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آسیب شناسی شرایط 
کنونی 

عمال  چندین عامل باعث ش�رایط آش�فته در 
فرآیند تولید کنونی گردیده که بدون شناخت 
دقیق آنها و سپس  شناسایی راهکار های برون 
رفت از آنه�ا امکان برون رف�ت از این وضعیت 

وجود ندارد .
همانگونه که در مقدمه نیز عنوان ش�د عمال از 
یک س�و تعریف رویه های پیچیده و متعدد در 
فرآیند تامین اقالم وردی از خارج از کشور و از 

سوی دیگر عدم تس�هیل در فرآیند 
اختص�اص ارز بر اس�اس نی�از های 
مختلف صنعت در حوزه های مختلف 
و نهایتًا مکانیزم ارزیابی قیمت نهایی 
تمام شده محصول عطف به موارد یاد 
ش�ده از مهمترین عوامل در راستای 
کاهش و یا توقف تولیدی باش�ند که 
می بایست به سرعت راه کاری برای 

آنها به صورت عملیاتی اندیشید .

راهکار های برون 
رفت

عمال برای خروج از ش�رایط کنونی هم دولت و 
هم تولید کنندگان اقدامات وی�ژه ای را انجام 
دهند تا هر چه س�ریعتر بهبود در شرایط سازو 

کار اقتصادی حاصل گردد.
وظیفه دولت این است که حتی االمکان تصدی 
گری در س�ازمان های بزرگ و مشتریان بزرگ 
صنعت را هر چه بیش�تر کاهش ده�د تا نهایتا 
فرآیند عرضه و تقاضا به س�مت شرایط بهینه 
خود و کمترین دخالت و تصمیمات دولت پیش 
برود.البت�ه در ح�وزه تخصیص ارز م�ورد نیاز 
صنعت نیاز به چابک سازی روند از سوی دولت 

بوده و ش�اید تقس�یم ارز مورد نیاز به حوزه ها 
و مشتریان بزرگ باال دس�تی و کنترل کلی ارز 
بتواند یکی از راه�کار های بهبود در این زمینه 
باش�د قطعا در حوزه گمرک و ترخی�ص نیاز به 
تدابیر ویژه ای جهت بهینه سازی طراحی ها و 
یا مواد اولیه مورد نی�از جهت کمینه نمودن اثر 
قیمت ارز بر محصول نهایی می باشند که قطعا 
در صورت برنامه ریزی مدون و تخصیص منابع 

انسانی در این خصوص امکان پذیر می باشد.
چه بس�ا در این زمان که عمال تولید در کش�ور 
کاهش یافته اس�ت نیاز به افزای�ش فعالیت در 
حوزه تحقیق و توس�عه پ�ر رنگ تر 
ش�ده  و حتی نس�بت به قب�ل کار و 

فعالیت بیشتری را می طلبد.

سخن آخر 
در شرایط کنونی تنها راه نجات از این 
جنگ اقتصادی ، وجود امید و همدلی 
میان م�ردم و مس�ئولین و توجه به 
این نکته که با تالش مضاعف و البته 
برنامه ریزی و امید م�ی توان از پس 
این گردنه س�خت نیز با یک حرکت 

تیمی و جهادی بر آمد. 

در شرایط اخیر حاکم بر صنعت ایران ناشی از تغییرات قیمت ارز به دنبال آن تغییرات 
رویه های حاکم بر سفارش گذاری و ترخیص اقالم مورد نیاز صنعت از خارج از کشور عمال 

منجر به تاخیرات و توقفات بسیار زیادی در روند تولید جاری شده است.
عالوه بر این مورد با توجه به افزایش قیمت های اقالم اولیه جهت انجام تولید و عدم 

تصمیم گیری مناسب جهت به روز آوری این قیمت در هنگام فروش علی الخصوص در 
صنعت خودرو عمال منجر به قفل شدن فرایند تولید شده است.

  مهندس مهدی اکبرشاهی
مدیر امور پروژه های اورند پیش��رو

 نوسانات ارز 
و آینده صنعت خودرو

سـرمـقـالـه
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بازاری به داغی تابستان 
هرچند دراوایل ای��ن روند و با تصمیم ش��ورای رقابت 
مبنی ب��ر افزایش قیم��ت خودروهای تولی��د داخل به 
خصوص خودروهای زی��ر 40 میلیون تومانی ش��اهد 
افزایش 7 تا 10 درصد قیمت ها بودیم، اما شوک قیمت 
ها از وقتی آغاز شد که نرخ ارز، روندی صعودی به  خود 
گرفت و ب��ازار خودرو ه��م تحت تاثیر همی��ن جریان 
قرارگرفت. کافی ست تا در این مدت مقایسه ای میان 
قیمت خودرو در اوایل سال جاری تا روزهای تابستانی 
صورت می گرفت. به طور مثال، پراید به عنوان پرفروش 
تری��ن و ارزان ترین خودرو داخلی، به یک باره با رش��د 
عجیبی مواجه شد و قیمتش به 40 میلیون تومان هم 
رسید. قطعا نمی توان نوس��انات ارزی را به عنوان تنها 
دلیل به وجود آمدن چنین آش��فته بازاری دانست، اما 
بدون شک باالرفتن نرخ ارز مهم ترین دلیل این بحران 
است. درکنار این دلیل، باید به باالرفتن تقاضای خرید 
خودرو باتوجه به فرارس��یدن فصل تابستان اشاره کرد. 
سابقه نشان داده که همیشه با توجه به فرارسیدن این 
فصل داغ و تعطیالت تابستانی استقبال از سفرها دراین 
فصل افزایش پیدا می کند و همی��ن عامل بازار خرید 
خودرو را هم داغ تر می کند و قیمت ها را هم تحت تاثیر 
قرار می دهد. همین اوج درخواست های تابستانی بازار 
برای خرید خودرو بود که باتوجه به بحران کاهش تولید 
خودرو و همچنین میزان تحویل بس��یار پایین خودرو 
به مشتریان از جانب خودروسازان باتوجه به مشكالت 
تامین قطعه، به افزایش قیمت ه��ا ادامه داد. نكته مهم 

اما سودی است که دراین میان به جیب واسطه گران و 
دالالن رفته اس��ت. پراید به عنوان پرتیراژترین خودرو 
داخلی، قیمتی زیر 2۵ میلیون تومان در نمایندگی های 
گروه خودروس��ازی س��ایپا دارد، اما قیمت آن در بازار 
باالی 3۵ میلیون تومان است؛ بنابراین خرید یک پراید 
از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل 10 میلیون 
تومانی بوده و طبعا برای عموم جذابیت باالیی دارد. در 
مورد دیگر خودرو ها نیز شرایط به همین شكل است و 
از همین رو خودرو در حال حاضر به کاالیی سرمایه ای 
تبدیل و از قالب مصرفی عمال خارج شده است. از آنجا 
که بیشتر خودرو های داخلی توسط شورای رقابت و به 
صورت دستوری قیمت گذاری می شوند، فضای مناسبی 

برای داللی و واس��طه گری در بازار به وجود آمده است. 
شرایط به شكلی است که درحال حاضر هرکس بتواند 
موفق به ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان شده و 
محصولی را با قیمت کارخانه بخرد، با فروش آن در بازار 
آزاد، سودی چندین میلیون تومانی را به دست خواهد 
آورد. مطرح شدن ش��ایعات هدفمند ازسوی دالالن و 
واس��طه گران مبنی برکمبود خودرو ب��ه دلیل کاهش 
تولید، راه را برای س��ودجویی بیش��تر هم فراهم کرده 
است. دالالن هرروز درصدی به قیمت ها اضافه کرده و 
با فروش کارتكسی و وعده تحویل چند روزه، مشتریان 
را سرکیس��ه می کنند. برخی از آن ها حتی پ��ا را فراتر 
گذاش��ته و همین کارتكس ها را هم به صورت لیزینگی 

وضعیت پرتالطم خودرو داخلی تا پایان تابستان ادامه داشت

تصمیمات بی تاثیر، بالتکلیفی بازار 
بیش از چهار ماه از تصمیم »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج ایاالت متحده از برجام گذشته است. تصمیمی که علی 
رغم وعده  و وعیدهای مقامات مختلف دولتی کشورمان، تاثیر به سزایی بر اقتصاد ایران گذاشت و آشفته بازاری به وجود آمد. همه چیز 
زیر سایه نوسانات ارزی بود. قیمت دالر در بازه زمانی کوتاه مدت چندبرابر شد و حتی تا مرز 16 هزار تومان هم پیش رفت. بازار ایران 
کامال تحت تاثیر این نوسانات بود و بازار خودرو هم پیشرو دراین آشفتگی. درمدتی کمتر از 3ماه، قیمت خودروهای داخلی و خارجی 
روند صعودی درپیش گرفت و هیچ چیز جلودارش نبود. مدیران دولتی همه چیز را حباب قیمتی می دانستند و خواستار حفظ آرامش 
ازسوی مردم بودند. روزبه روز اختالف قیمت ها میان کارخانه و بازار آزاد بیشتر می شد و هیچ چاره ای برای این بحران وجود نداشت.

گـزارش
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به مشتریان می فروش��ند و از این طریق خودروهایی را 
که در حال حاضر در کارخانه حدود 4۵ میلیون تومان 
قیمت دارن��د، در نهایت با قیمت ه��ای باورنكردنی در 
حد و حدود بیش از 70 میلیون تومان عرضه می کنند. 
واقعیت این اس��ت که فروش کارتكسی خودرو در حال 
حاضر توس��ط دالالن و واس��طه ها انجام می شود و این 
افراد ب��دون شناس��نامه و ضابطه، در ح��ال برهم زدن 
فضای بازار هستند و با قیمت هایی که در فرآیند فروش 
تعیی��ن می کنند، الته��اب موجود را افزای��ش داده اند. 
برخی دیگر از س��ودجویان مدام بر تن��ور التهاب روانی 
موجود در بازار دمیده و قش��ر مش��تریان را نس��بت به 
تولید و عرضه خودرو در بازار بدبین و نگران می کنند؛ 
این در حالی اس��ت که اگرچه تولید خودرو در کش��ور 
کاهش یافت��ه، اما ش��رایط همچنان در حدی هس��ت 
که تولیدکنن��دگان بتوانن��د نیاز واقعی بازار را پاس��خ 
دهن��د، اما ج��و روانی به وج��ود آمده تنه��ا یک مقصر 
دارد و آن هم دالالن هس��تند. در چنین آشفته بازاری 
هم که خودشان مس��بب آن هس��تند، مرتباً شایعاتی 
مطرح می کنند که خودروس��از ان خودرو نمی فروشند 
و باعث ش��ده اند که قیمت ه��ا در بازار به ه��م بخورد؛ 
درحالی که تمام کارتكس ها در دس��ت همین دالل ها 
است و این افراد در نمایش��گاه های سطح شهر در حال 
 به دست آوردن س��ودهای کالن از فروش خودروهای

صفر با قیمت های غیرواقعی و ساختگی هستند. 

تصمیمی که تاثیر ندارد
بررسی ها نش��ان می دهد طی چند ماه گذشته بخشی 
از سیل نقدینگی به س��مت بازار خودرو سرازیر شده و 
به محض آنكه خودروسازان س��ایت فروش خود را باز 
می کنند، با انبوهی از تقاضا مواجه می شوند. در همین 
پیش ف��روش قبلی خودروس��ازان، گفته ش��د نزدیک 
به هش��ت میلیون نفر ب��رای خرید ۵0 هزار دس��تگاه 
خودرو اق��دام کرده اند و بیش از 70 میلی��ون بار نیز به 
س��ایت فروش مربوطه، مراجعه شده اس��ت. به اعتقاد 
کارشناسان، جدا از مساله نقدینگی که بازار های مختلف 
را درنوردیده، دلیل اصلی هجوم به بازار خودرو، دونرخی 
بودن و وجود فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار 
خودرو ها است. در واقع، چون قیمت بیشتر خودرو های 
داخلی به صورت دس��توری تعیین و به نوعی س��رکوب  
شده، قیمت ها در بازار صعود کرده اند تا اختالفی چندین 
میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازارایجاد ش��ود. 
هرچند ثابت ش��ده که وجود تعیین قیمت دس��توری 
عامل اصلی دونرخی بودن خودرو است، با این حال نه 

ش��ورای رقابت خود را از قیمت گذاری کنار می کشد و 
نه دولت ریسک آزادسازی را می پذیرد. البته طی چند 
ماه گذش��ته، تالش ها برای لغو قیمت گذاری دستوری 
و آزادس��ازی، افزایش پیدا کرده و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز پیگیر این ماجرا اس��ت، با این حال هنوز 
مجموعه دول��ت حاضر به پذیرفتن این ماجرا نیس��ت. 
البته دولت دراین میان، برای ح��ل بحران بازار خودرو 
داخلی رویه دیگری را درپیش گرفته است و با فشار به  
خودروسازان برای باالبردن عرضه دربرابر تقاضا به فكر 
برطرف کردن التهاب است. پیش فروش ۵0 هزار خودرو 
ازسوی شرکت سایپا که اواسط شهریورماه اتفاق افتاد 
و همچنین پیش فروش 40 هزار خودرو ازس��وی ایران 
خودرو را می توان در راستای تالش برای سنگین کردن 
کفه عرض��ه در مقابل تقاضای موج��ود در بازار ارزیابی 
کرد. این در حالی است که به اعتقاد فعاالن بازار، چون 
این خودروها به صورت پیش فروش عرضه شده اند، تاثیر 
چندانی روی قیمت بازار نمی گذارن��د. به گفته آن ها، 
اثرگذاری طرح های فروش، منوط به دو فاکتور قیمت 
قطعی و همچنین تحویل کوتاه مدت است و قطعا پیش 
ف��روش محصوالتی با ب��ازه زمانی بیش از 6 م��اه تاثیر 

چندان برالتهاب بازار خودرو نخواهد داشت.

گالیه خریداران، توجیه 
خودروسازان

 این درحالی اس��ت که طی ماه های گذش��ته ش��اهد 

بودیم که بسیاری از ش��رکت های خودروساز داخلی به 
تعهدات خ��ود در قبال مردم در جه��ت تحویل خودرو 
عمل نكردن��د و این امر موجب ش��د ت��ا نارضایتی ها و 
ش��كایت های بس��یاری در س��طح جامعه ایجاد شود. 
بسیاری از کسانی که در ش��رکت های خودرویی برای 
دریافت خودرو ثبت نام کرده بودند از این مس��ئله گله 
داش��تند که چند ماه از موع��د تحویل خ��ودرو آن ها 
گذش��ته اس��ت و با وجود تكمیل وجه کامل، هر زمان 
که به ش��رکت خودرویی زنگ می زنند، آن ها اطالعات 
دقیقی به مش��تریان نداده و به ش��كلی مردم را از س��ر 
خود باز می کنن��د. در این میان بس��یاری از خریداران 
عنوان می کنند که اگر واقعا ش��رکت های خودروساز، 
خودرو مورد نیاز ب��ازار را نمی توانن��د تأمین کنند چرا 
برخی از نمایندگی ه��ای تأمین خودرو، خ��ودرو را به 
صورت کارتكس و با قیمت بازار به فروش می رس��انند. 
این درحالی اس��ت که خودروس��ازان با رد این ادعا که 
محصوالتش��ان با قیمت بازار به فروش رس��یده است، 
عنوان کرده اند دلیل اصلی تأخیر در تحویل خودرو به 
تأخیر در تحویل قطعات موردنیاز توس��ط شرکت های 
قطعه سازی بازمی گردد. خودورس��ازان می گویند به 
محض اینكه قطعات خودروهای داخلی کامل شود، ما 
به تعهدات خود عمل کرده و این خودروها را روانه بازار 
خواهیم کرد. همچنین در این راستا، شایعاتی مبنی بر 
این موضوع ش��نیده می ش��ود که برخی از شرکت های 
قطعه سازی که تأمین کننده بخش اصلی قطعات مورد 
نیاز دو کارخانه بزرگ خودروس��ازی کشور هستند، به 
دلیل پرداخت نشدن طلب های خود از فروش قطعه به 

خودروسازان ممانعت به عمل آورده اند.

هشدار دادستان به 
خودروسازان

داس��تان الهتاب ب��ازار خودرو ت��ا پایان تابس��تان هم 
ادامه داش��ت و انگار پایانی برای التهاب ب��ازار خودرو 
وجود ندارد. کار ت��ا جایی پیش  رفت که ش��اهد ورود 
دادس��تان تهران هم به این موضوع بودیم. درحالی که 
خودروسازان به دنبال افزایش مجدد قیمت محصوالت 
خود به ویژه خودروهای باالی 4۵ میلیون تومان بودند، 
یک عضو ش��ورای رقابت در این باره عنوان کرد که این 
مسئله باید به تایید دستگاه های نظارتی برسد. به گفته 
»محس��ن بهرامی ارض اقدس« از آنجا که این دسته از 
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خودروها در بازار رقابتی هستند و از سوی دیگر واردات 
خودرو ممنوع  و خودروهای قبلی نیز با نرخ ارز متقاضی 
تامین شده، افزایش قیمت تمام شده این خودروها مورد 
تاکید قرار گرفته که باید این مستندات از سوی دستگاه 
های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و سازمان بازرس��ی مورد بررسی قرار 
گیرد. به گفته این مقام مسئول، باتوجه به اینكه افزایش 
قیمت این خودروها به دلیل ارزبری باال و به دنبال آن، 
افزایش نرخ ارز مطرح می شود، به طور قطع در صورت 
به تایید نرس��یدن دالیل افزایش قیمت از س��وی این 
دس��تگاه ها، تخلف واردکنندگان و فروش��ندگان این 
خودروها در صورت گران فروشی قابل رسیدگی خواهد 
بود و دستگاه های نظارتی به افزایش غیرمنطقی قیمت 
ها ورود خواهند کرد. شاید اولین واکنش و جدی ترین 
واکنش به بحث گرانی خودرو و درخواست خودروسازان 
بر افزایش مجدد نرخ محصوالتش��ان از سوی دادستان 
تهران رقم خورد که درجمع خبرنگاران، به خودروسازان 
درباره گران ش��دن بی مبنای محصوالت خود هشدار 
داد. نشست بررسی مش��كالت خودروسازان روز شنبه 
24 ش��هریورماه با حضور »س��ردار رحیم��ی« رییس 
پلیس پایتخت، »س��ردار لطفی« رییس پلیس آگاهی 
تهران ب��زرگ،  تعدادی از معاونان و بازپرس��ان ش��عب 
ویژه دادس��رای تهران، نمایندگان س��ازمان تعزیرات 
حكومتی و مدیران س��ه شرکت خودروس��ازی سایپا، 
ایران خودرو و گ��روه بهمن در دفتر دادس��تانی تهران 
به ریاس��ت »جعفری دولت آبادی« دادستان عمومی و 
انقالب تهران برگزار شد. دادس��تان تهران از رسانه ها، 
شرکت های خودروسازی، دستگاه های اجرایی و پلیس 
خواس��ت تا از اعالم و انتش��ار اخبار غیرواقعی راجع به 
احتكار خودرو توسط ش��رکت های دولتی مانند ایران 
خودرو و ساپیا که متضمن نگرانی مردم است،  پیش از 
بررسی دقیق موضوع، خودداری کنند. دادستان تهران 
خواستار توجه بیشتر شرکت های خودروسازی به اتخاذ 
تدابیر الزم در این زمینه ش��د و با انتق��اد از انبار کردن 
خودروها، گفت: »نگهداری هزاران دستگاه خودرو در 
انبارها بدون این که اطالع رسانی صورت گیرد، موجب 
می ش��ود که مردم توجیهات بعدی مرب��وط به کمبود 
قطعاتی مانند آیینه خ��ودرو و نظایر آن را نپذیرند.« به 
گفته جعف��ری دولت آبادی، برخی اخب��ار و گزارش ها 
راجع به احتكار خودرو برای دادس��تانی ارس��ال شده 
است؛  در همین راس��تا یكی از معاونان دادسرای تهران 
به یكی از این انبارها مراجعه و متعاقبا گزارش کرد که 
خودروهای بس��یاری به دلیل نق��ص در قطعه در این 

مكان نگه داری می شوند. داستان تهران درهمین رابطه 
ازشرکت های خودروساز درخواس��ت کرد که انبارها و 
مكان های نگ��ه داری خودروهای تكمیل نش��ده و فاقد 
قطعات الزم را به مراجع رسمی از جمله وزارت خانه های 
مرتبط،  دادس��تانی و پلیس اعالم کنن��د. دولت آبادی 
همچنین قطعه سازان متخلف را هم تهدید کرد و گفت: 
»با شرکت هایی که در ش�رایط کنونی به دالیلی 
غیرقابل قبول قطعات را در اختیار ش�رکت های 
خودروس�ازی قرار نمی دهند، برخ�ورد خواهد 

ک�رد.« اما بخ��ش اصلی صحبت 
ه��ای دادس��تان ته��ران درباره 
درخواس��ت مجدد برای افزایش 
قیمت ها بود. جعفری دولت آبادی 
خطاب ب��ه نمایندگان س��ه گروه 
خودروس��ازی گف��ت: »هرچند 
واقعی ک�ردن قیم�ت خودرو 
در ش�رایط عادی، قابل دفاع 
است؛ اما در شرایطی که کشور 
درگیر جنگ اقتصادی اس�ت 
و دش�من درصدد ایجاد ترس 
و واهمه در میان مردم اس�ت، 
باید دقت کرد که گران کردن 
بی مبن�ای قیمت خ�ودرو، به 

ضرر خودروسازان تمام خواهد شد و ممکن است 
انحص�ار را در بخش های دیگری ایج�اد کند. در 
همین راس�تا دادستان تهران پیش�نهاد کرد که 
با لحاظ حقوق مصرف کنندگان و خودروس�ازان 
برای واقعی کردن قیمت  خودرو و به تدریج برنامه 

ریزی  شود.«

تصمیماتی بدون تاثیر
هرچند که طی هفته های اخیر و با تشدید التهاب بازار 
خودرو، خودروس��ازان داخلی در ظاهر ب��ه فكر ایجاد 
آرامش در این بازار هس��تند، اما فعال خبری از آرامش 
نیست و این تصمیمات تاثیری بر روند بی سابقه افزایش 
قیمت خودروهای داخلی نداشته است. خودروسازان در 
قالب طرح های متفاوتی سعی در فروش خودرو و جلب 
رضایت مشتریان دارند، اما نه تنها 
این طرح ه��ا دردی از بازار خودرو 
دوا نكرد، بلكه تحویل طوالنی مدت 
خودرو به مش��تریان بر بالتكلیفی 
این بازار اضافه کرده است. در نیمه 
شهریورماه ، سایپا در قالب طرحی 
برای پاس��خ به نیاز مردم اقدام به 
فروش خ��ودرو آن هم ب��ا تحویل 
از آبان 97 تا م��رداد 98 کرد. این 
شرکت در این طرح پیش فروش، 
خودروه��ای پرای��د 131، پرای��د 
132، پرای��د وانت )س��ایپا 1۵1(، 
تیبا بنزینی، تیبا 2 هاچ بک، ساینا، 
وانت نیسان تک سوز و وانت نیسان 
دوگانه سوز را با سود مشارکت 1۵ درصدی به مشتریان 
فروخت. البته از همان س��اعت نخس��ت آغاز این طرح 
فروش که 10 صبح 14 شهریور ماه بود 1 میلیون و 888 
هزار نفر متقاضی ثبت نام خرید خودرو بودند که تنها ۵0 
هزار خودرو در این  طرح قابل پیش فروش بود. شرایط 
ثبت نام ش��رکت سایپا که در نیمه ش��هریورماه امسال 
اجرایی شد، شامل مواردی همچون ثبت نام به صورت 
اینترنتی، قرارداد فاق��د حق صلح، ثب��ت  یک خودرو 
برای هر کد ملی، ممنوعیت ثبت نام برای مش��تریانی 
که در18 م��اه اخیر ثبت نام کرده باش��ند و محاس��به 
قیمت خودرو به نرخ روز کارخانه و مواردی از این دست 
بود و درطرف مقابل ایران خودرو ه��م اعالم کرد برای 
پاسخگویی به بازار 40 هزار خودرو را پیش فروش می 
کند. در این طرح فروش، ایران خودرو عالوه بر شروط 
سایپا مواردی دیگری هم برای محدود کردن ثبت نام 
برای خودرو اولی ها و یا افراد فاقد خودرو اعالم کرده تا 
شاید خریداران در این مرحله موفق به ثبت نام شوند. اما 
یک نكته مهم درنحوه فروش محصوالت دو خودروساز 
بزرگ به چش��م می خورد؛ هنوز فراموش نكرده ایم که 
سازمان ملی استاندارد از اجرای استانداردهای 8۵ گانه 

 قیمت خودروه�ای داخلی و 
خارجی روند صعودی درپیش 
گرفت و هی�چ چیز جلودارش 
نبود. مدیران دولتی همه چیز 
را حباب قیمتی می دانستند و 
خواستار حفظ آرامش ازسوی 

مردم بودند.

