��ر جایش��ان هس��تند، باید به محصول ژاپنی نمره باالتری بدهیم.

مشخصات فنی
موتورهای این دو خودرو شباهت های زیادی به هم دارند؛ هر دو از نوع 4 سیلندر 2 
لیتری با 16 سوپاپ هستند و به صورت طبیعی تنفس می کنند. البته اگر روی اعداد 
و ارقام دقیق تر ش��ویم، متوجه می ش��ویم که علی رغم تمامی این شباهت ها برتری 
نسبی قدرت و گش��تاور با محصول کیا است. البته ش��اید فقط بتوان بر روی کاغذ 
سراتو را برنده قسمت پیشرانه اعالم کنیم. این درحالی است که محصول کره ای با 
گیربکس 6 س��رعته تیپ ترونیک یک دنده بیشتر از مزدا 3 در اختیارمان قرار داده 
و این مورد می تواند در برخی مواقع دس��تمان را برای انتخاب ضریب دلخواه بازتر 
بگذارد. البته وضعیت موتور و گیربکس سراتو اندکی بهتر از مزدا به نظر می رسد؛ اما 
تجربه ثابت کرده که از روی اطالعات کاغذی نمی ش��ود خیلی مطمئن نظر داد. در 
هنگام رانندگی هر دو خودرو از نظر میزان تسلط و ارگونومی شرایط خوبی دارند و 

برای عادت کردن به آنها به زمان زیادی احتیاج نخواهید داشت. میزان نرمی فرمان 
و راحتی استفاده از ادواتشان هم مناسب اس��ت. با کمی رانندگی متوجه شدیم که 
سراتو سایپا نسبت به نمونه های وارداتی همین نسل، مقداری نرم تر شده که علتش 
را می توان در کوچک تر شدن سایز رینگ ها و بلندتر شدن فاق الستیک ها جستجو 
کرد. اما مزدا 3 همواره به خش��کی معروف بوده و با اینکه بهدلی��ل رفتار منطقی و 
بی صدای سیستم تعلیق این خشکی آزاردهنده نیس��ت، اما باز هم باید امتیاز برتر 
این بخش را به س��راتو بدهیم. تازه ارتفاع کمی بیش��تر شاسی س��راتو به ما کمک 
می کند که با خیالی آسوده تر به جنگ سرعت گیرها و رمپ های غیراستاندارد وطنی 
برویم و نگران گیر کردن کف ماشین هم نباشیم. اما این ها فقط یک روی سکه بود 
و بر روی دیگر سکه، س��واری اس��پرت مزدا مزیت هایش را به ما نشان می دهد. در 
حقیقت این خش��کی میزان حرکات عرضی و گهواره ای را در محصول مزدا کاهش 
داده اس��ت. تازه میهمان ژاپنی برای تعلیق عقب از سیس��تم مولتی لینک استفاده 
کرده که نسبت به تعلیق ساده و یکپارچه س��راتو یک سر و گردن باالتر است و این 
قضیه در کنار نکات مثبت دیگری مثل مرکز ثق��ل پایین تر و فرمان دقیق تر، باعث 
شده اند که راننده مزدا در پیچ های تند اعتماد به نفس و قدرت مانور باالتری داشته 
باشد. مهم تر از همه این ها اینکه سایپا با حذف ESP از روی سراتوهای مونتاژ داخل 
عماًل یک گل به خودی هم تقدی��م رقیبش کرده و حاال با خی��ال راحت می توانیم 
بگوییم که مزدا از نظر پایداری، ماش��ین کاماًل بهتری اس��ت. در م��ورد ترمزها نیز 
اوضاع به همین شکل است. البته ممکن است در هنگام رانندگی عادی و یا سفرهای 
شهری تفاوتی میان قدرت ترمزگیری دو خودرو احساس نکنید، اما ترمزهای عقبی 
سراتو س��ایپا بر خالف نمونه های وارداتی از نوع قدیمی کاسه ای است که زیر فشار 
زودتر از ترمزهای چهار چرخ دیسکی مزدا اس��یر حرارت و افت عملکرد می گردند. 
پس تا اینجای کار میزان نرمی س��راتو بهتر بود و در عوض در بحث ترمز و پایداری 
مزدا 3 برتر ظاهر شد. اما در مورد شتاب وضعیت چگونه است؟ خوشبختانه در این 
مورد هر دو ماشین اوضاعشان رو به راه است و با ش��تاب صفر تا 100 زیر 10 ثانیه 
نشان دادند که به این راحتی ها تسلیم ماشین های هم رده نمی شوند. ذکر این نکته 
ضروری است که سراتو و مزدا 3 جدید خودروهای کم اس��تهالکی هستند و به این 
راحتی ها ش��ما را درگیر خرابی های غیرعادی نمی کنند. ام��ا اگر قطعات مصرفی و 
یا خدای نکرده تصادف��ات را هم در نظر بگیریم، آن وقت م��زدا 3 بهدلیل باال بودن 
قیمت برخی از قطعات، پرخرج تر از سراتو خواهد بود. درمورد مقایسه قیمت ها باید 
گفت که با وضعیت به وجود آمده در بازار ارز، مقایس��ه این دو خودرو کمی س��خت 
شده است. تا قبل از نوسانات ارزی مزدا 3 با اختالف 15 تا 20 میلیون تومانی باالتر 
از سراتو بود، اما در حال حاضر این اختالف به باالی 50 میلیون رسیده است. با این 
شرایط ش��ما کدام یک از این دو محصول را انتخاب می کنید؟ مزدا 3 باکیفیت تر و 

گران ش��ده یا س��راتو با قیمت مقرون به صرفه تر؟
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اخـبـار داخـلـیدی ماه 97

انتشار جدیدترین گزارش ارزشیابی کیفی خودروها

افت پنجاه درصدی تولید خودرو ، نس�بت به آبان ماه س�ال گذش�ته اعالم ش�د 

B30  و هاوالH2  در جمع 4ستاره ها
شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران وضعیت کیفیت 38977 دستگاه خودرو 
تولید شده در آبان ماه 1397 را اعالم کرد. براساس گزارش منتشر شده ازسوی این 
شرکت در آبان ماه 1397 تعداد 38977 دس��تگاه خودرو تولید شده که 99 درصد 
از حجم تولیدات به خودروهای گروه س��بک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه 
سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل 49 مدل خودرو 
درگروه سبک و 12 مدل در گروه سنگین هستند. درگروه سبک و در بخش وانت  و در 

سطح قیمتی 1 خودرو وانت نیو پیکاپ فوتون و در سطح قیمتی 2 خودرو وانت تندر 
با اخذ 3 ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه 
به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که در بخش سواری و در سطح قیمتی 
1 خودروهای پژو 2008 و گرند ویتارا، در س��طح قیمتی 2 خودروهای کیا س��راتو، 
 30B2، در سطح قیمتی 3 خودروهایH و هاوال Accent 20 ، هیوندایi هیوندای
و چانگان 35CS، در س��طح قیمتی 4 خودروهای رنو س��اندرو اتوماتیک، تندر 90 
پالس اتوماتیک، تندر 90 پالس، پژو 207 اتوماتیک، پارس تندر و پژو 207 با اخذ 4 
ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود 
اختصاص دادند. هم چنین درگروه خودروهای س��نگین و در بخش باری کامیونت 
ایسوزو K75NPR، کامیونت هیوندای HD65، کشنده ولوو 500FH و کشنده 
اسکانیا 450R با اخذ 4 س��تاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت 
داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. این درحالی است که در بخش مسافری 
هم ون مسافری وانا و اتوبوس بین شهری اسکانیا درسا با اخذ 4 ستاره کیفی باالترین 

کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

درحاشیه افتتاح مراکز جدید معاینه فنی در تهران اعالم شد
اجرای مرحله سوم طرح کاهش در آینده نزدیک

شهرداری تهران مدتی است که در راستای طرح کاهش آلودگی هوای پایتخت 
سخت گیری های ش��دیدی را درباره خودروهای بدون معاینه فنی به کار گرفته 
اس��ت و جریمه روزانه 50 ه��زار تومانی را ب��رای آنها درنظرگرفته اس��ت. این 
درحالی اس��ت که یکی از ایرادات وارده به طرح کاهش، کمب��ود مراکز معاینه 
فنی در س��طح تهران بود و این نق��ص، اعتراضات فراوانی را به همراه داش��ت. 
درهمین راستا شهرداری تهران مراکز معاینه فنی شهدای زمان آباد و چیتگر و 
واحد 4 و 5 سیار معاینه فنی را افتتاح کرد. درحاشیه افتتاح این مراکز، »سید 
نواب حس��ینی منش« مدیرعامل مراکز معاینه فنی تهران گفت:  »به زودی فاز 
س��وم طرح کاهش در ش��هر تهران که برخورد با خودروهای فرسوده و آالینده 
اس��ت، آغاز می شود.« حس��ینی منش با اش��اره به اجرای طرح کاهش در شهر 
تهران اعالم کرد: »علی رغ��م اینکه در مراکز معاینه فنی بس��یار س��ختگیرانه 
برخورد می کنیم، ول��ی رضایت مندی ش��هروندان در این ح��وزه افزایش پیدا 
کرده است. فاز اول و دوم طرح کاهش آغاز شده است و به زودی فاز سوم آن که 
برخورد با خودروهای فرسوده و کاربراتوری است، اجرایی می شود.« این مقام 
مسئول با اشاره به اینکه مش��کل زمین برای احداث مرکز معاینه فنی در شهر 

تهران وجود دارد،  گفت: » در این خصوص خطوط س��یار معاینه فنی را در شهر 
تهران راه اندازی کرده ایم و ش��هروندان می توانند از این مراکز اس��تفاده کنند 
و از س��ویی دیگر نیز برای کاهش صف های معاینه فنی ش��هروندان می توانند 
به صورت اینترنتی نوبت بگیرند که آبان ماه امس��ال 220 ه��زار خودرو معاینه 
فنی دریاف��ت کردند.« به گفته مدیرعام��ل مراکز معاینه فنی تهران بیش��ترین 

آالیندگی را خودرو وانت نیس��ان ایجاد می کند که هنوز در حال تولید اس��ت. 

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید

وزارت صنع�ت، معدن وتجارت ب�ا ارائه گزارش�ی آمار تولی�د خودروهای 
سواری درکشورمان طی آبان ماه سال جاری را منتشر کرد. آمار منتشرشده 
ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد میزان تولید 
خودروهای سواری در آبان ماه امسال کمتر از نصف تولید صورت گرفته در 
مدت مشابه سال گذشته بوده است. بر این اساس، میزان تولید خودروهای 
سواری در آبان ماه امسال 58.2 درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 
کاهش پیدا کرده و از 12۶ هزار و 135 دس�تگاه به 52 هزار و ۷23 دستگاه 
رس�یده اس�ت. طبق آمار مقایس�ه ای ماهانه تولید انواع خ�ودرو، آبان ماه 
امسال میزان تولید خودروهای سواری در شرکت صنعت خودرو آذربایجان 
به صفر رس�یده و بعد از آن می�زان تولی�د در ش�رکت های کارمانیا، گروه 
صنعتی ایران خودرو، گروه خودروس�ازی س�ایپا و گروه بهمن به ترتیب با 
۷4.5، ۶1.2، 59.3 و 21.2 درصد کاهش، بیش�ترین میزان افت تولید را در 
میان سواری س�ازان داخلی داش�ته اس�ت. آمارهای صمت نشان می دهد 
تعداد خودروهای سواری تولیدشده در شرکت های کارمانیا، گروه صنعتی 
ایران خودرو، گروه خودروسازی س�ایپا و گروه بهمن در آبان ماه امسال به 
ترتیب 40، 23 هزار و 499، 22 هزار و ۶28 و 89۷ دستگاه بوده است. طبق 

این آمار میزان تولید خودرو س�واری در شرکت س�ازه های خودرو دیار در 
آبان ماه س�ال های 9۶ و 9۷ صفر بوده و تغییری نداشته است. در این میان، 
شرکت کرمان موتور تولیدکننده ای است که میزان تولید خودرو سواری در 
آن در آبان ماه امسال نس�بت به آبان ماه 139۶، معادل 31.9 درصد افزایش 
داش�ته و از 20۶4 دس�تگاه به 2۷23 دستگاه رسیده اس�ت. هم چنین در 
آبان ماه امس�ال تولید ان�واع خودرو س�واری در ریگان خودرو آغاز ش�ده 
و از صفر دس�تگاه در آبان ماه سال گذشته به 313 دس�تگاه رسیده است.
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نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم شد
رشد 3 برابری شکایت های خودرویی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد تعداد شکایت های 
خودرویی مردم در سراس��ر کشوردر س��ال 96 دو هزار و 67 مورد بود اما در 9 ماه 
گذشته امسال با رشد سه برابری تا این مقطع از سال به 6 هزار و 366 مورد رسیده 

است. »یداهلل صادقی« با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
مرجع دریافت و رسیدگی به شکایت های خودرویی شهروندان در کل کشور است، 
در این باره گفت: »سال گذش��ته باوجود انجام واردات و تولید خودرو، با مشکالت 
کمتری در بازار خودرو همراه بودیم. این درحالی است که امسال باتوجه به موضوع 
منع واردات، عدم ایفای تعهدات کامل واردکنندگان و افت تولید خودرو، شکایت 
خودرویی به طور چش��مگیری افزایش پیداکرده اس��ت.« رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران اعالم کرد که از مجموع هشت هزار و 433 شکایت 
خودرویی سال های 96 و 97، چهار هزار و 700 مورد به تشکیل پرونده منجر شده 
است و تبدیل شکایت ها به پرونده به این معناست که در فرآیند رسیدگی، تخلف 
شرکت های خودروساز یا عرضه کننده احراز و پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال 
شده اس��ت. به گفته صادقی یک هزار پرونده ش��کایت های خودرویی هم اینک در 
دست بررس��ی اس��ت که طی هفته آینده به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم چنین گفت: »موضوع دو 
هزار و 733 پرونده ش��کایت، خارج از تعهدات قراردادی بین خریدار و فروش��نده 
تلقی و به دلیل وارد نبودن شکایت، این پرونده ها مختومه و کنار گذاشته شده اند.« 
صادقی عمده تخلف های خودرویی را ایفای نک��ردن تعهدات و مطالبه وجه اضافه 

بر تعهدات ش��رکت های خودرویی اعالم کرد.

غرامت دوهزار میلیاردی غیرواقعی بیمه ها برای سوانح رانندگی

 جمع آوری گیت های اخذ عوارض در آزادراه ها 
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از جمع آوری گیت های اخذ عوارض 
در آزادراه ها خبر داد. »امیر امینی« معاون وزیر راه و شهرس��ازی در نشست خبری سومین 
نمایشگاه حمل ونقل با اشاره به اینکه تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل ونقل به عنوان پایه 
حل مشکل تامین منابع این بخش خواهد بود، گفت: »این صندوق تامین ناوگان، بیمه و تضمین 
سرمایه گذاری و احداث زیرساخت های حمل ونقلی طراحی شد و اجازات خاصی در اساسنامه 
گرفته شده تا بتواند به تامین زیرساخت ها و توسعه راه ها و نگهداری آنها کمک کند. انتشار اوراق 
ارزی توسط دولت یکی از مشکالت ما بود که این اجازه در صندوق توسعه حمل ونقل اخذ شده 
که پس از اجرایی شدن ساختار تشکیالتی این صندوق، با ماهیت و ساختار توانمند می تواند 
به صورت فعال در عرصه حمل ونقل در راستای حمایت از بخش خصوصی ورود قوی داشته 
باشد. معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع درباره سرمایه گذاران این پروژه هم گفت: »الکترونیکی 
کردن و جمع آوری عوارض آزادراه ها یکی از برنامه هایی است که امسال عملیاتی می شود. بیش 
از 8 سال است که وزارت راه به دنبال پیاده سازی ETC بود. این کار زمانی با بانک مسکن آغاز 
شد، اما به دلیل چند مشکل که یکی از آنها فرار پرداخت بود، ادامه پیدا نکرد. با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی شرکتی بی ال تی ایجاد شد، این سیستم تمام گیت های آزادراهی را جمع آوری 
می کند.« اواخر آذرماه در آزادراه تهران-ساوه نمونه آزمایشی این گیت ها اجرا شد و در مرحله 

آزمایش نرم افزار قرار دارد.

رئیس کل بیمه مرک��زی ایران اعالم کرد که ش��رکت های بیمه ای س��االنه 98 
هزار میلیارد ریال غرامت ناشی از س��وانح رانندگی پرداخت می کنند که حدود 
20 درصد این غرامت ها غیر واقعی و تحمیل متقلبانه اس��ت. به گفته »غالمرضا 

س��لیمانی امیری«، کارشناس��ی مازاد و تصادف��ات خودس��اخته دو روش مهم 
تحمیل غرامت های غیرواقعی به ش��رکت های بیمه ای هس��تند. رئیس کل بیمه 
مرکزی ایران در جمع خبرنگاران درباره راهکارهای جلوگیری ازضرر و زیان های 
اینچنینی بیمه ها گف��ت: »با ص��دور بیمه نامه های الکترونیکی ش��خص ثالث و 
نصب دستگاه های س��خت افزاری و نرم افزاری سنجش س��وانح درون خودرویی 
می توان ضرر و زیان ش��رکت های بیمه ای از محل غرامت های بیمه ای را کاهش 
داد. سلیمانی تحقق این راهکار را به نفع بیمه گذار دانست و گفت: »با اجرای این 
طرح، بیمه گذاران به دلیل عدم الزام به ارائه مدارک سخت گیرانه به شرکت های 
بیمه ای برای دریافت غرامت منتفع می شوند و این پرداخت ها تسریع می شود.« 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران هم چنین در مورد اجرای طرح انتقال بیمه شخص 
ثالث به خودرو یا راننده هم گفت: »این طرح از سوی بیمه مرکزی به کمیسیون 
اجتماعی دولت ارسال ش��د و پس از تایید در این کمیس��یون برای تایید نهایی 
به هیات دولت می رود. با تصویب نهایی این طرح از س��وی هیات وزیران و ابالغ، 
ش��رکت های بیمه ای این طرح را عملیاتی می کنند، به طوری که بیمه ش��خص 
ثالث پس از فروش خودرو به خودرو و یا راننده قابل انتقال خواهد ش��د. به گفته 
س��لیمانی، با اجرایی ش��دن این طرح تمام مزایای بیمه ش��خص ثالث از جمله 

تخفیف بیمه ای به راننده و یا خودرو خواهنده منتقل می ش��ود.
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آغاز بازرسی استانداردهای 85گانه خودرویی 

وضعیت قیمت سوخت در بودجه سال 98ایرانی 
ثبات بنزین، افزایش گازوئیل

در اولین روزهای دی ماه، حس��ن روحانی بودجه پیش��نهادی دولت برای سال 98 
را به مجلس شورای اس��المی ارائه کرد. یکی از دغدغه های مهم قبل از ارائه بودجه 
درباره وضعیت قیمت س��وخت بود که به نظر می رسد شاهد رش��د آنچنانی در این 
زمینه نخواهیم بود. دولت در الیحه بودجه س��ال 98 که به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کرده در بخش جدول ش��ماره 5 )درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و 
واگذاری دارایی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا 1398( در ماده واحده 
الیحه بودجه، خواس��تار افزایش 20 درص��دی قیمت هر لیتر نف��ت گاز )گازوئیل( 
ش��ده اس��ت. در این بند از الیحه بودجه، درآم��د حاصل از افزای��ش 20 درصد به 
قیمت ه��ر لیتر نفت گاز، 10 هزار و 789 میلیارد ریال پیش بینی ش��ده اس��ت. این 
درحالی است که  به نظر می رس��د برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. 
»غالمرضا تاجگردون« رییس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در 
این باره اعالم کرد که س��ال جاری و آینده تصمیمی مبنی ب��ر افزایش قیمت بنزین 
و س��همیه بندی وجود ندارد. این نماین��ده مجلس و عضو ش��ورای عالی اقتصادی 
قوای سه گانه گفت: »در س��ال جاری و آینده تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و 
سهمیه بندی وجود ندارد، اما دولت استفاده از کارت سوخت را شروع کرده و کارت 
س��وخت ابزار مهمی برای کنترل مصرف است. رییس کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس ش��ورای اس��المی، با بیان اینکه کنترل مصرف به معنای افزایش 
قیمت نیست، اعالم کرد: »ش��اید دولت کنترل مصرف را در اوایل سال آینده شروع 

کند، اما این موضوع به معنای افزایش قیمت نیس��ت.«

تشکیل کارگروه ترخیص خودروهای در 
گمرک مانده

مدت هاس�ت گفته می ش�ود ک�ه پرونده حقوق�ی ترخی�ص خودروهای 
خارج�ی در گم�رک در راهروه�ای پاس�تور در ح�ال دست به دس�ت 
ش�دن اس�ت و این درحالی اس�ت که اس�حاق جهانگی�ری، معاون اول 
رئیس جمهور خطاب به مدیران دس�تگاه های اجرایی کش�ور گفته است 
ک�ه »کاالهای انباشته ش�ده در بن�ادر باید به س�رعت تعیی�ن تكلیف و 
ترخیص ش�وند« از ابتدای س�ال تاکن�ون 14 هزار خ�ودرو خارجی در 
گمرکات خ�اک می خورد که با س�رد و گرم ش�دن هوا، س�رمایه های 5 
هزار میلیارد تومانی م�ردم در حال از بین رفتن اس�ت. در همین رابطه 
سرپرس�ت س�ازمان توس�عه تجارت ایران درباره وضعیت خودروهای 
دپوش�ده در گمرک گفت: »کار گروهی از س�وی وزارت اقتصاد، صمت، 
گمرک و س�ازمان تملیكی تشكیل ش�ده تا درباره خودروهای دپوشده 
در گمرک تعیین تكلیف ش�ود. ممكن اس�ت ب�رای ترخیص خودروهای 
دپوش�ده در گمرک برخی مقامات موضع هایی را مط�رح کنند، بنابراین 
این موضوع در دس�تور کار ما قرار دارد.« به گفته »محمدرضا مودودی« 
اقدامات قابل توجهی ب�رای ترخیص خودروهای وارداتی دپوش�ده در 
گمرک انجام ش�ده که با تش�كیل این کارگروه قرار اس�ت ب�ه ترخیص 
کاالهای دپوش�ده سرعت بخشیده ش�ود. س�رمایه های دپوشده مردم 
مدت هاست که در گمرک در حال خاک خوری است و گفته می شود هنوز 
ابالغیه جدیدی به گمرک اعالم نشده است. هم چنان باید برای ترخیص 

خودروها منتظر دس�تور مقامات اجرایی ماند.