گـزارش
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خودرویی از دی ماه 97 خبر داده است و طبق اعالم این 
س��ازمان، بس��یاری از محصوالت داخلی مانند پراید با 
توجه به اینكه قادر به پاس کردن استانداردهای 8۵ گانه 
نیستند، از تولید آن ها جلوگیری خواهد شد. پس سایپا 
چگونه به دنبال عرضه این محصول بعد از تاریخ شروع 
اجرای طرح استانداردهای 8۵ گانه است و موعد تحویل 
برخی ازمحصوالت خود ازجمله پراید را برای مرداد 98 
اعالم کرده است؟ آیا سازمان ملی استاندارد با توجه به 
شرایط ذکر شده از شماره گذاری این خودرو جلوگیری 
خواهد کرد؟ آن موقع تكلیف خریداران چه خواهد بود؟ 

آرامش موقت قبل از طوفان؟
بسیاری از کارشناس��ان حوزه خودرو و فعاالن بازار 
خودرو فرارس��یدن پاییز و پایان تعطیالت تابستانی 
را عاملی ب��رای آرامش دربازار خ��ودرو می دانند و 
این موضوع را دلیل��ی برای کم ش��دن التهاب بازار 
خودرو می دانند. به گفته بس��یاری از کارشناسان، 
بااش��اره به پیش��نهاد مطرح ش��ده مبنی بر تعیین 
قیمت خودرو در حاش��یه بازار، درح��ال حاضر تنها 
مش��كل موجود، ایجاد وحش��ت عموم��ی در میان 
مردم اس��ت چرا که با هدف حف��ظ ارزش پول خود 
اقدام به پیش خرید خودرو می کنند، بنابراین آنچه 
هم اکنون در بازار خودرو دیده می ش��ود، تقاضای 
کاذب و س��رگردان اس��ت و در این ش��رایط تعیین 
قیمت در حاشیه بازار توجیهی ندارد، چرا که برخی 
از خودروه��ا ش��اهد افزایش 100 درص��دی قیمت 
هستند. برخی دیگر، بحث آزادسازی قیمت خودرو 
را مطرح کرده ان��د و مخالف پیش فروش هس��تند. 
ب��ه عقیده این بخ��ش، حمایت ه��ای ارزی دولت از 
قطعه سازان و خودروسازان تقریبا ازبین رفته است 
و هر دو این صنعت ب��رای این که کاالهای خود را از 
گمرک ترخیص کنند، ب��ا چالش های جدی مواجه 
هس��تند و بای��د مابه التفاوت ارزی را ه��م پرداخت 
کنن��د. در این ش��رایط آزادس��ازی قیم��ت خودرو 
می تواند ضم��ن کمک به خودروس��ازان بازار را هم 
به تعادل بكش��اند. راه��كاری اصلی که مس��ئولین 
در ش��رایط بحرانی ای��ن روزها باید اتخ��اذ کنند نه 
پیش فروش صدهزاردس��تگاه خودرو بلكه کمک به 
آزادس��ازی قیمت ها است. بس��یاری از کارشناسان 
معتقد هس��تند پیش فروش خودرو در شرایطی که 
بازار با التهاب مواجه است، نه تنها قصه پیش فروش 
ارز در ماه ه��ای گذش��ته را تك��رار می کن��د بلك��ه 
باعث می ش��ود قیمت ها در زمان تحویل به ش��كل 

سرس��ام آوری افزایش پیدا کند.  این کارشناس��ان 
معتقدند که با آزاد ش��دن قیمت خودروه��ا، نه تنها 
مشكالت بین قطعه ساز و خودروساز از بین می رود، 
بلكه سبب افزایش کیفیت خودروها نیز خواهد شد. 
قیمت مواد اولیه در سال های اخیر چند برابر شده، 
اما قیمت خودرو در یک س��طح باقی مانده اس��ت. 
نمی توان انتظ��ار کیفیت باال از یک خودروس��از را 
داشت آن هم در زمانی که قیمت مواد اولیه افزایش 
پیدا ک��رده، اما قیم��ت فروش خودرو یكس��ان بوده 
است. هرچه که هس��ت قطعا با فرارسیدن فصل پاییز 
ش��اهد آرامش مقطعی در بازار خودرو خواهیم بود و 
تجربه نش��ان داده که پایین آمدن تقاضا، مهم ترین 
عامل برای کاهش التهاب بازار خودرو به ش��مار می 
رود. اما نكت��ه نگران کننده، مدت زم��ان کوتاه باقی 
مانده تا فرارس��یدن زمان دور دوم تحریم ها از سوی 
آمریكاست. قطعا ش��وک روانی حاصل از این اتفاق، 
همانند اردیبهش��ت ماه تاثیر به سزایی روی نرخ ارز 
خواهد گذاش��ت و تجربه نشان داده که نوسانات نرخ 
ارز تاثیر شگرفی روی بازار خودرو می گذارد. مسئله 
دیگر اما، پافشاری ادامه دار دولت مبنی بر ممنوعیت 
واردات خودرو است. اتفاقی که ازتیرماه سال گذشته 
با توقف ثبت سفارش رخ داد و سیر صعودی قیمت ها 
را به دنبال داش��ت. همین عامل، تاثیر به سزایی هم 
برخودروهای داخلی داشت و افزایش قیمت ها را در 
تولیدات داخلی درپی داشت. آیا در مدت زمان باقی 
مانده شاهد تصمیماتی از سوی مقامات مربوط برای 
جلوگیری افزایش مجدد قیمت ها درآس��تانه شروع 
دور دوم تحری��م ها خواهیم بود ی��ا آرامش احتمالی 
بعد از پای��ان تعطیالت تابس��تان، طوفانی را در بازار 

خودرو به دنبال خواهد داش��ت؟

دیدگاه
از ورود دادستانی و قوه قضاییه استقبال می کنیم

آرش محبی نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی

جلسه اخیر دادستان تهران با خودروسازان گام بلند در 
حل بحران خودرو به شمار می رود و ما از ورود دادستانی 
و قوه قضاییه به مشكالت و بحران صنعت خودرو و قطعه 
استقبال می کنیم و همان طور که دادستان تهران اعالم 
کرد، موافق برخورد با قطعه سازان و خودروسازان متخلف 
هستیم. با این حال، وجود چند متخلف در صنعت خودرو 
و قطعه به معنای یافتن سرمنش��اء مشكالت فعلی این 
صنایع نیست و در این زمینه نباید فراموش شود که علت 
مشكل فعلی صنعت خودرو و قطعه، عدم تحویل عمدی 
قطعات از سوی یک یا دو قطعه ساز نیست، بلكه سرمنشاء 

مشكالت، بحران ایجاد شده در این صنایع است.
در حال حاضر، عدم تناس��ب قیمت قطع��ات تولیدی با 
نرخ فعلی ارز و مواد اولیه، نیاز س��ه برابری به سرمایه در 
گردش در صنعت خودرو و قطعه س��ازی با توجه به رشد 
قیمت نهاد ه��ای تولید و نرخ ارز و همچنین مش��كالت 
تامین و تخصیص ارز، سه مشكل اصلی صنایع خودرو و 
قطعه سازی است که باعث ایجاد اختالل در فرایند تولید 
و تامین قطعات و در نتیجه افت تولید خودرو شده است. 
اگر این سه مشكل اصلی حل ش��ود، 9۵ درصد بحران و 
مشكالت صنعت خودرو و قطعه سازی حل خواهد شد؛ 
ضمن آنكه ممكن اس��ت پنج درصد مشكالت فعلی نیز 
ناش��ی از تخلف چند نفر در صنایع خودرو و قطعه سازی 

باشد که از برخورد با آن ها نیز حمایت می کنیم.
اتفاق مه��م اخیر، ورود دادس��تان تهران به مش��كالت 
گریبانگیر صنعت خودرو و قطعه است که ما از آن استقبال 
می کنیم. بنده امیدوارم که دادس��تانی بررسی کند که 
اشكال کار کجاس��ت که وضعیت فعلی پیش آمده است 
و در راه رفع مشكالت کمک کند. در این شرایط که هم 
دولت، هم مجلس، هم شورای عالی امنیت ملی و اخیرا 
نیز قوه قضاییه به مشكالت صنعت خودرو و قطعه سازی 
ورود کرده اند، پیشنهاد می کنیم کمیته مقابله با بحران 
در صنعت خودرو و قطعه با حضور نمایندگان تام االختیار 
سه قوه تشكیل ش��ود تا این کمیته مش��كالت اصلی را 
شناسایی و نسبت به رفع آن ها اقدام کند. در این زمینه، 
نكته مهم این است که تخلف یک یا دو قطعه ساز یا چند 
مدیر خودروسازی را نباید به کل این صنایع تعمیم داد 
و راه را اش��تباه رفت، ضمن  آنكه امنیتی کردن فضا نیز 
راهكار حل مشكالت این صنایع نیست بلكه راهكار اصلی، 
بررسی ریش��ه های ش��كل گیری این وضعیت و برطرف 

کردن آن ها است.

دیدگاه
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مقایسه صنعت خودروی در ایران و  ترکیه
تقریبا یک س�ال قبل از 
اینکه »برادران خیامی« 
»ای�ران  کارخان�ه  در 
ناس�یونال« اولین پیکان را تولید کنند)1967(،  شرکت »اتوسان« در ترکیه، 
تولید مدل »آن�ادل« را آغاز کرده ب�ود. هرچند فورد هفت س�ال پیش از آن 
تصمیم به راه اندازی خط تولید در استانبول کرده بود، اما مبدا خودروسازی 
ترکیه را می توان دو س�ال پس از تولید اولین آنادل دانس�ت. یعنی تاسیس 

»توفاش« و رنو در شهر بورسا.
نمودار زیر مجموع تولید خودرو  سواری و تجاری ایران و ترکیه را نشان می دهد:

سال 2008 ما در تولید س��واری از این کشور پیش��ی گرفتیم، اما این رشد ناگهانی، با 
سقوط ناگهانی سال 2013 به واسطه تحریم ها مواجه شد و تا به امروز تولید ما کمتر از 
ترکیه است. دولت ترکیه در سال 2006 میالدی سرمایه گذاری مشترکی به ارز 300 
میلیون دالر با فیات ایتالیا برای احیای شرکت توفاش انجام داد. مجموع سرمایه گذاری 
انجام  شده با احتساب وام اروپایی نزدیک یک میلیارد دالر بود که یكی از قدیمی ترین 

خودروسازان ترکیه را احیا کرد. 
در نمودارهای زیر، عملكرد دو کشور به تفكیک کالس خودرو سواری و تجاری را مشاهده 
می کنید. خودروسازان ایران آنطوری که باید، به بازار خودروهای تجاری ورود نكرده اند 
و آمار تولید ما به مراتب از ترکیه ضعیف تر است. بحث خودروهای تجاری و علت عدم 
توفیق ما اما موضوع بحث نیست. موضوع بحث ما، مقایسه استراتژی کالن خودروسازی 

ترکیه و ایران است.

اما نكته حائز اهمیت آن اس��ت که دو خودرو از هر س��ه خودرو تولی��دی در ترکیه به 
کشورهای دیگر صادر شده اس��ت. این در حالی است که مصرف بازار داخلی این کشور 
حدود هشتصد هزار دستگاه در سال است. یعنی اینكه ترکیه در عین صادرکننده بودن، 

در مقام واردکننده و مصرف کننده نیز قرار دارد. این مسئله شاید با ذهنیت ما راجع به 
تولید، خودکفایی و درون زایی اقتصادی سازگار نباشد. ترکیه از بسیاری جهات شبیه 
ایران است. ترکیه با وجود جمعیت مشابه با ایران در حدود هشتاد میلیون نفر و درآمد 
سرانه سه برابری نسبت به ایران اما، بازار خودرویی هم اندازه ایران دارد. اما چرا با اینكه 
تقریبا از یک سال شروع به تولید خودرو کرده ایم و در طول مسیر از رقیب ترک، جلوتر 

بوده ایم، وضعیت بهتری از نظر درآمدی نداریم. 
وقتی در نظر بگیریم که پراس��تفاده ترین خودرو ایران، پراید، ب��ا بیش از پنج میلیون 
دستگاه در حال کار است اما پراس��تفاده ترین خودرو ترکیه، »رنوی فلوئنس« با 200 
هزار عدد است. همین مقایسه ساده سیاست های کالن کشورها در قبال صنعت خودرو 
را نشان می دهد. درحالی که ترکیه از سیاست تیراژ به تنوع تغییر مسیر داد، ما همچنان 

به سیاست تولید اعتقاد داریم.
از منظر بازاریابی تاری��خ صنعت را به چند برهه تی��راژ انبوه، فروش، بازاریابی، و پس��ا 

بازاریابی تقسیم بندی می کنند. 
«»هنری فورد بنیان گذار کمپانی خودروسازی فورد سمبل تمام عیار دوره فروش است. 
فورد جمله ای دارد به این مضمون: »شما می توانید هر نوع مدل فورد تی را داشته باشید، 
به شرطی که مشكی باشد.« این جمله عصاره ذهنیت و سیاست های پارادایم تولید را 
مشخص می کند. در دوره تولید اصالت بر تولید بود، در دوره های بعدی با اشباع شدن 
بازار، اهمیت ف��روش و تكنیک های فروش بود که به عنوان مهم ترین مس��ئله صنعت 
ابراز وجود می کرد. پس از آن، پارادایم مش��تریان یا بازاریابی فصل نوینی در توس��عه 
محصوالت آغاز کرد. خودروسازان می بایست برای رقابت به نیازهای مشتریان دقت می 
کردند، بازار را بخش بندی کرده و بر ارزش اف��زوده و جایگاه خود تاکید می کردند. در 
دوره پسابازاریابی که عده ای معتقدند هم اینک در آن هستیم، اصالت بر تفكر طراحی 

و هویت محصول است. 
اما چگونه ترکیه توانست این تصمیم استراتژیک و سخت را بگیرد و از دوره تولید انبوه 

به سمت تولید متنوع حرکت کند اما کشور ما نتوانست؟ 
یکپارچگی]با]بازار]جهانی:]]]]

همان طور که پیش تر ذکر شد، دو خودرو از هر سه خودرو تولیدی در ترکیه صادر می 
شود. صادرات قطعات این کشور سالیانه بیش از 70 میلیارد دالر است. ترکیه به واسطه 
مزیت های تولید، پنجمین خودروس��از بزرگ اروپاس��ت پس از خودروسازان بزرگ و 
باسابقه ای همچون آلمان. ترکیه پذیرفت برای رشد و پیشرفت بایستی در بازار جهانی 
خودرو ادغام شود، به این ترتیب با همكاری قطعه سازان برزیلی و اروپایی تولیداتی در 
کالس جهانی و قیمت رقابتی ارائه کند. قطعه س��ازان دیگر با ی��ک بازار محدود بومی 
مواجه نبودند، بلكه با بازار بس��یار بزرگ تری سروکار داش��تند که همین مسئله باعث 
کاهش هزینه سربار تولید می ش��د و مزیت مقیاس تولید به همراه می آورد. شكستن 
حلقه تباهیده کوچک شدن بازار )کاهش تیراژ( و افزایش هزینه و در نتیجه کاهش رقابت 

پذیری فقط با اتخاذ تصمیمات سخت در سطح کالن ممكن است. 
پلت]فرم]اشتراکی:]]]]

در بازگش��ت خودروس��ازان به ایران پس از امضای برجام، نكته حائ��ز اهمیت انتخاب 
محصوالت بود. سیتروئن و پژو اگرچه دو شرکت مجزا هستند و هرکدام با قرارداد های 
جداگانه ای مس��یر خود را طی می کنند، اما درنهایت عضو یک هولدینگ هستند. این 
دو خودروساز خودرهایی را در س��بد قراردادند که پلت فرم یكسانی داشتند. پلت فرم 
اشتراکی همان نكته ای اس��ت که چین را در عرض چند س��ال به یكی از بزرگ ترین 

خودروسازان جهان تبدیل کرده است. 
جدا از بعد اقتصادی قضی��ه، این موضوع یک مزیت اس��تراتژیک ب��ه ترکیه می دهد؛ 
درگیری با بازار جهانی خودروسازی و تاثیر تاثر متقابل باعث می شود نقش این کشور 
در بازار جهان غیرقابل انكار نباشد. صنعت خودرو ترکیه به واسطه همین روابط برعكس 

صنعت خودرو ما غیرقابل تحریم است. 
توسعه]همه]جانبه:]]]

ترکیه هیچ گاه نمی خواست چین کوچكی در کنار اروپا باشد، بلند پروازی ترک ها بیش از آن 
بود که هم رده اسلواکی و رومانی به مونتاژ صرف بپردازند. بر همین اساس و در راستای ایجاد 
یک اکوسیستم پایدار برای توسعه صنعت، ترکیه برای آموزش نیروی انسانی متخصص برنامه 
ریزی انجام داده است. از عقد قرارداد همكاری با دانشگاه های برتر از جمله »آخن« تا دوره 

های مشترک کارآموزی و آموزش در محل خودروسازان و قطعه سازان بزرگ.

  وحید کمندلویی
کارش��ناس صادرات اورند پیش��رو
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تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید

چه خبر از ماش�ین؟
اگر ش�ما هم از طرفداران پروپ�ا قرص خ�ودرو در ایران باش�ید، خواندن 
مهم ترین و تازه ترین اخبار این حوزه برایتان ج�ذاب خواهد بود. اخباری 
که نوس�انات بس�یاری دارد و به صورت لحظ�ه ای حامل ف�راز و فرودهای 
بسیاری می شود. اگر ش�ما هم جزو این دسته از افراد هس�تید و نوسانات 
بازار برایتان مهم اس�ت، طرف�دار پروپاقرص خودرو و ماش�ین های جدید 

و نو هس�تید، قصد خرید ماش�ین دارید و ... این صفحه را از دس�ت ندهید.

درخواست خودروسازان برای افزایش 17درصدی قیمت خودرو
پس از پیشنهاد خودوروسازان مبنی بر افزایش 17 درصدی قیمت خودرو، 
»سعید باستانی«، سخنگوی کمیس�یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس�المی با اش�اره به این پیش�نهاد گفت: افزایش قیمت ها باید براساس 
آنالیز قیمت خ�ودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دس�تمزد 
11هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند. در حال حاضر 
در ش�بکه تأمین قطعات و تولید مشکالت بس�یاری وجود دارد. عالوه بر 
این، تغیی�رات بخش نامه ای وزارت صنعت و معدن ب�ر تأمین مواد اولیه و 
ثبت س�فارش ها و ش�بکه توزیع تأثیرگذار اس�ت. از طرفی دیگر، اتخاذ 
تصمیمات ناگهانی مانن�د ممنوعیت واردات خودروه�ای خارجی باعث 
افزایش قیمت خودرو شد. با این حال، با اطمینان می گویم که این افزایش 
قیمت ها و تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده، تصمیمات 

مقطعی هس�تند.

کاهش تولید خودرو
براس�اس جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در مردادماه 
امس�ال به ط�ور میانگی�ن 3۸ درصد در مقایس�ه با ماه مش�ابه س�ال 
گذش�ته کاهش یافت. در این م�دت تولید انواع خ�ودرو از 1۴۴ هزار 
و 37۰ دس�تگاه در مرداد س�ال گذش�ته به ۸9 هزار و ۴۵۰ دس�تگاه 
رسید. مرداد امس�ال تولید انواع سواری با افت ۲/ 3۸ درصدی همراه 
بوده و از 13۵ هزار و 6۸۰ دستگاه در مرداد 1396 به ۸3 هزار و 7۸7 
دس�تگاه کاهش یافت. برخالف س�واری ها اما، تولید انواع ون ۲/ 1۸۴ 
درصد افزایش یافته و از ۵7 دس�تگاه در مرداد سال گذشته بهف 16۲ 
دس�تگاه افزایش یافت. همچنین طب�ق آمار اعالمی از س�وی وزارت 
صنعت، مع�دن و تجارت تولید ان�واع کامیونت، کامیون و کش�نده نیز 
3/ 33 درصد کاهش یافته و از یک هزار و ۲99 دستگاه در مرداد سال 
گذش�ته به ۸66 دس�تگاه رس�ید. این آمار همچنین از کاه�ش تولید 
خودرو در پنج ماه ابتدایی امس�ال در مقایس�ه با مدت مش�ابه س�ال 

گذش�ته حکایت می کند.

در صنعت تایر خودکفا هستیم
»مصطفی تنها«، س�خنگوی انجمن صنعت تایر ایران درباره وضعیت تامین 
مواد اولیه الس�تیک در کش�ور گفت: کش�ور ایران در زمینه تایر مشکلی 
ندارد و حتی بیش از حد نیاز، تایر در کش�ور تولید می شود. اما دولت برای 
تولید الستیک خصوصا در زمینه الستیک های سنگین ارز دولتی در اختیار 
واردکنن�دگان مواد اولیه قرار می ده�د. در این مورد هم ب�ا توجه به اینکه 
شبکه حمل ونقل به تایر وابسته است و اگر این اقالم برای خودروها فراهم 
نشود در کل این شبکه مش�کل ایجاد خواهد شد، ترخیص مواد اولیه برای 
تولید تایرهای س�نگین به راحتی انجام می پذیرد و توزیع آن هم به وسیله 

حواله صورت می گیرد.
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مخالفت مجلسی ها با رفع توقف ثبت سفارش

بیش از یک سال از توقف درثبت سفارش واردات خودرو سپری شده است و این 
درحالی اس��ت که گهگاه زمزمه هایی برای تغییرات در ای��ن زمینه به گوش می 
رس��د. اما انگار فعال نباید منتظر رفع توقف ثبت سفارش باشیم و مجلس شورای 
اسالمی هم با رفع توقف مخالفت کرده است. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در این باره در گفت وگو ب��ا خبرنگاران اعالم ک��رد برخی در مجلس در 
پی در دس��تور قراردادن طرح رفع توقف ثبت سفارش خودرو هس��تند، اما بعید 

می دانم قاطبه نمایندگان مجلس با آن موافقت کنند. »رمضانعلی س��بحانی فر« 
در این باره گفت: »طرح رفع توقف ثبت سفارش خودرو چندی قبل توسط برخی 
نمایندگان مجلس تهیه شد. حتی برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن هم 
آورده شد، اما در کمیسیون رد ش��د.« به گفته نماینده مردم سبزوار در مجلس 
طراحان طرح همچنان در پی باز کردن روزنه ای برای در دستور صحن علنی قرار 
دادن این طرح هستند، اما بعید اس��ت صحن علنی هم با این طرح موافق باشد. 
چون کشور در جنگ اقتصادی است و فرماندهان جنگ اقتصادی اجازه نخواهند 
داد میلیونها دالر یا یورو از کش��ور خارج ش��ود و این بدون در نظ��ر گرفتن آثار 
منفی خروج ارز از کشور بر تولید و صنعت، به ویژه صنعت خودروسازی با هزاران 
فرصت شغلی است. سبحانی فر با اشاره به اخباری مبنی بر موافقت مقامات ارشد 
اجرایی کشور با ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، گفت: »هرگونه 
تصمیم گیری برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک با شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قواس��ت. اگر این شورا نس��بت به ترخیص کاالهای دپو شده در 
گمرک که پول خری��د آن ها به طرف های خارجی پرداخت ش��ده به جمع بندی 
برسد، این کاالها از گمرک ترخیص می ش��ود. به بیان دیگر، شرایط سخت فعلی 
کشور امكان تصمیم گیری مقامات اجرایی به تنهایی درباره کاالها و خودروهای 

دپو ش��ده در گمرک را س��لب کرده اس��ت.«

جدیدترین گزارش ارزشیابی کیفی خودروها 

مزدا 3 جدید و B30  در جمع چهارستاره ها

با یک ماه وقفه، جدیدترین رده بندی کیفی خودروهای ساخت داخل از سوی شرکت 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. درحالی که خبری از انتشار این گزارش در 
تیرماه از سوی شرکت بازرسی کیفیت نبود یا وزارت صنعت و معدن این گزارش را رسما 
اعالم نكرد، رده بندی جدید دراواسط ش��هریورماه اعالم شد. بنابراین گزارش در مرداد 
ماه 1397 تعداد 68708 دستگاه خودرو تولید ش��د که 99 درصد از حجم تولیدات به 
خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. 

خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۵1 مدل خودرو در گروه سبک و 11 مدل در 
گروه سنگین است. درگروه سبک ها و در بخش وانت ها 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 است. دربخش سواری، در سطح قیمتی 1 خودروهای مزدا 3 نیو، 
 ،Accent پژو 2008 و گرند ویتارا، در سطح قیمتی 2 خودروهای کیا سراتو، هیوندای
هیوندای i20 و هاوال H2، در س��طح قیمتی 3 خودرویB30 و در سطح قیمتی 4 
خودروهای پژو 207، پژو 207 اتوماتیک، تندر90 پالس اتوماتیک، رنو ساندرو اتوماتیک، 
تندر90 پالس و پارس تندر با اخذ 4 ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی 
ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. همچنین درگروه سنگین و دربخش 
باری کامیونت ایسوزو NMR 85، کامیونت ایسوزو K75NPR، کامیونت هیوندای 
HD65، کامیون ایس��وزو M75NPR،کشنده ولوو 500FH و کشنده اسكانیا 
410G با اخذ 4 ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در 
این ماه به خود اختصاص دادند. دربخش مسافری هم، ون مسافری وانا با اخذ 4 ستاره کیفی 

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

احتمال شکایت قطعه سازان خودرو از بانک مرکزی
انجمن قطعه س��ازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مش��كل ارزی که روند ترخیص 
قطعات و مواد اولی��ه را از گمرک مختل کرده اس��ت، این موضوع را به دی��وان عدالت اداری 
ارجاع دهد. آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان ایران اعالم کرده، باوجود اعالم دولت مبنی 
بر معافیت خودروسازان و قطعه س��ازان از پرداخت ما به التفاوت ارزی )ما به التفاوت ارز چهار 
هزار و 200 تومانی و ارز نیما(، قطعات و مواد اولیه در گمرک رس��وب کرده و اجازه ترخیص 
ندارند. »مازیار بیگلو« با اش��اره به وجود ناهماهنگی می��ان وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گمرک و بانک مرکزی اعالم کرد که اگر این مشكل طی چند روز آینده حل نشود، پرونده این 
موضوع )با محوریت شكایت از بانک مرکزی(، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد. 
بیگلو پیش تر گفته بود که بانک مرکزی با وجود اعالم معافیت خودروس��ازان و قطعه سازان 
از پرداخت ما به التفاوت ارزی، همكاری الزم را ب��رای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، 
انجام نمی دهد. به گفته وی، طبق قانون ابالغی، تنها قطعه سازان و خودروسازانی که تا پیش 
از 16 مرداد امسال اقدام به ثبت سفارش و واردات کاال کرده اند، مشروط بر آنكه مدارک الزم 
را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امكان ترخیص کاالی خود را دارند. با 
این حال، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه سازان می گوید تا ما به التفاوت ارزی را پرداخت 
نكنند، اس��ناد موردنظر را تحویل نمی دهد.  قطعه س��ازان با توجه به ای��ن ماجرا قصد دارند 
پرونده ای را با محوریت ش��كایت از بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری ارسال کنند. حرف 

قطعه سازان این اس��ت که بانک مرکزی با وجود ابالغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از 
پرداخت معافیت ارزی، توجهی به این مصوبه نداشته و عمال راه را برای ترخیص قطعات و مواد 
اولیه از گمرک، بسته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه سازان ایران، مشكل ترخیص تنها 
توسط بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک نیز در این مورد اختیاری ندارد. آن طور که 
دبیر انجمن قطعه سازان می گوید، در حال حاضر معادل 900 میلیون دالر قطعه و مواد اولیه 
در گمرک معطل ما به التفاوت ارزی است و تنها پنج درصد از این رقم فعال امكان ترخیص دارد. 



مجله تخصصی خودرو14

اخـبـار داخـلـی  12 شهریور ماه 97

موافقت دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک

اعالم نتایج پایش کیفی بنزین و گازوئیل توقف تولید خودرو های ناایمن از اول دی ماه 

هیئت مدیره جدید ایران خودرو معرفی شد

رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با خبرگزاری ایس��نا از موافقت دولت 
با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک خبر داد. به گفته »کوروش مرشدسلوک« از 
ابتدای تیرماه با مصوبه دولت واردات بیش از 1400 قلم کاال از جمله خودرو ممنوع شده 
و به دنبال ممنوع ش��دن واردات، از آن زمان تاکنون از ترخیص خودروهای وارد شده 
به گمرک جلوگیری شد. به گفته این مقام مسئول در این رابطه اخیرا طرحی به دولت 
ارائه شد که براساس آن خودروهایی که پول آن ها پرداخت شده و وارد گمرک شده اند، 
ترخیص شود و براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، دولت با ترخیص خودروهای 
متوقف در گمرک موافقت کرده است که امیدواریم دستورالعمل مربوطه هرچه زودتر 
به دستگاه های ذی ربط ابالغ و اجرایی شود. مرشد سلوک ابراز امیدواری کرد که  در قدم 
بعدی دولت با واردات خودروهایی که پیش از ممنوع شدن واردات، ثبت سفارش شده و 
پول آن ها نیز پرداخت شده است اما به دلیل ممنوعیت واردات وارد کشور نشده اند نیز 
موافقت کند. طبق گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تعداد قابل توجهی خودرو 
در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در بندر »جبل علی« امارات دپو شده است و 
با توجه به آنكه از یک سو، پول این خودروها به خودروسازان خارجی پرداخت شده و از 
سوی دیگر این خودروها به صورت پیش فروش به خریداران داخلی واگذار شده است، 
این احتمال و امیدواری وجود دارد که با واردات و ترخیص این خودروها نیز موافقت شود.
وی خاطرنشان کرد: »موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و همچنین 

موافقت با ورود باقی خودروهای ثبت س��فارش و خریداری ش��ده، تاثیر مثبتی بر بازار 
خودروهای وارداتی داشته و باعث تعدیل نرخ های فعلی در بازار خواهد شد.«

رئیس سازمان ملی استاندارد از اجرایی شدن استاندارد های 8۵ گانه خودرویی از ابتدای 
دی ماه امسال خبر داد. »نیره پیروزبخت« درجمع خبرنگاران با بیان اینكه تغییری در 
برنامه اجرایی کردن استانداردهای 8۵ گانه خودرویی به وجود نیامده است، دراین  باره 
گفت: »آمادگی داریم به خودروس��ازان و هر واحد تولیدی دیگ��ر برای ارتقای کیفیت، 
مشاوره دهیم. اگرچه راضی نیستیم صنعت ما آسیب ببیند، اما در درجه اول، سالمت و 
ایمنی مردم مهم تر است. بنابراین، از یک دی ماه، استانداردهای 8۵ گانه را اجرایی می 
کنیم.« رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد با خودروسازان و وزارت صنعت در حال 
هماهنگی هستیم تا از یک دی ماه که بازرسی ها در راستای استانداردهای 8۵ گانه، شروع 
می شود در هرکدام از خودروها به یقین برسیم که نمی تواند این استانداردها را بگذراند 
و شرایط نا ایمنی را برای مردم فراهم می کند، توقف تولید این دسته از خودروها را اعالم 
کنیم. به گفته پیروزبخت ممكن است خودروهایی از همین االن این استانداردها را پاس 
کنند یا دارا باش��ند، ممكن است خودرویی یک ماهه اس��تاندارد را پاس کند اما خودرو 
دیگر همان واحد یک سال بعد پاس کند، اما اگر پس از مدتی مشخص شود شرایط آن 
خودرو اجازه پاس کردن 8۵ گانه را نمی دهد آن موقع فهرس��ت آن خودروها را اعالم و 
تولیدش��ان را متوقف می کنیم. البته تا زمانی که بررس��ی می کنیم تولید خودرو ادامه 
دارد، اما بعد از گذراندن استانداردهای 8۵ گانه، خودروهای تولیدی وارد بازار می شود.

مدیر کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست از انتشار گزارش های پایش کیفی 
سوخت بنزین و گازوئیل روی سایت سازمان محیط زیست از آخر مهرماه خبر داد. »سینا 
انصاری« آخرین نتایج پایش کیفیت سوخت کشور را تشریح کرد و گفت: »طی سه ماه 
گذشته، چندین نوبت نمونه برداری از س��وخت ها انجام شده و نتایج گزارش ها حاکی از 
آن است که در پایش های تیرماه، میزان گوگرد در 60 درصد از نمونه های برداشت شده 
باالتر از حد مجاز یورو4  و بین ۵0 تا ppm 200 بوده اس��ت.« مدیر کل پایش فراگیر 
سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به مستمر بودن پایش سوخت گفت: »در 
شهریورماه نتایج نمونه برداری ها بیانگر بهبود وضعیت است، به طوری که میزان گوگرد در 
4۵ درصد نمونه ها در حد مجاز )PPM 50( و ۵۵ درصد بین ۵0 و ppm 200 گزارش 
شده است. خوش��بختانه در ماه جاری اعداد باالتر از ppm 200 در نمونه های بررسی 
شده در جایگاه های تهران و کرج نیز نداشتیم.« مدیر کل پایش فراگیر سازمان حفاظت 
محیط زیست همچنین از انتش��ار گزارش های پایش کیفیت سوخت کشور روی پرتال 
سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد وگفت: »به زودی نتایج پایش های انجام شده از 
ابتدای سال جاری روی پرتال سازمان منتشر خواهد شد. امیدواریم تا آخر مهرماه بتوانیم 
پایش ها را در دو بخش سوخت بنزین و نفت گاز در هشت کالنشهر همچنین محورهای 
مواصالتی به مردم، اصحاب رس��انه و دغدغه مندان محیط زیست اطالع رسانی کنیم.«

اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ایران خودرو به مدت دوسال معرفی شدند که بر این 
اساس، »محمدرضا فیض بخش« رییس هیئت مدیره، »علی عسكری« نایب رییس هیئت 
مدیره، »هاشم یكه زارع« عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، »عباس ملكی تهرانی« عضو 
هیئت مدیره و »امیرعباس حسینی« عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 
گفتنی اس��ت که مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ایران خودرو با حضور بیش از 
86 درصد سهامداران حقوقي و حقیقي 28 مردادماه برگزار شد. بنابر نتایج شمارش آرا، 
شرکت تعاوني کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،  سازمان مدیریت صنعتي 
ایران، شرکت سرمایه گذاري سلیم، شرکت حامي تجارت الكترونیک ایرانیان و شرکت 
پویا نمایان رستا به عنوان اعضاي حقوقي هیئت مدیره ایران خودرو برگزیده شده بودند.
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خودروهای جدید در انتظار ورود به بازار

 M35i X2 معرفی مدل جدید بی  ام  و

منتظر شاسی بلند زامیاد باشید
مدیرعامل ش��رکت زامیاد از تولید و عرضه یک شاس��ی بلند 7 نفره خ��اص به عنوان 
اولین خودرو س��واری در تاریخ فعالیت این شرکت خودروس��از خبر داد. »محمد زارع 
پور اش��كذری« در این باره گفت: در پروژه تولی��د خودرو جدید زامی��اد، الزام رعایت 
استانداردهای به خصوصی وجود دارد که تنها در تعداد معدودی از خودروسازان جهانی 
اعمال می ش��ود که یكی از ش��اخصه های اصلی آن، ایمنی فوق العاده است. به همین 
علت با توجه به نیاز تولید خودرویی با کابین فوق مستحكم که بتواند در تصادفات شدید 
رانندگی و واژگونی جان سرنش��ینان را حفظ کند، این شرکت تصمیم گرفت تا خودرو 
س��واری SUV با کابین فوق ایمن طراحی، تولید و در اختیار خانواده های ایرانی قرار 
دهد. طبق برنامه ریزی انجام شده، اولین مرحله پیش فروش این خودرو جدید پاییز سال 

جاری آغاز و نخستین سری آن، اواخر امسال تحویل مشتریان خواهد شد.

ب ام و با معرفی مدل جدید  M3۵i، خانواده کراس اوور X2 را گس��ترش داده است. این 
مدل جدید به یک پیشرانه 2 لیتری چهار سیلندر توئین پاور توربو مجهز شده که 306 

اسب بخار قدرت و 4۵0 نیوتن متر گشتاور تولید می کند. به همین دلیل، ب ام و این ماشین 
را قدرتمندترین کراس اوور کوپه کامپكت می دان��د. در M35i  نیروی موتور از طریق 
یک گیربكس هشت سرعته اتوماتیک به صورت اس��تاندارد به هر چهارچرخ انتقال پیدا 
می کند و خودرو را ظرف 4.9 ثانیه از صفر به س��رعت صد کیلومتر در ساعت می رساند. 
تغییرات و ارتقاءهای M35i X2 در کابین آن هم ادامه پیدا کرده است و در آن غربیلک 
فرمان اسپرت پوشیده با چرم و پلیت های روی درها با نشان M35i به چشم می خورد. 
همچنین خریداران می توانند صندلی های اسپرت M را هم سفارش دهند. عالوه بر این، 
امكان سفارش نمایشگر سرباالی رنگی، شارژ بی سیم گوشی و کارپلی اپل هم وجود دارد. 
از لحاظ ایمنی هم به گفته ب ام و، این خودرو با مجموعه ای از سیستم های کمک راننده 
همچون سیستم کمک پارک ارائه می گردد. تولید ب ام و M3۵i از ماه نوامبر امسال برای 
بازار ایاالت متحده آغاز خواهد شد درحالی که اروپایی ها برای خرید آن باید تا ماه مارس 

سال آینده صبر کنند.

اولین محصوالت خودروساز ویتنامی وین فست
شرکت خودروسازی »وین فست« )VinFast( به عنوان اولین خودروساز ویتنامی، موفق به 
گرفتن تاییدیه حضور خود در نمایشگاه بین المللی اتومبیل پاریس شده است. محصوالت »وین 
فست« یک مدل خودرو سدان و یک مدل خودرو شاس��ی بلند خواهد بود که براساس سلیقه 
عموم مردم طراحی ش��ده و به مرحله تولید خواهد رسید. هر دو اتومبیل اشتراک های فراوانی 
دارند و بزرگ ترین امضای شرکت روی این دو اتومبیل می تواند جلوپنجره بزرگ V شكل آنان 
باشد که برگرفته از حرف اول اسم شرکت و یا کشور ویتنام خواهد بود. عالوه بر این، دیگر بخش 
های طراحی اتومبیل با الگوهای پیشرفته توسعه پیدا کرده و شاهد چراغ های پیشانی LED در 
قسمت جلو و عقب اتومبیل هستیم که جزئیات بیشتر آن در نمایشگاه بین المللی پاریس 2018 
به نمایش گذاشته خواهد شد، هرچند ناگفته نماند که این دو خودرو سدان و شاسی بلند نمونه 

های اولیه هستند و هنوز مشخصات فنی دقیقی برای آنان تعیین نشده است.

شاسی بلند متفاوت و جدید کیا 
پس از انتشار تصاویری از »تلوراید« در هفته های گذشته در فضای مجازی، کیا سرانجام تصمیم 
گرفت به شكلی رسمی این SUV را در معرض دید عموم قرار دهد. این محصول کیا یک مدل 8 
صندلی است که در نمایشگاه مد نیویورک به نمایش درآمده و نمی توان آن را یک خودرو معمولی 
عنوان کرد. اگر فكر می کنید یک نمایشگاه مرتبط با مد و لباس جای خوبی برای معرفی یک خودرو 
جدید محسوب نمی شود، سخت در اشتباهید، چراکه خودریی در این ابعاد به معرفی در سطح 
بزرگ و ویژه ای نیاز دارد و کیا در این خصوص به انتخاب مناسبی دست زده است. چوب طبیعی و 
چرم با دوخت های درشت در این تیپ از خودرو دیده می شوند. جزئیات چرمی روی بخش هایی از 

داشبورد، پنل درها، دستگیره در، بازتاب دهنده های آینه دید بغل و 
بخش هایی از محفظه بار دیده می شود. کیا اطالعات زیادی را 

در خصوص موتور این خودرو منتشر نكرده است، 
اما مشخص است که این محصول در 
اواخر سال 2019 به نمایندگی های 
فروش ورود کرده و در اوایل 2020 

روی جاده ها ویراژ می دهد.

C3 تحویل خودرو سیتروئن
با خروج شرکت پژو سیتروئن از ایران به دلیل برگشتن تحریم های آمریكا بر علیه ایران 
و مشكالت داخلی که در خصوص ترخیص قطعات و لوازم یدکی خودروها از گمرک به 
وجود آمده اس��ت، روند تحویل خودروهای سیتروئن C3 فروخته شده توسط سایپا به 
تاخیر افتاده است. در همین خصوص، شرکت سایپا اطالعیه ای را منتشر کرده است که 

بخشی از متن آن، به این شرح است:
 ضمن عرض پوزش به دلی��ل تأخیر به وجود آم��ده در روند تحویل خودرو س��یتروئن 
سی 3، به استحضار می رساند، این شرکت تمامی مساعی خود را در سرعت بخشیدن به 
روند ترخیص قطعات از گمرک و به حداقل رس��اندن تأخیر به وجود آمده به کار بسته و 

انتظار داریم در اولین فرصت ممكن نسبت به محقق نمودن تعهدات خود نائل شویم.

کروال مدل 2018
اگرچه کروالی جدید هنوز وارد بازار نشده، اما اخبار حاکی از آن است که تویوتا خط سقف 
این خودرو را 40 میلی متر پایین تر آورده و به طول و عرض آن به ترتیب 4۵ و 30 میلی متر 
افزوده است. فاصله  بین محوری نیز افزایش 40 میلی متری را تجربه کرده که تمامی این ها 
به لطف استفاده از پلت فرم جدید TNGA است. این معماری پیش از این، در سومین 
نسل پریوس و کراس اوور C-HR به خوبی خود را نشان داده است. خبر خوب این که 
پلت فرم یاد شده باعث بهبود تجربه رانندگی کروال شده است. به لطف مرکز ثقل پایین تر، 
بدنه ای مستحكم تر و سیستم تعلیق مستقل و چند اتصالی در عقب، کروال می تواند از نظر 

رانندگان خودرویی جذاب باشد.
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مهرورزی در آستانه مهر
هرساله درروزهای پایانی فصل تابستان، کوچه و خیابانها مملو از پدرو مادرانی می 
شود که می خواهند با خرید مایحتاج برای فرزندانشان، آن ها را با بهترین شرایط 
آماده تحصیل کرده و روانه مدرس��ه کنند. در میان این همه ت��ب و تاب خریدی 
که بر بازارها و مغازه ها حاکم اس��ت، چیزی که بیش��تر از همه ن��گاه ها را به خود 
جلب می کند، ذوق و ش��وق ک��ودکان از خرید لوازم نو و جدید اس��ت و به محض 
وارد ش��دن به مغازه ای فارغ از دغدغه و نگرانی و قیمت ها، به دنبال ش��یک ترین 
و قش��نگ ترین لوازم موردنیاز می گردند. در این میان اما هستند کودکانی که نه 
تنها توانایی خرید این گونه لوازم را ندارند، بلكه تمام این سه ماه تعطیلی تابستان 
را کنار خیابان ها و سر چهارراه ها دستفروشی کرده اند تا  باتوجه به محرومیت از 
حضور والدین بتوانند نیاز خود را رفع کنن��د و یا باتوجه به بضاعت مالی پایین پدر 
و مادرشان شاید بتوانند باری از روی دوش والدینش��ان بردارند و امروز با حسرت 
نظاره گر ذوق و ش��وق همسن و س��االن خود هستند. نكته مهم س��نتی است که 

طی سالیان اخیر درکشورمان برپا ش��ده و ارگان های مختلف از خیریه ها گرفته 
تا نهادهای دیگر، با همكاری مردم ش��ریف کشورمان کمک حال این آینده سازان 
میهن هس��تند. »موسس��ه خیریه راز« هم ازجمله نهادهایی است که طی سالیان 
اخیر در نقاط مختلف ایران با برپایی جش��ن هایی با فراهم کردن ملزومات دانش 
آموزان بی سرپرست و بدسرپرست، خیال آن ها را برای ادامه تحصیل راحت کرده 
است. خیریه راز درآس��تانه س��ال تحصیلی جدید هم با همكاری خیریه امام علی 
)ع( نیشابور و شرکت »مهراب بهش��ت«)آب معدنی دی دی واتر(، جشنی را برای 

کودکان بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت نیش��ابوری برپا کرد.
»س��پیده رحیمیان« مدیرعامل خیریه راز که در این مراسم حضور داشت، ضمن 
معرفی خیریه راز به عنوان خیریه ای که یكی از مهم ترین دغدغه هایش حمایت از 
کودکان کار است، کیف و لوازم تحریرهایی که از پیش تهیه شده بود را به کودکان 

حاضر در جش��ن تقدیم کرد.

فـعـالـیتـهـای اجـتـمـاعـی

 جش�ن حمای�ت از ک�ودکان بدسرپرس�ت و ب�ی سرپرس�ت از س�وی خیری�ه 
»راز« با حمایت »دی دی واتر« برگزار شد
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دراین مراس�م که با حضور اعضای خیری�ه جمعیت امام علی برگزار ش�د، 
»مهندس نیکجو« مدیرعامل گروه صنعتی نفیس پارت با اشاره به فعالیت 
های این خیریه گف�ت: »بالطبع اگر فعالیت های ای�ن خیریه در زیرمجوعه 
خیریه راز قرار گیرد، قطعا شرایط برای کمک به نیازمندان و مستمندان بیش 
از پیش فراهم می شود که البته این اتفاق مس�تلزم یک تفاهمنامه خواهد 
بود تا شرایط برای تقس�یم کار میان این دو خیریه فراهم شود.« همچنین 
جناب آقای »زره داران«، عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه انصار و 
از اعضای خیریه امام علی با اشاره به تاریخچه فعالیت های ۲۰ ساله خیریه 
جمعیت امام علی گفت: »این خیریه در بدو تاس�یس با شناس�ایی خانواده 
های نیازمند به تهیه بس�ته های غذایی برای این خانواده ها پرداخت و کار 
خود را آغاز کرد. اما این هدفی کوتاه مدت بود و درادامه و درسال 91 با اخذ 
مجوزهای الزم، فعالیت برای پوشش کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را 

آغاز کرد و از آبان ماه همان سال در منزلی متعلق به یکی از اعضای خیریه 
به گسترش کار پرداخت و کمک های هرس�اله این خیریه به دانش آموزان 
بدسرپرست و بی سرپرست این گونه رقم خورد.« زره دارن در ادامه گفت: 
»نکته مهم اینجاس�ت که اغلب دانش آموزان تحت پوشش این خیریه، از 
بهترین دانش آموزان درمدارس خود هستند و از رتبه های برتر به شمار می 
روند. در بین این دانش آموزان حتی ورزشکارانی وجود دارند که دارای رتبه 
های کشور هستند.« زره داران به کمک های مردمی در راه پشتیبانی از دانش 
آموزان تحت پوشش اشاره کرده و گفت: »اگر قدمی در راه خیر گذاشته شود، 
خداوند بزرگ خودش ش�رایط را فراهم می کند. خیریه امام علی هم از این 
قاعده مس�تثنی نیس�ت و مردم خیر در این راه با انواع اقسام کمک ها چه 

درتهیه موادغذایی و چه در سایر موارد، ما را یاری می کنند.«

جشن کمک به دانش آموزان بدسرپرست و بی سرپرست نیشابوری در آستانه سال 
جدید تحصیلی، با کمک خیریه راز، جمعیت خیریه امام علی و شرکت مهراب بهشت 
فرصتی بود برای عشق ورزی. فرصتی مغتنم تا خیرین با دستان پر مهر و با سخاوت 
خویش، گل های لبخندی بر چهره دانش آموزان نیازمند نشانده و آن ها را در عرصه 
تعلیم و تربیت یاری دهند. حاال دانش آموزان نیازمند نیش��ابوری زیر چتر حمایت 

خیرین با خیال راحت و فارغ از دغدغه های معیشتی گام به راهی برای کسب و علم 
دانش می گذارند تا آینده این سرزمین را رقم بزنند. جشن های این چنینی فرصتی 
مغتنم برای تقسیم شادی هاست و خوشا به حال خیرینی که از این فرصت استفاده 
کرده و با کمک هایی حتی اندک، لبخند را جایگزین اشک می کند که گاه حتی شاید 
برای خرید یک جفت کفش ساده از چشمان زیبای کودکان نیازمند سرازیر می شود.