مطابق برنامه زمان بندی اعالم ش�ده از س�وی س�ازمان ملی اس�تاندارد 
ایران برای خروج خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت از خطوط تولید، 
بازرسی اس�تانداردهای 85 گانه خودرویی از روز شنبه اول دی ماه آغاز 
ش�د. جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد از حدود 
15 س�ال پیش مطرح و در آغاز 11 اس�تاندارد به طور اجباری اعالم ش�د 
که پس از مدتی به ۶3 مورد رس�ید و از اول دی ماه ب�ه 85 مورد افزایش 
یافت. فرصت زمانی خودروسازان برای اجرای این استانداردها در حالی 
از تاریخ اعالم شده به پایان رس�ید که در ماه های گذش�ته برخی دست 
اندرکاران صنعت خودرو باتوجه به تحریم های یک جانبه آمریكا، درباره 
اجرای این اس�تانداردها ابهام داش�تند. این درحالی است که مسئوالن 
س�ازمان ملی اس�تاندارد ایران معتقدند ش�رایط اقتصادی، سیاس�ی یا 
تحریم ها از موضوع استاندارد متفاوت اس�ت؛ یعنی استانداردها همگام 
با پیش�رفت های روز جهان از نظر کمی و کیفی رشد می کند و هر چه نیاز 
و دانش روز جوام�ع افزایش می یاب�د، تدوین اس�تانداردهای جدید نیز 
ضروری می شود. »نیره پیروزبخت«، رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
در این باره گفت: »در بررس�ی اس�تانداردها ش�رایط روز جامعه را لحاظ 
می کنیم؛ شاید نتوان با سرعتی که الزم اس�ت کارخانه های تولیدکننده 
خودرو را به سمت استانداردهای یاد شده س�وق داد. همه خودروسازان 
برنامه های خود را در این زمینه اعالم کرده اند، ام�ا اگر نتوانند در مهلت 
تعیین ش�ده مطابق برنامه اقدام کنند از تولید خودروهای غیراستاندارد 
آنها جلوگیری می شود.« اما شاید مشكل اصلی در این باره به خودروهای 

پیش فروش ش�ده برگردد. پیروز بخت در این باره هم اعالم کرد: »برنامه 
پیش فروش خودروه�ا تا زمانی که مورد تایید س�ازمان ملی اس�تاندارد 
باش�د، مش�كلی ندارد و خودروهای تحویلی به مردم برای شماره گذاری 
مش�كلی نخواه�د داش�ت.« نمونه گی�ری و آزم�ون خودروه�ا درحالی 
توسط بازرس�ان اس�تاندارد آغاز ش�ده اس�ت که برخی از خودروها نیز 
نیازمند آزمون ه�ای خارجی اس�ت و باید به خارج از کش�ور فرس�تاده 
ش�ود که این امر توس�ط برخ�ی از خودروس�ازان درحال انجام اس�ت.
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گرندپری]بریتانیا]]]
همان گونه که مطلع هستید، سال 2019 آخرین سالی است که پیست سیلوراستون قرار 
است میزبان رقابت های فرمول یک در بریتانیا باشد. اما گرندپری بریتانیا 2018 نشان 
داد که این اتفاق بس��یار تلخی برای فرمول یک خواهد بود و خداحافظی با این پیست 

تاریخی برای هواداران فرمول یک سخت خواهد بود.
در ابتدا ما با یک تعیین خط فوق العاده هیجان انگیز مواجه ش��دیم به طوری که فقط 
0.098 ثانیه نفرات اول تا سوم )لوییس همیلتون، سباستین فتل، کیمی رایکونن( را در 

تعیین خط از یکدیگر جدا می کرد.
لوییس همیلتون در پی کسب رکورد شش��مین پیروزی خود در پیست خانگی بود. اما 
این رویا پس از شروع مسابقه به سرعت بر باد رفت. همیلتون ابتدا در استارت مسابقه از 
سباستین فتل عقب افتاد و سپس در ادامه برای جبران استارت ضعیف خود، با کیمی 
رایکونن برخورد کرد که منجر به اس��پین ش��دن مرد انگلیسی ش��د. همیلتون به رده 

هجدهم سقوط کرد و مجبور شد که همه چیز را دوباره از نو شروع کند.
تنها بعد از 11 دور همیلتون خود را به رده شش��م رس��اند و پس از دو حادثه ای که در 
پیست رخ داد و منجر به فراخوانی ماشین ایمنی برای هر دو رخداد شد، همیلتون آماده 

بود تا جنگ سخت خود را با نفرات برتر مسابقه آغاز کند.
اولین ماشین ایمنی هنگامی به پیست آمد که مارکوس اریکسون راننده تیم سائوبر در 
پیچ 1 که پیچی تخته گاز است، با DRS باز و با سرعت 190 مایل بر ساعت )حدود 306 
کیلومتر بر ساعت( تصادف کرد. مارکوس اریکسون در این تصادف وحشتناک صدمه ای 
ندید، اما این حادثه باعث ایجاد اتفاقی جالب در مسابقه شد. هر دو تیم ردبول و فراری 
راننده های خود را برای تعویض الستیک به منطقه سرویس فراخواندند، درحالی که تیم 

مرسدس رانندگان خود را در پیست نگه داشت تا رده ای از دست ندهند.
قبل از اتفاقات و نبرد هیجان انگیز اواخر مس��ابقه، ما ابتدا شاهد جنگی تمام عیار میان 
کیمی رایکونن )به دلیل برخورد با لوییس همیلتون 10 ثانی��ه پنالتی دریافت کرد( و 

مکس ورشتپن در پیچ های بروکلندز و الفیلد بودیم.
دومین س��یفتی کار زمانی به پیس��ت آمد که برخوردی میان کارلوس س��اینز و رومن 
گروژان در پیچ Copse رخ داد. لذا بعد از خارج شدن ماشین ایمنی، والتری بوتاس که 
الستیک های کهنه تری نسبت به سباستین فتل داش��ت، نتوانست در مقابل حمالت 
سباستین فتل کاری از پیش ببرد و سباستین فتل رهبری مسابقه را در دست گرفت و 

بوتاس نیز بالفاصله به جایگاه چهارم سقوط کرد.
در نهایت همیلتون نیز توانست از کیمی رایکونن عبور کند و بدین ترتیب سباستین فتل 

در خانه لوییس همیلتون به پیروزی رسید.
گرندپری]برزیل]]]

لوییس همیلتون پیش تر در مس��ابقه مکزیک توانس��ته بود پنچمین قهرمانی خود را 
کس��ب کند، اما هنوز تکلیف قهرمانی تیمی مشخص نش��ده بود. فراری ها برای بقا در 
جدول قهرمانی تیمی نیاز داشتند تا این مسابقه را با حداقل 13 امتیاز بیشتر نسبت به 

مرسدس ترک کنند.
مرسدس، فراری و ردبول هرسه دارای استراتژی های مختلفی بودند، اما چند مسابقه 
ای بود که ردبول پیشرفت فوق العاده ای نس��بت به اوایل فصل کرده بود و مخصوصا با 

وجود مکس ورشتپن بالی جان دو تیم فراری و مرسدس شده بود.
او )ورش��تپن( قبل از اینکه به راحتی با عبور از والتری بوتاس به رده دوم مسابقه برسد، 
کیمی رایکونن و سباس��تین فتل را پشت س��ر گذاش��ته بود. نفر بعدی در رادار مکس 
ورشتپن، لوییس همیلتون بود. مکس ورش��تپن پس از مدتی در رده اول مسابقه قرار 
داشت و می توانست با برد در این مسابقه و پیروزی که در مسابقه مکزیک کسب کرده 

بود، برای اولین بار دو مسابقه پشت سر هم را پیروز شود.
اما ورشتپن در آینه اتومبیل خود، استبان اکون رقیب قدیمی خود در رقابت های فرمول 

3 را دید که با داشتن الستیک های نوتر در تالش برای آنلپ کردن خود بود.
س��رانجام این دو در پیچ دوم به یک دیگر برخورد کردند و ورش��تپن تنها با خشم می 

مـسـابـقـه

5 گراندپری پرهیجان فصل 2018

مسابقه
پرونده فصل 2018 رقابت¬های فرمول یک باوجود تمام فراز و نش�یب و هیجانات خود با پنجمین قهرمانی لوییس همیلتون در 

فرمول یک بس�ته ش�د. نگاهی داریم به 5 مس�ابقه¬ای که در فصل 2018 هیجان¬انگیزتر و برتر از س�ایر مس�ابقات بودند.



19

توانس��ت عبور همیلتون از او و باز پس گیری رهبری مسابقه را 
نظاره کند. این یک پایان تلخ برای مکس ورشتپن بود، اما پس از 
آن ورش��تپن با اتومبیل RB14 آسیب دیده خود تالش بسیاری 

برای رسیدن به همیلتون و مقامی که در دستان او بود کرد.
فاصله چهار نفر اول در مسابقه برزیل فقط 5.2 ثانیه بود و در انتها، 
دنیل ریکاردو نیز توانس��ت خود را به رده چهارم برساند و کیمی 

رایکونن نیز در نهایت به مقام سوم رسید.
گرندپری]آلمان]]]

مسابقه ای که غم و شادی در آن روبه روی یک دیگر قرار گرفتند. 
لوییس همیلتون پس از خرابی اتومبیل خود در مرحله اول تعیین 
خط، عمال هیچ شانس��ی برای پیروزی خود در این مسابقه نمی 
دید. اما سباستین فتل که پول پوزیشن مسابقه را کسب کرده بود، 
در صدد بود تا بتواند برای اولین بار در پیس��ت هوکنهایم رینگ 

آلمان طعم پیروزی را بچشد و صدرنشینی خود را تداوم بخشد.
اما هرچه از مس��ابقه بیشتر می گذشت، سباس��تین فتل بیشتر 
ناامید می شد. تفاوت در اس��تراتژی دو راننده فراری باعث شد تا 
کیمی رایکونن در اواسط مسابقه صدرنشین شود و لذا سباستین 
فتل که در هوای کثیف کیمی رایکونن قرار گرفته بود، از عملکرد 

تایرهای خود و فرسوده شدن آنها شکایت داشت.
اما سرانجام تیم فراری پس از مکالمه رادیویی طوالنی که با کیمی 
رایکونن داشت، او را مجاب کردند تا به سباستین فتل راه دهد و 
در حالی که به نظر می رسید همه چیز مرتب است، ناگهان باران 

کوچکی شروع به بارش کرد و نتیجه مسابقه را تغییر داد.
سباستین فتل که با نفر دوم فاصله زیادی داشت و به راحتی می 
 Sachs Kurve توانس��ت پیروز این مسابقه باش��د، ناگهان در
کنترل اتومبیل خود را از دس��ت داد و در مقابل چشم هواداران 
خود با دیواره پیس��ت برخورد کرد. یک خ��روج غیرقابل باور از 

مسابقه برای سباستین فتل!
برخی قسمت های پیست خشک و برخی قسمت ها خیس بودند 
و همین اتفاق باعث شد تا برخی تیم ها شرایط برای تعویض الستیک را سبک و سنگین 
کنند. در قسمتی از مس��ابقه تمام الستیک ها در اتومبیل ها اس��تفاده شده بود. حتی 
الستیک فول وت که تیم تورو روسو در اتومبیل پیر گس��لی استفاده کرد. در حالی که 
والتری بوتاس و کیمی رایکونن برای تعویض الستیک به منطقه سرویس مراجعه کردند، 
لوییس همیلتون که خود را از رده چهاردهم به پیشتازان مسابقه رسانده بود، قصد داشت 
تا برای تعویض الستیک به منطقه س��رویس مراجعه کند که با پیام رادیویی سراسیمه 

ای مواجه شد که اتومبیل خود را در پیست نگه دارد.
س��پس لوییس همیلتون در ورودی منطقه س��رویس با بریدن خط پیت لین اتومبیل 
خود را در پیست نگه داشت و بدین ترتیب رهبری مس��ابقه را در پشت سیفتی کار در 

دست گرفت.
بعد از خروج سیفتی کار، لوییس همیلتون با بهره مندی از پیام رادیویی تیم به والتری 
بوتاس که مانع از حمله او به همیلتون شد، رده اول مسابقه را حفظ کرد و بدین ترتیب 
به پیروزی بزرگی دست یافت. الزم به ذکر است که همیلتون برای بریدن خط پیت لین 

جریمه ای دریافت نکرد.
همیلتون که با 9 امتیاز کم تر نس��بت به فتل در گرندپری آلمان شرکت کرده بود، در 

نهایت این گرندپری را با 17 امتیاز بیشتر از او ترک کرد.
گرندپری]آمریکا]]]

کیمی رایکونن باالخره بعد از مدت ها پیروز شد!
با وجود اینکه لوییس همیلتون مسابقه را از رده اول شروع می کرد و سباستین فتل از 
رده پنچم و هم چنین اینکه سباستین فتل در همان دور اول به رده پانزدهم سقوط کرد، 
همه گمان می کردند که جنگ قهرمانی به انتهای خط رسیده است، اما این گونه نشد. 
در نهایت، کیمی رایکونن که خبر جدایی او از فراری در پایان فصل 2018 تایید ش��ده 

بود، بعد از 2044 روز توانست پیروز یک مسابقه شود.
در ابتدا کیمی رایکونن که مسابقه را از رده سوم استارت می زد، توانست رهبری مسابقه 
را در دس��ت گیرد و در ادامه نیز لوییس همیلتون که به دنبال کسب پنجمین قهرمانی 

خود بود را پشت سر خود نگه دارد.
هیجان و تنش در مسابقه از جایی ش��دت یافت که کیمی رایکونن، لوییس همیلتون و 
مکس ورشتپن که خود را از رده پانزدهم به سوم رسانده بود، هرسه در تالش برای کسب 
پیروزی در مسابقه بودند. در دورهای پایانی مسابقه نبردی بسیار نزدیک میان این سه 

راننده شکل گرفته بود و حقیقتا این نبرد، یکی از هیجان انگیز ترین ها در فصل 2018 
فرمول یک است. اما اتفاقات دیگری نیز رخ داد.

دنیل ریکاردو بار دیگر بر اثر مشکل قابلیت اطمینان موتور اتومبیل از مسابقه کنار کشید. 
سباس��تین فتل در دور اول دوباره اسپینی دردناک داشت و مجبور ش��د باز هم از قعر 
خود را به صدرنشینان مسابقه برساند. هم چنین چارلز لکلرک، رومن گروژان و فرناندو 

آلونسو نیز از مسابقه کنار رفتند.
اما داستان این مسابقه در اینجا به پایان نرسید، چرا که بعد از اتمام مسابقه، استبان اکون 
و کوین مگنوسن به دلیل مسائل مربوط به سوخت اتومبیل از مسابقه کنار گذاشته شدند 
و جای خود را در رده های نهم و دهم به برندن هارتلی و مارکوس اریکسون دادند و در 
نهایت با سوم ش��دن لوییس همیلتون نتیجه قهرمانی فصل 2018 به مسابقه مکزیک 

موکول گشت.

گرندپری]آذربایجان]]]
باکو فوق العاده بود. بعد از مس��ابقه هیجان انگیز، دیوانه کنن��ده و غیرقابل پیش بینی  
که در سال 2017 در باکو برگزار شد، مس��ابقه فصل 2018 نیز به یکی از ماندگارترین 

مسابقات این فصل تبدیل شد.
بعد از شروع مسابقه، در حالی که اتومبیل ها فقط سه پیچ از پیست را طی کرده بودند، 
استبان اکون )به دلیل برخورد با کیمی رایکونن( و سرگی سیروتکین )برخورد با فرناندو 

آلونسو و نیکو هالکنبرگ( از مسابقه کنار رفتند.
نیکو هالکنبرگ نیز یکی دیگر از قربانیان این مسابقه بود و با برخورد به دیواره پیست از 
مسابقه کنار رفت. اما در دور 40 برخوردی شدید میان دو راننده ردبول رخ داد. مکس 
ورشتپن که توانس��ته بود با آندرکات کردن ریکاردو در رده چهارم قرار گیرد، با دفاعی 

دیرهنگام در برابر سبقت ریکاردو، موجبات برخورد دو اتومبیل ردبول را فراهم کرد.
رومن گروژان پشت سر ماشین ایمنی تصادف کرد و والتری بوتاس نیز در 3 دور مانده به 
پایان مسابقه، در حالی که با یک پیت استاپ کمتر در پی کسب اولین پیروزی فصل خود 
بود، با قطعه ای که از تصادف دنیل ریکاردو و مکس ورشتپن در پیست مانده بود، برخورد 
کرد و بدین ترتیب با پنچر شدن اتومبیل خود از مسابقه کنار رفت. سباستین فتل نیز 
که قصد سبقت از بوتاس بعد از شروع مس��ابقه در هنگام خروج سیفتی کار را داشت، با 

قفل کردن الستیک های خود در پیچ 1 شانس پیروزی در این مسابقه را از دست داد.
برنده خوش شانس این مسابقه لوییس همیلتون بود که به همراه کیمی رایکونن در رده 

دوم و به ویژه سرجیو پرز در رده سوم روی سکوی مسابقه رفتند.
چارلز لکلرک نیز با کسب رده ششم در این مس��ابقه نام خود را بر سر زبان ها انداخت و 
فرناندو آلونسو نیز که پس از برخورد ابتدای مسابقه با سرگی سیروتکین و پنچر شدن 
اتومبیل خود توانس��ت عمال یک نصفه اتومبیل را با مهارت کامل به منطقه س��رویس 

برساند، برای سومین مسابقه متوالی رده هفتم را کسب کرد.
باکو 2018 مس��ابقه ای بود که قطعا برای س��ال ها از ذهن طرفداران فرمول یک پاک 

نخواهد شد.
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سـلـبـریـتـیدی ماه 97

گران ترین کلکسیون های خودرو 
در دست این افراد

 ماجرای جالب روان آتکینسون و مک الرن
»روان سباستین اتکینسون«، کمدین معروف انگلیسی را کسی به این نام نمی شناسد. 
اما نام »مستربین« شهرت زیادی در سراسر دنیا دارد. این کمدین انگلیسی با حرکات 
ش��یرین و به یادماندنی، نویسنده 
هم هس��ت و بخش زیادی 
از آثار ش��ناخته شده 
اش مانند همین 
داستان شهای 
بین  مس��تر
را خ��ودش 
می نویس��د. 
یگ��ر  ز با
خته  ش��نا
شده شخصیت 
کمدی مستربین 
عالقه زی��ادی به 
و  دارد  ماش��ین 
حت��ی مجموعه ای 
از ماشین های قدیمی و 
گران قیم��ت را جمع آوری 
ک��رده اس��ت. ه��ر از گاهی هم 
اتفاقاتی برای خودروهای مستربین 
می افتد که نامش در رسانه ها خبرساز 

می شود.
او چن��دی پی��ش اقدام ب��ه ح��راج خودرو 
مع��روف تصادف��ی اش ب��ه قیمت هش��ت 
میلی��ون پوند ک��رد. مس��تربین، مک 
الرن F1  خود را در سال 1997، به 
قیمت 640 هزار پوند خریداری 

کرده بود.
ی��ن بازیگ��ر  ب��ه گفت��ه ا
63س��اله، او هرگ��ز ب��ه 
آن ب��ه عن��وان اتومبیلی 
س��ودآور نگاه نم��ی کرد. 
مستربین تا به حال دوبار 

این خودرو را در تصادف اوراق کرده که در یکی از این تصادف ها با دریافت 910 
هزار پوند غرامت از بیمه، رکورد انگلی��س را در پرداخت بیمه تصادف از آن خود 
کرده است. این خودرو هر دوبار به کارخانه فرستاده شده و با تعمیر اساسی و در 

س��المت کامل به صاحبش بازگردانده ش��ده اس��ت.
مس��تربین 41 هزار مای��ل )نزدیک 66 ه��زار کیلومتر( مس��افت را نیز با آن طی 
کرده است. تصادف نخست در س��ال 2009 و دومی در سال 2011 بود. در این 
تصادف اخیر، اتکینسون کنترل خودرو خود را در جاده ای لغزنده از دست داد و 
صدمه ای جدی به ماش��ین وارد کرد. تعمیر این خودرو یک ماه به طول انجامید.

به همین خاطر، یک تاج��ر خودرو در لندن در بیانیه فروش خودرو مس��تربین با 
اس��تقبال از خرید این خودرو، تبلیغی جانانه برای آن کرده است. دیوید کالرک 
که به تازگی ش��ریک کاری مس��تربین نیز ش��ده و مک الرن صادفی مستربین را 
خریده، می گوید: »اگر من قصد خرید خودرو کورس��ی را داش��تم، قطعاً خودرو 
آتکینس��ون را انتخاب می کردم چون با تاریخچه ای که پش��ت این خودرو قرار 

دارد، برای یک کلکس��یون، بس��یار جالب اس��ت.«
مک الرن F1 یک ماشین اسپرت است که توسط شرکت خودروسازی مک الرن 
طراحی و ساخته شده  است. در اصل یک مفهوم درک شده توسط گوردون موری 
است. او ران دنیس را متقاعد به برگشتن به پروژه کرد و وی را با گیتر استیونس 

برای طراحی خارجی ماش��ن درگیر کرد.

این سوپراسپرت بریتانیایی که همان خودرو قهرمان سال 1995 در مسابقه 24 
ساعته لمانز است، از جعبه دنده 6 سرعته دستی استفاده می کند.

مک الرن F1 با ثبت حداکثر س��رعت 387 کیلومتر بر س��اعت )391 کیلومتر بر 
ساعت در رکوردگیری غیررس��می( در زمان خود، س��ریع ترین خودرو خیابانی 

وقتی صحبت از ماشین به میان می آید، بحث آنقدر جذاب هست که تقریبا هیچ کس�ی نمی تواند بی تفاوت بماند. بی تفاوت 
ترین آدم ها به ثروت هم درونشان به داشتن یک خودرو بی نظیر عشق می ورزند. ثروتمندان هم به یک خودرو اکتفا نمی کنند 
و می خواهند بهترین کلكسیون خودرو را داشته باشند. حكایت ماش�ین حكایت متفاوتی هست. بیشتر آدم ها از رانندگی با 
سرعت چندان لذت می برند و اتومبیلی می خواهند که جنون سرعتشان را اقناع کند و از طرفی استاندارد هم باشد؛ یعنی آدم 
با خیال راحت گاز بدهد و مطمئن باشد سر نخستین پیچ، خودرو چپ نخواهد کرد و سرعت باال لذت رانندگی را برای همیشه 

از او نخواهد گرفت.
در این میان کلكسیون خودروهای هنرمندان سرشناس، ورزشكاران و به خصوص فوتبالیست ها بیش از دیگران مورد توجه 
قرار دارد. اما دیگرانی هم هس�تند که کلكسیون هایی از خودرو جمع آوری کرده اند که دس�ت کمی از چهره های سرشناس 

ندارد و حتی گران تر هم هستند.

تصویرسازی:امیرعلیزاده
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جهان بود. این خ��ودرو طراحی ها و فناوری های متع��دد و منحصر به فردی دارد 
که می توان به نکات زیر اش��اره کرد. س��بک تر و دارای یک س��اختار س��اده تر از 
خودروهای مدرن اس��پرت اس��ت. دارای یک صندلی در مرکز خودرو بوده و در 
پشت دو صندلی برای سرنشینان پشتی اس��ت. فراهم نمودن دید بهتر راننده به 
نس��بت صندلی های معمولی. در مجموع، 106 اتومبیل، ب��ا برخی از تغییرات در 

طراحی تولید ش��د.

مک الرن F1 دارای پیش��رانه 12 س��یلندر با حجم 6٫1 لیتر با بلوک آلومینیومی 
بود که توسط شرکت ب ام و ساخته ش��د. قدرت این پیشرانه 618 اسب بخار در 
دور موتور rpm 7400 اس��ت. محفظ��ه موتور برای انعکاس گرما با روکش��ی از 
طال پوشیده شده است تا به قس��مت فیبر کربنی بدنه آسیبی نرسد. گیربکس این 

خودرو نیز از نوع 6 س��رعته دس��تی بوده  اس��ت.
خودرو مک الرن F1 روان اتکینس��ون یکی از 64 خودرو خیابانی استاندارد مک 
الرن F1 بود. البته تمام نس��خه های تولیدی این مدل مک الرن به بیش از 100 
دستگاه می رس��د که ش��امل نمونه های LMS، GTS،   GTRS  و LM و پنج 
دس��تگاه نمونه پیش تولید اولیه است. اتکینس��ون می گوید که این مک الرن را 
برای س��رمایه گذاری نخریده بود و کیفیت و تفک��ر طراحی »گوردون موری« او 
را جذب آن کرده بود. خودرویی که به عنوان یک س��وپر اس��پرت برای استفاده 

روزانه او خریداری ش��ده بود.