فرصتی برای عشق ورزی
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راهکارهایی برای کمتر شدن شلوغی های خیابان در ماه مهر

دوباره مهر و مدرسه؛ دوباره 
ترافیک...

ماه مهر که می آید، خیابان های تهران از همیشه شلوغ تر می شود. حدود دو تا سه میلیون دانش آموز و دانشجو و معلم، تقریبا به صورت هم زمان، صبح ها قبل از ساعت 
۸ وارد خیابان ها می شوند و در یک ساعت مشخص دوباره به خانه هایشان بازمی گردند. این نکته اما، شاید در خیابان های پایتخت مشهودتر و ملموس-تر باشد، هرچند 

خیابان های تهران تابستان ها هم خلوت و بدون ترافیک نیست، اما افزایش ۲۵ درصدی سفرهای آموزشی در برخی مواقع، خیابان های تهران را قفل و ساعات انتظار 
برای رسیدن به مقصد را طوالنی تر می کند. شهر از هفته ها قبل، به حالت آماده باش درمی آید و برنامه ریزی هایی برای کاهش بار ترافیکی انجام می شود. اما ما به عنوان 

شهروندان جامعه، برای کمتر شدن این ترافیک، چه کارهایی از دستمان برمی آید؟

روزهای ابتدایی شروع مدارس

هنوز مهر و س�ال تحصیل�ی جدید آغاز نش�ده، خیابان ه�ای پایتخت با 
ترافیک های سنگینی روبه رو ش�ده که نوید روزهایی را می دهد که برای 
رفتن از یک نقطه به نقطه ای دیگر باید ساعت ها در ترافیک کالفه کننده 
خیابان ه�ا معطل بمانی�د؛ قصه ای که سال هاس�ت مردم پایتخت نش�ین 
با آن دس�ت به گریبان هس�تند و نه تنها هنوز گره کور آن باز نش�ده که 
گویا قرار هم نیس�ت که به این زودی ها حل شود. آنچه در تهران مشهود 
است این است که ترافیک و ش�لوغی خیابان ها در چند روز ابتدایی ماه 
مهر، بیشتر است و به تدریج از ش�دت و حجم این شلوغی کاسته خواهد 
شد. در این بین اما دو نوع ترافیک وجود دارد: ترافیک ابتدایی صبح که 
دانش آموزان عازم مدارس هس�تند و ترافیک بی واس�طه نام دارد که به 
سبب تعدد ماشین شکل می گیرد. اما شلوغی اماکن و مغازه هایی مانند 
لوازم التحریری ها و یا صنوفی مانند پوشاک مدارس که باعث دامن زدن 
به ترافیک عصرگاهی می ش�ود را م�ی توان کنترل ک�رد؛ ترافیک هایی 
که باواسطه نام دارد و به س�بب حضور علتی تش�کیل می شود. این نوع 
ترافیک، تنها در چند روز ابتدایی مهر دیده می ش�ود و افراد می توانند 
با عبور از دیگر خیابان ها و یا تردد بدون وس�یله نقلیه از بار ترافیکی کم 

کنند.

چند آمار ترافیکی

]تهران]با]داش�تن]۴]تا]۵/۴]میلیون]خودرو،]عمال]بیش�ترین]خودروهای]]]] [-1
کشور]را]با]توجه]به]جمعیت]1۲]میلیونی]در]خود]جای]داده]است]که]با]آغاز]سال]تحصیلی]
و]افزایش]آمدوشد]شهری،]سفرهای]درون]شهری]از]17]میلیون]سفر]در]روز]فراتر]می]رود]
و]کارشناسان]پیش]بینی]می]کنند]که]میزان]سفرهای]درون]شهری]پایتخت]به]حدود]۲0]
میلیون]سفر]بالغ]شود.]در]همین]خصوص]]بود]که]سال]گذشته]سردار]»اسکندر]مومنی«،]
رییس]پلیس]راهور]ناجا]در]مصاحب�ه]ای]با]اعالم]پیش]بین�ی]۳0]درصدی]بار]ترافیک]
مهرماه]نسبت]به]شهریور]اعالم]کرده]بود]که]عید]نوروز]نقطه]عطف]ترافیک]برون]شهری]و]
مهرماه،]نقطه]عطف]ترافیک]درون]شهری]است]و]این]یعنی]با]بازگشایی]مدارس]و]ورود]

دانش]آموزان]و]دانشجویان،]افزایش]بار]ترافیکی]در]معابر]خودنمایی]می]کند.

]با]توجه]به]ساعت]شروع]مدارس]و]ادارات،]تمام]سفرها]از]حدود]۶]و]نیم]]]] [-۲
صبح]شروع]و]تا]ساعت]۸]صبح]تمام]می]شود]و]اگر]این]زمان]طوالنی]تر]شود،]یعنی]بین]
ساعات]۶]تا]10]صبح]توزیع]شود،]می]توان]۲]تا]۳]سیکل]از]حمل]و]نقل]عمومی]استفاده]کرد]
و]مشکل]ترافیکی]را]تا]حد]زیادی]کم]کرد،]اما]این]که]استفاده]از]این]وسایل]چقدر]باعث]

کمتر]شدن]ترافیک]می]شود]را]مفصل]توضیح]می]دهیم.

شاید]برایتان]جالب]باشد]اگر]بدانید]که]ما]به]طور]رسمی]روزی]101]تصادف]]]] [-۳
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داریم.]اما]آمار]غیررسمی]باید]بیش]از]پنج]برابر]باشد،]چون]خیلی]از]تصادف]ها]گزارش]
نمی]شود.]با]این]وجود،]همان]101]تصادف]هم]در]روز]ده]برابر]میانگین]رقم]جهانی]آن]
در]شهرهای]بزرگ]است.]شاید]به]همین]علت]است]که]رییس]پلیس]راهنمایی]و]رانندگی]
تهران]بزرگ]معتقد]اس�ت]که]اگر]فرهنگ]ترافیک]در]بین]مردم]نهادینه]و]رعایت]شود،]

معضلی]به]نام]ترافیک]مهرماهی،]تا]حد]زیادی]کاهش]پیدا]می]کند.

وظایف پلیس
افزایش بار ترافیکی و ت�ردد روزانه نزدیک به دو میلی�ون محصل نیازمند 
تمهیدات ویژه پلیس اس�ت. یکی از این تمهیدات، حضور پلیس در مراکز 
آموزشی حداقل در دو هفته نخست مهر است. کنترل خودروهای غیرمجاز و 
ممانعت از جابه جایی دانش آموزان و نظارت بر عملکرد سرویس های مدارس 
که شامل کنترل معاینه فنی، بیمه نامه و کارت صالحیت خودروهای سرویس 
مدارس می شود، از جمله فعالیت های دیگر پلیس راهور است و پلیس سعی 
می کند کار خود را به بهترین نحو انجام دهد. باور کنیم که بوق زدن مسئله 

ای را حل نمی کند!

بوق زدن چیزی را حل نمی کند
هرچند هنوز و با وجود تمام فرهنگ سازی های انجام شده، بوق زدن بخش 
مهمی از فرهنگ ترافیکی ما ایرانیان است، اما در روزهای ابتدایی مهر که 
همگان در عجله رسیدن به مدرسه و یا محل کار خود هستند، بوق زدن جز 
آشفتگی بیشتر و احتمال شروع دعوا بین دو نفر، تاثیر دیگری ندارد! دیر 
یا زود مسیر باز خواهد شد، اما بوق زدن بی فایده هیچ چیز را حل نمی کند.

ماجرای حمل ونقل عمومی 
]شاید]راهکار]خیلی]از]مردم]و]مسئولین]برای]فرار]از]ترافیک،]استفاده]از]]]] [-1

وسایل]حمل]ونقل]عمومی]باشد،]اما]استفاده]از]اتوبوس،]مترو]و]تاکسی]چقدر]می]تواند]
در]حل]این]مشکل]موثر]باشد؟]»سید]هادی]هاشمی«،]کارشناس]حوزه]ترافیک،]با]بیان]
اینکه]مشکل]ترافیک]تهران]را]با]حمل]ونقل]عمومی]می]توان]حل]کرد،]به]ما]گفت:]حمل]]
ونقل]عمومی]یکپارچه؛]یعنی]سفرهای]مردم]قابل]برنامه]ریزی]باشد.]امروزه]در]تهران]
حدود]۲0]میلیون]جابه]جایی]در]ط�ول]روز]داریم.]از]این]میزان]10]میلیون]جابه]جایی]
با]وسایل]نقلیه]عمومی]صورت]می]گیرد]و]10]میلیون]سفر]درون]شهری]نیز]با]وسیله]نقلیه]
ش�خصی]انجام]می]گیرد.]اگر]بتوان]حمل]]و]نقل]عمومی]را]به]گونه]ای]گسترش]داد]که]
تمامی]حجم]۲0]میلیونی]سفرهای]درون]شهری]را]پوشش]دهد،]بخش]زیادی]از]مسئله]
ترافیک]شهر]تهران]حل]خواهد]شد.]اما]شرکت]های]حمل]و]نقل]عمومی]چقدر]برای]این]

اتفاق]آماده]هستند؟]

]نکته]دیگر،]اس�تفاده]از]وس�ایل]حمل]و]نقل]عمومی]اما]همانی]است]که]]]] [-۲
بسیاری]از]والدین]مطرح]می]کنند.]»فاصله]منزل]ما]تا]مدرسه]فرزندمان]زیاد]نیست]و]
استفاده]از]وسایل]نقلیه]عمومی]را]نمی]طلبد.«]نکته]ای]که]تا]حد]بسیاری]می]تواند]درست]
باش�د،]اما]اگر]هر]خانواده]ای]با]این]تفکر]اتومبیل]خود]را]راهی]خیابان]ها]کنند،]دقیقا]

همان]بالیی]سرمان]می]آید]که]در]اوایل]پاییز]شاهدش]هستیم...

مسئله ای به نام سرویس مدارس
امسال تقریبا تمامی مس�ئوالن و مدیران نهادهای مرتبط در سخنان خود 
در خصوص ترافیک روزه�ای آغازین مهرماه، از س�رویس های مدارس به 
عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین عوامل افزایش ترافیک یاد کرده اند. 
آن ها مدعی اند که به دلیل آنکه بسیاری از والدین، به سرویس های مدارس 
اطمینان ندارند، ترجیح می دهند فرزندانشان را با خودروهای شخصیشان به 

مدرسه ببرند و بیاورند، که همین مسئله باعث ایجاد ترافیک های سنگین در 
خیابان ها می شود. در همین خصوص کارشناسان ترافیکی اعتقاد دارند که 
اگر قرار باشد همه والدین برای رساندن فرزندان دانش آموز خود به مدارس 
از خودروهای شخصی استفاده کنند، باید منتظر ترافیک بسیار سنگین و 
بسیار پرحجمی در سطح شهر تهران باشیم، پس وجود سرویس مدارس در 
کاهش حجم ترافیک کمک به سزایی دارد. البته والدین هم حق دارند که در 
مورد ایمنی و امنیت سرویس های مدارس نگران باشند. شاید دانستن این 

چند نکته کمی از نگرانی شما را حل کند.

]حتما]روز]اول]مدرسه]فرزندتان،]برای]تکمیل]فرآیند]هماهنگی]سرویس]]]] [-1
در]مدرسه]حضور]داشته]باشید]و]از]راننده]سرویس]او]مطمئن]شوید.

]امسال]داشتن]برگه]معاینه]فنی]برای]سرویس]ها]الزامی]شده]است.]]] [-۲

]استفاده]از]خودروهای]فرسوده]به]عنوان]سرویس]مدارس]در]سال]جاری]]]] [-۳
ممنوع]شده]است.

مقرر]ش�ده]تا]در]تمامی]مدارس،]به]صورت]مداوم]آزمایشات]سالمت]بر]]]] [-۴
روی]رانندگان]سرویس]انجام]]ش�ود]تا]والدین]خاطرجمع]باشند]که]فردی]که]هدایت]
سرویس]مدرسه]فرزندانشان]را]برعهده]دارد،]از]صحت]و]سالمت]کامل]برخوردار]است]

و]صالحیت]های]الزم]را]دارد.

چند تصمیم اتخاذ شده
]رایگان]شدن]مترو]و]اتوبوس]برای]دانش]آموزان]و]دانشجویان]در]هفته]]]] [-1

اول،]مانند]سال]های]گذشته]یکی]از]دیگر]راه]های]کاهش]ترافیک]می]تواند]باشد.

]اقدامات]پلیس]راهور]برای]رفع]توقف]های]بیش]ازحد]خودروهای]شخصی]]]] [-۲
و]یا]سرویس]های]مدارس]در]مقابل]مدارس]و]دانشگاه]ها]که]با]مراقبت]های]ویژه]پلیس]

صورت]می]گیرد.

]تغییر]پالن]زمان]بندی]چراغ]های]راهنمایی]و]رانندگی]با]توجه]به]تغییر]]]] [-۳
آمار]برداشت]شده]تقاطع]ها]از]سیستم]SCATS]در]روز]اول]مهر

]شناخت]گلوگاه]ها]و]گره]های]ترافیکی]و]هماهنگی]برای]محل]های]استقرار]]]] [-۴
عوامل]راهور]و]بازرسی]های]اتوبوسرانی]و]تاکسیرانی

]احداث]خط]ویژه]اتوبوس]یا]B.R.T]در]اتوبان]همت]بدون]حفاظ]با]کنترل]]]] [-۵
از]طریق]دوربین]با]ایستگاه]کم]و]قابل]ارتقا]و]ادامه]B.R.T]حکیم]تا]میدان]آرژانتین]که]
می]تواند]تا]منطقه]۲۲]ادامه]یابد،]از]دیگر]مواردی]است]که]به]گفته]پلیس]راهور]می]توانند]

بر]ترافیک]روزهای]آغازین]سال]تحصیلی]تاثیر]بسیار]زیادی]داشته]باشد.

]تمامی]معابر]اصلی]و]بزرگراهی]تهران]بزرگ]ب�ا]دوربین]های]نظارتی]]]] [-۶
رصد]می]شوند]و]اگر]مشکلی]به]وقوع]بپیوندد،]بالفاصله]برای]رفع]آن]به]مأموران]پلیس]

راهنمایی]و]رانندگی]اعالم]خواهد]شد.
[[[
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از تاریخچه تا لطیفه ها

مسئـلـه ای به نـام پـرایـد در ایـران

به گفته تاری�خ و تاریخچه اتومبیلی ب�ه نام پراید، اوایل دهه هفتاد شمس�ی 
بود که از کره به ای�ران آمد و ظرف مدت ۲۰ س�ال کامال بومی و داخلی ش�د، 
تا حدی که ح�اال خیلی ها به اش�تباه این ماش�ین را متعلق به کش�ور ایران 
بدانند و به لطیفه های آن بلند بلن�د بخندند! با این حال، کمتر کس�ی را می 
توان یافت که حداقل ی�ک بار پرایدس�واری را تجربه نکرده باش�د و درگیر 
حواش�ی و لطیفه هایش نش�ده باش�د، اما نکته اینجاست که س�یر تحویل و 
تحول ای�ن اتومبیل در ای�ران چگونه اتفاق افت�اد؟ اصال پرای�د از کجا آمد؟

یک خودروی دانشجویی
ش��اید برایتان جالب باش��د اگر بدانید »پراید« خودروی مورد عالق��ه ایرانی ها، همان 
»مزدا 121« است که ابتدا در کشور ژاپن تولید شد. ارتباط کاری فشرده شرکت های 
خودروسازی مزدا و فورد س��بب ش��د طی چند ماه مزدا 121 با نام »فورد فستیوا« در 
آمریكای شمالی تولید شود. در آن زمان آمریكای شمالی، استرالیا و ژاپن بازارهای اصلی 
این خودرو ارزان قیمت دانشجویی بودند که با وجود استقبال زیاد به دلیل ایراد سازمان 
امنیت بزرگراه های آمریكا جلو تولید خودرو گرفته ش��د. به این ترتیب بود که در سال 
1986، این خودرو نا امن ترین خودرو آمریكا شناخته شد، هرچند فورد فستیوا این اتفاق 
را یک »بی انصافی بزرگ« خواند. پس از آن، تولید این خودرو در از سال 1987 از آمریكا 
به »کیا موتورز« رسید و تولید این خودرو، در کش��ور کره و در کیا موتورز ادامه یافت.

حضور پراید در ایران!
پس از این ماجرا و درحالی که ش��رکت کیا موتور تازه ش��روع به تولی��د خودرو کرده 
بود، مزدا 121 چهره جدیدی به خود گرف��ت تا کمی انتقاد ایمن نب��ودن از این مدل 
برداشته شود. تولید مزدا با این کد در سه مدل دیگر و تا سال 2002 ادامه یافت. مدتی 
گذش��ت و بزرگ ترین معامله کیا موتورز در آن س��ال ها انجام گرفت و پراید از کره به 
ایران آمد. اوایل دهه 70 شمس��ی بود که پراید به ایران آمد و در مدت 20 سال خودرو 
کاماًل داخلی ایرانی ها ش��د. نكته دیگر اما، این اس��ت که پس از آنك��ه تولید پراید در 

کره و در س��ال 2000 پایان یافت و »کیا ریو« جایگزین این خودرو شد، لیسانس این 
محصول هم کاماًل به شرکت »س��ایپا«، یكی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی 
ایران رس��ید. در واقع، پراید که تا س��ال 2000 در کره مونتاژ می ش��د، نس��ل دومش 
تا س��ال 200۵ با نام ریو به تولید رس��ید که وارد بازار ایران نیز ش��د و پ��س از آن، کیا 
موتورز در سال 200۵ نس��ل س��وم آن را معرفی کرد که با نام ریو باز هم بر سر زبان ها 
افتاد، البته این خودرو، ظاهری شبیه به پراید داشته اس��ت، ولی با تغییرات بی شمار، 
آن را New Pride نیز ش��ناختند.  این خودرو تا س��ال 2011 روی خ��ط تولید قرار 
داش��ت و پس از آن، ریو یا همان نیو پراید با ظاهری کامال جدید و زیبا روانه بازار شده 
اس��ت و به تازگی عكس هایی از مدل 2016 آن هم روی خط رس��انه ها رفته اس��ت.

تفییرات پراید در ایران
اگر تغییراتی که در عكس های پرای��د در کره و ژاپن و پس از آن ایجاد ش��د را ببینید، 
نمی توانید قبول کنید که به آنچه با نام تغییر در ایران روی این ماش��ین انجام ش��د را 
پیشرفت بدانید! هرچند ش��رکت سایپا اعالم کرده اس��ت که در طول سال های تولید 
پراید، با اجرای پروژه های گوناگون، توانس��ته اس��ت تغییرات موفق��ی را از نظر فنی و 
ظاهری در این خودرو به وجود آورد، اما این تغییرات در مقایسه با مدل کره ای اصال به 
چشم نمی آید. درواقع، پس از آنكه انتقادات صورت گرفته نسبت به سطح ایمنی پراید 
زیاد شد، شرکت سایپا پروژه ای تحت عنوان پروژه  X100 را برای بهینه سازی پلت 
فرم پراید و ارتقاء س��طح ایمنی این خودرو اجرا کرد و با تمل��ک مالكیت این پلت فرم، 
خودروهای جدید را با نام سایپا 111، سایپا 141، سایپا 131 و سایپا 132 روانه بازار کرد.

انواع پراید 
شرکت س��ایپا با ایجاد زنجیره ای از قطعه س��ازان فنی در گروه س��ایپا و با حمایت از 
قطعه سازان بخش خصوصی س��عی در س��اخت بومی کردن خودرو پراید کرد و آن را 
با نام های نس��یم )پراید هاچ بک(، صبا )پراید س��دان( و س��ایپا 132 و 131 و 111 و 
141 و وانت پرای��د در ایران عرضه کرد. با ای��ن حال، هاچ بک و س��دان در ایران دیگر 
تولید نمی ش��ود؛ اما بر این اس��اس س��ایپا می تواند ادعا کند که درح��ال فروش 20 
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مدل خودرو مختلف اس��ت. دروغی ه��م در کار نیس��ت. 4 مدل اصل��ی 141، 131، 
132 و 111 را در نظر داش��ته باش��ید، حاال آنه��ا را در ۵ تی��پ ST، SL، EX، SX و 
LX ض��رب کنید: می ش��ود 20 مدل. به همین س��ادگی! جالب اس��ت بدانی��د با این 
اوصاف مرس��دس بنز هم می تواند بگوید پانصد مدل جدید را س��االنه عرضه می کند!

پراید جدید یا ریو
پراید جدید یا همان نس��ل چهارم آن که با نام ریو نیز شناخته می شود، دارای 2 موتور 
1.2 لیتری و 1.4 لیتری اس��ت که البته ی��ک موتور قوی تر با توان 138 اس��ب بخار و 
به حجم 1.6 لیتر نیز برای این خودرو در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ای��ن خودرو از نظر 
ایمنی، دارای 6 ایربگ بوده و سیس��تم های ASB . EBD به صورت اس��تاندارد روی 
این خودرو ق��رار دارد. از امكانات دیگر، می توان به »س��انروف«، سنس��ور پارک عقب 
برای پارک بهتر خودرو، سیس��تم گرمكن صندلی راننده، سنس��ورهای ن��ور و باران، 
سیس��تم ورود و خروج به خودرو ب��دون کلید و م��وارد دیگر را که ب��رای این خودرو 
درنظر گرفته ش��ده است، اش��اره داش��ت. این خودرو مجهز به 2 جعبه دنده 6 سرعته 
دستی و 6 س��رعته اتوماتیک اس��ت. در ایران اما، خودرو ریو از سال84 توسط شرکت 
س��ایپا در ایران مونتاژ و عرضه ش��د، اما ظاهر آن در طول س��ال ه��ای تولید تفاوتی 

نكرد و درس��ال 2012 نیز خبر توقف تولید آن به دلیل ع��دم نصب ایربگ روی 
خط رس��انه ها رفت که البته اعالم شد تولید آن از س��ر گرفته شده است. 

توان مالی مردم و نیاز به خودرو
درحال حاضر و طبق آمار تولید، پراید، پژو 206، پژو 40۵ و تیبا 

به ترتیب پر تیراژترین خودروهای تولید داخل به ش��مار می 
روند که در این بین، نوک پیكان اصلی انتقادها به سمت 

دو محصول اصلی یعنی پراید و پژو 40۵ اس��ت. این 
دو محصول هم اکنون در محدوده قیمتی خود، 

دارای ک��م ترین قیمت و بیش��ترین فروش 
هستند؛ به نحوی  که در جاده ها و خیابان 
های کشور نیز بیش از هر خودرو دیگری 
به چش��م می آیند. حتی اگر این اواخر 
قیمت پراید به چهل میلیون تومان هم 
رس��یده باش��د! با در نظر گرفتن اینكه 
بازه های قیمت��ی 20 ت��ا 30  میلیون 
توم��ان و 30 تا 40 میلی��ون تومان، پر 
تقاضاترین بخ��ش های ب��ازار خودرو 
کشور به شمار می روند، در بازه نخست، 

پراید ح��رف اول را م��ی زن��د و در بازه 
دوم نیز پژو 40۵ ح��رف های زیادی برای 

گفتن دارد. با نگاهی به هر دو بازه موردنظر، 
مش��خص می ش��ود مش��تریان از حق انتخاب 

چندانی برخوردار نبوده و توان مالی بیش��تر آنها به 
خرید همین پراید و پ��ژو 40۵ می خورد. نكته دیگر 

اینجاست که خودروهایی مانند تیبا، ریو و ساینا نیز به 
نوعی از ژن پراید برخوردار ب��وده و آن ها نیز به لحاظ 

کیفی، فاصله خیلی زیادی با پراید ندارند و در عین 
حال، قیمتشان چند میلیون تومان باالتر است.