آتکینسون 60 س��اله کمدین معروف انگلیسی در س��ال 1955 در دورهام متولد 
شد. والدینش کش��اورز بودند. برادر بزرگ تر او یک اقتصاددان برجسته معروف 
در اروپاس��ت. اتکینسون در دانش��گاه نیوکس��ل مهندس��ی الکترونیک خواند و 
سپس در رشته تئاتر ادامه تحصیل داد. او در س��ال 1991 ازدواج کرد و حاصل 
ازدواجشان دو فرزند شد. آتکینس��ون چندی پیش از همسرش جدا شد. او عالقه 
زیادی به ماش��ین دارد و کلکس��یونش هم تنها به آن مک الرن خبرساز محدود 
نمی شود. او حتی مجموعه ای از ماش��ین های قدیمی را جمع آوری کرده است. 
 ،MK7جگوار ،NSX در پارکینگ خانه اش خودروهای گران قیمتی مثل هوندا
آستون مارتینDB2، وینتج فورد فالکن، BMW328 و رولز رویز فانتوم کوپه 

نیز مشاهده می شوند.

سلطان حسن آل بولقیاه
با 20 میلیارد دالر ثروت، بزرگ ترین کاخ سلطنتی جهان از الماس و جام هایي از طالی 
ناب؛ سلطان حسن آلبوم هفت هزار ماشین، شامل 209 بی ام و از مدل های گوناگون، 
574 بنز از مدل های گوناگون، 452 فراری، 179 جگوار، 382 بنتلی، 134 کوئینگیگز، 
المبورگینی، استون مارتین و غیره در همین گوشه کنار دارد. خودروهای مفهومی که 
فقط به سفارش او ساخته شده اند، شامل فراری میتوس، جگوار پیتین فارینا، بنتلی، 
پورشه، کارما و گوئنیگ زگ هستند. آخر یکی نیست به این جناب سلطان حسن بگوید 

هفت هزار ماشین به چه کارت می آید؛ اما خب، »دارندگی و برازندگی.«

شیخ محمدبن حمدان آل نهیان
باز هم یک شیخ دیگر و کلکسیون افسانه اي ماشین هایش؛ شیخ حمد که به علت تنوع 
طلبی به »شیخ رنگین کمانی« مشهور هس��ت، آلبومي بزرگ از خودروهای رنگارنگ 
دارد؛ مشابه آن آلبوم هفت مرسدس بنز کالس هست که همانند رنگین کمان در هفت 
رنگ جذاب موجود هس��ت. او که به مدل های غول پیکر هم عالقه دارد، چند کامیون 

معدن مرسدس، جیپ و داچ نیز دارد.

جی لنو
مجری برنامه تلویزیونی »تونایت شو«، روی دس��ت همکارانش، کسانی همچون اُپرا 
وینفری بلند شده و با آلبوم 200 خودرو، برای خودش اسمی به هم زده هست. آلبوم 
او بیش��تر مدل های کالسیک را ش��امل هس��ت. او وقت زیادی صرف کرده است که 
ماش��ین هاي موردعالقه اش، از کالس��یک تا امروزی، را جمع کند. از بیکر الکتریکی 
1909 گرفته تا بنتلی هش��ت لیتری 1931، استنلی اس��تیمر 1909، فانتوم 1934، 
داس��نبرگ ایکس مدل 1927 و هیسپانوس��ویزا 1925 در آلبوم او وجود دارد. او گه 
گاهی نمایش��گاهی از خودروهای خود را برای نمایش عموم برپا می کند که حسرت 
همگان را برمی انگیزد. دیدنی هست که یک مجری می تواند این قدر ثروتمند باشد که 

کلکسیونی از خودروهاي گران قیمت برای خودش تهیه کند.

کن لینگن فلتر
جناب آقای کن رییس شرکت مهندس��ی »لینگن فلتر« آمریکاست و در جمع آوری 
مدل های کالسیک ماش��ین با جی لنو رقابتی نزدیک دارد. گرچه او در آلبوم خود 20 
المبورگینی، 150 مدل عضالنی آمریکایی کوروت، ماستنگ، بوگاتی و پورشه دارد که 
آن ها را در گاراژی به وسعت 12 هزار مترمربع نگه داری می  کند. فکر می کردیم فقط 
این جا چشم و هم چشمی وجود دارد، اما چش��م و هم چشمی میلیاردرها، میلیاردها 

دالر برایشان آب می خورد.

موکش دیروبای آمبانی
و باز هم رس��یدیم به جناب آمبانی؛ ثروتمندترین مرد هندوستان. نه تنها بزرگ ترین 
عمارت ش��هر بمبئی و گران ترین منزل جهان را دارد، شاید آلبوم خودروهاي اروپایی 
اش به 168 مدل و ش��اید هم بیش��تر برس��د. در گاراژ او می توان انواع بنتلی، میباخ، 

بوگاتی، مرسدس و چند پورشه را شمرد.

جرارد لوپز
لوپز رییس شرکت لوکزامبورگی Genii و MamGrove هست که از فناوری شبیه 
به اسکایپ برخوردار هست. او مدیر تیم فرمول یک لوتوس نیز هست و می توان عالقه 
او به ماشین را از مدل های دسته باالی ماشین هاي انگلیسی و مدل های اسپرتی هم 

چون پورشه و پژو و بوگاتی که در گاراژش قرار دارد، متوجه شد.

دیمیتری لوماکوف
باالخره در روسیه نیز یک نفر پیدا شد که جنون خودرو داشته باشد؛ پیش از این اشاره 
کردم که جنون خودرو ملیت و س��ن و سال نمی شناس��د و همه گیر است. دیمیتری 
لوماکوف که ادام��ه دهنده عالقه خانوادگی اش اس��ت، ب��ه جای گاراژ، م��وزه اي از 
خودروهای کالسیک دارد؛ 120مدل آنتیک باالی 40 و 60 سال، هم چون مرسدس بنز 
هیتلر، و چایاکا GAZ13 مدل 1977 در این موزه یافت می شود؛ چه عالقه خانوادگی 

جذابی هم دارد این آقای دیمیتری.

جیسون لوئیس چیتام
مشهور به جی.کی، خواننده انگلیسی هست که اضافه بر آلبوم کاله، آلبوم 68 ماشین 
قدیمی ش��امل پورش��ه، فراری، رولزرویس، المبورگینی، مازراتی، شورولت، استون 
مارتین و مرس��دس 600 کوکوش��نل را دارد؛ پس نتیجه می گیری��م خوانندگی در 

انگلستان یکی از راه هاي میلیاردر شدن هست.

رالف الرن
غول مد و تبلیغات، رالف الرن، کلکسیون اتومبیلی هم دارد که از جنبه هاي فنی با هم 
متفاوت، ولی از نظر رنگ همگی قرمز هستند. او وقت زیادی را صرف جمع آوری این 
ماشین ها و پرداختن به عالقه اش کرد. آلبوم رویایی و قرمزرنگ الرن فراری، آلفارومئو، 
رودستر، مرس��دس، بوگاتی، بنتلی، جگوار و مک الرن فرمول یک را شامل می شود. 

تمامی گاراژ او هم با موکتی سیاه رنگ فرش شده است.

دیکلف جین و نیک میسن
و به گزارش پارس ناز سرانجام باز هم دو خواننده میلیاردر دیگر و گرچه این بار در ایاالت 
امریکا با ثروتشان صاحب یک کلکس��یون اعجاب آور خودرو هستند. جین، خواننده 
هیپ هاپ و میسن، درامر سابق گروه پینک فلوید، گاراژی با 40 مدل از انواع مک الرن 

فرمول یک، فراری، پاگانی زوندا، کادیالک هوموی و پورشه 962 دارند.
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ولوو، بهترین ماشین 
سال ژاپن

پس از رقابتی نزدیک با تویوتا کروال، ولوو XC40 به عنوان بهترین ماش��ین سال ژاپن 
معرفی شد. بهترین ماشین س��ال در بازار ژاپن توسط شصت داور انتخاب می شود که از 
بین روزنامه نگاران و مدیران صنعت خودرو برگزیده شده اند. امسال تا میانه شمارش آرا، 
تویوتا از رقیب سوئدی پیش بود، اما در پایان ولوو با 363 امتیاز اول شد و تویوتا با 49 امتیاز 
کمتر رتبه دوم را کسب کرد. بعد از این دو، فولکس واگن پولو، تویوتا کراون و میتسوبیشی 
اکلیپس رتبه های سوم تا پنجم را به دست آوردند. در نزدیک به چهل سال که این رقابت 
در جریان است، تنها سه خودرو غیر ژاپنی به عنوان نخست دست یافته  است. ولوو پارسال 
توانست با مدل XC60  اول ش��ود و فولکس واگن هم در سال 2014 به عنوان بهترین 
ماشین سال ژاپن انتخاب شد. XC40 سال گذش��ته در رقابتی، که با شیوه ای مشابه 
برگزار می شود، به عنوان بهترین ماشین سال اروپا انتخاب شد.شرکت ولوو پیش از این 
با خودروهای XC60 و XC90 اعتبار باالیی برای خود در حوزه خودروهای شاسی 
بلند و کراس اور در میان عالقه مندان و فعاالن حوزه خودرو در سرتاسر جهان کسب کرده 
است. خودرو XC40 در ابتدا با مدل های T4 و T5 عرضه شد. نسخه  D4 چهارچرخ 
محرک همراه با پیشرانه دیزلی 4 سیلندر و قدرت خروجی 188 اسب بخار است. مدل 
T5 مانند T4 چهارچرخ محرک است؛ اما با پیشرانه  تقویت شده به قدرت خروجی 244 
اسب بخار ارائه شده است. وظیفه انتقال قوای محرکه در هر دو مدل برعهده جعبه دنده 
8 سرعته اتوماتیک است. مدل دیگری از این خودرو T3 نام دارد که مدل پایه محسوب 
می شود و با پیشرانه 3 سیلندر تقویت شده و قدرت خروجی 156 اسب بخار رونمایی شد. 
در این نسخه برخالف دو مدل دیگر، تنها محور جلو قابلیت به حرکت درآوردن خودرو 
دارد )دیفرانسیل جلو( و از جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک بهره خواهد برد. خوشبختانه ولوو 
در استفاده از امکانات و تجهیزات هیچ گاه کوتاهی نکرده؛ به نحوی که در نسخه نیمه فول 
این خودرو، از صفحه نمایش 12.3 اینچی لمسی جهت نمایش دیجیتال وضعیت خودرو، 

صفحه نمایش 9 اینچی لمسی همراه با سیستم مسیریابی و قابلیت اتصال به اینترنت، 
تنظیم سیستم تهویه هوای داخل خودرو به صورت مستقل در قسمت جلو و عقب خودرو، 
چراغ های LED، سنسور پارک عقب، صندلی های چرمی همراه با گرم کن و چرخ های 
18 اینچی استفاده کرده است. در نسخه  فول ، ولوو امکانات دیگری مانند استفاده از چرم 
و آلومینیوم در بدنه داخلی و خطوط سایه روشن مشکی در قسمت خارج خودرو به همراه 
 XC40 سیستم اگزوز دوگانه و سیستم تعلیق اسپرت اضافه کرده است. تمامی مدل های
دارای محفظه و محل های مخصوص قرار دادن وسایل و نوشیدنی در داخل خودرو هستند. 
ولوو با این فضاسازی عالی، توانسته است به نحوی از هرج ومرج ناشی از وجود ظروف غذا 
و نوشیدنی در داخل خودرو تا حد بسیار زیادی بکاهد. هم چنین محفظه هایی جهت قرار 
دادن تلفن همراه با امکان شارژ بی سیم، محل هایی برای آویختن وسایل و همچنین مکانی 

برای سطل زباله در این خودرو تعبیه شده است.
وقتی اسم ولوو می آید، همواره ایمنی جزء جدایی ناپذیر محصوالت این شرکت برجسته 
سوئدی است. ولوو اعالم کرده است سیستم  ایمنی خودروXC40، ترکیبی از دو برادر 
بزرگ تر خود یعنی XC60 و XC90 است. این خودرو بیش��تر با هدف رانندگی در 
شهرها طراحی و ساخته شده است. سیستم هشدار ترافیک همراه با سیستم ترمز خودکار 
منجر می شود راننده با خیالی آسوده به رانندگی در شهرهای شلوغ و پرترافیک بپردازد. 
سیستم ترمز اضطراری خودرو XC40 دائما در حال بررسی وضعیت خودروها، عابران 
پیاده و دوچرخه سواران است و دوربین 360 درجه آن، این اجازه را به راننده می دهد تا 
زاویه دیدی مانند یک پرنده داشته باش��د و در زمان پارک خودرو به وی کمک می کند. 
سیستم کمکی هدایت خودران ولوو، شرایط رانندگی نیمه خودران را برای این خودرو 
فراهم کرده است؛ به نحوی که در مسیرهای مناس��ب، خودرو را حداکثر با سرعت 130 
کیلومتر بر ساعت می راند و در شتاب گیری، چرخش و ترمز به بهترین نحو عمل می کند.

پینین فارینا ماشین جدیدش را بهار آینده در نمایشگاه 
خودرو ژن��و رونمایی خواه��د کرد. این ماش��ین به یاد 
بنیانگ��ذار این اس��تودیوی طراحی قدیم��ی ایتالیایی، 
باتیس��تا نامیده شده اس��ت. گفته می ش��ود باتیستا با 
1900 اس��ب بخار قدرت، قوی ترین ماش��ینی خواهد بود که تاکن��ون در ایتالیا 
ساخته شده اس��ت. پینین فارینا می گوید ش��تاب صفر تا 100 کیلومتر در ساعت 
این ماشین کمی بیش��تر از دو ثانیه اس��ت و حداکثر س��رعتش از 400 کیلومتر 
در ساعت بیشتر اس��ت و با هر بار ش��ارژ تا بیش از 480 کیلومتر حرکت می کند. 
پینین فارینا در س��ال 1930 در ش��هر تورین کار خود را آغاز کرد. این اس��تودیو 
در نزدی��ک به نود س��ال فعالیت خ��ود، مدل های ب��ه یادماندنی زی��ادی را برای 
خودروس��ازان دیگر از جمله ف��راری، مازرات��ی و فیات طراحی کرده اس��ت، اما 
آرزوی همیشگی موسس این ش��رکت س��اخت خودرویی با نام پینین فارینا بود. 
پینین فارینا پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با مشکالت مالی، سه سال 
پیش توس��ط گروه خودروس��ازی »ماهیندرا و ماهیندرا« خریداری شد و اکنون 
تحت مالکیت این ش��رکت هندی فعالیت می کند. تنها 150 دس��تگاه از باتیس��تا 
س��اخته خواهد ش��د و قیمت هر ماش��ین بین دو تا دو میلیون و 500 هزار دالر 
پیش بینی شده اس��ت. اولین ماشین ها از اواخر س��ال 2020 به مشتریان تحویل 

داده خواهد ش��د.

اینفینیتی، هم زمان با جشن تولد سی سالگی 
این ش�رکت، ماه آینده در نمایشگاه دیترویت 
اولین مدل الكتریكی خ�ود را رونمایی خواهد 

کرد. اینفینیتی که زیرمجموعه کارخانه ژاپنی نیس�ان اس�ت، اعالم کرده از 
س�ال 2021 به بعد همه مدل هایش یا کامال الكتریكی ی�ا هیبرید- الكتریكی 
خواهد بود و امیدوار است تا س�ال 2025 بیش از نیمی از ماشین هایی که در 
سراسر جهان می فروشد الكتریكی باشد. سرآغاز این انقالب الكتریكی یک 
مدل شاس�ی بلند کوچک خواهد بود که این خودروس�از لوکس با آن چهره 
جدید مدل هایش را هم نمایش می دهد. طرح سیاه و سفیدی که از این ماشین 
منتشر شده نشان می دهد که ظاهر ماشین از کانسپتی الهام گرفته که پارسال 
در دیترویت رونمایی شد. شرکت اطالعات فنی این ماشین را منتشر نكرده 
اس�ت و تنها اعالم کرده آن را بر روی یک شاسی کامال جدید خواهد ساخت. 
اینفینیتی در مسیر الكتریكی ش�دن از رقبایش عقب افتاده است و تاکنون 
تنها با نمایش کانسپت هایی که با تولید فاصله زیادی داشتند، تالش می کرد 
خود را در رقابت نگه دارد. ماش�ینی که چند هفته دیگر نمایش داده خواهد 
شد، اولین گام جدی این شرکت را برای رقابت با خودروسازانی نظیر جگوار و 

تسال نمایش خواهد داد.

اخـبـار خـارجـی

قوی ترین ماشین 
ایتالیایی

اولین اینفینیتی 
الکتریکی
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قمار هیدروژنی هیوندای

رنج روور جدید با »کاپوت 
نامرئی«

گروه خودروسازی هیوندای اعالم کرده برای طراحی و ساخت قوای محرکه هیدروژنی 
هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد کرد. این ش��رکت به دنبال ساخت موتورهای 
هیدروژنی اس��ت که بتوان عالوه بر ماش��ین از آن در هواپیماها و کشتی ها هم استفاده 
کرد. هیوندایی که در عرضه ماشین های الکتریکی از رقبایش عقب افتاده بود، می خواهد 
زودتر از دیگران موتورهای هیدروژنی را به تولید انبوه برساند. اگرچه هنوز درباره استقبال 
از ماش��ین های هیدروژنی در بازار تردید هایی وجود دارد، اما هیوندای در کنار تویوتا از 
طرفداران این قوای محرکه اس��ت. مزیت اصلی این قوای محرکه نسبت به ماشین های 
الکتریکی مس��افت بس��یار 

بیشتری است که می توان با آنها حرکت کرد. با اینکه این قوای محرکه هیچ آلودگی تولید 
نمی کند، اما منتقدان می گویند روند اس��تخراج هیدوژن از آب به محیط زیست لطمه 
می زند. هیوندای در حال حاضر یک شاسی بلند هیدروژنی به نام نکسو )NEXO( را برای 
عرضه به بازار آماده می کند و اعالم کرده برای ساخت سه هزار دستگاه در سال آمادگی 
دارد. این دومین مدلی هیدروژنی است که این شرکت به بازار عرضه می کند. از مدل اول 
که در سال 2013 به بازار عرضه شد، استقبال زیادی نشد و تنها هزار دستگاه از آن فروخته 
ش��د. با این حال هیوندای می خواهد با س��رمایه گذاری تازه ظرفیت تولید ماشین های 

هیدروژنی خود را تا ده سال آینده به 700 هزار دستگاه در سال برساند.

نس��ل جدید رنج روور ای��ووک اخیرا پی��ش از نمایش رس��می در نمایش��گاه خودرو 
لس آنجلس، در مراس��می در لندن رونمایی ش��د. کوچک ترین عضو خانواده رنج روور 
برای اولین بار در سال 2011 به بازار عرضه شد. ترکیب اندازه کوچک، امکانات لوکس 
و قیمت مناسب سبب شد ایووک به سرعت به ش��هرت جهانی برسد و با فروش بیش 
از هفتصد و 70 هزار دس��تگاه، لندروور را که س��ال ها با خطر ورشکستگی روبه رو بود 
از س��قوط نجات دهد. رونقی که ایووک در هشت سال گذشته به بازار شاسی بلندهای 
کوچک لوکس داد سبب شد خودروسازان دیگر به سرعت برای ساخت ماشینی مشابه 
 ،X2دست به کار شوند و نس��ل دوم این ماش��ین حاال باید با رقبای قدری نظیر ب ام و
ولوو XC40 و آئودی Q3 رقابت کند. طراحان لن��دروور در ظاهر مدل جدید تغییر 
زیادی نداده اند و با حفظ فرمول موفق قبلی، ماشین را جادارتر و کیفیت سواری را بهتر 
کرده اند. بیشتر تغییرات ظاهری از مدل والر، عضو بزرگ تر خانواده رنج روور، اقتباس 
شده است. از جمله امکانات منحصربه فرد ماشین، سیستمی است که با کمک دوربین 

کاپوت ماشین را حذف کرده و نمایی کامل از زیر و جلو ماشین را در نمایشگر خودرو 
نشان می دهد. این سیس��تم به راننده کمک می کند ماش��ین را در مسیرهای ناهموار 
یا باریک به راحتی کنترل کند. ایووک مانند قبل ب��ا پنجره های باریک و درهای پهن 
طراحی شده است. با این طراحی ظاهر ماشین اسپرت تر شده، اما دید عقب کم است. 
برای جبران این نقص، دوربینی در عقب ماشین تصاویر پشت خودرو را در آینه نشان 
می دهد. این فن آوری پیش از این در کادیالک و تویوتا هم استفاده شده است. برخالف 
نسل اول، لندروور تنها مدل پنج در ایووک را می سازد و مدل سه به دلیل استقبال کم 
بازار حذف شده است. عالوه بر سه موتور دیزل و سه موتور بنزینی، ایووک جدید با قوای 
محرکه هیبرید الکتریکی هم ساخته می شود. این سیس��تم ترکیبی از یک موتور سه 
لیتری بنزینی و یک موتور الکتریکی است و به گفته لندروور میزان آلودگی آن تنها 45 
گرم دی اکسید کربن در هر کیلومتر است. ماشین دیفرانسیل جلو است، اما می توان آن 

را با دو دیفرانسیل هم سفارش داد.

با واکنش تند دولت آمریکا 
تغیی��رات س��اختاری در 
بزرگ تری��ن تولیدکننده 
خودرو آمریکا جنجالی شد. 
جنرال موتورز هفته گذشته 
اع��الم کرد با توق��ف تولید  
ش��ش مدل س��واری، پنج کارخانه اش 
را در آمری��کا و کان��ادا تعطیل می کند. 
این ش��رکت همچنین هش��ت هزار نفر از نیروی کارش در آمریکای شمالی را اخراج 
خواهد کرد. سه مدل شورلت، دو مدل کادیالک و یک بیوک ماشین هایی هستند که 
 CT6 به دلیل فروش کم تولیدشان متوقف شده اس��ت. در بین این مدل ها کادیالک
هم قرار دارد که لوکس ترین محصول این شرکت است. این مدل کم ترین فروش را در 
بین محصوالت کادیالک داشته و امس��ال تنها اندکی بیش از هفت هزار دستگاه از آن 

فروخته شده است. مدل هیبرید ش��ورلت ولت )Volt( و سواری کوچک کروز هم در 
بین مدل هایی است که از سال 2019 تولید نخواهد شد. دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا، به تصمیم جنرال موتورز به شدت اعتراض کرد. دولت آمریکا به حمایت از تولید 
در آمریکا اصرار دارد و توقع دارد جنرال موتورز به جای بس��تن کارخانه ها در آمریکا، 
کارخانه هایش در خارج از این کشور را تعطیل کند. ترامپ تهدید کرده سوبسید دولتی 
ماش��ین های الکتریکی جنرال موتورز را قطع خواهد کرد. ارزان  ش��دن بنزین و رونق 
ماشین های شاسی بلند باعث شده بازار سواری ها و ماش��ین های کوچک در آمریکا از 
رونق بیفتد. به همی��ن دلیل کارخانه هایی که این ماش��ین ها را تولید می کنند توجیه 
اقتصادی خود را از دست داده اند. هم زمان جنرال  موتورز برای ساخت فن آوری مورد 
نیاز برای ماشین های الکتریکی و خودران به س��رمایه زیادی نیاز دارد و نمی تواند بار 
مدل های زیان ده را بیش از این به دوش بکشد .فورد هم اوایل امسال اعالم کرد تولید 
مدل های سواری خود را در آمریکای شمالی متوقف کرده و بر تولید وانت و ماشین های 

شاسی بلند تمرکز خواهد کرد.