همچنان محبوب...
هرچند تقریبا همه مردم ایران بارها و بارها 
به جوک ها و لطیفه هایی که درباره پراید 
گفته می ش��ود خندیده اند، ام��ا نكته این 

اس��ت که این خودرو همچنان در بین مردم 
محبوب اس��ت و طی نظرس��نجی هایی که از 

مردم گرفته ش��ده اس��ت، در بین اقش��ار متوسط 
جامعه که درص��د باالیی از جمعیت ایران را تش��كیل 

می دهند، پراید و پژو 206 محبوب ترین ماش��ین ها بوده 
اند. در این بین اما، خودروس��ازان داخلی در حالی همچنان 

برخی محصوالت قدیمی خود را با تیراژ باال به تولید می رسانند 
که بهانه شان برای حفظ این خودروها، محبوبیت آنها نزد مشتریان 

است. مرور اظهارنظرهای خودروسازان و مس��ئوالن صنعتی کشور نشان می دهد آنها 
هرگاه درمورد توقف تولید خودروه��ای قدیمی مانند پژو 40۵ و پراید مورد پرس��ش 
واقع ش��ده اند، »داش��تن بازار« و »محبوبیت نزد مش��تریان« را توجیه ت��داوم تولید 
محصوالت موردنظر دانس��ته اند. درواقع از نظر آنها، فروش باالی خودروهای قدیمی، 
دلیلی اس��ت بر محبوبیت آنها و همین محبوب بودن است که امثال پراید و پژو و 206 
را به پر فروش ترین خودروهای داخلی تبدیل کرده است. به عنوان مثال، »محمدرضا 
نعمت زاده« وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال 9۵ در واکنش به حذف پراید و پژو 
40۵ از خط تولید، از آنها به عنوان محصوالتی محبوب یاد کرده اس��ت. ازسوی دیگر، 
در همان س��ال، »مهدی جمالی«، مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا تاکید کرد که 
»تقاضای ب��ازار برای پراید اجازه نم��ی دهد این خودرو به صورت کامل جمع ش��ود.« 
به گفت��ه او: »درحال حاضر، نه   تنها تقاض��ا برای خرید پراید در بازار کم نش��ده؛ بلكه 
در سال جاری تقاضا نس��بت به س��ال گذش��ته نزدیک به 8 درصد افزایش پیدا کرده 
است و این موضوع نش��ان می دهد این محصول مورد استقبال مش��تریان قرار دارد.«
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اگر این روزها با صرفه جویی و پس انداز کردن و گرفتن وام های مختلف، باالخره توانسته اید خودرو رویایی خود را خریداری کنید، 
احتماال می خواهید بدانید چطور می توانید آن را تا آنجایی که می شود مثل روز اول نگه داری کنید تا همیشه نو، تمیز و سالم بماند. 
در این مطلب، توصیه هایی برای افزایش طول عمر خودرو شما داریم که با رعایت آنها می توانید تا سال ها خودرویی مثل روز اول 

داشته باشید. البته که اجزای فنی یک اتومبیل بسیار زیاد است و تک تک آنها برای داشتن عمری طوالنی تر نیازمند 
راهکارهای خاصی است، اما دانستن این چند نکته پس از آب بندی ماشین خالی از لطف نیست. این گزارش تنها درباره 

چند روز ابتدایی ماشین داری شماست.

نکته هایی درباره آب بندی ماشین

پـس از مـاشـیـن داری...

چرا]آب]بندي]خودروهاي]صفر]کیلومتر]مهم]است؟]]]

یكي از دغدغه هاي خریداران خودرو، چگونگي آب بندي خودروهاي صفر کیلومتر 
است. شاید آب بندي واژه چندان مناسبي براي این اقدامات نباشد، اما درحقیقت 
منظور از آب بندي، آماده کردن ابتدایي خودرو براي اس��تفاده طوالني مدت از آن 
است. کارشناس��ان خودرو مي گویند قطعات مختلف مانند پیستون ها، رنگ ها و 
دیگر قسمت ها باید با کارکرد مناسب و بهینه از طریق روغن کاري مناسب هماهنگ 
و یكپارچه شود. گاهي به دلیل غیر همجنس بودن قطعات یک خودرو، این قطعات 
باید هماهنگ شود. در خودروهایي که توسط شرکت هاي بزرگ خودروسازي در 
سطح دنیا ساخته مي شود، قطعات خودرو پیش از نصب به طور جداگانه آب بندي و 
باهم هماهنگ شده است؛ بنابراین راننده بعد از خرید این خودرو مي تواند به راحتي 

و با سرعت و شرایط دلخواه خود رانندگي کند.
همان ابتدای کار

زمانی که خودرو نو و صفرکیلومتری را خریداری می کنید، الزم است برای عملكرد 
بهتر خودرو و همچنین افزایش طول عمر آن نكاتی را رعایت کنید. چرا که قطعات 
فلزی به کار رفته در خودرو نو هستند و همین نو بودن، سایش آنها را بیشتر می کند 
و ممكن است به آنها آسیب وارد کند. در همین راس��تا، مطالعه دفترچه راهنمای 
خودرو و عمل به توصیه های آن ضروری اس��ت. به طور کلی در هزار کلیومتر اول، 
نباید به خودرو فشار آورد تا به خوبی فرآیند آب بندی را طی کند. اما برخی نكات، 

جنبه ای کلی دارند و برای هر مدل خودرو نویی باید رعایت شوند.
قاعده های کلی

1. در کیلومتر های اولیه رانندگی )بهترین حالت تا 7 هزار کلیومتر اولیه(، 
اجازه ندهی�د دور موتور خودرو ب�ه باالتر از 3 ه�زار دور در دقیقه تجاوز 
کند. به طور کلی، در این دوره، باید از شتاب گیری های سریع و فشارهای 

ناگهانی روی پدال گاز خودداری کرد.

2. در 1600 کیلومتر اول، سرعت خودرو نباید از 90 کیلومتر در ساعت تجاوز کند. از 
گاز دادن و رانندگی در سرعت باال جدا پرهیز کنید. فشار معقول به موتور و همچنین 
سایر قطعات و سیستم های خودرو، باعث می شود قطعات و اجزاء فلزی آن به مرور 

مستحكم تر شوند و از این جهت بهتر بتوانند در آینده ضربات را تحمل کنند.

3. از حمل بارهای س�نگین، مصالح س�اختمانی و بارهای غی�ر معمول با 
خودرو، در زمان آب بندی خودرو پرهیز کنید.

4. خودرو جدید خود را ب��رای مدت طوالنی خاموش نگه نداری��د. گاهی از خودرو 
استفاده کنید تا روغن کافی به تمام قطعات خودرو برسد.

۵. پس از روشن کردن خودرو، دقایق اول و مسافت یک کیلومتری نخست 
را با دنده یک یا دو طی کنید تا خودرو گرم شود.

قبل از روشن کردن موتور، همه چیز را بررسی کنید.
قبل از روشن کردن موتور اطمینان حاصل کنید که تمام متعلقات موتور سر جایشان 
قرار گرفته اند. هرچند که خودروهای امروزی چندین مرحله کنترل کیفی را پشت 

سر گذاشته اند اما پیش از استارت زدن خودرو پیشنهاد می کنیم که حتماً کاپوت را 
باال بزنید و نگاهی بیندازید. شاید یک سیم یا یک پیچ، شل به نظرتان بیاید. به ویژه 
سالمت وایرها )سیم های قطوری که به قسمت باالی موتور کشیده شده اند و برق 

جرقه را تأمین  می کنند( و کابل های سرباتری را بررسی کنید.
از روغن معدنی معمولی استفاده کنید.

اگر قصد دارید خودتان روغن موتورتان را انتخاب کنید و گزینه »روغن سنتتیک« 
را در ذهن دارید، بهتر است برای آب  بندی موتور نو تا پیش از 6۵00 کیلومتر اول از 
روغن معدنی معمولی استفاده کنید. در غیر این صورت احتمال دارد رینگ پیستون 
ها به خوبی دیواره سیلندر را آب  بندی نكنند و موتور دچار افت کمپرس شود. در 

این زمینه توصیه می شود به دفترچه خودروتان مراجعه کنید.

3۵۰۰
پس از روشن کردن ماشین از گاز 
دادن بیش از حد خودداری کنید 
و به خاطر داش��ته باشید که دور 
موتور طی آب بندی ماشین باید 

روی 3۵00 دور باشد.

1۰۰۰
در زمان آب بندی ماشین از یدک کشیدن 
خودروهای دیگر در 1000 کیلومتر اولیه 
خودداری کنید و  به خاطر داش��ته باشید 
که غیر از این از رف��ت و آمد در جاده های 
ناهموار، سنگالخی و گل آلود با شیب تند 

خودداری کنید.

7۵۰

بهت��ر اس��ت در 7۵0 کیلومت��ر 
نخس��ت رانندگي با یک خودرو 
صفرکیلومت��ر ب��ه وی��ژه زماني 
که بار زیادي در خ��ودرو وجود 
دارد، از رفت��ن ب��ه س��رباالیي 
هاي پرش��یب خودداري ش��ود؛ 
همچنین توصیه مي شود دنده هاي اتومبیل صفر کیلومتر به گونه اي تغییر داده 

ش��ود که همواره دور موتور خودرو بین 2۵00 تا 4000 دور قرار گیرد.
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برندگان]]]

فتل حمله را با حمله جواب داد
سباس��تین فتل کمی با ناراحتی وارد تعطیالت تابس��تانی ش��د. او باید در آلمان و 
مجارس��تان برنده می ش��د. اما درعوض، این »لوئیس همیلتون« رقیب قهرمانی او 
بود که از ضعف حریف اس��تفاده و اختالف 24 امتیازی ایجاد ک��رد. فتِل مصمم در 
اس��پا به زیبایی جواب داد. رئیس تیم سابق او »فرانز توس��ت« گفت که قوی ترین 
دارایی راننده آلمانی، روحیه مقاوم اوس��ت و این در روز یكش��نبه درخشید. بارش 
باران دیرهنگام در تایم گیری، او را مجبور به مبارزه مجدد از جایگاه دوم کرد. فتل 
استارت فوق العاده ای داشت. با بهره گیری از آخرین نسخه موتور فراری و تصمیم 
تیم مبنی بر اس��تفاده از یک بال کوچک تر در این پیست سرعت باال، راننده آلمانی 
توانست در مستقیمی کمل )kemmel( از همیلتون سبقت بگیرد و در همان دور 
اول، لیدری را از آن خود کند. لیدری او زمانی که س��یفتی کار به پیست فراخوانده 
ش��د، به خطر افتاد، اما فتل خونس��ردی خود را حفظ کرد و از آنچه که خودش به 
عنوان استارت مجدد ضعیف توصیف کرد، س��ربلند بیرون آمد و بعد از پیچ شماره 
1 فاصله را افزای��ش داد و از آن لحظه به بعد، جایگاه اول را ره��ا نكرد. او با پیروزی 
در این مس��ابقه پنجاه و دومین برد و صد و هفتمین سكوی دوران حرفه ای اش در 
فرمول یک را کس��ب کرد و در هر دو مورد رکورد قهرمان 4 دوره مسابقات فرمول 
یک »آلن پروست« را شكست. او همچنین سد 1000 امتیاز با یک فراری را نیز رد 

کرد. اما از همه مهم تر، این که او اختالف امتیاز ب��ا همیلتون را به 17 کاه��ش داد.

اولین امتیازات بزرگ فورس ایندیا
40۵ نفری که برای فورس ایندیا کار می کنند، در این اواخر زمان سختی را گذراندند. اما 
در گرندپری بلژیک در اسپا، آن ها به عنوان یک تیم جدید با نام »ریسنگ پوینت فورس 
ایندیا« دوباره زاده ش��دند. این یعنی به دلیل یک شروع جدید، امتیازات قبلی تیم پاک 
شد، ولی آن ها به سرعت به این وضعیت جواب دادند. ماشین های صورتی تمام آخر هفته 
به نظر سریع می رسیدند که این ادامه رونِد داشتِن عملكرِد خوب در پیست های سرعت 
باال در یک دهه گذشته است. زمانی که تایم گیری بارانی شد، »استبان اکون« و »سرجیو 
پرز« به خودشان آمدند و با کسب جایگاه سوم و چهارم خط 2 را به تصاحب درآوردند. در 
روز مسابقه، اکون پس از گرفتن اسلیپ استریم همیلتون و فتل در مستقیمی کمل در دور 
اول، فقط یک قدم با جایگاه نخست فاصله داشت، اما مجبور شد که از این سبقت دست 
بكشد و در نهایت، جایگاهش را به هم تیمی اش پرز واگذار کند. آن ها نتوانستند مكس 
ورش��تپن از ردبول و والتری بوتاس از مرسدس را پشت سرش��ان نگه دارند، اما با کسب 
جایگاه پنجم و شش��م، یک عملكرد عالی را به نمایش گذاش��تند و بهترین در بین بقیه 
شدند. این به آن ها 18 امتیاز داد و آن ها را در رده نهم به ترتیب 1 و 12 امتیاز پایین تر از 

سائوبر و توروروسو قرار داد. امتیازات نه چندان بد برای اولین مسابقه آن ها.

پایداری هاس 
بعد از کسب جایگاه هشتم در بین تیم ها در دو سال اول ورود به رقابت های فرمول یک، 
قرارداشتن در جایگاه پنجم در این نقطه از فصل، به عنوان یک عملكرد مثبت برای هاس 
در نظر گرفته می شود، اما تیم آمریكایی بیش��تر از این می خواهد و آن ها ثابت کردند 
خودروی دارند که می تواند آن را در سال 2018 به دست آورد. این آخر هفته گام بزرگی 

برندگان و بازندگان گرندپری بلژیک

خـط و نـشـان فـتـل بـرای رقـبـا

مسابقه
چه کسی دوست ندارد که در اولین روز بازگشت به مدرسه روز خوبی داشته باشد؟ دنیای فرمول یک دوباره در »گرندپری بلژیک« پیست 

»اسپا فرانکوشامپ« گرد هم آمد و در حالی پیروزی برای »سباستین فتل« بود که تیم جدید »فورس ایندیا« و تیم »هاس« غوغا به پا 
کردند. بعضی ها هنوز از حال و هوای تعطیالت بیرون نیامده بودند. نگاهی داریم به برندگان و بازندگان گرندپری بلژیک.

مـسـابـقـه



25

در رسیدن به این مهم بود. بله، آن ها از طرف فورس ایندیا مغلوب شدند، اما رومن گروژان 
و کوین مگنوسن عملكردهای قوی از خود نشان دادند و کسب سومین امتیاز دوگانه تیم 
در ۵ مسابقه اخیر را تضمین کردند. این دومین بار پیاپی است که گروژان در گرندپری 
بلژیک هفتم می شود. ادامه رانندگی قوی که او را در جایگاه کسب امتیاز در 4 مسابقه از 
۵ مسابقه اخیر قرار داده است. او در 8 مسابقه اول فصل فقط یک بار توانسته بود در بین 
10 راننده برتر باشد. در همین حال، اولین بار بود که مگنوسن در اسپا امتیاز کسب کرد.

اریکسون برای سائوبر می درخشد
ستاره تیم سائوبر در این فصل، اکثراً »چارلز لكلرک« بوده است، که این باعث شد شایع 
پیوستن او به فراری در فصل بعد قوت بگیرد. به هرحال، در مسابقات اخیر، هم تیمی او 
مارکوس اریكسون نتایج قابل قبولی کسب کرده است. او در تایم گیری به هم تیمی اش 
نزدیک بود، سپس در استارت 4 رده کسب کرد و پیچ شماره 1 را بدون آسیب پشت سر 
گذاشت. از آنجا، او یک سبقت موفقیت آمیز از »سرگئی سیروتكین« گرفت و سماجت 
خود را در مبارزه با برندون هارتلی نش��ان داد و در نهایت، سر بلند بیرون آمد. او حاال در 
3 مسابقه از ۵ اخیر امتیاز کسب کرده است. در حالی که لكلرک در بازه زمانی مشابه سه 
کناره گیری و فقط یک پایان با امتیاز داشته است. شما می توانید بگویید اریكسون هنوز 
نتوانسته است توجهات را به خودش جلب کند، باتوجه به این که خودرو او پتانسیل کسب 
امتیاز به طور منظم را دارد، این عملكرد، آغاز یک بهبود است، آن هم زمانی که او برای 

حفظ صندلی اش در سال آینده مبارزه می کند.

سخت کوشی بوتاس 
هر آخر هفته ای که مرسدس به دلیل دادن یک موتور به روز شده به او، جریمه شد، آن 
آخر هفته برای بوتاس همیشه با مشكل همراه بوده است. او نتوانست در بخش دوم تایم 
گیری، یک لپ تایم ثبت کند که البته می دانس��ت ثبت این زمان به دلیل شروع از آخر 
گرید تأثیری نخواهد داشت. ش��روع او از رده هفدهم بود و در استارت کارها خوب پیش 
نرفت و او در یک فضای فشرده در پیچ شماره 1 به عقب خودرو سیروتكین برخورد کرد 
و برای این تصادف ۵ ثانیه جریمه شد. این دومین مسابقه پیاپی است که او توسط داوران 
مجازات می ش��ود. اما این تنها اشتباهی بود که او در بقیه مس��ابقه خوبش مرتكب شد. 
بهترین لحظه مسابقه او؟ سبقت جسورانه او در اوروژ از برندون هارتلی. شاید او به خاطر 
رقابت های بسیار نزدیک در مسابقات معروف نباشد، اما ماندن او در کنار برندون هارتلی 
در زمان باال رفتن از یكی از معروف ترین پیچ های فرمول یک و سبقت از او آنجا، توانایی او 
را نشان می دهد. با دوم شدن لوئیس همیلتون و کناره گیری »کیمی رایكونن« از مسابقه، 

مرسدس به طور اندکی صدرنشینی خود در جدول سازندگان را افزایش داد.

بازندگان]]]

امیدهای آلونسو در اسپا زود بر باد رفت
با توجه به پكیج موجود، برای مكالرن مسابقات همیشه سخت خواهد بود. اما »فرناندو 
آلونسو« انتظار داشت که این طوالنی تر از فقط چند ثانیه باشد. آلونسو در رابطه با برخورد 
»نیكو هالكنبرگ« با او در استارت مسابقه گفت: »برای سبقت در پیچ شماره 1 چندین 
گزینه وجود دارد؛ شما محتاط هس��تید و در نقطه همیشگی ترمز می گیرید، سپس در 
آینه نگاه می کنید و می بینید که رانندگان پشت سر شما طوری رفتار می کنند که انگار 
این آخرین پیچ رقابت قهرمانی اس��ت.« این اتفاق که در نتیجه اشتباه او نبود، سومین 
کناره گیری اش در این فصل بود. او بعد از باال رفتن و عبور از باالی س��ر »سائوبر چارلز 
لكلرک«، خطر را به سالمت رد کرد. اما اعتراف کرد که ممكن است دوشنبه صبح کمی 

غم انگیز باشد.

شانس بد لکلرک ادامه دارد
با توجه به این که لكلرک از تصادف وحشتناک پیچ اول بدون دیدن کوچک ترین خراشی 
س��الم بیرون آمده، البته که یک برنده اس��ت. اما او در میان بازندگان است، چون کناره 
گیری او نتایج رانندگی های بد در این اواخر را بیشتر آشكار می کند، حتی اگر او در این 
غوغا یک قربانی بی گناه باشد. راننده آکادمی فراری یكی از ستاره های سال بوده است. 
اما حتی زمان مسابقه سیلوراستون که سائوبر در گذاشتن چرخ های او در محل مناسبش 
اشتباه کرد، او در جایگاهی بود که می توانست برای 4 مسابقه پی در پی امتیاز اخذ کند، 
که چرخ ها این فرصت را از او گرفتند. او در 3 مسابقه از 4 مسابقه اخیر کناره گیری کرده 
و در مابقی نیز نتواسته است امتیازی به دست آورد. برعكس، هم تیمی اش در 2 مسابقه 
امتیاز کسب کرده است. بدترین این که حاال، لكلرک دو مسابقه پیاپی را بدون تمام کردن 

یک دور، به پایان رسانده است. آیا راننده موناکویی می تواند کارها را درست کند؟

ریکاردو گرفتار شلوغی می شود
زمانی که صحبت از پیروزی در س��ال 2018 می شود، نام »دنیل ریكاردو« بیشتر از هم 
تیمی اش »مكس ورشتپن« می درخشد، با نتیجه 2 بر 1. اما در تایم گیری و در هر 10 
باری که هر دو آن ها به Q3 راه یافتند، نتیجه 8 بر 2 به نفع ورش��تپن است. ردبول ها 
زمانی که باران در تایم گیری آمد، سرعت خود را از دس��ت دادند و ریكاردو هشتم شد. 
وقتی شما در بین شلوغی باشید، خطر اتفاق افتادن یک چیز غافلگیرکننده افزایش می 
یابد و در نهایت این اتفاق افتاد. بال جلو فرناندو آلونسو خارج از کنترل با بال عقب دنیل 
ریكاردو برخورد کرد و این باعث شد که او با رایكونن تماس داشته باشد. در نتیجه بال جلو 
و عقب او آسیب دید. ردبول س��عی کرد او را علی رغم این که دو دور عقب تر بود، مجدداً 
به پیست برگرداند. اما او در نهایت 14 دور مانده به پایان کناره گیری کرد. این در حالی 
است که ورشتپن در ۵ مسابقه اخیر، دو سكو کسب کرده اس��ت؛ که پیروزی ردبول در 
مسابقه خانگی اش در اتریش را نیز شامل می شود؛ و ریكاردو 3 کناره گیری داشته است. 

سکوهای ادامه دار رایکونن قطع شد
اسپا یكی از پیست های موردعالقه رایكونن اس��ت. اما او از مسابقه امسال هیچ خاطره 
خوشی نخواهد داشت. او بدون شک سریع ترین راننده فراری در تک دورها البته تا زمان 
تایم گیری بود. اما، درس��ت حدس زدید، کارها درست پیش نرفت. زمان بارش باران در

Q3، رایكونن به دلیل نداشتن س��وخت کافی مجبور به ورود به پیت شد و زمان کافی 
برای بازگشت مجدد به پیست را نداشت. رایكونن چوب محاسبه غلط میزان سوخت را 
خورد و در نهایت تایم گیری را در جایگاه ششم تمام کرد. این نتیجه باعث شد که او در 
استارت وسط حادثه باشد. با تنگ ش��دن میدان، رایكونن برای جلوگیری از برخورد به 
کوین مگنوسن مجبور به ترمزگیری شد و این باعث ش��د ریكاردو از پشت به او برخورد 
کند و تایر عقب سمت راستش پنچر شود و بال عقبش آسیب ببیند. او خودش را تا پیت 
رساند و مجدداً به پیست بازگشت، اما آسیب بال عقب طوری بود که DRS شروع کرد 
به باز شدن خودکار. در نهایت او مجبور به کناره گیری شد و این پایانی بود بر روند کسب 
سكوی او در ۵ مسابقه پی در پی که تصادفاً از زمان 2007 یعنی سال قهرمانی او در فرمول 
یک، طوالنی ترین بود. او حاال 8۵ امتیاز، بیشتر از پیروزی در 3 مسابقه، پشت همیلتون 
قرار دارد و فقط 8 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده است. آیا چالش قهرمانی او حاال یک 

ضربه اساسی خورده است؟
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 به بهانه هدیه گران قیمت یوونتوس به
 فوق ستاره جدید پرتغالی

 »رونــالــدو«
 ماشین بازترین بازیکن فوتبال

باشگاه »یوونتوس«، اخیرا یکی از بهترین تولیدات 
کمپانی مرسدس را به »کریستانو رونالدو« فوق س

zتاره جدی�د پرتغالی خود هدیه داد. عکس�ی که 
رونالدو در کنار این مرس�دس منتش�ر کرد، بسیار 

مورد توجه قرارگرفت. این خودرو، جدیدترین تولید کمپانی مرسدس 
با همکاری AMG است و AMG GLC 63 نام دارد که در چند ماه گذشته دو 
مدل از آن، به بازار معرفی شده است. قیمت خودرویی که به رونالدو هدیه شده 

نیز 1۵۰ هزار یورو تعیین شده است.
 AMG باتوجه به اینکه آمری�کا یکی از مهم تری�ن بازارها ب�رای محصوالت
مرسدس  بنز محسوب می شود، پیش از آغاز نمایشگاه خودروی نیویورک، دو 
نسخه  استاندارد و کوپه از شاس�ی بلند GLC در ایاالت متحده رونمایی شد. 