تغییرات 
جنجالی در 

جنرال موتورز
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8x8 Avtoros Shaman
خودروهای 4×4 درمقایسه  با آوتوروس Shaman 8×8 مانند اسباب بازی هستند. 
شامان 8×8 با وجود ظاهر خشن و ابعاد بزرگش، در بخش فنی خودرو خیلی قدرتمندی 
نیست و پیشرانه  دیزلی توربوشارژردار آن فقط 170 اسب بخار قدرت دارد. شامان با این 
طراحی و چیدمان محورهای 8×8 در زمینه  آیرودینامیک نیز حرفی برای گفتن ندارد 
و در صد کیلومتر بیش از بیست لیتر س��وخت مصرف می کند. باوجود چنین ایراداتی، 
توانایی های این خودرو بسیار زیاد است و می تواند در مسیرهای سخت و حتی رودخانه ها 
به سادگی عبور کند. مخزن سوخت شامان 8×8 می تواند 270 لیتر سوخت را ذخیره کند 

و با یک باک 1342 کیلومتر را می تواند طی کند.

لندروور Cuthberston مدل 1958
لندروور دیفندر خودرویی بس��یار توانا و قابل در مسیرهای خارج جاده ای است و کمتر 
خودرویی می تواند با آن رقابت کند. حال تصور کنید دیفندر به جای چرخ و الستیک های 
عادی به ش��نی هایی همانند تانک هم مجهز ش��ود، دیگر چه چی��زی می تواند جلودار 
دیفندر باشد؟ لندروور دیفندر کاتبرستون دقیقا این مشخصات را دارد؛ اما نباید تصور 
کنید سرعت آن نیز همانند قابلیت های آفرود آن زیاد است؛ چون حداکثر می تواند به 
سرعت 32 کیلومتر بر  ساعت برسد. لندروور دیفندر را کاتبرستون ابتدا در دهه  1950 

معرفی کرده بود.

GPV کلنل 8×8
خ��ودرو GPV Colonel 8×8 آف��رودی تمام عیار ب��ا قابلیت عب��ور از صخره ها و 
رودخانه ها است. کلنل 8×8 آن قدر قدرت دارد تا از روی خودرو ون رد شود و می تواند 
دیواری با ضخامت سی سانتی متر را به راحتی خراب کند. در انتها نیز جالب است بدانید 
کلنل 8×8 باوجود این ابعاد و توانایی ها، اما خودرویی مجاز برای حرکت و استفاده در 

خیابان است و هیچ منعی برای تردد آن وجود ندارد.

Buscemi Edition 850 برابوس
برابوس این محصول را براساس نسل قبلی مرس��دس بنز AMG G63 ساخته و آن را 
با قیمت گزاف 464هزار دالر به بازار عرضه کرد. بخش هایی از این شاس��ی بلند لوکس را 
 G63  طراح مشهور اهل کالیفرنیا، جان باسمی، طراحی کرده اس��ت. برابوس در سینه
پیشرانه  V8 تقویت شده  بنزینی با حجم ش��ش لیتر قرار داده که 850 اسب بخار قدرت 
و 1449 نیوتون متر گشتاور تولید می کند. با وجود چنین قدرت زیادی، حداکثر سرعت 
جی کالس برابوس خیلی زیاد نیست و می تواند حداکثر به سرعت 260 کیلومتر بر ساعت 

دست پیدا کند.

Inkas Sentry MPV
خودرو اینکاس ِسنتری MPV ظاهری بسیار شبیه به محصوالت نظامی دارد. این خودرو 
با طول 5.7 متر، چهار تا شش سرنشین را بسته به چیدمان داخلی می تواند حمل کند و 
باتوجه  به برخورداری از استاندارد حفاظتی امنیتی BR7 می تواند به خوبی از سرنشینان 
خود محافظت کند. نیروی پیشرانه  هشت سیلندر 6.7 لیتری این خودرو 395 اسب بخار 
و گشتاورش 1085 نیوتون متر اس��ت. این نیرو و گش��تاور در انتها با استفاده از سیستم 
چهارچرخ محرک به هر چهار چرخ خودرو انتقال پیدا می کند. ارتفاع از سطح زمین ِسنتری 

MPV  نیز بیش از پنجاه سانتی متر است.

جیپ رانگلر ویلیز گایگر
 V6  طراحی نظامی، وینچ موتوردار درون سپر جلو، چرخ های فوالدی رنگ شده و پیشرانه
با حجم 3.6 لیتر و به قدرت 285 اسب بخار، تنها بخشی از مشخصات جیپ رانگلر ویلیز 
هستند. این خودرو خاص و زیبا را ش��رکت Geiger Cars و تنها به تعداد َده دستگاه 

تولید کرده است. هریک از این خودروها، بیش از هشتادهزار دالر قیمت دارند.
اطالعات و جزئیات دقیقی از شرایط فنی مدل 2018 رانگلر منتشر نشده است. اما براساس 
اطالعیه  شرکت جیپ، می دانیم که تغییرات بسیار زیاد و اساسی در قسمت درها، سقف و 

توانایی های خودروهای آفرود بیش از اتومبیل های عادی است و در وضعیت های دشواری همچون پس از جنگ جهانی اتمی، روی آن ها می توان حساب بازکرد. تاکنون پیش 
آمده به این فکر کنید جنگ بزرگ آخرالزمانی رخ دهد و حیات در زمین تهدید شود؟ البته، هیچ کس دوست ندارد چنین  چیزی اتفاق بیفتد و حتی جنگ بزرگ آخرالزمانی برای 
بسیاری شوخی به حساب می آید. گذشته از این صحبت ها، بد نیست همیشه برای وضعیت سخت آماده بود و این دقیقا چیزی است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. 
درادامه، پانزده خودرو پیکاپ و اس یووی )SUV( را معرفی می کنیم که برخی از آن ها از استانداردهای خودروهای نظامی برخوردارند و برخی دیگر نیز بیش از چهار چرخ و 

دو محور دارند. البته باید تأکید کنیم این مقاله جنبه  سرگرمی دارد و درواقع، بیشتر خودروهای این فهرست فقط برای نمایش و بدون عملکرد واقعی و ثابت شده هستند.

بهترین خودروهای آفرود 
آفرود بازان حرفه ای

آفــرود
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کناره های خودرو ایجاد شده است. همانطور که در تصاویر دیده می شود، جیپ رانگلر در 
نسخه های دودر و چهاردر به همراه سقف  نرم یا سخت )باز و بسته( تولید و عرضه خواهد 
شد. هم چنین کامال مش��خص است که جیپ در این نس��خه، تحولی اساسی در ظاهر و 
طراحی این خودرو محبوب آفرود ایجاد کرده است. بنا به شنیده ها، نسخه  پیکاپ رانگلر 
نیز در حال طی کردن مراحل نهایی طراحی اس��ت؛ اما بعید به نظر می رسد تا چند سال 

آینده خبری از این نسخه  متفاوت باشد.
در قسمت پیشرانه و قوای محرکه، اعالم شده است که جیپ رانگلر 2018 از سیستم بهینه  
مصرف سوخت بهره می برد؛ هرچند پیش از این نیز اعالم کردیم جزئیات دقیقی در این 
مورد در دسترس نیست. بر طبق شایعات و گمانه زنی ها، جیپ از پیشرانه های مختلفی از 
جمله توربوشارژ 4 سیلندر، توربو دیزل، هیبریدی الکتریکی و حتی پیشرانه  3.6 لیتری 6 
سیلندر همراه با جعبه دنده  8 سرعته اتوماتیک در این خودرو استفاده خواهد کرد. نسخه 
2018 جیپ رانگلر قطعا از جدیدترین سیس��تم چهارچرخ محرک این شرکت بهره مند 
خواهد بود و بدین ترتیب این خودرو به عنوان پادشاه خودروهای آفرود در جهان به شمار 

خواهد آمد.
خودرویی مانند جیپ رانگلر، همواره قابلیت بهبود و تغییرات متعددی به همراه خود دارد. 
در حقیقت جیپ از فرصت نمایشگاه سما )SEMA( که این هفته در الس وگاس آمریکا 
برگزار می شود، اس��تفاده خواهد کرد تا بیش از 200 قطعه  جدید را که در نسخه 2018 
خودرو رانگلر استفاده کرده است، در معرض دید عموم قرار دهد. بخش باربند، چراغ های 
متفاوت، تجهیزات کمکی آفرود و چندین بخش دیگر، ازجمله مهم ترین دس��تاوردهای 

جیپ برای خودرو رانگلر هستند.
مشخصات و اطالعات دقیق درباره جیپ رانگلر 2018 در تاریخ 29 نوامبر )8 آذر(، روزی 
که جیپ طی نمایشگاه خودرو لس آنجلس 2017 از این خودرو به صورت رسمی رونمایی 

خواهد کرد، منتشر می شود. تا آن زمان تنها به این تصاویر باکیفیت بسنده می کنیم.

Technoimplus Rocket Z
راکت Z خودرو روس��ی جدیدی با پیش��رانه ای به قدرت 82 اس��ب بخار و گشتاور 230 
نیوتون متر اس��ت. پیش��رانه  این خودرو از نوع توربو دیزلی اس��ت و 2.5 لیتر حجم دارد. 
نیروی پیشرانه  راکت Z به هر چهار چرخ انتقال پیدا می کند. از امکانات این خودرو باید به 
دیفرانسیل های قفل شونده و سیستم تنظیم میزان باد الستیک از داخل خودرو اشاره کرد. 
توانایی های خارج جاده ای راکت Z باتوجه  به ارتفاع کف از زمین 1.3متری و زاویه  ورود و 

خروج از شیب 52درجه ای بسیار زیاد است.

هنسی ولوسی راپتور 6×6
اگر شما هم از عالقه مندان به خودروهای شش چرخ هستید، حتما نام خودرو ولوسی راپتور 
6×6 محصول شرکت هنسی را ش��نیده اید. این خودرو براساس فورد راپتور تولید شده 
است. این وانت بزرگ جثه تقریبا سیصدهزار دالر قیمت دارد و در زیر کاپوت آن از پیشرانه  

V6 توربو با حجم 3.5 لیتر استفاده شده که ششصد اسب بخار قدرت تولید می کند.

Praetirian تارسوس
تارس��وس Praetirian خودرویی آفرود با قابلیت حمل 35 سرنش��ین است. ارتفاع 
کف Praetirian تا زمین بیش از چهل س��انتی متر اس��ت و می تواند از آبی به عمق 
هفتاد س��انتی متر نیز عبور کند. درکنار تایرهای خاص و وینچ برقی نصب شده در سپر 
جلو،Praetirian  به پیشرانه  توربو دیزلی 6.9 لیتری مجهز شده که توانایی تولید 239 
اسب بخار قدرت و 925 نیوتون متر گشتاور را دارد و می تواند این خودرو بزرگ را به حداکثر 

سرعت 117 کیلومتر بر ساعت برساند.

بی ام و X6 منهارت
تیونر منهارت چندی پیش مدلی ارتقایافته از بی ام و X6 با نام MHX6 معرفی کرد که 
کامال شایستگی قرارگرفتن در این فهرس��ت را دارد. منهارت با اعمال تغییراتی، قدرت 
این مدل را به 888 اسب بخار و گش��تاور آن را به 1200 نیوتون متر ارتقا داده است. به جز 
این، امکانات دیگری همچون تایرهای آف��رودی BF گودریچ، چراغ های LED، دو عدد 

اسنورکل و سیستم تعلیق KW نیز روی این خودرو نصب شده اند.

370ZKi نیسان
این نیسان 370Z تغییریافته که 370ZKi  نام دارد، دقیقا همان خودرویی است که در 
روزهای برفی به آن نیاز دارید. بااین حال، خبر بد، تولید نشدن این خودرو به صورت انبوه 
است و نیسان، تنها یک دس��تگاه از این مدل را به عنوان خودرویی مفهومی در نمایشگاه 
خودرو شیکاگو به نمایش گذاشت. پیشرانه  V6 تنفس طبیعی نیسان 370ZKi  با حجم 

3.7 لیتر می تواند 328 اسب بخار قدرت تولید کند.

رضوانی تانک
اگر انس��ان ها تهدیدتان کنند، خودرو رضوانی تانک بهترین گزینه برای نجات است. این 
خودرو با استانداردهای نظامی ساخته شده و می تواند دربرابر گلوله و بمب مقاومت کند. 
پیشرانه  ای که رضوانی برای قلب تانک درنظر گرفته، متعلق به هلکت است و می تواند با 

هشت سیلندر خود 707 اسب بخار قدرت تولید کند.
مهندسان رضوانی با معرفی نسخه  جدید تانک موس��وم به مدل نظامی، سطح جدیدی 
از توانایی های محصول منحصربه فرد این ش��رکت را به نمایش گذاشتند. نسخه  نظامی 
تانک باهدف عبور از سخت ترین مسیرهای خارج از جاده و مقاومت در میدان های جنگ 
مسلحانه ساخته شده است. تانک با مجهز ش��دن به پنل های سطح 7 ضدگلوله در برابر 
بیشتر سالح های گرم با کالیبرهای بزرگ و گلوله های 7.62 در 51 میلی متر هم مقاومت 
می کند. عالوه بر این با اضافه شدن ماسک های محافظتی و محافظت در برابر انفجارهای 

بمب، تانک رضوانی در میدان جنگ های شیمیایی هم دوام خواهد آورد.
تایرهای پنچررو نظامی، جعبه های کمک های اولیه، سیستم آژیر و بلندگوهای پرقدرت 
برای برقراری ارتباط با خارج از خودرو، مخزن س��وخت با پوش��ش ِکوالر، نورافکن های 
پرقدرت برای مختل کردن بینایی، دوربین های دید در شب حرارتی، نارنجک های دودزا، 
دس��تگیره های در برقی جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز، نوار طولی میخ های تیز 
برای پنچر کردن تایر خودروها و شیشه های B7 مقاوم از تجهیزات جدید تانک رضوانی 

در نسخه  نظامی هستند.
نس��خه  نظامی تانک در مقایسه با مدل استاندارد وزن بیش��تری دارد که به همین دلیل، 
سیستم تعلیق آن تقویت شده است. عالوه بر پیشرانه  استاندارد 8 سیلندر V شکل 6.4 
لیتری، امکان س��فارش نوع 6.2 لیتری هلکت با قدرت 707 اس��ب بخار نیز وجود دارد. 
البته این پیش��رانه به تنهایی، با قیمت 65 هزار دالر در دس��ترس است که از قیمت پایه  
مدل 2019 دوج چلنجر SRT هلکت )با تلفظ صحیح انگلیس��ی داج( معادل 58 هزار و 
650 دالر هم بیشتر است. پکیج آف رود تانک نظامی رضوانی شامل کیت افزایش ارتفاع 
تا 15.2 سانتی متر، کمک فنرهای برند FOX و اکس��ل های برند Dynatrac با قفل 

دیفرانسیل می شود.
شیشه های رضوانی تانک از نوع ضدگلوله با استاندارد B7 هستند. این خودرو به سیستم 
دیددرشب حرارتی، سیستم تعلیق تقویت شده، سیس��تم دودزا و صفحات مقاوم دربرابر 
انفجار مجهز ش��ده که همگی این ویژگی ها بخشی از اس��تاندارد حفاظتی سطح هفت 
این خودرو هستند. برای داش��تن یکی از این خودروها باید حداقل 295هزار دالر ناقابل 

پرداخت کنید.

One پارتیزان
خودرو پارتیزان One با یک صد سال گارانتی عرضه می شود و برخالف ظاهر ساده ای که 
همانند اسباب بازی های لگو دیده می شود، ایمنی بسیار زیادی از سرنشینان در وضعیت 
جنگی می تواند به ارمغان آورد. بدنه  این خودرو از صفحات زرهی تشکیل شده و این قابلیت 

را نیز دارد که از بالگرد به پایین پرتاب شود.

Pal-V Liberty
Pal-V Liberty  ماش��ین پرنده  دونفره اس��ت. س��رعت این خودرو در هوا به 180 
کیلومتربرساعت می رسد؛ بنابراین، می تواند سریع تر از هر خودرو دیگری شما را به مقصد 

برساند. تنها عیب Pal-V Liberty قیمت حدود چهارصدهزاری دالر آن است.

Hot Rod FJ40 تویوتا لندکروزر
این خودرو Hot Rod ساخت آفریقای جنوبی براس��اس تویوتا لندکروزر FJ40 مدل 
 1UZ  1976 در 1200 ساعت ساخته شده است. برای بخش فنی این خودرو از پیشرانه
هشت سیلندر استفاده ش��ده که در مدل های لکس��وس به کار رفته و قدرت آن تا 300 
اسب بخار افزایش پیدا کرده است. قدرت تولید شده  این خودرو را جعبه دنده  پنج سرعته  

خودکار متعلق به محصوالت لکسوس انتقال می دهد.
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تاکنون تیزرهای زیادی از این هایپرکار مدرن منتش��ر ش��ده اس��ت. اسپید تیل 
دارای برخی ویژگی های مشترک با F1  اس��ت که از جمله آن ها می توان به سقف 
تولید 106 دس��تگاهی و مهم تر از آن موقعیت رانندگی مرکزی اشاره کرد. جدای 
از این ها، ش��اهد محصولی کاماًل جدی��د از مک الرن خواهیم بود. اس��پید تیل از 
قوای محرکه هیبریدی اس��تفاده خواهد کرد؛ هرچند مش��خصات فنی جدید آن 
هنوز منتش��ر نش��ده اند. البته احتمال اس��تفاده این خودرو نمونه دگرگون شده  
پیش��رانه 8 س��یلندر 4 لیتری توئین توربو متعلق به 720S  به همراه حداقل یک 
پیشرانه الکتریکی وجود دارد. ش��اید هم قوای محرکه اسپید تیل به P1 نزدیک تر 
باشد. شتاب صفر تا 100 کیلومتر در ساعت اس��پید تیل بنا به گفته مک الرن در 
2.8 ثانیه ثبت خواهد ش��د و حداکثر سرعت آن بیشتر از س��رعت 391 کیلومتر 

در ساعت F1 خواهد بود.
اس��پید تیل عالوه بر قوای محرکه هیبریدی دارای طراحی بس��یار مدرنی خواهد 
بود که تاکنون در چندین تیزر به تصویر کش��یده شده است؛ و البته به تازگی هم 
رندری جذاب از این خودرو منتشر شده که در نگاه اول انحناهای نرم، چراغ های 
عقب LED نازک و لوگوی م��ک الرن و هم چنی��ن یک دیفیوزر گیرا را نش��ان 
می دهد. جالب آنکه این طراحی مش��ابه هیچ یک از محص��والت کنونی مک الرن 
نبوده، اما خب گفته ش��ده در طراحی آن از تیزرهای اس��پید تیل اس��تفاده شده 

است.
مش��خصات خودرو جدید که قبال با کدBP23  ش��ناخته ش��ده ب��ود، نفس های 
خودرو دوستان را آهسته تر و طراحی آن چشمانشان را به خود خیره کرده است.

شیک اولین واژه ای است که پس از اولین دیدار با آن به ذهنتان می رسد. احتماال 
پس از چند ثانیه خیره ش��دن به آن به خودتان می آیید و به سرعتش در پیست و 

برچس��ب قیمت فضایی اش فکر می کنید.
مک الرن طبق برنامه قبلی در س��ال 2020 اس��پیدتیل را به خری��داران تحویل 
خواهد داد؛ صد و ش��ش نفری که حداقل 2.1 میلیون یورو ب��رای این ابرخودرو 
1036 اسب بخاری با حداکثر س��رعت 402 کیلومتر بر ساعت پرداخت کرده اند. 
وقتی مالکان ثروتمند آن بر روی صندلی وس��ط می نش��ینند و در باالی سرشان 
دکمه روشن شدن موتور را فش��ار می دهند، به این فکر می کنند که چطور است 
که از حال سکون به سرعت 300 کیلومتر بر ساعت برسند آن هم در مدت زمانی 

که یک س��وپر مینی به س��رعت 96 کیلومتر بر س��اعت می رس��د.
مک الرن سنا از اعجوبه های ایجاد نیروی Downforce محسوب می شود، در 
سرعت 245 کیلومتر بر س��اعت 800 کیلوگرم نیروی رو به پایین ایجاد می کند. 
ولی حاال بیایید برای چند لحظه به ج��ای نیروی رو به پایین به ضریب درگ کم 

تر فکر کنیم. البته که یک ابرخودرو قرن بیس��ت و یکم نباید ش��بیه یک ماشین 
تورینگ طراحی ش��ود، ولی با این کار چه چیز به دس��ت می آوریم؟

طراحی اس��پیدتیل ش��بیه خودروهای مفهومی اوایل دهه هش��تاد مانند لوتوس
Etna  و ام جی EX-E است اگرچه که ما مهارت طراحان در پنهان کردن کانال 

های هوا را تحسین می کنیم.
طول دم و ظرافت در طراحی خطوط عقب زیبایی خیره کننده ای به اس��پیدتیل 
داده است. طول خودرو 5.13 متریعنی 60 سانتی متر طویل تر از بوگاتی شیرون 
است. شکل خاص طراحی موجب ش��ده تا بادقت هوای مورد نیاز موتور و سیستم 
خنک کننده فراهم ش��ود، س��پس هوا به آرامی دوباره وارد کانال ها می ش��ود، 
درست قبل از اینکه به دم ماشین که شبیه تیغه تیز سامورایی است برخورد کند.

مدیر طراح��ی »راب ملوی��ل«، اس��پیدتیل را ای��ن گون��ه توصی��ف م��ی کن��د:
»این اس��پیدتیل ش��بیه یک دنباله دار اس��ت. جرمش در جلو ق��رار گرفته و دم 

طوالنی به دنبال آن کش��یده می ش��ود.«
داخل کابین ماش��ین، مکان خاصی اس��ت. به خصوص صندلی وسطی آن، شما از 
زاویه دید جدیدی که دارید متعجب می ش��وید، زیرا اصال عادی نیس��ت. از این 
زاویه کنترل کردن ماش��ین خیل��ی بهتر انج��ام خواهد گرفت. خط��وط کابین با 
ظرافت خاصی طراحی ش��ده اند و کیفیت اجزا کابین در یک کلمه بی نظیر است. 
شیش��ه های الکتروکرومیک اس��پیدتیل با فش��ار دادن یک دکمه تیره و روش��ن 

می شوند.
اگر به باالی س��رتان نگاه کنید، دکمه استارت/اس��تاپ و س��وییچ ه��ای کنترل 
ماش��ین را خواهید دی��د که جال��ب ترین آن ه��ا Velocity اس��ت. این حالت 
Speedtail را برای س��رعت های باال آماده می کند. مقاومت ه��وا را کم تر می 

کند و باله ها را دور می اندازد و این یعنی در جاده اس��تفاده از آن ممنوع اس��ت.
برای کاهش وزن در اس��پیدتیل از چرم Scandanavian استفاده شده است. 
در هنگام س��اخت این چرم هوا در زیر سطح تزریق می ش��ود که موجب می شود 

چگالی و وزن خش��ک آن س��ی درصد کاهش یابد.
مک الرن از ترکیب فیبر کربن و تیتانیوم برای فرش اتاق اس��تفاده کرده اس��ت. 
این در مورد مسئله فیبر کربن رنگی اس��ت که ظاهرا می تواند تمامیت ساختاری 
مواد را به خطر بین��دازد. در اینجا یک الیه تیتانیوم ن��ازک میکرونی با فیبر کربن 
ترکیب ش��ده اس��ت. مک الرن طبق این Speedtail طبیعی تر کرده است، اما 
تیتانیوم را می ت��وان در هر رن��گ آنودایز کرد. ش��ما حتی می توانی��د تصاویر و 
کلمات را در کرب��ن قرار دهید. مک الرن پیش��گام فیبر کربن ب��ود. حاال آن را به 

سطح بعدی می برد.

 Speedtail
F1 جانشین معنوی مک الرن

مک الرن F1 افسانه ای که حتما معرف حضور عاشقان دنیای خودرو هست، حاال مک الرن ابرخودرو سه نفره دیگری به 
نامSpeedtail  ساخته است که به نوعی جانشین معنوی F1 محسوب می شود.

بیست س�ال پیش از پایان تولید مک الرن F1 اس�طوره ای، این برند بریتانیایی در حال معرفی جانشین این خودرو با نام 
اسپید تیل است.

گـزارش
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نگاهی به افزایش استفاده از الیاف گیاهی در صنعت خودرو

بی ارزش های ارزش آفرین و 
کاربردی

بیشتر تحقیقات دانشگاهی و پیشرفت های صنعتی در صنعت خودروسازی 
و صنایع وابس�ته به آن معطوف به یافتن راه های جدید خلق مواد ش�یمیایی 
سبز و دوستدار محیط  زیست، برای طیف وس�یعی از کاربردها شده است. از 
همین رو اس�تفاده از الیاف طبیعی که در طبیعت به وفور یافت می شوند و در 
ظاهر بی ارزشند اما با به کارگیری آن ها در صنایع مختلف می توان محصوالتی 
ب�ا ارزش افزوده ب�اال تولید کرد، به ش�دت در صنعت خودروس�ازی افزایش 
یافته اس�ت. الیاف طبیعی گیاهی که کاربرد گس�ترده ای در همه زمینه های 
زندگی بش�ر داش�ته و دارد که از مهم ترین این کاربردها می ت�وان به تولید 
منسوجات مختلف به کار رفته در پوشاک، مبلمان، کیسه، طناب، کاغذسازی، 
خودروسازی، ژئوتكستایل ها )بافت هایی برای کمک به تثبیت خاک(، فرش، 

کفپوش های عایق حرارت در ساختمان سازی و غیره اشاره کرد.

از دیروز تا امروز
از دهه ۶0 میالدی در قرن پیش استفاده از مواد طبیعی در صنعت خودرو آغاز 
شد و که به تدریج طی سال های گذشته با مواد سنتی کامال جایگزین شدند، اما 
به تازگی این صنعت رویكرد جدیدی به مواد طبیعی داشته است. یكی از دالیل 
عمده این مسئله، رشد آگاهی مردم و توجه به مسایل زیست محیطی است که 
در عبارت هایی همانند حفظ منابع، کاهش انتشار دی اکسید کربن و گازهای 

گلخانه ای و بازیافت انعكاس داشته است. به کارگیری الیاف طبیعی به عنوان 
مواد عایق ساز و ضربه گیر یا به عنوان پرکننده و تقویت کننده در مواد پلیمری 

نقش مهمی در حفظ محیط  زیست و کاهش نیاز به بازیافت ایفا می کند.
اما امروزه اس�تفاده از الی�اف گیاهی نویدبخش افقی روش�ن ب�رای صنعت 
خودروسازی مدرن و نوین در جهان است، چرا که این الیاف به راحتی به چرخه 
طبیعت برگشته و از قیمت بسیار پایین تری برخوردارند. قطعات معمولی در 
خودروها که اغلب از فلزات، آلیاژها و شیش�ه و پالستیک ساخته می شوند. 
اغلب این م�واد در بازیاف�ت مجدد با کاه�ش کیفیت مواجه ش�ده و کارایی 
مناسبی برای استفاده در این صنعت را ندارد و اغلب شرکت های بزرگ جهان 
به استفاده از مواد بازیافتی با کیفیت باال از جمله الیاف گیاهی روی آورده اند. 
از سوی دیگر موادی مانند شیش�ه و فلزات درمقایسه با الیاف از لحاظ قیمت 
گران تر بوده و همین عامل باعث شده تا استفاده از آنها به صرفه تر از شیشه 

و دیگر آلیاژها باشد.

سبک اما کاربردی
همچنین الیاف گیاهی بس�یار س�بک تر از فلزات دیگر و حتی شیش�ه بوده 
و خواص مكانیكی بس�یار خوب�ی از خود نش�ان داده و به س�ادگی در انواع 
فرآیندهای شكل دهی و قالب گیری فشاری، قابل استفاده هستند. برخالف 

گـزارش



29

آنچه که از الیاف گیاهی انتظار می رود، س�رعت اشتعال 
آن ها نیز بسیار پایین تر از حد تصور است. این الیاف از نظر 
مقاومت و قیمت، حد واسط پالستیک ها و کامپوزیت های 
الیاف شیش�ه محس�وب می ش�وند. بنابراین در ساخت 
قطعات تزئینی و س�ایر قطعاتی که نیازمند مقاومت فوق 
الع�اده نیس�تند )اصطالحًا س�ازه های غیربارب�ر( رقبای 
مناس�بی برای پالس�تیک ها، فایبرگالس و حتی چوب و 

آهن به شمار می آیند.
در حال حاض�ر عمده اس�تفاده الیاف گیاه�ی در صنعت 
خودروسازی اغلب در ساخت تزیینات داخلی خودروهای 
س�واری و اتاق وانت و کامیون های کوچک است. عالوه بر 
س�اخت قطعاتی همانند پانل تودری، داشبورد و کنسول 
خودروها، الیاف گیاهی به طور گس�ترده ای در عایق های 
حرارتی و صوتی به کار می روند. یكی دیگر از کاربردهای 
شناخته شده الیاف گیاهی، ساخت تشک صندلی خودرو 
با استفاده از الیاف نارگیل و الس�تیک خام طبیعی است. 
قابلیت الیاف گیاهی در جذب آب ب�ه مقدار زیاد، راحتی 
این صندلی ها را تا حدی افزایش می دهد که دستیابی به 
آن با مواد سنتزی ممكن نیس�ت، ولی در دیگر کاربردها 
به خصوص در بخش ه�ای بیرونی خودرو یك�ی از دالیل 
اصلی محدودیت کاربرد الی�اف گیاهی موضوع جذب آب 

زیاد است.

الیافی برای تزیینات خودرو
مسئله قابل توجه دیگر، جلوگیری از متصاعد شدن بوی 
نامطبوع یا گرد و غبار از قطعات به کار گرفته شده در درون 
اتاق خودرو است. به کارگیری الیاف گیاهی که به روش های 
استاندارد تولید ش�ده اند، از نظر ایجاد گرد و غبار، اغلب 
بهت�ر از مواد س�نتزی عمل ک�رده و به کارگی�ری الیاف گیاه�ی و رزین های 
باکیفیت نتایج بهتری به دست می دهند. الیاف گیاهی توانسته اند به مقبولیت 
قابل توجهی در س�اخت تزئینات داخلی خودروها، اتاق وانت و کامیون های 
کوچک دس�ت یابند. برای مثال، کشور آلمان در س�ال 2005، حدود 30 هزار 
تن الیاف طبیعی شامل الیاف کتان، کنف، ش�اهدانه، جوت، نارگیل و آباکا را 
در صنعت خودروسازی خود به کار برد. در بدنه های خودروهایی مانند ساتر 
)محصول شرکت جنرال موتورز(، سبرینگ )محصول شرکت دایملرکرایسلر(، 
اس�تارتوس و وایپر، مرکوری و کادیالک س�ویل از کامپوزی�ت الیاف طبیعی 
استفاده می ش�ود. ش�رکت دایملرکرایس�لر آلمان نیز به تازگی از آغاز یک 
فرآیند تولید و استفاده از الیاف سیسال )یک نوع الیاف طبیعي( در آفریقای 
جنوبي خبر داده است که در آنجا از بی بافت سیسال و کتان براي قفسه عقبی 

خودروهای سواري مرسدس رده C  استفاده می شود.

سابقه الیاف طبیعی در خودرو
سابقه به کارگیری الیاف طبیعی به صورت رسمی به اوایل دهه 90 بازگشته و 
خودروسازان آلمانی دراین زمینه پیشگام بوده اند. در سال1994 شرکت بنز، 
قسمتی از تزئینات داخلی خودرو مرس�دس کالس E را از کامپوزیتی بر پایه 
کنف هندی )جوت( ساخت. الیاف طبیعی بسیار سبک بوده و فوق العاده ارزان 
تر از الیاف مصنوعی مانند شیشه، کربن و کوالر است. خواص مكانیكی خوبی 

از خود نشان داده و به س�ادگی در فرآیندهای شكل دهی از قبیل پالتروژن 
و قالب گیری فش�اری قابل اس�تفاده اند. به طور کلی، کاربرد کامپوزیت های 
گیاهی در صنعت خودروسازی به دو دسته تقسیم بندی می شود: قطعاتی که 
صرفًا در ساخت تزئینات به کار رفته و نیاز به مقاومت چندان باالیی ندارند و 
دسته دوم شامل قطعاتی اس�ت که کاربرد نیمه باربر داشته و نیاز به مقاومت 
مكانیكی نسبتًا باالیی دارند. دسته اول، بیشتر در ساخت قطعات داخل اتاق 
خودرو از قبیل رودری، طاقچه عقب و داشبورد کاربرد دارد، اما گروه دوم، در 
ساخت پوشش سقف و صندوق عقب استفاده می شوند. کامپوزیت های الیاف 
طبیعی عالوه بر داشتن خواص مكانیكی مناسب از رفتار شكست بسیارخوبی 
برخوردار هس�تند. این کامپوزیت ه�ا برخالف نمونه های مش�ابه پلیمری به 
صورت تدریجی می شكنند و هم چنین در حین تصادف لبه های تیز و برنده کم 
تری در آن ایجاد شده که منجر به کاهش جراحات وارده به سرنشین خودرو 
می ش�ود. اما الیاف گیاهی در موارد کاربردی خود دارای برخی مزایا و معایب 
نسبت به الیاف مصنوعی هستند که سازگاری با محیط  زیست، تجدیدپذیری، 
قابلی�ت فرآیندپذیری ب�اال، خواص وی�ژه باال، چگال�ی پایی�ن از مهم ترین 
ویژگی های مثبت الیاف گیاهی به شمار می رود. با این حال معایبی نیز مانند 
جمع شدگی زیاد در طول فرآیند، ظرفیت گرمایی پایین، مقاومت کم در مقابل 
رطوبت و دارا بودن کیفیت متفاوت در فصول مختلف دارند. خصوصیات الیاف 
مانند اندازه الیاف، سختی، دانس�یته، درصد وزنی الیاف، درصد وزنی عامل 

جفت کننده همگی در تعیین خصوصیات نهایی مؤثر هستند.

چند نمونه موفق
از ش�رکت های معروف خودرو س�ازی که امروزه در محصوالت خود از درصد 
باالیی از الی�اف گیاه�ی در تولیدات خ�ود اس�تفاده می کنن�د، می توان به 
ش�رکت هایی مانند فورد، فیات، اپل، آئودی، ولوو و مرس�دس بنز اشاره کرد 
که مقدار الیاف گیاهی در بخش های مختلف اتومبی�ل از  نظر وزنی به  صورت 

زیر است:
تودری]در]جلو:]۱.۲]– ۱.۸]کیلوگرم]]]
تودری]در]عقب:]۰.۸]– ۱.۵]کیلوگرم]]]
پارچه]کف]صندق]عقب:]۲.۵-]۱.۵]کیلوگرم]]]
طبقه]زیر]شیشه]عقب:]بیش]از]۲]کیلوگرم]]]
کیسه]پشت]صندلی:]۲]– ۱.۶]کیلوگرم]]]
پنجره]سقفی])آفتابگیر(:]بیش]از]۴]کیلوگرم]]]
آستر]سقف:]به]طور]متوسط]۲.۵]کیلوگرم]]]

به جز موارد ذکر شده، بیش از 5 کیلوگرم دیگر نیز در قسمت های دیگر ساخت 
خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. تولید جهانی خودروهای سبک، سالیانه 
58 میلیون اس�ت که 30% آن مربوط به اروپای غربی است. بنابراین می توان 
گفت بازاری معادل 18 میلیون خودرو و تقریباً 1۷5,000 – 350,000 تن در سال 
در اروپای غربی وجود دارد. از س�ال 199۶ تا 2003، استفاده الیاف گیاهی در 
قطعات کامپوزیتی صنایع خ�ودرو آلمان، از 4000 تن در س�ال به 18,000 تن 
افزایش یافته که در سال های اخیر به دوبرابر این میزان رسیده  که ساالنه بین 
10 تا 20 درصد رشد داشته است که در اروپا میزان مصرف الیاف طبیعی حدود 

۷0,000 تن در سال است .
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چند نظریه مختلف
در این بین افرادی هم هس��تند که نظراتی بین این دو دسته دارند و سعی 
بر تلفی��ق دو نظری��ه متداول در بی��ن رانندگان هس��تند. ام��ا جدیدترین 
بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناس��ان فنی وسایل نقلیه بااستفاده 
از دوربین حرارتی، نش��ان می دهد که مناسب ترین شیوه اس��تفاده از این 

وسایل در فصل س��رما، حرکت آرام 
وس��یله نقلیه پس از استارت زدن و 
ش��روع به کار خودرو است. در این 
بررسی مهندس��ان عوامل مختلفی 

از جمل��ه دور موتور، میزان فش��رده 

یكی از موضوعات مهم در بین رانندگان وسایل نقلیه در فصل پاییز و زمستان، گرم کردن خودرو 
پیش از حرکت در دو فصل پایانی سال است که این موضوع بین دو نسل سنتی و مدرن متفاوت است. درواقع در زمان خودروهای کاربراتوری 
شاید این مسئله یک نیاز واقعی برای قلب تپنده وسیله نقلیه شما بود، اما اکنون و بااستفاده از موتورهای انژکتوری در اغلب خودروها، به نظر 
می رسد این نظریه باید فراموش شود. البته رانندگان قدیمی وسایل نقلیه هنوز بر این باور هستند که پس از استارت زدن موتور وسیله نقلیه 
باید چند دقیقه درجا کار کنند و پس از طی این مدت، حرکت خودرو آغاز شود. اما نسل جدید به خصوص کارشناسان معتقدند که بالفاصله 

بعد از استارت زدن باید شروع به حرکت کرد، زیرا این کار باعث می شود که گرما بهتر انتقال یافته و اجزای مختلف سریع تر گرم شوند.

??????  
خبرن��گار

هرآنچه باید درباره روش صحیح 
گرم کردن خودرو پیش از 

حرکت بدانیم

گـزارش



31

ش��دن پدال گاز، دمای آب و ه��وای ورودی را کنترل 
کرده اند. در این چرخه وظیفه اصلی روغن روان سازی 
حرکات اجزای مختلف موتور اس��ت، در کنار این کار، 
انتقال حرارت هنگام گرم ش��دن یکی دیگر از وظایف 
مهمی اس��ت که روغن موتور برعه��ده دارد که معموال 
برای فصل های س��رما و به خصوص مناطق سردس��یر 
روغن های س��بک پیش��نهاد ش��ده اس��ت. باتوجه به 
یافته های دوربین های حرارتی از این سازوکار مشخص 
شده است که ش��ما مجبور به صبر کردن تا زمان گرم 
ش��دن کامل به وس��یله حرکت درجای موتور وس��یله 
نقلیه نیس��تید و حرکت بالفاصله پس از استارت زدن 
به صورت آرام ب��ا دنده های پایین بهترین ش��یوه برای 
گرم کردن همه اجزای موتور خودرو ش��ما اس��ت، اما 
باید از ش��تاب گیری های سریع و فش��ردن پدال گاز تا 

انته��ا اجتن��اب ک��رد. 

چند دقیقه استارت

البته در این بین اس��تثناتی نیز وجود دارد و باتوجه به 
درجه سرمای محل س��کونت و هم چنین نوع و کیفیت 
موتور وس��یله نقلیه ش��ما، در برخی از مواق��ع باید از 
حرکت بالفاصله پس از روشن شدن خودرو جلوگیری 
کرد. در ای��ن مواقع قبل از فش��ار آوردن ب��ه خودرو و 
رانندگی سریع بهتر اس��ت اجازه دهید مایعات و مواد 
سیال به دمای بهینه برسند. عالوه بر این، کارکرد آرام 
موتور در لحظاتی که ش��ما مشغول یخ زدایی شیش��ه های اتومبیل هستید، 
باعث گرم ش��دن کابین نیز خواهد ش��د و هم چنین فرصت الزم برای گرم 
ش��دن روغن گیربکس و دیفرانس��یل را نیز فراهم می آورد. اما اگر خودرو 
صرفا ب��ه صورت درجا کار کن��د، هیچ یک از اجزای فوق ب��ه دمای مطلوب 
کاری نمی رسند. از این رو، توصیه بهترین و شایع ترین توصیه آغاز حرکت 
آرام خودرو چند ثانیه پس از استارت اس��ت تا تمام اجزای خودرو متناسب 

با یکدیگر به شرایط و دمای استاندارد عملکرد خود برسند.

چند نکته طالیی

اما برای بهتر روش�ن شدن خودرو در فصل س�رما و مناطق با دمای 
پایین توصیه هایی نیز در نظر گرفته ش�ده است که مرور آنها برای 

همه رانندگان خالی از لطف نیس�ت:
1. مرحل�ه اول گ�رم نگ�ه داش�تن 

خودرو: روغن موت�ور در هوای 
س�رد ب�ه خوب�ی ب�ه جریان 
درنمی آید و از س�وی دیگر 
باتری ه�ا نیز با س�رما میانه 
خوب�ی نداش�ته و در هوای 
س�رد عملكرد آنها به شدت 

کاهش پیدا می کند. به همین 
دلی�ل بهتری�ن و ش�ایع ترین 

در  نگه�داری خ�ودرو  توصی�ه، 
پارکینگ ه�ای مس�قف و ترجیحا با درب 

و پنجره اس�ت که موتور خودرو از گزند سرما به دور باشد. کشیدن 
چادر بر قس�مت جلویی خودرو نیز یكی از ترفندهای مناسب برای 
دور نگه داشتن موتور از سرما است که برخی از رانندگان سنتی از 
پتو نیز برای پوشاندن کاپوت استفاده می کردند. استفاده از وسایل 
گرمایش�ی ایمن در مناطق بسیار س�رد نیز یكی دیگر از شیوه های 

محافظت قلب خودرو از س�رمای فصل زمس�تان اس�ت.

 2. مرحله دوم اس�تفاده از روغن موتور متناس�ب با وضعیت آب و 
هوایی و خودرو: با اطالع دقیق از وضعیت موتور وسیله نقلیه  و نوع 
روغن پیش�نهادی در خودرو، می توان گام مهمی در استفاده بهتر 
از وس�یله نقلیه در فصل زمس�تان برداش�ت. برای مثال، در گوشه 
قوطی های روفن خودرو عددی در کنار حرف W انگلیس�ی نوشته 
می ش�ود )برای مثال W40 ک�ه هرچه ای�ن عدد کوچک تر باش�د 
این روغن برای فصل زمس�تان مناس�ب تر اس�ت. به عن�وان مثال 
روغن ه�ای W10 و W5 ب�رای فصل زمس�تان کاربرد و س�ازگاری 

بهت�ری دارد.(

3. مرحل�ه س�وم جلوگی�ری از مش�كالت س�وخت: اس�تفاده از 
روان کنن�ده س�وخت و جلوگی�ری از یخ زدگی لوله های سیس�تم 
سوخت رس�انی یك�ی از دیگر از عوامل مهم روش�ن ش�دن راحت 
خ�ودرو در فص�ل س�رما اس�ت. ای�ن روان کننده ها ک�ه اغلب در 
پمپ های بنزین و فروشگاه های قطعات خودرو به فروش می رسند، 
به ع�دم یخ زدگی لوله های سیس�تم سوخت رس�انی وس�یله نقلیه 

کمک موثری داشته و وضعیت خودرو بهتر خواهد بود.
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این روزها ماش�ین ها دیگ�ر فقط وس�یله نقلیه 
نیس�تند بلكه به عنوان یک وس�یله هوش�مند 
در دنی�ای امروز ش�ناخه می ش�وند. ب�ه دنبال 
گسترده شدن وسایل هوش�مند از تلفن همراه 
تا دیگ�ر امكانات دنی�ای مدرن می ت�وان گفت 
که آین�ده رانندگی نی�ز در این راس�تا در حال 
تغیی�ر اس�ت و اگرچه تاکن�ون نی�ز تكنولوژی 
تاثی�ر زیادی ب�ر طراحی و س�اخت خودروهای 
مختلف داش�ته اس�ت اما در آینده نزدیک این 
تغییرات گسترده تر خواهد شد و شاهد تكمیل و 
به روزرسانی این خودروها هستیم و در این میان 
تلفن های هوش�مند به عنوان عضو جدانشدنی 
زندگی انس�ان امروز در این زمینه نقش موثری 
دارند. در این گ�زارش همراه ما باش�ید تا کمی 

بیش�تر در این زمینه بخوانیم؛

استفاده]از]اینترنت]در]خودرو]]]
ب��ا نگاهی به مش��خصات فن��ی خودروه��ای مختلف 
می توان دید که س��ازندگان خودرو به سرعت درصدد 
ساخت مدل هایی هستند که بتواند از اینترنت استفاده 
کند و به ای��ن ترتیب جذاب ترین خودرو پیش��رفته را 
وارد بازار کنند. برای رقابت با خودروهای هوش��مند 
Tesla و آ ن هایی که از سیس��تم های مسیریابی بهره 
می برند، خودروهایی مش��ابه تلفن های هوش��مند اما 
دارای چهار چرخ در حال ساخت است. همه ما در حال 
حرکت در این اتومبیل ها به آهن��گ گوش می کنیم، 
تلفن می زنی��م، به اطالع��ات ترافیک��ی در هر لحظه 
دسترسی داریم و… . گرچه خبر جدیدی نیست، اما 
پیش��رفت هایی که در عرصه تکنولوژی کامپیوترها و 
قابلیت های شبکه رخ داده، با س��رعتی سرسام آور به 
صنعت اتومبیل س��ازی نیز س��رایت کرده اس��ت. این 
پیشرفت ها، در مجموع موجب بهبود کیفیت رانندگی 
می ش��وند یعنی رانندگی ب��ا اتومبیل های��ی راحت تر 

که خطرهای محتم��ل جانی در تصادف��ات را کاهش 
می دهند.

رشد]تکنولوژی]ساخت]خودرو]]]]
 Highway Safety بر اس��اس آنچه موسس��ه بیمه
اظهار می کند، بهبودی طراحی و استفاده از تکنولوژی 
برای ایج��اد امنیت در خ��ودرو، باعث کاه��ش قابل 
توجهی در آمار مرگ و میر ش��ده اس��ت. یک مطالعه 
نش��ان می دهد که تنها در س��ال 2012، موارد مرگ 
حین تصادف با اتومبیل های جدی��د تا 7700 بار کم 
تر رخ داده اس��ت؛ اگر ما از اتومبیل های سال 1985 
استفاده می کردیم این آمار می توانست به دست بیاید. 
طی س��ه س��ال اخیر، تغییرات عظیم تر، گسترده تر و 
جامع تری در صنعت اتوموبیل رخ داده اس��ت. گرچه 
این تحوالت در مقایسه با سرعت باالی رشد در عرصه 
ساخت اتومبیل های مجهز )connected car(، به 
نظر هیچ می رسد. گزارشی از سازمان صنایع وایرلس

GSM، پیش بین��ی می کند س��اخت خودروهایی با 
تکنول��وژی متصل باعث ایج��اد بازاری ب��زرگ برای 
روی کار آم��دن محص��والت مرتب��ط می ش��ود. این 
تجهیزات جدید ش��امل دستگاه ها، وس��ایل جانبی و 
سایر اقالم اس��ت و انتظار می رود ارزش این مجموعه 
به 53 میلیارد دالر در سال 2018 برسد. در این زمینه 
اکنون ش��اهد ظهور خودروهایی هستیم که تنها چند 
س��ال قبل تر از این، فقط یک روی��ای محض بوده اند: 

خودروهای برقی، هوش��مند یا خودراه بر.