خودرویی که به رونالدو هدیه شد، نسخه اسپورت این محصول است.
هر دو نسخه این خودرو از امکانات فنی مشابهی بهره می برند، در حالی  که با 
دو تیپ بدنه  اس�تاندارد و کوپه عرضه می شوند. پیشرانه ی جذاب ۸ سیلندر 
و ۴ لیتری مرس�دس بنز، مجهز به تورب�وی دوگانه برای ای�ن مدل ها در نظر 
گرفته شده که دارای ۴7۰ اس�ب بخار قدرت و 6۵۰ نیوتن متر گشتاور است. 
برای عالقه مندان س�رعت و خودروهای خاص، نسخه ی S از GLC نیز تولید 
می شود که با همین پیشرانه، قدرت ۵۰3 اسب بخار و گشتاور 7۰۰ نیوتن متر 
به همراه دارد و فقط برای مدل کوپه قابل سفارش خواهد بود. برای اولین  بار در 
خودروهای کراس اوورAMG، سری جدید GLC مجهز به جعبه دنده  9 سرعته 

و چندکالچه است.
این خودروها همگی با سیس�تم دو دیفرانس�یل دائمی مرسدس، موسوم به 
4Matic  عرضه می شوند که بخش اصلی توان پیشرانه را به اکسل عقب منتقل 
و با فن�اوری الکترومکانیک اختصاصی مرس�دس بنز بین چرخ ها تقس�یم 
می کند. چهار حال�ت رانندگی برای AMG GLC وجود دارد که ش�امل آرام، 

اسپرت، اس�پرت پالس و مس�تقل است، در 
حالی  که نسخه  S، نوع رانندگی مسابقه ای 
Race Mode هم در اختیار دارد. هردو مدل 
GLC با پیش�رانه  ۴7۰ اس�ب بخ�اری خود 
می توانند ش�تاب صفر تا 1۰۰ کیلومتر بر ساعت 
3.9 ثانیه فراهم کنند؛ اما نسخه  S کوپه، ظرف مدت 3.7 ثانیه به این سرعت 
 AMG می رس�د. درمقایس�ه با دیگر کراس اوورهای تولید انبوه جهان، حاال
S 63 GLC به عنوان یکی از سریع ترین خودروهای جهان در کالس کراس اوور 

مطرح می شود.
در مدل های جدید GLC، سیستم تعلیق و فنربندی مدرنی به کار رفته که با 
فناوری فنرهای پنوماتیک، فرمان پذیری و پایداری آن  را افزایش داده است. 
این سامانه هماهنگ با حالت های رانندگی آرام، اسپرت و اسپرت پالس عمل 
خواهد کرد و بسته به شرایط محیط، سختی یا آرامش اتاق را تنظیم می کند. 
از سویی دیگر، سیستم کنترل کشش نیز بهینه سازی شده است و خصوصا رو 
چرخ های عقب، به خوبی گشتاور پیشرانه را مدیریت می کند که در مسیرهای 
لغزنده و هنگام خروج خودرو از پیچ های تند با س�رعت باال، بس�یار کارآمد 

خواهد بود.
برای اولین ب�ار، در خودروه�ای GLC از رینگ های جدید ط�رح پانامریکانا 
استفاده شده است که پیش تر در خودروی اس�پرت AMG GT دیده بودیم. 
ظاهر نسخه ی AMG با مدل استانداردی که مرسدس بنز تولید می کند، تفاوت 
زیادی دارد و عالوه  بر رینگ های جدید 19 و ۲۰ اینچی، با کیت بدنه ای حجیم تر 
از قبل، ارائه می ش�ود. اگزوزهای کروم، س�پرهای اس�پرت و اسپویلر عقب، 
دیگر وجوه تمایز GLC 63 هستند. در فضای داخلی درکنار فیبر کربن، چرم 
بسیار مرغوب داینامیکا ساخت ایتالیا استفاده شده که با فناوری میکروفیبر، 

دوست دار طبیعت و کامال غیرحیوانی است.

سـلـبـریـتـی

طراحی
در طراحی این خودرو سعی بر این بوده که هم جنبه های فنی مانند موتور لحاظ 
گردد و هم ظاهر آن از جذابیت باالیی برخوردار باشد. در اولین نگاه، صالبت و در 
 63 GLE عین حال زیبایی این خودرو جلب توجه می کند. مرس�دس بنز کوپه
  Mercese – AMG محل فعلی ، Affalterbachاولین شاسی بلند از SUV اولین
است که از فلسفه طراحی AMG در آن استفاده شده است. در قسمت جلوپنجره 
این خودرو از نش�ان ویژه A wing استفاده ش�ده و این باعث می شود که این 
کوپه SUV به وضوح به عنوان عضوی از خانواده AMG قابل تش�خیص باشد. 
یک ستاره بزرگ مرسدس نیز بر ر وی شبکه محافظ رادیاتور نصب شده است. 
نشان A wing که از ویژگی های طراحی AMGاست، به صورت سه بعدی بوده 
 63 GLE در کوپه A wing .و هوا را به سوی سه دریچه ورودی هدایت می کند

همرنگ با بدنه خودرو است. یکی از ویژگی های نمای روبروی خودرو دو دریچه 
بزرگ ورودی هواست. در پایین ترین بخش از جلوپنجره، یک تیغه شکافنده هوا 
وجود دارد که موجب کاهش نیروی برا می ش�ود و از بلند شدن خودرو در هوا و 
ناپایداری آن پیشگیری می کند. چراغ های جلو خودرو از نوع LED و به صورت 
سه بعدی هستند. لیست کامل آپشن های قابل سفارش برای AMG GLC هنوز 
 Night Package منتشر نشده است؛ اما اگزوزهای تنظیم شونده، پکیج سیاه یا
با رنگ مشکی بدنه و کابین، سپر و آینه بغل های فیبر کربن و اسپویلر قابل انتخاب 
خواهد بود. در فضای داخلی احتماال ترکیب رنگ مش�کی، سفید و قرمز وجود 
خواهد داشت که چرم کدر و متخلخل ناپا را هم شامل می شود. برای ردیف جلو، 
صندلی های اسپرت و مسابقه ای AMG هم قابل س�فارش خواهند بود؛ ضمن 

اینکه رینگ های ۲۰ و ۲1 اینچ، مختص نسخه  S است.
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بوگاتی برند موردعالقه رونالدو
رونالدو یكی از فوتبالیست هایی اس��ت که عالقه زیادی به اتومبیل های خاص و گران 
قیمت دارد و از س��ال 2003 که به منچستر یونایتد پیوس��ت، به طور متوسط هر سال 
یكی از این خودروها را به کلكسیون خود اضافه کرده است. حضور بلند مدت کریستیانو 
رونالدو در منچستریونایتد و سپس 9 سال در رئال مادرید، باعث شد تا وی ثروتی عظیم 
برای خود از این راه جمع کند. این فوق ستاره 33 ساله پرتغالی که تاکنون ۵ بار عنوان 
مرد سال فوتبال جهان را کسب کرده توانسته با ثروت خود، یک کلكسیون ماشین های 

گران قیمت جمع آوری کند.
او در سال 2003 به منچستریونایتد پیوست. یک سال بعد، او گواهینامه خود را در 19 
سالگی دریافت کرد و پس از آن یک پورش��ه به ارزش 67 هزار پوند خرید. اما این پایان 
کار او نبود و در ۵ سال بعد از آن او پورشه، BMW  M6 و »بنتلی جی تی اسپید« را به 

کلكسیون اتومبیل های خود اضافه کرد.
اشتیاق رونالدو نسبت به ماشین، کار دستش داد؛ جایی که او هنگام رانندگی با فراری 
اش در سال 2009 پیش از دیدار چلسی مقابل منچستریونایتد تصادف کرد، ولی دچار 

آسیب دیدگی نشد.
اما در میان این خودرو ها کریس��تیانو رونالدو عالقه خاصی به بوگاتی ویرون دارد. او در 

سال های اخیر، اقدام به خرید یک دستگاه بوگاتی ویرون دیگر کرده است.
طبق آخرین اطالعات بدست آمده از رسانه ها، رونالدو را می توان ماشین بازترین بازیكن 
فعلی فوتبال دانست. او چندی پیش، اقدام به خرید یک دستگاه خودرو بوگاتی ویرون 

16.4 گرند اسپرت ویتس کرده است.
این خودرو به مناسبت پیروزی پرتغال در بازی های یورو 2016 به عنوان هدیه ای از سوی 
رونالدو به خودش خریداری شده است. بوگاتی ویرون گرند اسپرت ویتس هزینه ای 1.9 
میلیون دالری دارد و قادر به رسیدن حداکثر سرعتی 410 کیلومتر بر ساعتی است که 
به تازگی تصویری از آن گرفته ش��ده و با عنوان »حیوان رس��ید« در صفحه ش��خصی 
اینستاگرام کریستیانو رونالدو بارگزاری شده است. خودرو سوپر اسپرت بوگاتی ویرون 
هم به کلكسیون رونالدو اضافه شده است. گفتنی است که بوگاتی ویرون گرند اسپرت 
ویتس به یک پیشرانه 8 لیتری W شكل 16 سیلندر مجهز شده که می تواند در عرض 
2.6 ثانی��ه از حال��ت س��كون ب��ه س��رعت 100 کیلومت��ر ب��ر س��اعت برس��د.

حضور کریس در ویدئوی تبلیغاتی
مدیران بوگاتی نیز با آگاهی نسبت به عالقه رونالدو به این برند خودرو در ویدئوی معرفی 
بوگاتی شیرون از این ستاره پرتغالی یوونتوس استفاده کردند. با نزدیک شدن به زمان 
تحویل اولین نسخه های بوگاتی شیرون به صاحبانشان، خودروساز فرانسوی تصمیم 
گرفت تا یكی از این خودروها را به دست فوتبالیست مطرح پرتغالی باشگاه رئال مادرید 
یعنی کریستیانو رونالدو بسپارد تا به گفته بوگاتی یک قهرمان واقعی این موشک زمین 
به زمین 1۵00 اسب بخاری را پیش از حضور آن در خیابان ها تست و تایید کرده باشد. 
در این ویدئو می بینیم که بوگاتی ش��یرون در میان خودرو های خیره کننده ای مانند 
فراری، المبورگینی، پورشه و حتی رولزرویس هم چهره ای خاص و خارق العاده از خود 
به نمایش می گذارد. این ویدئوی تبلیغاتی با نگاهی کوتاه به کلكسیون خودروهای گران 
قیمت و جذاب کریستیانو رونالدو آغاز می شود که در زمانی کوتاه، صدای غرش موتور 
16 سیلندر توربوشارژ شده شیرون، لذت تماشای آن ها را ربوده و به آرامی وارد صحنه 
می شود. پشت فرمان بوگاتی شیرون، »اندی واالس« راننده تست شرکت بوگاتی قرار 
گرفته که پیش از این وی را در ویدئویی تازه منتشر شده از رکورد شكنی مكالرن F1در 
سال 1998 دیده بودیم که نشان می دهد بهترین انتخاب ممكن برای رانندگی با این 
غول جاده ها، واالس است، زیرا ش��یرون نیز می تواند مانند مكالرن F1 به سریع ترین 

خودرو شهری که تاکنون تولید شده تبدیل شود. پس از آن، ویدئو با صحنه های سریع 
وکوتاهی از جوالن رونالدو پشت فرمان شیرون در پیس��ت ادامه می یابد، اما مشخص 
نیست که آیا در تمامی صحنه ها رونالدو پش��ت فرمان نشسته یا خیر، ولی به هرحال، 
تماشای حرکت شیرون در میان پیچ وخم های پیست جذابیت های خاص خود را دارد. 
در پایان نیز، واالس سوییچ شیرون را از رونالدو پس گرفته و می گوید: »اگر می خواهی 
شیرون را برای خودت داشته باشی، بهتر است با بوگاتی تماس بگیری« و رونالدو نیز با 
عذرخواهی از کلكس��یون خودروهای زیبای خود، اقدام به تماس ب��ا بوگاتی می کند. 

خودروهای اهدایی
در سال های گذشته، »آئودی« از هر موقعیتی که برایش پیش آمد، استفاده کرد و هر 
هنرمند و بازیكنی که از محصوالت این کمپانی استفاده می کرد را به مخاطبانش معرفی 
کرد تا بدانند که افراد خاص هم محصوالت آئودی را انتخاب می کنند، در این میان، شاید 
خبرسازترین آن ها، خودروی آئودی S8 چهارچرخ محرک کواترو بود که چند ماهی در 

اختیار بازیكن مشهور دنیای فوتبال، یعنی کریستیانو رونالدو بوده است.
در این مدت ما یک بررسی سریع بر روی کریس��تیانو رونالدو و خودروهای زیر پای آن 
داش��ته ایم، چون هر چندماه یک بار شاهد خودرویی جدید هس��تیم که رونالدو بر آن 
سوار شده است. از زمانی شروع می کنیم که کریس رونالدو سواری رولزرویس گوست را 
انتخاب کرده بود، این خودرو علی رغم تعریف ها و شهرت برند رولزرویس، چندان هم 
زیر پای رونالدو نبود و خیلی زود ش��اهد تعویض آن با یک مرسدس بنز S کالس کوپه 

بودیم که توسط خودروسازان آلمانی ارائه شده بود.
مرسدس بنز S کالس مورد نظر، خودرو قابل احترام S کالس کوپه مرسدس بنز بود که 
در بهترین حالت خود، یعنی در مدل AMG S65 توسط رونالدو خریداری شده بود که 
پیشرانه ای 6 لیتری 12 سیلندر توربو دوقلو در سینه خود داشت و می توانست 630 اسب 
بخار قدرت و 1000 نیوتن متر گشتاور تولید کند. این خودرو یكی از گران قیمت ترین 
خودروهای ساخته شده تا به االن توسط مرسدس بنز است، ولی خوب، برای رونالدو 2 

درصد قرارداد ساالنه اش هم نمی شود.
پس از مرس��دس بنز AMG S65، شاهد شاسی بلند س��نگین وزن 2.2 تنی لندروور 
بودیم که ش��تاب آن، تنها در 4.1 ثانیه از صفر به 100 کیلومتر بر س��اعت می رس��ید، 
رنجروور اس��پرت SVR که حدودا س��ه هفته پیش تصویر آن در کنار کریس رونالدو 
منتشر شده بود و به یک کیت بدنه اسپرت هم مجهز شده است. حال در این تحقیقاتی که 
داشتیم، به یک نكته جالبی برخوردیم و آن هم به رایگان در اختیار گذاشتن محصوالت 
شرکت های خودروسازی برای رونالدو است که هدف اصلی آن  ها صرفاً تبلیغ محصوالت 
کمپانیشان اس��ت، چون در هفته هایی که محصوالت بخصوصی در اختیار رونالدو قرار 

می گرفت، شرکت های خودروسازی آمار فروش باالتری را گزارش می دادند.
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بنز 
با شاسی بلند 
الکتریکی آمد

مرس�دس بنز اخیرا در مراس�می در شهر استکهلم س�وئد اولین شاسی بلند 
الکتریکی خود را رونمای�ی کرد. EQC اولین مدل از ماش�ین های الکتریکی 
است که خودروسازان لوکس آلمانی برای رقابت با کارخانه آمریکایی تسال به 
بازار عرضه می کنند. ماشین جدید بنز دو موتور الکتریکی دارد که در مجموع 
۴۰۰ اس�ب بخار نیرو تولید می کند. EQC  با هر بار شارژ بیش از ۴۵۰ کیلومتر 
حرکت می کند، حداکثر سرعتش 1۸۰ کیلومتر در ساعت است و شتاب صفر تا 
صد کیلومتر ماشین ۵ و یک دهم ثانیه است. قیمت ماشین هنوز اعالم نشده، 
اما انتظار می رود EQC حدود ۵۰ هزار دالر و نزدیک به س�دان جدید تس�ال،  
مدل3، قیمت گذاری شود. بااینکه چراغ های EQC  با مدل های دیگر بنز فرق 
دارد، ماشین از نظر ظاهری با محصوالت دیگر این کارخانه فرق چندانی ندارد. 
»یونگ هاینرمان«، مدیر فروش و بازاریابی مرسدس بنز می گوید شرکت عمدا 
ظاهر اولین مدل الکتریکی بنز را محافظه کارانه طراحی کرده، چون نمی خواست 
مشتریان قدیمی اش را از خود براند و کس�انی را که می خواهند برای اولین بار 
ماشین الکتریکی بخرند دچار تردید کند. به گفته او مدل های الکتریکی بعدی 
سری EQ  با نوآوری های بیشتر طراحی خواهد ش�د. بازار خودروهای لوکس 

الکتریکی در چند سال گذشته تقریبا بدون رقیب در اختیار کارخانه تسال بوده 
و این کارخانه آمریکایی بدون هیچ س�ابقه ای در خودروسازی به یکی از مهم 
ترین بازیگران در صنعت خودرو تبدیل شده است. تسال امسال ۵۰ هزار دستگاه 
مدل3، فروخت و پیش بینی می کند فروش این مدل در سال ۲۰19 دو برابر شود. 
موفقیت تسال و تغییر مسیر صنعت خودرو به س�مت خودروهای الکتریکی، 
خودروسازان آلمانی را اگرچه با چند سال تاخیر اما باالخره به این بازار آورد. 
پس از مرسدس بنز، به زودی آئودی اولین شاسی بلند الکتریکی خود را رونمایی 
می کند و ب ام و هم کانسپتی از مدل جدید الکتریکی خود را نمایش خواهد داد. 
اولین مدل الکتریکی پورشه هم تا پایان سال به بازار عرضه می آید. مرسدس  
بنز قصد دارد در چهار سال آینده، ده مدل الکتریکی از سری EQ به بازار عرضه 
کند. بااین حال این شرکت پیش بینی های قبلی خود درباره تولید خودروهای 
الکتریکی را تغییر داده اس�ت. بنز قبال پیش بینی کرده بود تا سال ۲۰۲۵ یک 
چهارم تولیداتش الکتریکی خواهد بود، اما دیتر زچه، مدیر شرکت در مراسم 
رونمایی EQC این آمار را تعدیل کرد و گفت انتظار دارد تا سال ۲۰۲۵ بیش از 

1۵ درصد از تولید شرکت خودروهای الکتریکی باشد.

پیشنهاد ولوو برای 
سفرهای بین شهری

ولوو با رونمایی از یک تاکس�ی الکتریکی خودران، ایده اش از آینده 
صنعت خودرو را به نمایش گذاش�ت. ب�ه گفته مارتن لونس�تام مدیر 
اس�تراتژی ول�وو، کانس�پت 360c  نمایش�ی از امکان�ات فن آوری 
خودران اس�ت و نش�ان می دهد این قابلیت ها چطور ارتباط انس�ان 
و خ�ودرو را در آین�ده تغییر خواه�د داد. ول�وو همچنی�ن می گوید 
با ای�ن ماش�ین ب�ه دنب�ال جایگزینی ب�رای هواپیم�ا و قط�ار برای 
س�فرهای کوت�اه خواهد ب�ود و این ش�رکت را ب�ه ب�ازار جا به جایی 
مس�افر در مس�یرهای بین ش�هری وارد می کن�د. ماش�ین خودران 
بع�اد شاس�ی بلند بزرگ ای�ن کارخانه اس�ت. ام�ا با حذف  ولوو در ا
فرم�ان و در غی�اب موتور درون س�وز، فضای داخل ماش�ین بس�یار 
بیش�تر از یک ماشین معمولی اس�ت. داخل ماش�ین متفاوت با شیوه 
کنونی، که ماش�ین ها دو یا س�ه ردیف صندلی دارند، طراحی ش�ده 
اس�ت و سرنش�ینان می توانند کابین را ب�ه فضای خواب، نش�یمن یا 
مح�ل کار تغییر دهن�د. ولوو ک�ه اکن�ون در مالکیت ش�رکت چینی 
جیلی اس�ت، با س�رمایه و مناب�ع کمت�ری از خودروس�ازان آلمانی 
در ب�ازار ماش�ین های لوکس حض�ور دارد. ای�ن ش�رکت می خواهد 
ب�ا پیش افت�ادن در ف�ن آوری خ�ودران، دس�ت ب�اال را در رقابت با 
خودروس�ازان آلمانی داش�ته باش�د. ولوو معتقد اس�ت ماشین های 

خودران ایمن�ی بیش�تری دارن�د، آلودگی کمت�ری تولی�د می کنند 
و ترافی�ک را کاه�ش می دهند و ب�ه همین خاط�ر به زندگ�ی بهتر و 
س�الم تر ش�هروندان کمک می کنند. این ش�رکت انتظار دارد تا سال 
۲۰۲۵، ماش�ین های خودران نیمی از فروش ش�رکت را ش�امل شود. 
درحال حاضر ش�رکت تاکس�یرانی اوب�ر مهم ترین مش�تری ولوو در 
ساخت ماش�ین های خودران اس�ت. اوبر تا چند ماه پیش ماشین های 
خودران ول�وو را در آمری�کا آزمایش می ک�رد، اما بع�د از مرگ یک 
عابر پیاده در تصادف با یکی از این ماش�ین ها، آزمایش  متوقف شد. 
ولوو می گوید این حادثه تاثیری در روابط دو ش�رکت نداش�ته و این 
شرکت تا دو س�ال آینده ۲۴ هزار دس�تگاه ماش�ین خودران به اوبر 
تحویل خواه�د داد. خودروس�ازان پیش بینی می کنن�د عالقه مردم 
در آینده به داش�تن ماش�ین ش�خصی کمتر می ش�ود و آن ها بیشتر 
از س�رویس های تاکس�یرانی یا کرایه ماشین اس�تفاده خواهند کرد. 
به همین دلیل، کارخانه های خودروس�ازی برای توس�عه ماشین های 
خودران و ارائه خدمات تاکس�یرانی س�رمایه گذاری زیادی کرده اند 
تا از این طریق کاهش فروش را جبران کنند. ب�ه گفته مدیران ولوو، 
عالوه بر خودروس�ازان، در آینده، خطوط هوایی هم به ارائه خدمات 

تاکس�یرانی و خودروهای خودران جلب خواهند ش�د.

اخـبـار خـارجـی
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رنو، شاسی بلند جدید خود، »آرکانا« را در نمایشگاه خودرو مسكو رونمایی کرد. کارخانه 
فرانسوی می گوید، این ماشین را که با توجه به سلیقه مشتریان روسی طراحی کرده، از 
زمستان آینده به بازار عرضه خواهد کرد. پس از روسیه، آرکانا در بازارهای چین، آمریكای 
التین و کره  جنوبی هم فروخته خواهد شد. آرکانا بر روی شاسی ای ساخته می شود که 
پیش از این در ساخت مدل های داستر و کپچر ویژه روسیه استفاده شده است. رنوهای 
کپچری که برای روسیه ساخته می شود، از نظر ظاهری ش��بیه مدلی است که در اروپا 
فروخته می ش��ود، اما برای صرفه جویی در هزینه بر روی شاس��ی ارزان تری سوار شده 
است. از نظر ظاهری، ماش��ین، فرم یک کوپه را دارد. ماشین های سدان در روسیه هنوز 
پرطرفدارند، اما محبوبیت شاسی بلندها روز به روز در حال افزایش است. به همین دلیل 
طراحان رنو برای آرکانا فرمی بینابین در نظر گرفتند تا دل هر دو گروه از مشتریان را به 
دست آورد. آرکانا نقشی کلیدی در پروژه جدید رنو دارد که هدفش این است که تا سال 
2022 فروش ساالنه شرکت به پنج میلیون دستگاه برسد. این کارخانه سال گذشته سه 
میلیون و 760 هزار دستگاه ماشین فروخت. رنو امیدوار است افزایش فروش در روسیه، 
حضور کمرنگش در بازار چین را تا حدی جبران کند. بعد از فرانسه، روسیه دومین بازار 
بزرگ محصوالت رنو است و این شرکت عمده س��هام شرکت آوتواز، مالک کارخانه الدا 

را هم در اختیار دارد.

با فروش یک فراری GTO 250 مدل 1962 به قیمت 48 میلی��ون و 40۵ هزار دالر در ایالت 
کالیفرنیا، رکورد گران ترین خودرویی که در حراج فروخته شده، شكسته شد. رکورد پیشین 
که 38 میلیون و 11۵ هزار دالر بود هم در اختیار یک فراری GTO 250 دیگر بود. ماشینی که 
هفته گذشته در حراح سادبیز در مونتری در ایاالت کالیفرنیا فروخته شد، سومین دستگاه از 
36 دستگاه فراری GTO 250 است. اتاق این ماشین توسط کارگاه اسكالیه تی و با قطعاتی که 
توسط استودیو »پینین فارینا« طراحی شده، تغییر داده شده است. مالک این ماشین یک مدیر 
پیشین شرکت مایكروسافت بود که در سال 2000 آن را به مبلغ هفت میلیون دالر خریده بود. 
فراری GTO 250 بین سال های 1962 و 1964 ساخته شد. این ماشین هرگز در مسابقات 24 
ساعته استقامت لومان برنده نشد و بهترین افتخارش دو مقام دومی بود. بااین حال این فراری 
اکنون از پرطرفدارترین و گران ترین ماشین های کالسیک جهان است. یک دستگاه از سری اول 
این ماشین که سابقه درخشان تری در مسابقات داشت، اوایل امسال در یک معامله خصوصی 
بیش از هفتاد میلیون دالر فروخته شد. فراری همزمان هفته گذشته جدیدترین مدل خود را در 
کالیفرنیا رونمایی کرد. به گفته فراری مدل 488 پیستا اسپایدر قوی ترین خودرو روبازی است که 
این شرکت تاکنون ساخته است. این مدل پنجاهمین مدل روباز فراری و نمونه دیگری از سری 488، 
پرفروش ترین مدل این کارخانه است. موتور هشت سیلندر ماشین 720 اسب بخار نیرو دارد. حداکثر 
سرعت آن 340 کیلومتر در ساعت است و شتاب صفر تا صد کیلومترش دو و هشت دهم ثانیه است.

دیوو؛ فقط چهل 
دستگاه

اسباب بازی بوگاتی در اندازه واقعی
لگو با همكاری بوگاتی یک مدل ش��یرون را با آجرهای لِگو س��اخته ک��ه جا برای دو 
سرنش��ین دارد و می تواند با حداکثر سرعت بیست کیلومتر در س��اعت حرکت کند. 
این اولین بار است که لگو یک ماش��ین در ابعاد واقعی با آجرهای خود می سازد. برای 
ساخت این ماشین یک میلیون قطعه لگوتكنیک استفاده شده است. موتور ماشین هم 
با کنار هم گذاشتن 2304 موتور و بیش از چهار هزار دنده لگوتكنیک ساخته شده که 
در مجموع پنج اس��ب بخار نیرو تولید می کند. لگو به تازگی یک مدل در ابعاد یک به 
هشت از بوگاتی شیرون را به بازار عرضه کرده است. ایده ساخت مدلی در ابعاد واقعی 
از همین جا به ذهن طراحان لگو رس��ید. بوگاتی هفته پیش این ماش��ین را در پیست 
اختصاصی خود رونمایی کرد. اندی واالس، قهرمان مس��ابقات لومان و راننده رسمی 
بوگاتی بعد از آزمایش ماشین گفت حتی از بیست متری هم نمی توانست این مدل را 

از ماشین واقعی تشخیص دهد.
بوگات��ی هم زمان با رونمای��ی از جدیدترین مدل��ش دیوو )Divo( اع��الم کرد چهل 
دستگاهی که قرار است از این ماشین ساخته شود با قیمت پایه پنج میلیون یورو )پنج 
میلیون و 800 هزار دالر( پیش فروش شده است و کارخانه نمی تواند سفارش تازه ای 
قبول کند. دیوو بر روی شاسی مدل شیرون ساخته شده است و از موتور شانزده سیلندر 
1۵00 اسب بخاری شیرون اس��تفاده می کند. با اینكه ظاهر ماش��ین کامال با شیرون 

متفاوت اس��ت، نماد های بصری مثل جلوپنجره به شكل نعل و خط منحنی کنار درها 
به هر بیننده ای یادآوری می کند که این ماشین یک بوگاتی است. برخالف شیرون، که 
تمرکزش بر رسیدن به حداکثر سرعت در مسیر مستقیم است، دیوو بر چابكی و بهتر کردن 
کیفیت رانندگی در مس��یر های پر پیچ و خم تمرکز کرده است. برای این کار، ماشین از نو 
مهندسی شده و سرعتش به 380 کیلومتر در ساعت محدود شده است. پروژه دیوو هشت 
ماه پیش و پس از آمدن استفان وینكلمان، مدیر جدید بوگاتی آغاز شد. او پیش از این ده سال 
مدیر المبورگینی بود و این شرکت را به یكی از موفق ترین خودروسازان اسپرت جهان تبدیل 
کرد. ایده او برای ساخت یک اتاق تازه بر روی شاسی موجود، کم و بیش شبیه به شیوه ای 
است که بیش از صد سال پیش بوگاتی را به شهرت رساند. نام ماشین هم مانند دو مدل قبلی 
از نام رانندگان بوگاتی در مسابقات اتومبیل رانی گرفته شده است. »آلبرت دیوو« فرانسوی 
در جنگ جهانی اول خلبان بود و پس از جنگ دو بار در س��ال های 1928 و 1929 با یک 
بوگاتی تایپ 3۵ در مسابقه مشهور تارگا فلوریو در جنوب ایتالیا برنده شد. بوگاتی سال آینده 
صد و دهمین سال تاسیس خود را جشن می گیرد. این شرکت در سال 1909 توسط »اتوره 
بوگاتی« تاسیس شد. بوگاتی به خاطر ساخت اتاق های سفارشی بر روی شاسی  های موجود 
به شهرت رسید. بعد از مرگ بوگاتی، شرکت به خاطر مشكالت مالی تعطیل شد. شرکت با 
مالكان ایتالیایی بار دیگر در دهه نود احیا شد، اما این تالش موفق  نبود و در نهایت بوگاتی در 

سال 1998 به مالكیت فولكس واگن درآمد.

شاسی بلند فرانسوی 
برای سلیقه روسی

رکوردشکنی فراری 
در حراج کالیفرنیا
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گفت وگو با زاهده اسکندرلو
ب�هترین آفرودکار زن ایران

آفرود،عشق 
و   مـاشـیـن

اطراف پیست که طبیعي بود، ولي نشستن عالقه مندان به آفرود روي تپه هاي مشرف به 
پیست، دیگر از آن چیزهایي بود که کمتر دیده مي شد؛ آفرود رشته مهیجي است ولي وقتي 
همین مسابقه در ماکو، یكي از شهرهاي مرزي ایران برگزار مي شود، آن هم براي اولین بار، 
آن وقت هیجانش چندبرابر هم مي شود. به ویژه اینكه چند آفرودکار از ماکو هم در این رقابت 
حضور داشتند. هوا و پیست مناسب، دست به دست هم داده بود تا ماکو، میزبان خوبي براي 
دومین راند از مسابقات قهرماني آفرود کشور باشد. به غیر از این همه حس و هیجان، حضور 
90 آفرودکار از مناطق مختلف ایران هم به جذابیت هاي کار افزوده بود؛ ماکو، شهري که فعال 
در سطح ورزش ایران به »فرشاد احمدزاده« دلخوش است، چندصباحي است که تبدیل 
به منطقه آزاد گردشگري شده و حاال طبق گفته مسئوالنش قرار است از این پس با توجه به 
ظرفیت هاي نهفته در این منطقه میزبان مسابقات بیشتري در سطح کشوري و بین المللي 

در عرصه اتومبیل و موتورسواري باشد.
دومین راند رقابت هاي قهرماني کشور در بخش آفرود اما یک جذابیت دیگر هم داشت؛ رقابت  
کردن زنان آفرودکار با مردان در این رشته؛ امسال براي اولین بار است که زنان آفرودکار در 
کنار مردان قرار مي گیرند تا هر راند مسابقه بدهند و دست آخر امتیازاتشان محاسبه می شود 
و نفر قهرمان در چهار کالس مختلف که بسته به قدرت موتورها متفاوت است، مشخص 
می شود. آفرود ماکو، میزبان شش راننده زن بود که همگي با وجود سختي هاي زیادي که 
تجربه کرده بودند، کیلومترهاي زیادي را طي کرده بودند تا این مسابقه را از دست ندهند. در 

رأس آن ها هم »زاهده اسكندرلو« قرار داشت؛ زني که سال 1396 یعني درست یک سال 
قبل به عنوان »بانوي برتر آفرود سال« شناخته شد. آن موقع هنوز آفرود در بخش زنان و 
مردان یكي نشده بود و زاهده فقط باید با رقبایي از جنس خودش رقابت مي کرد. نكته جالب 

اینكه »مرتضی موالیی« همسر زاهده اسكندرلو نیز هم رشته ای او است.
اسكندرلو با اشاره به ماجرای ورودش به دنیای پرهیجان آفرود، می گوید: »سال ها پیش 
هنگامی که به همراه همسرم برای تماشای آفرودسواری به پیست برغان می رفتیم، با دیدن 
خودروها و آشنایی با ویژگی های رشته آفرود به آن عالقه مند شدم و باهم تصمیم گرفتیم 
به این عرصه وارد شویم. به این ترتیب، ابتدا همسرم یک پاترول خریداری کرد و ما فعالیت 
خود را از طبیعت گردی آغاز کردیم. رفته رفته با همراهی همسرم نگرانی ام از رانندگی در 
مسیرهای پر فراز و فرود از بین رفت. از آنجا که خودروهای مورداستفاده در آفرود باید از 
شرایط و استاندارد های مربوط مانند کمربند و صندلی خاصی برخوردار باشند، همسرم 
خودرو را تجهیز کرد و پس از مدتی من هم فعالیت های خود را به عنوان یک آفرودر شروع 
کردم. در اسفند سال 94 در مسابقات آفرود بانوان البرز شرکت کردم و توانستم مسیر مسابقه 
را بدون خطا طی کنم. به این ترتیب، مورد تشویق قرار گرفتم و سعی کردم به صورت جدی تر 
و حرفه ای رشته آفرود را دنبال کنم. بنابراین تمرین های خود را ادامه دادم و به همراه همسرم 
در مسابقات مختلف استانی و کشوری حضور پیدا کردم که شرکت در رقابت های قزوین، 

تهران و البرز از جمله آن هاست.«

گـزارش
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نرسیدن]به]حد]نصاب]]]
رقابت آفرود براي زنان این رش��ته تقریبا تازه اس��ت؛ به زحم��ت عمرش به تعداد 
انگشتان یک دست مي رسد؛ زاهده که خودش به نقاشي عالقه داشته و حتي رشته 
تحصیلي اش را در همین زمینه سپري کرده، حاال چهار سال است که جذب آفرود 
شده؛ او از این مدت، سه س��ال را به صورت حرفه اي در پیست هاي مختلف رقابت 
مي کند و جالب اینكه دوسالش را مقام آورده. دو سال پیش که براي اولین بار قرار 
ش��د زنان آفرودکار هم در کالس بندي هاي مختلف کار کنند، زاهده نایب قهرمان 
ش��د؛ نایب قهرماني که البته مي گوید با بدشانس��ي به دس��ت آمد و مي توانس��ت 
قهرمان هم شود. سال پیش اما او به هدفش رسید؛ این بار کارش را در رقابت هاي 
آفرود زنان با عن��وان قهرماني به پایان رس��اند و مورد تمجید ق��رار گرفت. با این 
حال، از آنجا که تعداد زنان آفرودکار به حد نصاب نرس��ید، براي س��ال سوم دیگر 
خبري از رقابت هاي مجزا براي زنان و مردان نبود؛ حاال همه کنار همدیگر مسابقه 
مي دهند تا تكلیف قهرمان مش��خص ش��ود. زنان به این موضوع معترض هستند؛ 
نه جنس فیزیكش��ان به مردان مي خورد و تحمل زیادي در پیچ هاي پرفش��ار دارد 
و نه تجربه ش��ان ولي براي زاهده که 30ساله شده و با همس��رش در این رقابت ها 
ش��رکت مي کند، این موارد محدودیتي ایجاد نمي کند. او مي گوید: »دو سال پیش 
که کالس خانم ها تشكیل ش��د، هیچ کس فكرش را نمي کرد خانم ها بتوانند از پس 
آن برآین��د. خانم ها ولي عالي ظاهر ش��دند. هرچند به  دلیل مش��كالت مالي، نبود 
اسپانس��ر و هزینه هاي باال، تعداد خانم ها خیلي کم بود و به حد نصاب کالس بندي 
نرسید؛ به همین خاطر وقتي متوجه شدند که خانم ها توانایي رقابت کردن با آقایان 

را دارند، از امس��ال این رقابت ها را ادغام کردند.«

تبعیض]اولیه]]]
رقابت براي خانم ها در این رشته نوپا چندان ساده نیست؛ آن ها عالوه بر مشكالت 
مالي با مش��كل دیگري هم روبه رو هستند؛ مش��كلي که خودشان مي گویند جدي 
است و باید این نوع نگاه ها از بین برود. اسكندرلو که تقریبا یكي از سرشناس ترین 
آف��رودکاران زن ایران اس��ت، درب��اره تبعیض در این م��ورد مي گوی��د: »ابتداي 
مس��ابقات تبعیض خیلي زیاد بود. سال اولي که مس��ابقات برگزار شد، مسیر ها را 
براي خانم ها کوتاه مي کردند که مي گفتیم نه، این کار را نكنید چون ما توانایي اش 
را داریم و مي توانیم این مورد را ثابت کنیم. س��ال دوم این تبعیض برداشته شد و 
پیست ها یكسان شد. البته همیش��ه در این گونه مسائل یک س��ري تبعیض هست 
و به توانایي خانم ها ش��ک دارند، ولي توانس��تیم ثابت کنیم که خانم ها هم بس��یار 
توانمند هستند«. حاال که چندسالي مي شود خانم ها هم وارد آفرود شده اند، مردم 
و تماشاگران هم نگاهش��ان به این ورزش و این ورزشكاران عوض شده؛ آن ها حاال 
بدشان نمي آید که در یک مس��ابقه، یک آفرودکار زن در کالس مردان به قهرماني 
برسد. زاهده اسكندرلو هم با اش��اره به برخورد خوب مردم در این مورد مي گوید: 
»برخورد مردم خیلي عالي اس��ت؛ وقتي ما را براي اولین بار پش��ت این ماشین ها 
مي بینند، تعجب مي کنند و مي گویند مگر یک خانم مي تواند پش��ت این ماشین ها 
بنشیند و مسابقه بدهد؟ ولي االن این موضوع تا حدودي عادي شده است. معموال 

در مس��ابقات خانم هاي آفرودکار را بیش��تر از آقایان تش��ویق مي کنند.«

آینده]آفرود]براي]خانم]ها]]]
مس��ابقه دادن در کنار مردان، همان طور که در باال هم عنوان شد، چندان به مذاق 
آفرودکاران زن خوش نمي آید. آن ها براي این موضوع دالیل خودش��ان را دارند. 
زاهده مي گوید اگر این روند ادامه داشته باش��د، آن وقت در آینده تعداد زناني که 
به آفرود مي پیوندند، کم و کمتر مي ش��ود؛ »خانم ها امیدوار بودند در کالس زنان، 
مقام بیاورند؛ ولي االن که مسابقات ادغام شده، مسلما سكو آوردن سخت تر است. 
ممكن اس��ت بعد از چند جلس��ه دیگر، خانم ها از اینكه مي بینن��د نمي توانند مقام 
بیاورند، دلس��رد بش��وند. خب، آن ها این همه هزینه مي کنند و بعد هم بدون مقام 
باقي مي مانند؛ در نتیجه ممكن است در آینده از لحاظ تعداد ریزش داشته باشیم. 
مطمئنا اگر دوباره حمایت ش��ویم، تعداد ش��رکت کننده ها بیش��تر شود و کالس 

خانم ها دوباره برگزار ش��ود، زنان بیش��تري جذب این رش��ته مي ش��وند«.

معضل]تمرین]]]
همه مشكالت آفرودکاران زن مربوط به پیست مسابقه نمي شود. براي تمرین کردن 
هم مشكالت زیادي سر راه این ورزشكاران اس��ت. زاهده مي گوید براي جابه جایي 
اتومبیلش تا رس��یدن به محل تمرین اس��ترس زیادي را تجربه مي کند. »معموال 
ماش��ین هاي ما به گونه اي اس��ت که در ش��هر اجازه تردد نداریم و خب من خودم 

ماشینم را بكس��ل مي کنم؛ ولي باز هم خیلي موقع ها با پلیس روبه رو مي شویم که 
ممكن است دچار دردسر شویم. این خودش استرس زاست. استرس داریم که نكند 
ماشین مان را توقیف کنند و ببرند. این موضوع به خاطر حمایت  نكردن فدراسیون 
است؛ چون باید به ما یک کارت تردد مخصوص بدهند؛ چون همه چیز باید اصولي و 
قانوني باشد؛ ولي این موضوع براي ما فراهم نشده است. مشكل دیگر هم این است 
که پیست تمرینیمان پیست اس��تانداردي که امكانات رفاهي داشته باشد، نیست. 
فاصله پیس��ت تمرین هم خیلي زیاد اس��ت و معموال باید بین ۵0 ت��ا صد کیلومتر 

برویم تا به تمرین برس��یم که هزینه بر و خس��ته کننده اس��ت.«

واکنش]مردان]]]
رقابت کردن در رش�ته اي که به غلط آن را مردانه توصیف مي کنند، باعث 
شده تا این آفرودکاران باور نش�وند. مثل هر ورزش دیگري، آفرودکاران 
زن هم در ابتدا دست کم گرفته ش�ده اند: »اوایل برخورد منفي بود. واقعا 
فکر نمي کردند بتوانیم. االن که خانم ها را در پیس�ت مي بینند و مي بینند 
که خانم ها زمان هاي خوبي و اغلب در حد آقایان مي زنند، دیگر به این باور 
رس�یده  اند که خانم ها مي توانند؛ ولي هنوز چون خانمي نتوانسته سکوي 
رس�مي در کالس آقایان بیاورد، هنوز این باور قطعي نشده است.« زاهده 
براي رقابت در کالس یک آفرود یک رقیب ویژه هم داش�ت: همس�رش. 
آن ه�ا تنها زوجي هس�تند که جداگانه ش�رکت کرده  اند و ه�ر دو هم در 
یک کالس، کالس یک )ماش�ین هاي ۲۵۰۰ سي سي( روي پیست رفته اند. 
»ما تنها زوجي هس�تیم که از همان ابتدا ماش�ین جدا داش�تیم ش�رکت 
کردیم و هر دو مق�ام قهرمان�ي داریم و باید تش�کر کن�م از حمایت هاي 
بي دریغ همس�رم که خیلي وقت ها بیشتر از خودش براي ماشین من وقت 
مي گذاشت. راستش را بخواهید، یکي از آرزوهایم این است که در کالس 
آقایان مقام بیاورم و آرزوي بزرگ ترم این است که روزي در کنار همسرم 
روي سکو دو نفری در کنار هم حضور داشته باش�یم؛ چون در یک کالس 

ش�رکت مي کنیم و رقیب هس�تیم.«

چالش]های]آفرود]]]
مسئوالن تالش زیادي مي کنند تا آفرود را به عنوان یک رشته مهیج معرفي کنند؛ 
ولي این معرفي کردن نیازمند هزینه است. هزینه اسپانسر مي خواهد و اسپانسر هم 
پخش تلویزیوني. فعال که هیچ کدام از این موارد جور نیس��ت. اسكندرلو در این باره 
مي گوید: »ما براي مسابقات به هیچ عنوان نتوانس��تیم پخش تلویزیوني بگیریم. تا 
زماني که نتوانیم و این مسابقات دیده نشود، اسپانسر سمت این مسابقات نمي آید؛ 
چون اسپانسر باید دیده شود تا هزینه کند. دیده  نشدن در برنامه هاي تلویزیوني و 
نبودن اسپانسر واقعا خیلي از استعدادهاي خانم و آقا را از رقابت دور مي کند؛ چون 
بعد از اینكه متوجه مي ش��وند از پِس هزینه ها برنمي آیند، دلس��رد مي شوند. مقام 
هم که مي آوریم، جایزه مالي خاصي ندارد؛ فق��ط در حد یک کاپ و حكم قهرماني 
اس��ت. هیچ انگیزه اي براي یک قهرمان به غیر از عش��قي ک��ه دارد، نمي ماند تا در 

آف��رود دوام بی��اورد.«

آفرودکار]مادر]]]
زاهده به ی�اد اولین رقابت های�ش در آفرود در بخش زن�ان مي افتد؛ اولین 
راندش را ک�ه عالي س�پري کرده ب�ود و مش�کلي وجود نداش�ت؛ ولي در 
ادامه، سختي ها از راه رسیدند. »ابتدا که ش�روع کردم، یک دختر کوچک 
ش�یرخواره داش�تم؛ به همین خاط�ر بازخورد خانواده بس�یار س�خت و بد 
بود؛ ولي بعدا که انگی�زه و مصمم  بودن�م را دیدند، همراه ش�دند. االن هم 
از خطرات و مش�کالتش دلخور هس�تند؛ ولي همه جوره حمایت مي کنند. 
دومین مس�ابقه اي ک�ه دادم، دخترم هیچ ج�وره قبول نکرد پیش کس�ي 
بماند و بهانه گیر شده بود. مجبور شدم او را با خودم به پیست بیاورم و دور 
»مارشال« را پیاده در پیس�ت بزنم. همان طور که مي بینید، مسیر سخت و 
ناهمواري است. چون دخترم بغل هیچ کس نمي رفت، او را بغل کرده بودم و 
دور مارشال مي زدم. آن موقع براي خیلي ها عجیب بود که یک خانم بچه بغل 
بخواهد پیس�ت را دور بزند. در آن مسابقه هم بند کاله کاس�کتم باز شد و 
جلوي صورتم آمد. به همین خاطر دیدي نداشتم که بخواهم مسابقه را تمام 
کنم. امتیاز آن مسابقه را از دست دادم که تلخ بود؛ چون در نهایت قهرماني 
در آن سال را از دس�ت دادم.« زاهده، این بار در ماکو هم مسابقه را ناتمام 