یک]تحول]بزرگ]]]
جهش دیگری که ش��اید ب��ه همین زودی ه��ا اتفاق 
بیفتد؛ ماش��ین بعدی شما ممکن اس��ت ساخت ژاپن 
یا دترویت نباشد؛ بلکه ساخت یک س��ازنده محلی با 
اس��تفاده از پرینتر س��ه بعدی باشد. در س��ال جاری، 
یک ش��رکت کوچک وابس��ته ب��ه Phoenix، به نام 

Local Motors یک خودرو 3بع��دی را به صورت 
زنده در نمایش��گاه بین المللی آمریکای ش��مالی واقع 
در دترویت، پرینت کرد. در آن نمایش��گاه صندلی ها 
و هم چنین چرخ ه��ای اتومبیل به ط��ور مجزا تهیه و 
متصل ش��دند. اما به زودی این اجزا نیز توسط پرینتر 
ساخته می شوند. Storedot  یک ش��رکت تولیدی 
خودرو های دوس��ت دار طبیعت واقع در تل آویو است. 
این شرکت خودرویی برقی س��اخته که در عرض تنها 
5 دقیقه ب��رای اس��تفاده بی��ش از 200 مایل  )322 
کیلومتر( ش��ارژ می ش��ود. تاکنون باتری هایی که به 
این سرعت شارژ می ش��وند برای تلفن های هوشمند 
اس��تفاده می ش��ده و توجه زیادی را به خود معطوف 
کرده بودند، این پیش��رفت برای آن های��ی که نگران 
ش��ارژ وقت و بی وقت باتری بوده اند، یک تحول بزرگ 

محسوب می شود.

راننده]کیست؟]]]
خودروها ام��روزه بیش از پیش هوش��مند و حس��ی 
ش��ده اند، طی چند س��ال اخیر تکنولوژی، راحتی را 
به ارمغان آورده اس��ت. به طوری که با فش��ردن یک 
دکمه امکانات زیادی در دس��ترس است. مشابه تلفن 
یا تبلت، دکمه ها به سرعت جای خود را به صفحه های 
لمسی داده اند. هم چنین س��ازندگان خودرو درحال 
کار روی اقدامات��ی هس��تند ک��ه رانن��ده می تواند با 
استفاده از صدای خود، حرکت دست ها یا چشم هایش 
انجام بدهد. به تازگ��ی تویوتا برای افزودن سیس��تم 
مس��یریابی اتومبیل ب��ا Telenav همکاری داش��ته 
است. خودروس��ازان آلمانی، در ازای سه میلیارد دالر 
تکنولوژی »نوکیا اینجاست« )Nokia’s Here( را 
برای ساخت نس��ل جدید خودروهایش��ان به خدمت 
گرفته اند. در همین راستا، پروژه هایی مشابه اتوموبیل 
خود راه برِ گوگل و خودرو خودکار آئودی به نام جک 
)که به کمک GPS و یک کامپیوتر به صورت خودکار 

نگاهی به تلفن هوشمند و آینده رانندگی

رویایی که دور از انتظار نیست ...

گـزارش
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می تواند در خطوط مختلف جاده رانندگی کند( شکل 
گرفته اند، اما هنوز راه زیادی در پیش است. هنوز زمان 
زیادی مانده ت��ا وقتی جاده ها از چنی��ن خودروهایی 
پر ش��ود. پس فعاًل مردم مجبورند ب��ه رانندگی ادامه 
دهن��د و از جدیدتری��ن تکنولوژی به نفع خودش��ان 

استفاده کنند.

اتصال]به]آینده]]]
تحوالت تکنولوژی در س��اخت خودرو،  ش��امل ایجاد 
یک ش��بکه ارتباطی میان دو ماش��ین نیز می ش��ود، 
این تکنولوژی یکی از مهم تری��ن خبرهای دهه اخیر 
بوده اس��ت. این اتومبیل ها درحالی طراحی ش��ده اند 
که ش��امل یک ش��بکه وایرلس برای برقراری ارتباط 
در محدوده ای کم هس��تند. ب��ه این ترتی��ب خودرو 
می تواند موقعیت، سرعت و سایر اطالعات را از وسایل 
نقلیه اطراف خود دریافت کن��د. اتومبیل های متصل، 
از اتفاقات جاده ای ه��ر لحظه باخبرند. ب��ه راحتی از 
ترافیک پرهیز می کنند و مصرف سوخت به صرفه تری 
دارند. آئودی و AT&T در ساخت مدل 2016 با هم 
همکاری می کنند. مدل جدید شامل نسخه جدیدی از 
 Wi Fi مسیریاب، پایگاه اطالعاتی اینترنتی و سیستم
داخلی خواهد بود. خودرو از طریق حامل های سلولی 
شبکه 3G یا 4G LTE   متصل می شود. راه دسترسی 
رانندگان به اطالعات نیز دستخوش تغییر خواهد شد. 
با داشبوردهای سنتی حاوی ابزار و وسایل خداحافظی 
کنید و آماده مالقات با AR باشید: مسیریاب منطبق 
بر واقعیت مکمل. برخی ش��رکت ها درحال س��اخت 
اپلیکیش��ن های مخصوص به داش��بورد هس��تند. در 
اتومبیل های متصل، بیشترین توجه بر راننده متمرکز 
است. سیس��تم داخلی خودرو، اطالعات حائز اهمیتی 
را جمع آوری می کند و نتایج را به صورتی ش��خصی و 
مرتبط با رانن��ده ارائه می دهن��د. نتایجی مثل عادات 
رانندگی، عملکرد خودرو، مسافت ها، صرف اقتصادی 
سوخت و شناسایی مس��یرهایی جدید در جاده ای که 
طی می کنید، یکی از هیجان انگیزترین تکنولوژی ها، 

هولوگرافی است. 
پیش بین��ی آین��ده س��خت اس��ت، ام��ا براس��اس 
پیش��رفت های حال حاضر می توان مطمئ��ن بود که 
خودروها به طور کامل در دهه آینده متحول خواهند 
ش��د. گرچه هیجاناتی که در جاده ها داشته ایم قربانی 

خواهند شد، اما در ازای آن امنیت، راحتی و کیفیتی 
به دست خواهیم آورد که تجربه ما در رانندگی را برای 

همیش��ه دس��تخوش تغییر می کند.

وعده]ای]که]محقق]شد]]]
یک ده��ه پی��ش بی��ل گیت��س )مدیرعامل س��ابق 
مایکروسافت( وعده داد خودروهای آینده به سیستم 
عامل ویندوز مجهز خواهند شد، گرچه این ادعا هنوز 
به حقیقت نپیوس��ته اس��ت، اما آی پاد، پخش کننده 
موزیک قابل حمل اپل که معرفی شد، کاربران تمایل 
پیدا کردند از این وسیله درون خودروهایشان استفاده 
کنند. این محبوبیت به حدی رس��ید که پس از مدتی 
تبدیل کننده هایی به شکل نوار کاست وارد بازار شدند 
که آی پاد را به همان ضبط صوت های کاس��تی وصل 
می کرد. پس از آی پ��اد تلفن های هوش��مند کم کم 
ظاهر شد و ارتباط بدون س��یم � بلوتوث � موردتوجه 
جدی قرار گرفت. بلوتوث طی��ف جدیدی از کاربردها 
را در اختیار خودروسازها قرار می داد تا از امکانات آن 
بهره مند شوند. امروزه تلفن های هوشمند می توانند 
به آس��انی امکان پخ��ش موزیک و کنترل سیس��تم 
صوتی خودرو را با یک اتصال س��اده در اختیار راننده 
قرار دهند، اما برای این کار راننده مجبور اس��ت هربار 
که خواست موسیقی را عوض کند، از تلفنش استفاده 
کند. چون ای��ن روش می تواند ح��واس راننده را پرت 
کند. خودروس��ازها روش های دیگری را ترجیح می 
دهند، هم چون قابلیت تشخیص گفتار راننده و تبدیل 
آن به دستور یا استفاده از کلیدهای بزرگ و اختصاصی 
روی فرمان خودرو. از س��ویی برای کاربردی تر کردن 
سیس��تم های صوتی خودرو عده ای بر این باورند که 
بهتر اس��ت در عوض اس��تفاده از یک سیستم صوتی 
توسط خودروساز در مرکز داشبورد، جایی تعبیه شود 
تا بتوان هرنوع تبلتی را در آن قرار داد. آن وقت غیر از 
تغییر در نحوه پخش موزیک، پنجره ای از ویژگی های 
غیرقابل مقایس��ه پیش روی راننده گشوده می شود. 
درواقع یک تبل��ت می تواند جایگزین تمام دس��تگاه 
های جداگانه ای ش��ود که ب��رای منظورهای مختلف 
روی خودرو نصب ش��ده اند. مدتی است شرکت هایی 
نظیر آی بی ام، مایکروس��افت همراه با کمک های اپل 
و گوگل در حال کار روی توس��عه سیس��تم تشخیص 
صوت درون خودرو هستند. در این مورد دستیار صوتی 

نام آش��نای اپل � س��یری � طبیعتا باید جاذبه باالیی 
برای خودروسازان داشته باش��د، در حالی که شرکت 
آئودی، گوگل را برگزیده اس��ت. ازسویی خودروهای 
جدید عمدتا با سیس��تم اختصاصی خودشان امکانات 

دیجیتالی ارائه می دهند.
جایی]نه]چندان]دور]]]

جالب اس��ت بدانی��د اپل و گ��وگل در ح��ال تدارک 
نس��خه ای از سیس��تم ه��ای عام��ل اختصاصی خود 
)اندروید و آی اواس( مخصوص خودرو هس��تند. هم 
اکنون اپل با سیس��تم CarPlay خود � که در برخی 
خودروهای ولوو و مرس��دس بنز به کار خواهد رفت � 
پیشگام است. اگر تلفن آیفون خود را درون خودرویی 
که به این سیس��تم مجهز اس��ت وصل کنید، منوهای 
آی او اس هم چون آیفون با چهار آیکون در هر س��طر 
نمایش داده می ش��ود. البته نه تمام برنامه ها بلکه آن 
هایی که بیشتر ربطی به موسیقی دارند، درون خودرو 
به نمایش درمی آیند. بنابراین نباید توقع برنامه هایی 
نظیر اینس��تاگرام و اسنپ چت را داش��ته باشید، تنها 
پیامک های خود اپل در دس��ترس اس��ت که سیری 
نقش رابط ورودی آن را بازی می کند تا حواس راننده 
از جاده پرت نشود. غیر از کاربران اپلی صاحبان تلفن 
های اندرویدی نیز می توانند با بلوتوث یا ارتباط یواس 

بی دستگاه خود را متصل کنند.
از همین حاال می توان پیش بینی کرد آینده خودروها 
هم مانند خیلی دیگر از وسایل زندگی روزمره به تلفن 
های هوشمند گره خواهد خورد. شاید روزی برسد که 
حتی بتوان فرمان خودرو را به دست تلفن همراه داد و 

آن را به این طرف و آن طرف هدایت کرد.
مراقب]باشیم!]]]

طی تحقیقات جدید انجام ش��ده در بریتانیا دارندگان 
تلفن های هوش��مند نمی توانند بیش��تر از 12 دقیقه 
موبایل خود را کن��ار بگذارند هم چنی��ن آن ها تلفن 
خود را بخش��ی مهمی از زندگی خود می دانند. همان 
طور که می دانید این اعتیاد ش��دید مشکالت فراوانی 
در زمینه های گوناگون ازجمله امنیت رانندگی ایجاد 
کرده است. براس��اس این تحقیقات انجام شده توسط 
گروه امنیت جاده ای Brake اس��تفاده از تلفن های 
هوش��مند در حین رانندگی تهدید بزرگی برای جان 
افراد محسوب می شود. هدف از این تحقیقات، افزایش 
آگاهی افراد جامعه و همچین درخواست از دولت برای 
افزایش سرمایه گذاری درراستای اجرای بهتر قوانین 

رانندگی است.
»جوشا هریس« مدیر این گروه تحقیقاتی در این 
رابطه می گوید: »یک زنگ یا یک پیامک س�اده 
می تواند برای اتفاق افتادن یک تصادف کشنده 
کافی باش�د. در س�ال 201۶ به علت استفاده از 
تلفن های هوش�مند در هنگام رانندگی 32 نفر 
کش�ته و 105 نفر به ش�دت مجروح شدند و این 
مشكل سال به سال در حال بیشتر شدن است. 
اس�تفاده غی�ر قانون�ی از موبایل پش�ت فرمان 
بس�یار رایج ش�ده و باید اقداماتی در راس�تای 
جلوگیری از این تهدید جان�ی انجام گیرد. ما از 
دولت می خواهیم تا در این راستا سرمایه گذاری 
بیش�تری ک�رده و مج�ازات س�خت تری برای 
این اق�دام غیرقانونی در نظر بگی�رد. همچنین 
رانندگان باید قبول کنند که پاسخ ندادن به یک 
تلفن، پیام و یا چک نكردن شبكه های اجتماعی 

ارزش ج�ان آن�ان را دارد.«
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در دنیای امروز انواع و اقسام سیستم های جدید و هوشمند خودرو به کمک رانندگان آمده اند تا به کمكشان لذت در کنار ایمنی و راحتی را تجربه کنیم، 
یكی از این سیستم ها به نام پارک هوشمند معرفی شد ه اند. شرکت های خودروسازی مختلفی در دنیا هستند که بر روی این سیستم و بهینه سازی آن کار 
می کنند و سعی دارند از رقبای خود پیشی بگیرند، زیرا این امكان زمینه ای ویژه برای رانندگان مهیا می کند که با هر سطح از توانایی بتوانند خودرو خود را 

پارک کنند. نگاهی کوتاه به تكنولوژی ها و سیستم های فعال در این حوزه داریم که در ادامه می خوانید.

گـزارش

اولین ها
سیس��تم هوش��مند پارک، با بهره وری از تکنولوژی PARKTRONIC اولین 
بار توسط مرسدس بنز رونمایی ش��د. این سیستم کمک ناوبری، بخشی از رویای 
رانندگی تمام اتوماتیک در دنیای خودروها است و البته، با تحقیقات و آزمایشات 
گس��ترده، امروز می توانیم بگوییم تقریبا این رویا در حال به وقوع پیوستن است! 
پارک کردن خودرو آسان تر می ش��ود؛ حتی ماهرترین راننده ها از سیستم جدید 
PARKTRONIC )Active    Parking Assist(  مرس��دس بنز به خاطر 
راحت تر ک��ردن تجربه رانندگ��ی و پارک خودرو، راضی هس��تند. این سیس��تم 
جدید، عالوه ب��ر مزایای سیس��تم قبلی برای کم��ک در پارک خ��ودرو در کنار 
خیابان و پارکینگ های فضای باز، این بار سیستم هوشمند پارک، در صورتی که 
خودرو به صورت اتوماتیک پارک شده باشد، با به کنترل گرفتن سیستم ناوبری، 
خودرو را تا مکان مورد نظر ش��ما، هدایت می کند و این یعن��ی دیگر نباید نگران 

پارکینگ های طبقاتی با فضای تنگ باش��ید.
شش سنسور ultrasound در جلو و شش سنسور حرکتی در عقب، چشم های 
فناوری )Active Parking Assist(  هس��تند. سنس��ورهای گوش��ه س��پر، 
به منظور افزایش تس��لط و اندازه گی��ری دقیق تر فضای پ��ارک و هدایت دقیق، 
دارای محدوده عملکرد وسیع تری هستند. در س��رعت پایین تر از 30 کیلومتر بر 
ساعت، سیستم شروع به چک کردن سمت راس��ت خودرو می کند و اولین جای 
خالی و مناس��ب پارک را انتخاب کرده و پس از اطالع به راننده، ش��روع به پارک 
کردن خودرو به صورت مناس��ب و تمام اتوماتیک می کند؛ در صورتی که س��مت 
چپ توس��ط راننده انتخاب شده باش��د، این عملیات برای س��مت مخالف انجام 
شده و مناسب ترین جای پارک، شناسایی ش��ده و خودرو در فضای انتخاب شده 
پارک می شود. بر روی سوییچ، نش��انگری به منظور نش��ان دادن وضعیت پارک 
خودرو تعبیه می ش��ود. فضای مناسب برای پارک خودرو توس��ط سیستم اندازه 
گیری ناوبری )تکنولوژی سونار(، شناسایی می ش��ود. هنگامی که فضای مناسب 
تشخیص داده شد، یک نشانگر کنار نمایشگر روشن ش��ده و راننده را از وضعیت 

لحظه ای خودرو هنگام پارک، مطلع می س��ازد.

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

لبه پیاده رو 30 س��انتی متر ش��ود.

یک پارک موازی 
قبل از طرح موضوع باید بگویم سیس��تم پارک خودکار، تماماً خودکار نیست ولی 
موجب می ش��ود تا پارک موازی، بسیار آس��ان تر انجام ش��ود. راننده باید سرعت 
خودرو خود را با فش��اردادن و آزادکردن پدال ترمز، تنظیم کند. تحقیقات نشان 
می دهد که سرعت خودرو در انجام پارک از این طریق، به اندازه  ای است که نیازی 
به فشاردادن پا روی پدال گاز نیست. هنگامی که فرآیند پارک خودکار آغاز شود، 
سیستم کامپیوتری خودرو، کنترل فرمان را ضمن این که ماشین در کنار خودرو 
جلویی قرار دارد، برعهده می گیرد. در ادامه، رانن��ده، دنده را عوض می کند و در 

نگاهی به سیستم  پارک هوشمند در خودروها

خودرو در خدمت انسان
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حالت عقب قرار می دهد. سپس پدال ترمز به آرامی رها می شود تا خودرو به سمت 
عقب حرکت کند و سیس��تم چرخش خودکار غربیلک فرمان فعال شود. سپس با 
چرخش چرخ ها، خودرو در فضای مناس��ب پارک می شود. هنگامی که خودرو به 
اندازه کافی عقب آمد، هش��داری راننده را خبردار می کند ک��ه خودرو را متوقف 
کند و دنده خود را در حالت D )حرکت به جلو( قرار دهد. خودرو به س��مت جلو 
حرکت می کند تا در مکان مناسب قرار گیرد. هشدار نهایی به راننده می گوید که 

پارک با موفقیت انجام ش��د. 

تویوتا؛ یک نمونه موفق
در تویوتا پریوس انگلیس�ی، کامپیوتر روی داش�بورد، پیام های الزم را 
به راننده می دهد. این پیام ها می توانند زمان توقف، تعویض دنده و آزاد 
کردن آرام ترمز و حرکت به س�مت محل پارک را ب�ه راننده اعالم کنند. 
سیس�تم های پارک خودکار متف�اوت، روش های مختلف�ی را برای حس 
کردن موانع اطراف خودرو ش�ما دارند. برخی از آنان حس گرها مختلفی 
را اطراف سپر عقب و س�پر جلو طراحی کرده اند که هم اطالعات مرتبط 
را دریافت و هم ارسال می کنند. این حس گرها س�یگنال هایی را ارسال 
می کنند تا این که به یک مانعی برخورد نماید و به سمت حس گر منعكس 
ش�ود. کامپیوتر موجود در خودرو می تواند فاصله خودرو تا مانع را با در 
اختیار داشتن زمان ارسال و دریافت سیگنال برآورد کند. سیستم های 
دیگر با به کارگیری دوربین در قس�مت های جلو و عق�ب می توانند مانع 
را تش�خیص دهند. بدین ص�ورت که خودرو پ�ارک ش�ده در کنار خود 
را شناس�ایی می کنند و ان�دازه فضای پ�ارک و فاصله با لب�ه پیاده رو را 
محاس�به می کنند و س�پس فرمان به اندازه کافی می چرخد. این آینده 
پارک خودروهایی است که قرار اس�ت به زودی بر روی خودروها عرضه 
ش�ود. در س�ال 1992، فولكس واگن سیس�تم پارک خودکار را در مرکز 
تحقیقات خود برای خودرو مفهوم�ی Futura ابداع کرد. این مرکز این 
سیس�تم را به گونه ای طراحی کرده بود که راننده می توانست از خودرو 
پیاده ش�ود و ببیند چگونه خودرو به طور کاماًل خودکار و مستقل پارک 
می ش�ود! فولكس واگن برآورد کرد که این قابلیت می تواند 3,000 دالر 
بر قیمت خودرو بیفزاید که البته هیچ گاه مورد اس�تقبال خودروسازان 

دیگ�ر ق�رار نگرف�ت.
در سال 2003، تویوتا قابلیت پارک خودکار را به صورت اختیاری بر روی 
پریوس هیبریدی نصب کرد و آن را دس�تیار پارک هوش�مند نامید. سه 
س�ال بعد، رانندگان بریتانیایی این آپش�ن را معادل ۷00 دالر به صورت 
اختیاری روی خودروهای خود نص�ب کردند. تا االن ۷0 درصد رانندگان 
انگلیس�ی این قابلی�ت را در خودرو خ�ود اضافه کرده ان�د. تویوتا قصد 
دارد در آینده ای نزدیک م�دل پریوس را برای رانن�دگان آمریكایی هم 
به سیس�تم پارک خودکار مجهز کند. تویوتا در حال حاضر تنها ش�رکت 
عرضه کنن�ده خودرو هایی اس�ت که سیس�تم پارک خ�ودکار را دارد و 

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

چیزی شبیه رویا
در سال 2004، یک گروه از دانش��جویان دانش��گاه Linköping در سوئد کار 
مشترکی را با ولوو شروع کردند که Evolvo نام داشت. خودروهای Evolvo می 
توانند به طور کاماًل مستقل پارک موازی را انجام دهند. دانشجویان کار خود را با 
سوار کردن حس گر و کامپیوتر در صندوق عقب خودرو ولوو S60 شروع کردند 
که کنترل فرمان، پدال گاز و ترمز به عهده کامپیوتر بود. Seimens VDO در 
حال کار بر روی سیستم دستیار راننده ای است که دستیار پارک نامیده می شود. 
این سیس��تم برای پیدا کردن فضای مناس��ب برای پارک خودرو به کمک راننده 
می آید. خودرویی ک��ه می تواند کنترل چرخ ها را به عه��ده بگیرد با خودرویی که 
خودش رانندگی خودرو را برعهده دارد، کاماًل متفاوت است. بیش تر شبیه به رویا 
است که خودرو رانندگی ماش��ین را برعهده بگیرد. امروزه به کمک سیستم های 
کامپیوت��ری، میلیون ها لیتر س��وخت بهینه مصرف می ش��وند، خودروها در برابر 
تصادفات بسیار ایمن تر عمل می کنند و س��رعت مطمئنه هم در خیابان ها رعایت 
می ش��ود. درحالی که در فناوری سیس��تم پارک خودکار، رانن��ده می تواند عقب 
بنشیند و تلویزیون تماش��ا کند یا چرت بزند تا ماش��ین کارش را انجام دهد! هر 

چند این فناوری خیلی دور به نظر نمی رسد، اما خیلی از افراد از رانندگی، بیش تر 
لذت می برند و ممکن اس��ت برای آن ها خیلی دشوار باش��د که کنترل خودرو را 
به عهده رایانه ق��رار بدهند. کارخانه جنرال موتور قص��د دارد تا خودرو اپل وکترا 
2008 را برای رانندگی خودکار به رانندگان آلمانی پیشنهاد کند. هم چنین این 
خودرو با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت س��رعت و تنها با دوربین و لیزر می تواند 
عالئم راهنمایی و رانندگی کنار جاده، خطوط خط کشی و موانع را تشخیص دهد. 

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

عصبانی��ت و نارضایت��ی جامع��ه را افزای��ش م��ی ده��د.

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

براس��اس س��ود مورد نیاز تعیین کنند.
سطح آلودگی هوای محیط با کاهش میزان آلودگی خارج شده از خودرو کاهش 
می یابد، به این ترتیب که بااستفاده از این سیس��تم، میزان سفر توسط خودروها  
برای یافتن محل پارک مناس��ب کاهش یافته، در نتیجه میزان س��وخت مصرفی 
نیز به همین مقدار تقلیل م��ی یابد. کابران نیز می توانند از مزایای این سیس��تم 
همچون، اس��تفاده کامل از فضای پارکینگ، امنیت بیش��تر، بهینه سازی و بهره 
وری باال در اجرا  بهره  مند شوند. همچنین باکمک اطالعات به دست آمده از این 
سیستم، زمان سفر و زمان جس��تجو برای پیدا کردن محل پارک کاهش می یابد.



کارشناسان معتقدند براي کنترل شكاف میان تولید و مصرف سوخت باید به صنعت 
خودرو توجه ویژه داشت

کنترل مصرف سوخت با طرح هاي 
شکست خورده

آین�ده]مص�رف]بنزی�ن]و]ل�زوم]توج�ه]ب�ه]طرح]ه�اي]جایگزی�ن]]]
در گ�زارش مرکز پژوهش ها، نموداری به چش�م می آید ک�ه در آن به آینده 
مص�رف بنزین در صورت اص�الح یا عدم اص�الح میزان اش�تهای خودروها 
پرداخته شده است. طبق این نمودار، میزان مصرف بنزین در کشور طی دو 
سال آینده به 120 میلیون لیتر خواهد رسید، یعنی بیش از 50 درصد افزایش 
نس�بت به رقم فعلی. نمودار موردنظر اما رقم وحشتناک دیگری را نیز برای 
سال 1408 پیش بینی کرده و می گوید در این س�ال، میزان مصرف بنزین به 
250 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. بنابراین واضح است درصورت تحقق 
این پیش بینی ها، تولید بنزین از مصرف آن به ش�دت عق�ب خواهد افتاد و 
این موضوع تبعات اقتصادی جبران ناپذیري را برای کش�ور به دنبال خواهد 

داشت. بنابراین، مرکز پژوهش های مجلس در کنار سناریوی افزایش قیمت 
س�وخت، بر اس�تفاده از روش های غیر قیمتی و مرتبط با ح�وزه خودرو نیز 

تاکید کرده اس�ت.
از نظر مرکز پژوهش ه�اي مجلس، کارت س�وخت ی�ک روش قدیمی برای 
مهار تقاض�ای بنزین اس�ت و دولت اگر می خواه�د تقاضا را پایی�ن بیاورد، 
بای�د از روش های�ی مانن�د »گس�ترش خودروهای گازس�وز«، »گس�ترش 
خودروه�ای ال پی جی س�وز«، »جایگزینی وانت و تاکس�ی ها با ن�وع تمام 
گازس�وز«، »گس�ترش موتورها و خودروه�ای برقی« و »ط�رح تولید قوای 
محرکه کم مصرف در خودروها و موتورس�یكلت های داخلی و جایگزینی با 

خودروهای فرس�وده و موتورس�یكلت های پرمصرف« اس�تفاده کند.

گـزارش

دولت این روزها عزم خود را براي یافتن یک راه مطمئن در راستاي تغییر سیاست گذاری قیمت 
سوخت جزم کرده تا راهي پیدا کند که  با کمترین تبعات تورمی و اجتماعی کشور را از کابوس شكاف عظیم تولید و مصرف سوخت نجات 
دهد، اما نتیحه تالش ها تا امروز بیشتر به احیای کارت سوخت و بازگشت سهمیه بندی محدود شده اند که از نظر کارشناسان طرحي 
شكست خورده و ناموفق براي کنترل مصرف بنزین است. با این حال تردیدی وجود ندارد که اصالح قیمت سوخت بدون توجه به مسئله 
خودرو عمال موفقیت آمیز نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد سیاست قیمت گذاری سوخت تغییر کند، باید براي رسیدن به نتیجه 
مطلوب تصمیماتی منطقی، قاطع و مبتنی  بر شرایط روز کشور، در حوزه خودرو هم اتخاذ شود. اتفاقی که دولت و مجلس شورای اسالمی 
از رخ دادن آن طی سال های آتی بیم دارند، ایجاد شكافی بزرگ میان تولید و مصرف سوخت در کشور است. این ترس از آن جهت است 
که با ادامه روند فعلی مصرف سوخت، در وهله نخست رویای پیوستن ایران به جمع صادرکنندگان بنزین بر باد می رود و در مرتبه دوم 
به دلیل همسان نبودن تولید و مصرف، مجبور به واردات سوخت در حجمی عظیم خواهیم بود. جدا از این موضوع، قاچاق سوخت نیز 
کماکان به عنوان معضلی بزرگ خودنمایی می کند، مسئله ای که ریشه اصلی آن در قیمت بسیار ارزان تر سوخت در ایران نسبت به سایر 
کشورها است. باتوجه به این مسائل، تصمیم سازان به دنبال آن هستند که با روش هایی تا حد امكان کم ترین هزینه اقتصادي و اجتماعي 
را داشته باشد،  قاچاق و تقاضا برای سوخت را کاهش دهند، که این هدف بدون توجه به صنایع خودروسازي مسیری ناقص در عرصه تغییر 
سیاست گذاری قیمت بنزین خواهد بود و نمی توان این پازل را بدون قطعات مربوط به صنعت و بازار خودرو تكمیل کرد. در همین راستا مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی به تازگی گزارشی با عنوان »مسئله بنزین، رویكردها و مخاطرات« را منتشر کرده و در آن به سناریوهای 
اصالح قیمت سوخت و راهكارها و تبعات آن پرداخته است. در بخشي از این گزارش رویكردهایي در راستاي توجه به خودروسازي هم 

مطرح شده بود که در گزارش زیر به آن پرداخته مي شود.

  ریحانه جاویدي
خبرن��گار
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اجرای درس�ت و منطقی این روش ها اگرچه قطعا به کاه�ش تقاضای بنزین 
کمک فراوانی خواه�د کرد، با این حال هر کدامش�ان معای�ب و چالش های 
مخصوص خود را دارند. به عبارت بهتر، اگر قرار بر اجرای بدون زیرساخت و 
خارج از منطق این راهكارها باش�د، در نهایت یا ابتر خواهند ماند یا رویكرد 

مثبت ش�هروندان را به تدریج از دس�ت می دهند.
تجربه]ناکام]چرخش]به]گاز]]]

یك�ی از راهكارهایی ک�ه مرکز پژوهش ه�ای مجلس برای کاه�ش تقاضای 
بنزین بر آن تاکید دارد، چرخشی دوباره به سمت گاز در خودروسازی است. 
طبق گزارش مرکز پژوهش ها و با اس�تناد به آمار راهنمای�ی و رانندگی، در 
سال 139۶ حدود 4/ 1۷ میلیون دستگاه خودروی بنزینی و نزدیک به 9/ 2 
دستگاه میلیون خودرو گازسوز در کش�ور وجود داشته است. این در حالی 
است که در س�ال 1390 خودروهای بنزینی رقم ۷/ 10 میلیون دستگاه را به 
ثبت رسانده و دوگانه سوزها 4/ 2 میلیون دستگاه بوده اند. بنابر نتیجه گیری 
مجلسی ها، بی توجهی به رش�د خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها، یكی 
از دالیل موثر در افزایش مصرف بنزین بوده اس�ت. ش�رایط به شكلی پیش 
رفته که خودروس�ازان داخلی در س�ال 139۶ حدود 3/ 1 میلیون دستگاه 
مدل بنزینی و تنها 102 هزار دستگاه خودرو گازسوز را به تولید رسانده اند. 
از نظر مرکز پژوهش ها، حتی اگر توجه بیشتری به گازسوز کردن خودروهای 
عمومی مانند وانت ها و تاکسی ها می شد، مصرف بنزین به مقدار قابل توجهی 
قابل مهار بود. بنابر آمار راهنمایی و رانندگی، در سال 139۶، حدود 40درصد 
تاکس�ی ها و ۷0 درصد وانت ها، همچنان بنزین مص�رف می کرده اند. بازوی 
پژوهش�ی مجلس درنهایت تاکید کرده که اگر سوخت مصرفی 5/ 2میلیون 
وس�یله نقلیه از بنزین ب�ه CNG )گاز( تغییر کند، پیش بینی می ش�ود این 
جایگزینی سبب صرفه جویی روزانه حدودا 20 میلیون لیتری شود که نتیجه 

آن، صرفه س�االنه حدودا 5/ 1 میلیارد دالری اس�ت.
اگرچه وج�ود منابع عظیم گازی در کش�ور و آالیندگی کمتر گاز نس�بت به 
بنزین، احتماال از جمل�ه دالیل مرکز پژوهش ها برای چرخش به گاز اس�ت، 
با این حال دوگانه س�وز کردن خودروه�ا آزمونی آزموده ش�ده در دهه 80 
اس�ت که تقریبا ناکام ماند. با روی کار آمدن دولت نهم، ستادی تحت عنوان 
»تبصره 13« )مدیریت حمل و نقل و مصرف س�وخت فعلی( شكل گرفت که 
یكی از اهداف اصلی آن، کاهش مصرف س�وخت بود. این س�تاد با توجه به 
قدرت اجرایی باال، پس از سهمیه بندی بنزین در تابستان 8۶، خودروسازان 
را برای تولید محصوالت گازسوز و دوگانه س�وز تحت فشار قرار داد. شرایط 
به شكلی پیش رفت که بیش�تر خودروهای تولید داخل دوگانه سوز شدند و 
تنها مونتاژی ها که شرکت های مادر خارجی مجوز گازسوز شدن آنها را صادر 

نكردند، از این ماجرا در امان ماندند.
با وجود آنكه ایرانی ها در ش�روع اس�تقبال زیادی از دوگانه سوزها کردند و 
طبعا خودروسازان نیز تیراژ آنها را تصاعدی باال بردند، به تدریج نقاط ضعف 
این طرح و نبود زیرساخت ها، خود را نشان داد. کمبود جایگاه های سوخت 
از یكسو و بروز مشكالت فنی برای دوگانه س�وزها از سوی دیگر، رفته رفته 
ستاره اقبال این خودروها را رو به افول برد و هم مشتریان از آنها رویگردان 
ش�دند و هم به تبع آن، خودروس�ازان. درنهای�ت نیز تیراژ دوگانه س�وزها 
به تدریج در مس�یری نزولی ق�رار گرفت، به نح�وی که طب�ق آخرین آمار 
منتش�ره، تیراژ آنها در هش�ت ماه امس�ال و نس�بت به مدت مش�ابه سال 
گذشته نصف ش�ده اس�ت. باتوجه به این تجربه تقریبا ناکام، اگر قرار است 
دوگانه سوزها احیا شده و دوباره س�همی بزرگ از سبد تولید خودروسازان 
را داشته باشند، می طلبد تا نسبت به رفع نقاط ضعف زیرساختی به خصوص 
کمبود جایگاه های س�وختگیری و همچنین مش�كالت فنی و استهالک این 
خودروها اقدام شود. در غیر  این صورت هیچ بعید نیست تجربه قبلی دوباره 

تكرار و چرخش از بنزین به گاز برای بار دوم به نوعی شكس�ت بخورد.
اینكه مرک�ز پژوهش ها در راه�كاری دیگر، پیش�نهاد جایگزین�ی وانت و 
تاکسی ها با نوع تمام گازسوز را داده نیز اگرچه در نگاه اول مثبت و چاره ساز 
در مس�ئله کاهش مصرف بنزین اس�ت، با این حال اجرای موفقیت آمیز آن 

کامال در گرو بهبود زیرس�اخت ها و رفع مش�كالت فنی اس�ت.
وانت ها و تاکسی ها دارای پیمایش باالیی هستند و استهالک سریع تری نیز 
دارند، بنابراین گازسوز کردن مطلق آنها بدون ایجاد زیرساخت های الزم و 
کافی و هم چنین رفع مشكالت فنی )ناشی از استفاده از گاز(، راهگشا نبوده 
و سبب دردسرهایی نیز خواهد شد. درمورد گسترش استفاده از خودروهای 

ال پی جی سوز نیز ش�رایط به همین شكل اس�ت، چه آنكه اصرار بر تولید و 
عرضه آنها بدون ایجاد زیرساخت های الزم، نتایج مثبتی نداشته و مشتریان 

نیز اس�تقبال نخواهند کرد.
در این بین اما پیشنهاد دیگر مجلس مبنی بر گسترش موتورها و خودروهای 
برقی، روشی جهانی به ش�مار می رود، چه آنكه جهان خودروسازی حرکتی 
بزرگ را به س�مت برقی ها آغاز کرده است. از نظر بس�یاری از کارشناسان، 
آینده خودروس�ازی متعلق به مدل های برقی است و بس�یاری از کشورها و 
شرکت ها برنامه ریزی وسیعی برای گسترش این خودروها انجام داده اند. در 
ایران نیز اگرچه بر تولید و عرضه خودروهای برقی تاکید می شود، با این حال 

زیرس�اخت های آن فراهم نیس�ت.
شبكه فرس�وده برقی کش�ور در کنار ضعف قدرت طراحی مدل های برقی و 
تمایل خودروس�ازان به تداوم تولید محصوالت بنزینی و نهایتا گازسوز، از 
جمله مسائلی هستند که آینده روش�نی را برای برقی ها در خودروسازی و 
بازار ایران ترس�یم نمی کنند. البته تردیدی نیس�ت که خودروسازی ایران 
درنهایت باید به باشگاه برقی سازها بپیوندد، زیرا آینده خودروسازی به این 
س�مت اس�ت، اما اینكه چگونه، مرکز پژوهش های مجلس پاسخ روشنی به 
آن نداده است. در حال حاضر تكنولوژی خودروهای برقی در دست بزرگان 
خودروس�ازی قرار دارد و از آنجا که به دلیل تحری�م، ارتباط صنعت خودرو 
ایران با آنها قطع شده، چش�م انداز مثبتی برای طراحی و تولید و عرضه این 

مدل محصوالت در کش�ور، به چش�م نمی آید.
تغییر]تکنولوژی]سوخت]]]

اما طرح »تولید ق�وای محرکه کم مصرف در خودروها و موتورس�یكلت های 
داخلی و جایگزینی با خودروهای فرس�وده و موتورسیكلت های پرمصرف« 
نیز قطعا راهكاری موثر ب�رای کاهش مصرف بنزین به ش�مار می رود، منوط 
به آنكه ابزار آن فراهم باش�د. در این س�ال ها به دلیل ارزان بودن س�وخت، 
خودروس�ازان اقدامات الزم و کافی برای کاهش س�رانه مصرف محصوالت 
خود انج�ام نداده ان�د و بعید اس�ت ت�ا وقتی قیم�ت بنزین اصالح نش�ود، 
رویكردی جدید را در این ماجرا دنبال کنند. طبق گزارش مرکز پژوهش ها، 
اگر خودروهای داخلی مطابق اس�تانداردهای روز دنیا، ح�دود 5/ ۷لیتر به 
ازای هر 100 کیلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلی بنزین به ۶۶ میلیون لیتر 
در روز کاهش پیدا می کرد. در واقع با اصالح تكنول�وژی موتور خودروهای 
تولید داخل و نزدیک کردن مصرف آن به میانگین های بین المللی )حدود 5/ 
۷ لیتر به ازای 100 کیلومتر پیمایش(، مصرف کنونی بنزین به ش�دت کاهش 

خواهد یافت.
در کنار این موضوع، با پیش�رفت تكنولوژی )در موتور خودروهای داخلی( 
مصرف بنزین در سال 1408 به طور میانگین به 4/ ۷ لیتر به ازای 100کیلومتر 
پیمایش خواهد رسید و بنابراین، میزان مصرف حداکثر 120 میلیون لیتر در 
روز خواهد بود. این رقم 130 میلیون لیتر کمتر از آن چیزی اس�ت که مرکز 
پژوهش ها پیش بینی کرده در صورت ادامه روند فعلی مصرف بنزین، در سال 

1408 به آن خواهیم رس�ید.
اینك�ه مرکز پژوهش ه�ا اعتقاد دارد یك�ی از دالیل اصل�ی افزایش مصرف 
سوخت در کش�ور، به تكنولوژی پایین موتور خودروها برمی گردد، قابل  رد 
کردن نیس�ت؛ با این حال، تغییر تكنولوژی در ش�رایط فعلی خودروسازی 

ایران کار بسیار سختی به نظر می رسد.
وجود تحریم ه�ا و قطع ارتباط با بزرگان خودروس�ازی، راه را برای ارتقای 
تكنولوژی موتور خودروها و طراحی و تولی�د مدل های کم مصرف، باریک 
کرده و در کنار آن، مش�كالت نقدینگی نیز طرح های تحقیق و توس�عه ای 
خودروس�ازان را )در اص�الح مص�رف س�وخت( به نوع�ی بایگان�ی کرده 
اس�ت. بنابراین یافتن ش�رکت های دانش بنیان بین المللی برای طراحی و 
تولید موتوره�ای کم مصرف از یک س�و و حمایت م�ادی و معنوی دولت از 
خودروس�ازان در این ماجرا از س�وی دیگر، از جمله الزام�ات اصلی برای 

تغییر رویكرد صنعت خودرو در حوزه مصرف س�وخت اس�ت.
در م�ورد جایگزینی خودروهای فرس�وده نیز وجود یک برنام�ه منطقی و 
دقیق و قابل اجرا نیاز اس�ت تا هم مالكان خودروهای فرس�وده به اس�قاط 
ترغیب شوند و هم خودروس�ازان توان جایگزینی داش�ته باشند. یكی از 
دالیل س�رانه باالی مصرف سوخت در کش�ور، وجود خودروهای فرسوده 
اس�ت و بنابراین اس�قاط آنها حتما به نزولی ش�دن نمودار مصرف سوخت 

کمک بزرگی خواهد کرد.
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عبور و مرور فصل سرما 

خیابان های زمستان

از خودرو شروع کنید
اولین گام برای فرار از تبعات یخ زدگی در زمستان، شروع از خودرو شخصی 
است، قبل از آنكه به خیابان های یخ زده برسید. نكته اول این است که استفاده 
از ضد یخ را فراموش نكنید. نكته دوم اس�تفاده از پوشش�ی مناس�ب برای 
جلوگیری از یخ زدن شیشه ها است. یكی از بهترین و راحت ترین روش ها برای 
این که شیشه اتومبیل خود را از یخ زدگی حفظ کنید، استفاده از یک پوشش 
مناس�ب برای آن ها است. س�عی کنید، پیش از فرا رس�یدن فصل یخبندان 
پوشش�ی برای خودرو خود تهیه کنید. به خصوص اگر ماش�ینتان در فضای 
باز است. یادتان نرود برای اینكه روی شیشه خودرو ش�ما یخ ببندد، نیاز به 

شبنم عصرگاهی است. پس س�عی کنید قبل از آنكه شبنم عصرگاهی روی 
شیشه و بدنه خودرویتان بیفتد و در طول شب بر اثر سرمای شدید یخ ببندد، 
روی ماشینتان را بپوشانید. وقتی شما از نشستن شبنم به طور مستقیم روی 
خودرویتان جلوگیری کنید، درواقع از یخ بستن آن در طول شب جلوگیری 
کرده اید، تا زمانی که آب�ی برای یخ زدن وجود نداش�ته باش�د، به هیچ  وجه 
شیشه های اتومبیلتان یخ نمی بندند. نكته دیگر این اس�ت که به ازای هر 10 
درجه کاهش دما در هوای آزاد، تایرهای خودرو حدود نیم کیلوگرم از هوای 
فشرده خود را از دس�ت می دهند. بنابراین در زمس�تان باید مرتب آن ها را 
بررسی و در صورت نیاز بادشان را تنظیم کنید. این بررسی و تنظیم باد کاری 
بسیار ساده است و در هر گوشه ای می توانید، جایی را بیابید که این خدمات 

زندگی در شهر تهران با تمام زیبایی هایش، گاها باعث آزار و اذیت خیلی از ما شده است. ترافیک بی حد و حصر، 
آلودگی و وارونگی هوا و ... نمونه هایی از این مسائل هستند. حاال و با شروع فصل سرما یقینا هردوی این مس�ائل 

برای شهروندان تهرانی بیشتر پیش می آید و به این دو نمونه پدیده هایی مانند س�اعت ش�لوغی ش�هر در یخ بندان و س�رمازدگی را هم اضافه کنید. 
اتفاق هایی که در روزهای زمستان و در سطح ش�هر کم نمی افتد و چه بس�یار حادثه هایی که این گونه اتفاق می افتد. اما برای مقابله و آماده باش با این 

ش�رایط چه باید کرد؟
بارش برف یک نعمت خدادادی اس�ت. اما اگر برنامه جامع و مدون برای مقابله با آن موجود نباش�د، همین نعمت ممكن اس�ت به یک بحران تبدیل 

شود. تجارب متعددی در کشور ما نشان می دهد که چگونه بارش برف زندگی یک ش�هر را مختل کرده و یک وضعیت بحرانی را بهوجود آورده اس�ت. 
فكر کردن به نمونه های مصداقی آن کار سختی نیست و کافی اس�ت به بارش های برف و باران در سطح ش�هر نگاهی بیندازیم که چگونه حتی با بارش 

اندکی باران ترافیک بی حدی در تهران به وجود می آید و یا با بارش برف عبور و مرور در خیابان های تهران مختل می ش�ود. اما برای مقابله با این 
پدیده باید چه کرد؟

  یگانه عصاری
خبرنگار

گـزارش
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را به شما ارائه می دهند. تایرهای کم باد بسیار خطرناکند و 
به خصوص در هوای سرد یا به هنگام بارندگی که خیابان ها 
و جاده ه�ا لغزنده اند، کارآی�ی ترمزهای ش�ما را کاهش 

می دهند و کنترل خودرو را دشوارتر می کنند.

سرما نزدگی!
برف و یخبندان یكی از عوامل اساسی تاثیرگذار در ایجاد 
تاخیرها و تصادفات در ش�هرها اس�ت. در همین راس�تا 
هزینه های بس�یار باالیی جهت بازگش�ایی معابر با شن 
و ماس�ه و نمک انجام می پذیرد و تبع�ات بعدی آن یعنی 
خوردگی و خستگی آسفالت نیز بسیار هزینه زا است، لذا 
توجه به روش نگهداری معابر در زمس�تان اساسی است. 
در استفاده از شیوه های سنتی معایبی نظیر: عدم توزیع 
یكنواخت و رانده شدن سریع به حاشیه معبر؛ خطر صدمه 
به خودروه�ا و عابرین )پرتاب دانه های ش�ن(، مس�دود 
شدن زهكش ها؛ خرابی سطح روسازی بهعلت پخش غیر 
یكنواخت نمک؛ تحمیل هزینه های مضاعف پاکس�ازی؛ 
ضایعات زیس�ت محیطی )گیاهان, درخت�ان, منابع آب( 
تسریع خوردگی خودروها و بتن وجود دارد که این معایب 
در عملیات کنشی به جای واکنشی و استفاده از روش های 
پیشگیری و ماشین آالت و تجهیزات مخصوص برف روبی 
تا حدود زیادی تقلیل یافت�ه و هزینه های کلی نیز به تبع 

آن کاهش می یابند.

تمرین رانندگی در سرما
در شرایطی که خیابان ها یخ زده اند و احتمال سر خوردن 

ماشین وجود دارد، رعایت چند نكته الزامی است:
1. باتوجه به شیوه متفاوت رانندگی در شرایط زمستانی و 
کنترل کم تر راننده بر خودرو و وضوح دید کم تر او از مسیر، 
رانندگان باید دقت کنند که رعایت فاصله طولی مناسبی با 
خودرو جلویی داشته باشند تا بتوانند عكس العمل مناسب 

و به موقع نشان داده و غافلگیر نشوند.
2. رعایت س�رعت مطمئنه نیز در جلوگیری از تصادفات 
به خصوص تصادفات قطاری موثر اس�ت. در شرایط جوی 
متفاوت بارها ش�اهد وقوع تصادف�ات زنجیره ای به علت تخطی از س�رعت 
مطمئنه بوده ایم. سرعت مطمئنه به اندازه ای است که خود راننده باید متناسب 

با شرایط جوی و ترافیكی مدنظر قرار دهد.
3. در زم�ان بارش ب�اران و مه گرفتگی روش�ن کردن چراغ و مه ش�كن های 
خودرو از واجباتی اس�ت که از تصادفات رانندگی جلوگیری ک�رده و دید را 
افزایش می دهد. بنابراین باید از س�المت آن ها اطمینان حاصل کرد. وسایل 
هشداردهنده از قبیل،: بوق، فالش�ر، چراغ های راهنما و… نیز باید بررسی 

شود تا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.
4. پر بودن باک بنزین از مبدا یک مسئله حیاتی اس�ت و باتوجه به اینكه در 
زمستان تراکم در لوله های سوختی کم است، اگر باک پر نباشد یخ زدگی دور 

از انتظار نیست.

بی ترافیکی
خیابان های تهران بسیار شلوغ هستند و وجود مازاد ماشین در این خیابان ها 
فضا را شلوغ تر هم می کند. به عالوه اینكه تنگ و باریک بودن این خیابان ها 
علل دیگری برای ترافیک است. این شرایط را در نظر بگیرید و یک روز بارانی 
و یا برفی را نیز به آن اضافه کنید تا متوجه وخامت اوضاع بشوید! نكته این است 
که هنگام بارندگی، حداکثر سرعت های مجاز تعیین شده برای معابر مختلف 
کاهش می یابد و ش�ما باید با س�رعت کمتری رانندگی کنید. این احتیاط در 
سرعت، برای وقتی که تازه باران و برف شروع شده هم صادق است. یعنی وقتی 
که تازه زمین تر شده، اصطكاک کاهش می یابد. به خصوص در اوایل بارندگی، 
به علت مخلوط شدن آلودگی های سطحی مانند روغن ماشین و گرد و خاک که 

به طور معمول روی سطح همه خیابان ها و جاده ها هست، حتی خطر جدی تر نیز 
می شود و این یعنی وقوع تصادف در این خیابان ها. به همین دلیل ترافیک در 
این ساعات طوالنی تر می شود و احتمال تصادف بیشتر. اما برای کمتر شدن 
ترافیک و این قبیل تصادفات راهی جز سرعت مطمئنه، دقت و صبوری بیشتر 

در رانندگی و تمرکز باال نیست.

لطفا سرنخورید!
1. شاید این سوال پیش بیاید که هنگام سرخوردن، چگونه خودرو را متوقف 
کنیم؟ بهترین کار، این است که اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط باشید. 
از ترمز کردن بپرهیزید، زیرا ضربه زدن به ترمز در روی سطح لغزنده چرخ ها را 
قفل می کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر می شود. باید در جهتی حرکت 
کنید که قسمت عقب خودرو سرمی خورد )فرمان را به همان طرف بچرخانید( 
و هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد، در جهت دلخواه خود حرکت کنید. 
خیلی آهسته روی ترمز فشار دهید تا از س�رعت خودرو کاسته شود یا آرام 

روی گاز فشار دهید تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد.
2. از برداشتن پای خود از روی گاز به طور ناگهانی خودداری کنید و پدال گاز 
را به طور متعادل نگه دارید تا از سرخوردن خودرو در این وضعیت جلوگیری 
کنید. هنگامی هم که خودرو »بكس�وات« ک�رد از گاز دادن ه�ای بی مورد و 
چرخاندن سریع چرخ ها خودداری کنید، زیرا این عمل عالوه بر این که نتیجه 

مثبتی ندارد، خودرو را نیز عمیق تر و کامل تر در گل و الی فرو می برد.
3. از سبقت گرفتن بپرهیزید. چرخاندن فرمان به مقدار زیاد، ضربه ای به عقب 
خودرو می زند که موجب س�رخوردن آن می ش�ود و خودرو در جهت عكس 
حرکت برمی گردد. در عین حال، خودرو را در دنده نگه دارید و از خالص کردن 
آن بپرهیزید، زیرا در این حالت به کم شدن سرعت کمک می کند و حداکثر 

کنترل را به راننده می دهد.

آماده باش نیروها
چند روز گذش�ته بود ک�ه »مجتب�ی یزدان�ی«، معاون خدمات ش�هری 
شهرداری تهران از آماده باش کامل شهرداری تهران در فصل سرما خبر 
داد. او در این خص�وص گفت: »با بررس�ی های صورت گرفت�ه هر منطقه 
س�ناریوی مش�خصی را در زمان بارش های برف خواهد داشت و باتوجه 
به اطالعات س�ازمان هواشناسی که امسال را س�ال پربارشی پیش بینی 
کرده است، اقدامات مؤثری در این راس�تا صورت گرفته است. هم چنین 
طبق دستورالعملی که براس�اس تجارب سازمان های شهرداری به دست 
آمده، ما مناطق حس�اس را شناس�ایی ک�رده و به برگ�زاری کارگاه های 
آموزش�ی نیروی انس�انی اقدام کردیم. امسال 42 ایس�تگاه برف تكانی 
را در مناطق حس�اس تهران ایجاد کرده و انتظارمان این اس�ت که مردم 
هم در این راستا احساس مس�ئولیت کنند و به کمک ما بشتابند. مناطق 
1، 2، 3، 4، 5 و ۶ جزو مناطقی هس�تند که بیش�ترین مشكالت در زمان 
بارش برف به آن ها مربوط می ش�ود و لذا بودجه های بیشتری هم در این 
راستا به این مناطق تخصیص یافته اس�ت. هم چنین حدود 3400 مخزن 
زرد رنگ برای رمپ ولوپ های موجود در سطح شهر تهران در نظر گرفته 
شده تا در این بخش نیز شهروندان برای مشارکت بتوانند از این مخزن ها 

استفاده کنند.«
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دانستنی هایی درباره تشخیص اصالت وسایل نقلیه موتوری
یکی از کتاب های خوب و کاربردی که می خواهیم در اینجا به شما معرفی کنیم؛ »تش�خیص اصالت وسایل نقلیه موتوری« است. در 
این کتاب عالوه بر اینکه اصالحات مرتبط با تشخیص اصالت و تشریح نحوه اقدامات مجرمین برای تغییر شماره قطعات اصلی وسایل نقلیه 
تعریف شده است، درباره نحوه تش��خیص اصالت و بازشناسی آنها توسط کارشناسان توضیحاتی داده ش��ده است. هم چنین درباره محل 
قرارگرفتن شماره های شاسی و موتور و پالکت ها و VIN و نمونه عکس هایی از محل قرارگیری شماره قطعات اصلی وسیله نقلیه و پالکت ها 

و نوع حکاکی ارقام نیز می توانید مطالب جذاب و خواندنی را مشاهده کنید. 
در فصول مختلف کتاب درباره قطعات اصلی وسایل نقلیه، قوانین و مقررات، پاسخ به س��واالت تشخیص اصالت، مشخصات قطعات اصلی 

وسایل نقلیه و مشخصات فنی ارکان اصلی وسایل نقلیه براساس نوع آن ها می توانید نکته های زیادی را بخوانید.

مـعـرفـی کـتـاب

سیستم انژکتور
کتاب دیگری که می خواهیم در اینجا معرفی کنیم؛ »سیستم انژکتور« نام دارد که ایرج بانی آن را در 208 صفحه به رشته تحریر در آورده 
و انتشارات آیالر آن را منتشر کرده است. در توضیحات اول کتاب می خوانیم: »زمان زیادی است که اصل سیستم تزریق سوخت به مانیفولد 
ورودی یا سرسیلندر شناخته شده است و برای اولین بار در سال 1903 از تزریق سوخت خام در موتورهای پرواز برادران رایت و در سال 1906 
در موتورهای آنتوانت به کار گرفته شد.« در این کتاب سعی شده با ساده ترین روش ممکن و طبق استانداردهای آموزشی و بیان درس فنی 

و تکنولوژی کارگاهی، چگونگی عمل کرد سیستم، انژکتور، حسگرها، عملکردها و کار با دستگاه دیاک برای تشخیص عیب و رفع آن بیان شود. نکاتی درباره سیستم انژکتور، 
آشنایی و وسایل اندازه گیری، ابزارشناسی، آشنایی با سیستم انژکتور، سوخت رسانی سیستم کاربراتور، سیستم برق و جرقه از دیگر موضوعات این کتاب به شمار می آید.

راهنمای مصور علل خرابی قطعات
»راهنمای مصور تحلیل خرابی قطعات در خودروهای س�بک و س�نگین« عنوان کتاب جالبی است که می تواند 
اطالعات خوب و جالبی به کسانی بدهند که دوست دارند خودشان آستین هایشان را باال بزنند و ماشینشان را تعمیر کنند. 

انجام تعمیرات و بازسازی به موقع قطعات در ماشین آالت سنگین باعث کاهش هزینه های تعمیر و استفاده از این دستگاه ها 
خواهد شد. برخی اجزا و قطعات درصورت فرسودگی باید تعویض ش��وند و برخی دیگر را می توان بازسازی و مجدداً از آن ها 
استفاده کرد. توجه به موقع به این امر از آس��یب دیدن جدی اجزا جلوگیری می کنند. کتاب علل خرابی قطعات حاوی صدها 
عکس از قطعاتی است که به علل مختلف خراب شده اند. در کنار هر عکس شرح مختصری در مورد علل احتمالی خراب شدن 
قطعه آمده است. روش های ترمیم قطعات و نحوه جلوگیری از بروز خرابی مجدد نیز شرح داده شده است. قطعات موتور و جعبه 
دنده، قطعات سیسم انتقال قدرت و سیستم هیدرولیکی، و قطعات زنجیر و شنی ماشین آالت سنگین، همراه تعداد بسیاری از 

قطعات متفرقه در این کتاب بررسی شده اند.
از جمله موضوعاتی که در این کتاب به آن پرداخته شده است، می توان به پیس��تون ها، رینگ ها، بوش های سیلندر و واشرها، یاتاقان های بوشی، مکانیسم 
محرک سوپاپ، توربوشارژرها، چرخ دنده ها، شافت ها، اکسل ها، محورها و چهارشاخ گاردان ها، گیربکس های هیدروستاتیک، بلبرینگ ها، تسمه و زنجیر، 

زنجیر و الستیک و خرابی های متفرقه اشاره کرد.

سیستم های هیدرولیکی: اصول و عیب یابی
کتاب »سیستم های هیدرولیكی: اصول و عیب یابی« با هدف آشنا کردن خواننده با انواع سیستم های هیدرولیکی خودرو 
و قطعات مختلف آن ها، طرزکار این سیستم ها، نحوه آزمون و عیب یابی سیستم های هیدرولیکی، تجهیزات و دستگاه هایی که 
برای انجام آزمون به کار می روند تدوین شده است. این کتاب با تصویرها، عکس ها، نقشه ها، نمودارهای تصویری، جدول های 
عیب یابی و جدول های رفع عیب، به شما نشان می دهد که در عمل برای عیب یابی چه باید بکنید. هم چنین این کتاب به شما 
کمک می کند که علت بدکارکردن یا ازکار افتادن سیستم های هیدرولیکی را تشخیص دهید. همه دستورالعمل های این کتاب 
به زبان ساده نوشته شده است تا خواننده به آسانی آنها را بفهمد. از جمله موضوعاتی که با تورق کتاب می  توانید بخوانید می توان 
به تحلیل سیستم هیدرولیکی، ردیاب انتقال انرژی، تجهیزات خروجی انرژی، تجهیزات ورودی انرژی، تجهیزات کنترل انرژی، 

عیب یابی سیستم های هیدرولیکی و نشانه های گرافیکی هیدرولیک اشاره کرد.
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فـعـالـیتـهـای اجـتـمـاعـی
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مراس�م یلدای خیریه نیک�وکاران راز 28 آذر ماه 
امسال در محل مجتمع مسکونی صفادشت با حضور 
بیش از 150  نفر از س�اکنان مجتمع و فرزندان شان 
برگزار شد.در پایان مراسم به کودکان شرکت کننده 
در این مراسم جوایز یلدایی به رسم یادبود اهدا شد.

س�پیده رحیمیان مدیرعامل خیریه راز و مدیر مجتمع 
مسکونی نیز در این مراسم حضور داشت.

اهدای ارزاق یلدایی به محرومان 
صفادشت

در پایان مراسم یلدا تعداد 150 بسته ارزاق 
یلدایی بین افراد کم بضاعت منطقه صفادشت 

توزیع شد.

مراسم یلدا در مجتمع 
مسکـونی بـرگزار شد

گـزارش
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اختتامیه کتابخوانی در روز بیستم آذرماه در دفتر مرکزی سازمان 
برگزار ش�د.در این برنامه که عباس غفاری معاون س�رمایه های 
انسانی نیز حضور داشت به س�ه نفر برتر این برنامه جوایزی اهدا 
شد.  محمد رضا مهراد نیا،مریم اعظمی و شراره غفوریان همت پور 
به ترتیب نفرات برتر این اختتامیه بودند. سه نفر از شرکت کنندگان 

نیز به قید قرعه جوایزی دریافت کردند.

این برنامه به همت معاونت س�رمایه های انسانی هلدینگ رایزکو 
برگزار شد.

اختـتامیـه کتـابخوانی
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`

به مناسبت شب یلدا در دفتر مرکزی برگزار شد 

مسابقه شعر خوانی و مشاعره

مـشـاعـره

برنامه مشاعره به مناسبت یلدا بیس�ت و ششم آذرماه در دفترمرکزی برگزار 
شد. در این مسابقه خدیجه لک، معصومه اس�تادنوبری، محمدرضا مهرادنیا، 
مهدی محمودی، محمد امید شلوه علیا به عنوان شرکت کننده و سارا محامدی، 

تینا خیاطان وسعید صمدانی پور به عنوان داور در این برنامه حضور داشتند
رتبه نخست این مش�اعره را خانم لک و رتبه دوم را جناب آقای امیدی شلوه 

علیا کسب کردند.

کارگروه فرهنگ و هنر توسعه انسانی پایدار مسابقات متنوعی به مناسبت یلدا
در هلدینگ رایزکو برگزار کرد که در این میان در مسابقه خالقیت یلدایی ،

میثم طاهری با گفتن شعری زیبا درابطه با شب یلدا برگزیده شدند.

شب یلدا

شب یلدا ، سیه معجر ،بلند باال
شبی تاریک و بی فردا

فسون ظلمت دیجور ناپیدا
خزان ابری سیه چهره که می بارد

خروشان رعد و بی پروا
و باد مست چون شالق می تازد

دریده َچشم و پُرسودا
نفس در حبس سرما ، سخت می جنبد

َگهی پایین، َگهی باال
میان این همه سردی

میان موج ِدهشت زای نامردی
هنوزم بزم باورها

هنوزم شب نشینی  ، در شب یلدا
هنوزم قصه های عشق مجنون در پی لیال

کنار حافظ و فارغ ز ماتم ها
نوید فجر جاوید و سپید روشن فردا

و در پایان طلوعی نو پس از یلدا
میثم طاهری
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سـرگـرمـی آذر ماه 97

افقي  :
1. یك�ي  از بزرگ تری�ن  بحران  ه�اي  اقتصادي  ح�ال  حاض�ر در ایران  
که  بعد از نوس�انات  ش�دید ارزي  در مرزها بهوجود آم�ده  - فراگیر و 

دربرگیرن�ده  
2. نظ�ر و ن�گاه  - ه�ادي  ب�رق  - غ�ذاي  مج�ردي  

3. خرچن�گ  - ابریش�م  خ�ام  - رف�ت  و آم�د بس�یار به  هرس�و براي  
انج�ام  دادن  کاري  ی�ا دس�ت  یافتن  ب�ه  هدف�ي  

4. تك�رارش  ن�ام  درخت�ي  اس�ت  - دزد - ناهنج�ار 
5. جنگ  و پیكار - نقش  هنرپیش�ه  - تكرار یک  حرف  - ش�خص  

۶. به  کار گرفتن  یا به  کار گمارده  ش�دن  - از تازي  - زش�ت  و بدمنظر 
۷. چاه�ک  ک�ف  ح�وض  - ترس�اندن  - ق�رض  بانك�ي  

8. فراهم  آوردن  - براي  افزای�ش  ایمني  ک�ودکان  در خودرو اجباري  
ش�د - از نفیرش  مرد و زن  نالیده  اند 

9. رماني  از جان  اشتاین  بک  برنده  نوبل  ادبیات  19۶2 - ثناگو – ارسال 
شده  

10. جانش�ین  ایش�ان  - امر به  آوردن  - توقیف  
11. زیر پا مانده  - ضمیر نخس�تین  - دریاي  تازي  - روش�ي  براي  براق  

کردن  رنگ  خودرو   
12. مجبور به  حضور در دادگاه    -  اتمسفر کره  زمین   - رودي  در فرانسه  

13. دریاس�االر – جنگل نزدیک ش�اهرود  - ش�هري  در آلمان  
14. از جمله  حوادثي  که  در روزهاي  باراني  در معابر ش�هر ش�اهدیم  - 

همگن  - رش�ته کوه های اروپا 
15. کاش�ف  میك�روب  طاع�ون  - ش�رکت  خودروس�ازي  ایتالیای�ي  و 

س�ریع ترین  خودرو دهه  19۶0 جهان  

عمودي  :
1. بلندا  - خراج  افزوني

2. گاوآهن  - سیستم  - بزرگ ترین  تولیدکننده  نفتي  غیر عضو اوپک  
3. ترکیب�ي  از آه�ن  و کربن  - انگ�ور  - راه  کوتاه  ش�ده! - ش�رکت  
فرانسوي  که  از جمله  شرکت  هاي  بزرگ  سازنده  خودروهاي  ضدگلوله  

در جهان  اس�ت  
4. انگیزه  ویژه  - ش�مردن    

5. حرکتي  از کمر - ش�كارگر - پنبه  زن  
۶. تحص�ن  و اعتص�اب  در کالم  قدم�ا - زایمان - نیای�ش  - نام  قدیم  

کشور فرانسه  
۷. جانش�ین  - از بیماري  ها - من  و ش�ما 

8. از الزامات خودرو در فصل سرما در جاده های کوهستانی - بندري  
در خلی�ج  ف�ارس  - تازن�ده  

9. تصدیق  آلمان�ي! - توپی که ب�ا آن قلعه را کوبی�ده و منهدم کنند 
- خراب  و ویران  

10. م�ادر ل�ر - کش�تي  جنگي  - گ�روه  خون�ي  اکث�ر ایرانی�ان  - از 
شرکت  هاي  خودروسازي  فرانس�وي  که  پس  از قطع  همكاري  با ایران  

دچار افت  فروش  ش�ده  
11. گونه ای - ترش�رو - س�تاد فرماندهي  بدن  

12. آتشفش�ان  فعال  ژاپن  - از ش�هرهاي  گلس�تان  
13. حادث - مایه  پیشرفت! - حش�ره  اي  خون خوار - زندان  مسعود 

سعدسلمان  
14. ب�رادر ت�رس  - ب�رادر فری�دون  - ت�االر 

15. رانن�ده  بریتانیای�ي  و قهرمان  5 دوره  از مس�ابقات  فرمول  یک  - 
عدد دایره

اسامی برندگان جدول شماره 15
بهزاد عبادی شماره پرسنلی 2۷۶1

مسعود موسوی شماره پرسنلی  3912
رضا محبی شماره پرسنلی 1520

راز صنعت در هر شماره با برگزاری مسابقه پیامکی به قید قرعه به شما خواننده 
محترم جوایزی اهدا می کند. شما تنها می توانید از طریق ارسال رمز جدول به 
شماره 300072160 در مسابقه پیامکی راز صنعت شرکت کنید. لطفا حتما 

نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی خود را به همراه رمز جدول ارسال کنید.

جایزه : 
کارت هدیه 
200 هزار 

تومانی

پاسخ جدول شماره 15 :

رمز جدول شماره 15 :
تسال ایکس
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با هدف نشاط بیشتر در میان خانواده 
های کارمندان برگزار شد

 جشنواره پخت 
آش های محلی

به منظور نشاط و شادمانی در میان کارمندان و خانواده های ایشان، جشنواره
پخت آش های محلی و پیش غذا در22 آذرماه در س�الن چند منظوره مجتمع 

مسكونی شرکت اورند پیشرو صفادشت برگزار شد.
این مراسم با دف نوازی زنان مجتمع مسكونی آغاز و در ادامه مراسم نیز داور

مراسم با تست پیش غذا ها به تمام شرکت کنندگان امتیاز داد و به ترتیب
خانم رستمی ، خانم حق شناس،خانم حیدری و خانم غیاثوند برندگان این

جشنواره شدند و همچنین به تمام زنان شرکت کننده هدایایی به رسم یادبود
اهدا ش�د س�پیده رحیمیان مدیر عامل خیریه راز و همچنی�ن مدیر مجتمع 
مسكونی که درمراس�م حضور داش�تند از آقایان صداقت ، ردایی و مسعودی 
که به منظور دلگرمی شرکت کنندگان حضور داشتند قدر دانی کرد و با توجه 
به استقبال چشم گیر شرکت کنندگان در این مراس�م بنا شد برنامه های این 

چنینی در مجتمع ادامه پیدا کند.

جـشـنـواره



ورشیپ دنروا  تکرش  مرتحم  تیریدم 

يرابجا درادناتسا  تمالع  دربراک  هناورپ  زوجم  رودص  عوضوم :

مالساب

درادناتسا تمالع  دربراک  هناورپ  دانتسا  هب  دوش  یم  هداد  هزاجا  ورشیپ  دنروا  تکرـش  هب  هلیـسونیدب  ًامارتحا ،

(CNG وردوخ (  ندرک  زوس  زاگ  تاعطق  هدروآرف  يارب  درادناتسا  تمالع  زا  هرامش 6662762955  اب  يرابجا 

هب ریوصت  قبط  نیتال  هب   APCO یتراجت مان  اب  هس  ود ،  کی ،  رفـص ،  سالک   CNG رتلیف زیامتم  یگژیو  اب 

.دیامن هدافتسا  درادناتسا ) تمالع  دربراک  هناورپ  رابتعا  نایاپ   ) خیرات 1398/06/02 ات  هدیسر   تبث 

" .دوش یم  هفاضا  نآ  دربراک  هنماد  هب  لاطبا و  درادناتسا  تمالع  دربراک  هناورپ  رابتعا  خیرات  نایاپ  رد  زوجم  نیا  "

10/35746

1397/10/05

يریگیپ هرامش 

10209581

 : تشونور

راضحتسا تهج  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  - 

راضحتسا تهج  سلجم  یقوقح و  روما  لک  ریدم  - 

راضحتسا تهج  درادناتسا  یلاعیاروش  هناخریبد  اهناتسا و  روما  مرتحم  لک  ریدم  - 

راضحتسا تهج  نارهت  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص ، نامزاس  مرتحم  تسایر  - 

راضحتسا تهج  يزلف  عیانص  درادناتسا  يارجارب  تراظن  مرتحم  لکریدم  - 

عالطا تهج  نیورآ  شهوژپ  ناپرآ  تکرش  مرتحم  تیریدم  - 

یمومع طباور  دحاو  مرتحم  سیئر  يدمحم  یلع  بنیز  مناخ  راکرس  - 

دمآرد سانشراک  یناهوس  ایحم  مناخ  راکرس  - 

هکرحم يورین  وردوخ و  یسانش و  زلف  کیناکم و  عیانص  مرتحم  سانشراک  نامب  فافع  سدنهم  مناخ  راکرس  - 