گذاشت؛ ماشین او دچار نقص فني شد و راننده را در مسیر تنها گذاش�ت.
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س��ال 19۵8 میالدی )1337 شمس��ی(، محمدرضا پهلوی با ایده یک ماشین کوپه 
مسافرتی ایده آل، از کارخانه مازراتی خواست تا موتور هشت سیلندر مدل مسابقه ای 
4۵0 اس خود را روی شاسی یک مازراتی 3۵00 سوار کند و سپس به کارخانه »کاروزریا 
تورینگ« س��فارش داد تا روی این شاس��ی یک بدنه لوکس طراحی کن��د. کاروزریا 
تورینگ، کارگاه کوچكی بود که در س��ال 1926 توس��ط »فلیچه بیانكی آندرلونی«، 
یكی از طراحان مش��هور خودرو در میالن تاسیس ش��د. زمان زیادی طول نكشید که 
این کارخانه با ماشین های سفارشی زیبا و لوکسش به شهرت جهانی رسید. کاروزریا 
  )Scia di persia( »تورینگ، ماشینی که برای شاه ایران ساخت را، »شیا  دی  پرسیا
یا »شاه پارس« نامید. تنها سه دس��تگاه از این ماشین ساخته ش��د که در زمان خود 
یكی از گران ترین، لوکس ترین و بهترین ماشین ها در بازار بود و اکنون از باارزش ترین 
ماشین های کالسیک جهان است. شصت سال بعد، کاروزریا تورینگ به یاد این پروژه، 
نمونه جدیدی از شیا دی پرس��یا را ساخته است. س��اخت اولین دستگاه از این ماشین 
بهار امسال به پایان رس��ید و اخیرا در جش��نواره خودروهای کالسیک در پبل بیچ در 
ایالت کالیفرنیای آمریكا به نمایش درآمد. ش��اه پارس این بار بر روی شاسی مازراتی 
گرن توریزمو ساخته شده است. برخالف روند کنونی در طراحی ماشین های کوپه که 
همه ظاهری اسپرت و خشن دارند، »لوئی دی فابری بكرز«، طراح بلژیكی ماشین، بر 
برازندگی و لوکس  بودن شیادی پرسیا تاکید کرده است. داخل ماشین با دو رنگ چرم 
پوشانده شده است. فولیتزو، ش��رکتی که این چرم  را می سازد، آن ها را با بوی ویژه ای 
دباغی کرده اس��ت که مخصوص ماشین های تورینگ اس��ت. یک سری چمدان هم با 
همین چرم مخصوص صندوق عقب س��اخته می ش��ود. موتور ماشین هشت سیلندر 
با قدرت 460 اسب بخاراست. حداکثر س��رعت شیا دی پرشیا 301 کیلومتر در ساعت 
و شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت ماشین چهار و ش��ش دهم ثانیه است. تنها ده 
دستگاه از شیا دی پرسیا ساخته می شود و تورینگ هنوز برای چند دستگاه باقی مانده 
سفارش قبول می کند. همه ماشین با دست ساخته می شود و ساخت هر دستگاه، شش 
ماه طول می کشد. با اینكه این خودرو بر اساس مازراتی گرن توریزمو ساخته شده اما 
تورینگ سوپرلگرا اتاق کاماًل جدیدی برای آن طراحی کرده که عماًل تشخیص اینكه 
زیر این پوس��ته، یک گرن توریزمو قرار گرفته را غیرممكن س��اخته است. در شیا دی 
پرس��یا ، نمای جلویی تهاجمی مازراتی گرن توریزمو با طراح��ی محافظه کارانه تری 
جایگزین شده که تریم کرومی هم در آن به کار رفته اس��ت. در این بخش همچنین، 
کاپوت و چراغ های جلوی خودرو هم به طور کامل از نو طراحی شده است.اما درحالی که 
استایل بیرونی شیا دی پرسیا کاماًل منحصربه فرد است، کابین آن عماًل با مازراتی گرن 
توریزمو یكسان است؛ اما بااین وجود تورینگ س��وپرلگرا این کابین را با تودوزی چرم 
پریمیوم ایتالیایی و تریم آلومینیومی لوکس تر کرده اس��ت ولی بازهم این واقعیت را 

پنهان نكرده که کابین این ماشین در اصل متعلق به ماشینی است که بیش از یک دهه 
پیش معرفی شده اس��ت. مازراتی گرن توریس��مو، یكی از جذاب ترین و قدیمی ترین 
کوپه های اسپرت ایتالیایی است. گرن توریسمو که در سال 2007 به عنوان جایگزین 
مدل کوپه عرضه شد و چند نسخه مختلف مانند S،MC  و کروک داشته است. زمان 
زیادی از عرضه  این مدل می گذرد که حاال یک ش��رکت اصیل ایتالیایی به روزرسانی 
ویژه ای ب��رای کوپه  خوش رن��گ و لعاب مازراتی تدارک دیده اس��ت. تیم مهندس��ی 
تورینگ س��وپرلگرا به عنوان جدیدترین محصول این شرکت، مازراتی گرن توریسمو 
را با بدنه ای جدید و زیبا همراه کرده است. این کوپه  زیبا فقط به تعداد 10 دستگاه به 
همراه بدنه  کاماًل دست ساز، کابین تمام چرم باکیفیت ایتالیایی، تزئینات آلومینیومی 
فضای داخلی و چمدان های لوکس برند فولیزو تولید خواهد شد. شیا دی پرسیا، از رنگ 
سفارشی آبی شب که بیانگر زیبایی و شفافیت آسمان در شب است، استفاده می کند. 
تیم طراحی و مهندسی تورینگ سوپرلگرا پیشرانه و قوای فنی مازراتی را بدون تغییر 
و دست خوردگی در کنار این کوپه  زیبا قرار داده اند. این یعنی که جدیدترین محصول 
این برند، به پیشرانه  8 سیلندر V شكل 4.7 لیتری تنفس طبیعی با قدرت 4۵۵ اسب 
بخار و گشتاور ۵20 نیوتن متر مجهز است. شیا دی پرس��یا با داشتن 1700 کیلوگرم 
وزن و نهایت سرعت 301 کیلومتر بر ساعت، در زمان 2.7 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر 
بر ساعت می  رس��د که عملكرد قابل قبولی است. از س��وی دیگر، این مدل بی نظیر که 
ساخت آن 6 ماه زمان می برد، با گارانتی و ضمانت دو س��اله  تورینگ سوپرلگرا همراه 
خواهد بود. شاید بتوان گفت، آخرین باری که این شرکت اصیل ایتالیایی توجه رسانه ها 
را جلب کرده بود، مدل سفارشی و زیبای دیس��كو والنتی )Disco Volante( بود. 
مدل کوپه  این خودرو که بر پایه  آلفارومئو 8C  کامپتزیونه ساخته شده بود، در برنامه  
»تاپ گیر«  )Top Gear(  بررسی شد و تحس��ین مجری معروف انگلیسی، جرمی 

کالرکسون را به همراه داشت.
جالب است بدانید که نام Scià di Persia یا »شاه پارس« پیش از این در مدل مازراتی 
5000GT  هم استفاده شده بود. شاه سابق ایران، که تحت تأثیر مازراتی 3۵00 قرار 
گرفته بود، سفارش یک مدل جدید با پیشرانه  8 سیلندر V شكل ۵ لیتری بهینه شده  
از مدل 450S  و براساس شاسی 3500GT  را به مازراتی داد. دو دستگاه از سری اول 
مازراتی 5000GT  با پسوند Scià di Persia و با بدنه  سفارشی تورینگ سوپرلگرا 

در سال 19۵9 تولید شد.
تورینگ قیمت این ماش��ین را اعالم نكرده اس��ت و می گوید قیمت هر ماشین، بسته 
به سفارش مشتری متفاوت خواهد بود. این ش��رکت همچنین مشخصات خریداران 
شیا دی پرس��یا را هم اعالم نمی کند. تنها یكی از سخنگویان این شرکت می گوید یک 

ایرانی ساکن اروپا از مشتریان این ماشین بوده است.

بازگشت مازراتی به ایده قدیمی

بازگـشت »شـاه پـارس« 
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پــرونــده



مجله تخصصی خودرو34

گـزارش  12 شهریور ماه 97

مش�تری مداری یک�ی از مه�م  ترین اص�ول هر 
شرکت و مجموعه موفقی به  ش�مار می آید که به  
خوبی دریافته است هیچ  چیز جز مشتری راضی 
نمی تواند به کس�ب و کارش رونق بده�د و او را از 
روز قبل موفق ت�ر کند. مش�تری مداری یا همان 
Customer Service برای بسیاری از سازمان ها 
و موسسه های موفق به  عنوان بخش اصلی و مهم 
اس�ت و تالش می کند با تقویت این بخش، عالوه 
بر اینکه مشتریان خود را حفظ می کند، بر تعداد 

مشتری های خود اضافه می کند. 

خدمات یعنی چه؟
برای بسیاری از کمپانی های خودروسازی رعایت برخی 
از نكات ضروری است؛ به عنوان مثال اینكه خودرو هنگام 
تحویل به مشتری با همان چیزی که او درخواست کرده 
منطبق باشد و اقدامات اولیه برای حضور مجدد مشتری 
در آن مجموعه فراهم شود. اما در کنار اقداماتی که یک 
کمپانی خودروس��ازی به عنوان وظیفه باید انجام دهد، 
رفع نیازهای نامشخص مش��تریان نیز اهمیت ویژه ای 
دارد. البته هر خدم��ات یا محصولی نی��از به پیگیری و 
خدمات خود را دارد، مثل اینكه یک شرکت خودروسازی 
باید تعمیر یا معاینه خودرو را به  درستی انجام دهد، اما 
نیازهای نامش��خص یعنی نیازهایی که مس��تقیم به ما 
ارتباطی ندارد مثل رفع نیازهای جنبی مشتری، احترام 

به شخصیت انسانی و تسهیل روند فعالیت ها. موضوعاتی 
مهم و حیاتی که بی توجهی به آن حتی می تواند موجب 
شكست و زمین خوردن یک کمپانی در نمایندگی شود. 
شاید جالب باشد بدانید بخش عمده نارضایتی مشتریان 
خدمات از ضعف موجود در ارائه سرویس است و عموما 
نبود مدیری��ت صحیح در این بخش می تواند س��ازمان 
را با چالش��ی جدی روبرو کند. به همین دلیل مدیریت 
مجموعه باید بر سرویس هایی که مستقیما با مشتری در 
ارتباط اس��ت توجه کند تا رضایت او را داشته باشد. این 
س��رویس ها با توجه به ماهیت محصول و سیاست های 
سازمان می تواند در تعمیرگاه مرکزی اتفاق بیفتد  یا در 
محل مشتری انجام شود، همچنین باید بر نحوه تخصیص 
کار به تكنسین ها، سرویس کاران و نمایندگی ها، شعب و 
دفاتر منطقه ای خدمات هم از سوی مدیریت نگاه ویژه ای 
شود. همچنین  مدیریت انواع سرویس های ارائه  شده به 
مشتری مثل راهنمایی تلفنی، کارشناسی، تعمیر، نصب 
و آموزش، سرویس های دوره ای و تعویض محصول هم از 

جمله نكات مهم در این زمینه است.

خدماتی برای تعمیرگاه ها
در ب��ازار داغ رقاب��ت  ش��رکت ها و موسس��ات مختلف، 
چگونگی حفظ مشتری با استفاده از خدمات و امكانات 
مختلف از جمله اصول اولیه مش��تری مداری است، زیرا 
ارائه خدمات به مش��تریان به س��رعت در حال افزایش 
اس��ت. در این میان برخی از خودروسازها دوره ضمانت 

خودروهای تولیدی را تا سقف حدود 160 هزار کیلومتر 
افزایش داده اند و روند افزایش دوره ضمانت محصوالت 
مصرفی مادام العمر و رس��اندن آن ب��ه ضمانت دائمی، 
هزینه های خرید خدمات توسط مشتریان که معموالً به 
2 تا 10 درصد هزینه خرید یک محصول می رسید را به 

شدت کاهش داده است. 
اما حاال باید چه  کار کرد که مش��تری را برای تعمیرگاه 
خود حفظ کنیم؟ اولین پیشنهاد این است؛ زمانی که او به 
تعمیرگاه شما قدم گذاشت باید خدمات پس   از فروش 
خود را آغاز کنید.  به این صورت که به مش��تری ایمیل 
تشكر ارسال کنید. البته ایمیل مارکتینگ یكی از راه های 
خدمات پس از فروش به شمار می آید و راه و روش های 
مختلفی دارد. با این تصور غلط که ایمیل زدن، مشتری 
ش��ما را آزرده می کند؛ ارتباطات خود با مشتریانتان را 
به  راحتی از دس��ت ندهید. با فرستادن پیام با آن  ها در 
ارتباط باشید، برنامه-های وفاداریتان را با جزئیات بیشتر 
مطرح کنید و به آن  ها ی��ادآوری کنید که چه خدمات، 

کاالها و امتیازاتی برای آن  ها در نظر گرفته  اید.
پس از آن می توانید بعد از یک دوره کوتاه مدت مثل یک 
ماه، با مشتری تماس بگیرید و از راضی بودن یا ناراضی 
بودن خدمات خود مطلع شوید، همچنین در بازه زمانی 
مختلف جش��نواره های تخفیف بگذارید و به مشتریان 

خود جایزه و بن های تخفیف بدهید.
راهكار دیگر ما برای شما، اس��تفاده از رسانه  ها و فضای 
مجازی و ش��بكه های مجازی اس��ت، ش��ما می توانید 

بایدها و نبایدهای خدمات سرویس به مشتریان

مشتری  مداری؛ 
حلـقه  مفـقوده  
شـرکـت   هـا
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در صفحات ش��بكه های مج��ازی یک کان��ال یا صفحه 
اختصاصی برای تعمیرگاه ی��ا نمایندگی خودروی خود 
بسازید و اطالع  رس��انی های مختلف درباره خدمات و 
قطعات و تخفیف های این حوزه را به اطالع مشتریانتان 
برس��انید. همچنین می توانید با راه اندازی کمپین های 
تبلیغاتی یا اقداماتی از این قبیل خود را همیشه در ذهن 
مش��تریانتان زنده نگه  دارید و به او ی��ادآوری کنید که 
هستید. زمانی که به مشتری خود به پاس همراهی با شما 
پاداش یا هدیه می دهید، نباید تصور کنید که کار برنامه 
وفاداری شما با موفقیت به پایان رسیده است. بسیاری از 
کسب و کارها این اشتباه را می کنند که پاداش دادن را 

نهایت لطف خود به مشتری می  دانند.

پیامک را فراموش نکنید
بازاریابی پیامكی یكی از جدیدترین روش های بازاریابی 
است که در دس��ترس تجارت های مختلف قرار گرفته 
و بدون  ش��ک یک روش ثمربخش ب��رای تبلیغ تمامی 
آن ها، از جمله یک تعمیرگاه خودرو، است. تا به حال با 
خودتان فكر کرده اید که پیامک یكی از روش های موثر 
برای حفظ ارتباط دائمی شما با مشتریان است. به عنوان 
مثال شما می توانید به مشتریان اطالع دهید تعمیرات 
ماشین آن  ها به پایان رس��یده و می توانند آن را از شما 
تحویل بگیرند. در دنیای امروز که مردم همیشه گوشی 
خود را همراه دارند پیام شما در سریع ترین حالت ممكن 
به دست آن  ها می رسد و با این کار می توانید یک لبخند 

حاکی از رضایت بروی صورت آن  ها ببینید.
یادتان باشد که می توانید با پیامک، برای مشتریان خود 
کوپن ارسال کنید؛ همه ما دوست داریم که در پولمان 
صرفه جویی کنیم و دریافت یک کوپن تخفیف مطمئناً 
روز هرکس��ی را بهتر می کند. هر از گاه��ی می توانید با 
فرس��تادن یک کوپن به مش��تریان خود این لطف را به 
آن ها بكنی��د و در نتیجه افراد بیش��تری را به تعمیرگاه 
خود بكشانید. چه شما تخفیفی برای تعویض روغن به 
مشتریان خود بدهید و چه یک معاینه رایگان از ماشین 
آن  ها انجام دهید، در نهایت مش��تریان ممنون ش��ما 

خواهند بود و اعتماد بیشتری به شما می کنند.
همچنین می توانید یا پیام��ک، معاینه فصلی خودرو 
را به مش��تریان یادآوری کنید؛ واقعا الزم است که هر 
فردی اهمی��ت معاینه فنی خ��ودرو را درک کند و هر 
فصل، ماشین خود را برای تنظیمات الزم به یک گاراژ 
ببرد. این معاینه ها باعث می شود عمر خودرو افزایش 
یابد و در طوالنی م��دت نیاز به تعمی��رات و در نتیجه 
صرف هزینه کمتری داشته باشد. بنابراین می توانید در 

ابتدای هر فصل یک پیامک به مش��تریان ارسال کرده 
و آن ها را تشویق کنید تا ماش��ین خود را برای معاینه 
نزد ش��ما آورند و حتی برای ایجاد انگیزه بیشتر حتی 

می توانید یک کوپن پیامكی هم به آن  ها ارائه دهید.
می دانس��تید می توانید با پیامک، در س��اعات خلوت 
مش��تریان بیش��تری داش��ته باش��ید؟ اغلب کسب و 
کارها در س��اعاتی از روز مش��تریان کمت��ری دارند، 
شما می توانید با ارسال یک پیش��نهاد پیامكی تعداد 
مشتریان خود را در این ساعات افزایش دهید. پیامک 
یک وسیله ارتباط آنی است و در نتیجه بهترین رسانه 
برای رسیدن به این منظور اس��ت. شما می توانید یک 
پیش��نهاد ویژه، یک کوپن تخفیف یا یک مزیت دیگر 
را با پیامک به مش��تریان بدهید که تا زمان مشخصی 
)با توجه به س��اعات خلوت( اعتبار داشته باشد. با این  

کار، درآمد شما افزایش قابل توجهی خواهد داش��ت!
پیش��نهادات ویژه به مش��تریان با پیامک هم از دیگر 
پیشنهادهایی اس��ت که می تواند به ش��ما برای رونق 
کار و حف��ظ اصول مش��تری مداری کم��ک کند. اگر 
می خواهید برای ماش��ین های تعمیرگاه یا نمایندگی 
فروش خود یک مس��ابقه برگزار کنید یا ماشینی را به 
حراج بگذارید، بهترین کار این اس��ت که از بازاریابی 
پیامكی استفاده کنید تا مش��تریان از این پیشنهادها 
آگاه ش��وند. اطمینان داش��ته باش��ید ک��ه آن ها قدر 
این اطالع��ات را می دانن��د و در نهایت ممنون ش��ما 
خواهند بود. همچنین خوب اس��ت اگر پیش��نهاداتی 
مختص مش��ترکان پیامكی خ��ود نیز ارائ��ه دهید و 
 به این ترتیب نش��ان دهی��د که ارزش اعتم��اد آن  ها

 را می دانید.

اصول مشتری  مداری
در این  جا می خواهیم چند اصل بسیار مهم در مشتری  
مداری را یادآور ش��ویم؛ اول اینكه  هی��چ  کس مجبور 
نیست از ما خرید بكند و تحت هر شرایطی باید احترام او 
به صورت کامل رعایت شود، اولین وظیفه ما مشاور بودن 
است و دومین وظیفه فروش��نده بودن. جذب مشتری، 
بسیار راحت تر از نگهداری از مشتری و نگهداری مشتری، 
بسیار راحت تر از رضایت مشتری است. باید تا حد ممكن 
به مشتریان مثبت  نگر بود و از قضاوت آن  ها پرهیز کرد 
و هرگز با مشتریان تبعیض آمیز برخورد نكنید و با همه 
برخورد یكسانی داشته باشید. البته یادتان باشد در قول 
دادن به مش��تری بسیار دقیق باش��ید و تا حد ممكن از 
قول دادن پرهیز کنید و تحت هر شرایطی به قول خود 
وفادار باشید، همچنین مشتری قبل از این که مشتری 
باشد، یک انسان اس��ت و تمام حقوق یک انسان برای او 

پابرجا است. 

و چند نکته
یادت��ان نرود ب��زرگ  تری��ن دارایی یک کس��ب و کار، 
مشتریان آن هستند. ش��ما نیز به خوبی می دانید، یک 
کسب و کار برای به دس��ت آوردن مشتری جدید، نیرو 
و هزینه ای ۵ برابر آنكه برای حفظ مشتری قدیمی خود 
صرف می کند را متحمل می شود. به همین دلیل، حفظ 
مشتری برای تمامی کس��ب و کارها امری حیاتی است 
و برنامه های وف��اداری نیز از جمل��ه ابزارهای مدیریتی 
هستند که شما را در رس��یدن به این هدف بزرگ یاری 
می رسانند، اما به یاد داشته باشید که طراحی و اجرای 
یک برنامه وفاداری خوب، مس��تلزم یک سری بایدها و 
نبایدها است. برای اجرای برنامه هایتان احتیاجی نیست 
که پرهزینه تری��ن راه را انتخاب کنید. همیش��ه گران  
ترین ها بهترین ها نبوده  اند. ای��ن موضوع واقعیت دارد 
که بعضی از این پاداش ها و هدایای رایگان که بسیاری 
در خصوص مزایای آن  ها س��خن گفته اند، به ریالی هم 
نمی ارزند و تنها در حد حرف باقی می مانند. کمی خالق 
باشید و به تجربیات خاص و منحصر به فردی فكر کنید 
که می  توانید ب��ا کم ترین هزینه برای مش��تریان خود 
به  وجود آورید. با نگاهی ب��ه خدمات و فعالیت هایی که 
تعمیرگاه ها و نمایندگان ماشین ها در ایران به مشتریان 
خود عرضه می کنند باید گفت که می توان این نتیجه را 
گرفت که مشتری مداری یكی از حلقه های مفقوده این 
زنجیره است و آن ها باید در دنیای پررقابت امروز توجه 

ویژ ه ای به آن داشته باشند.
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 تنوع محصوالت طی سالیان اخیر در بازار خودرو کشورمان، دست خریداران 
را بیش از پیش برای خرید گزینه های موردنظر باز گذاش�ته اس�ت که البته 
س�ابقه نش�ان می دهد خودروهایی با قیمت متوس�ط بازار، معموال ازتوجه 
بیشتری برخوردار هستند. اگر بخواهیم محبوبیت خودروها را به سه دسته 
تقسیم کنیم، همیشه خودروهایی با قیمت متوسط درتمامی جوامع بیشترین 
طرفدار را دارند. درای�ن میان معموال ارزان قیمت ها ب�ه دلیل کیفیت پایین 
طرفداران کمت�ری دارند و گران قیمت ه�ا هم با وجود بهره ب�ردن ازکیفت 
باال ازلحاظ قیمت فقط درسبد خرید اقش�ار خاص قرار می گیرند. درنتیجه، 
خودروهایی با قیمت متوسط با بهره بردن از حداقل آپشن و کیفیت، همیشه 
بیشترین مشتری را دارند. این خودروها درکش�ورمان هم ازهمین وضعیت 
برخوردار هستند و خریداران بیش�تری را به خود اختصاص داده اند. دراین 
گزارش، به بررس�ی و مقایسه دو محصول ازهمین دس�ته خواهیم پرداخت. 
سمند سورن که بیش از 1۰ سال از آغاز تولیدش درایران خودرو گذشته است 
و تندر9۰ که محصول مشترک خودروسازان داخلی است. این درحالی است 
که گرانی اخیر خودرو، گریبان این دو محص�ول را هم گرفته و علی رغم این 
افزایش قیمت، ای�ن دو محصول همچنان موردتوجه خری�داران قرار دارند، 
هرچند که تندر9۰ دربحث قیمت ها فعال با افزایش بیشتری مواجه شده است 
و دربازار پرتالطم این روزها، گران تر به فروش می رسد. سمند سورن را باید 
یک خودروی ملی دانست و به همین خاطر، از بازار آن چنانی بیرون ازمرزها 
برخوردار نیست و این درحالی است که تندر9۰ دراصل محصولی خارجی به 
حساب می آید. تندر9۰ یکی از خودروهای محبوب در کالس B است که در 
اروپا، آس�یا و خاورمیانه مقبولیت و محبوبیت ویژه ای به دست آورده است. 
تندر9۰ خودرویی است که در ایران توسط شرکت رنو پارس که کنسرسیومی 
از شرکت های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو است و برای تولید تندر9۰ 
و مگان تشکیل شده  است، تولید می شود. تندر9۰ یا »داچیا لوگان«، ساخت 
شرکت رنو فرانسه است. نس�ل اول این اتومبیل از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰1۲ تولید 
شد. نسل دوم از اوایل س�ال ۲۰13 آغاز به تولید کرد. تندر9۰ توسط شرکت 

خودروسازی »داچیا« رومانی که یکی از شرکت های تابعه رنو فرانسه است، 
طراحی شده. هدف ش�رکت رنو از تولید این اتومبیل، بازاریابی و فروش در 
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچون برزیل، هندوستان، 
روس�یه و...اس�ت که در آن، مردم دارای ق�درت خرید کمتر از کش�ورهای 
توسعه یافته هستند. باتوجه به اهداف شرکت رنو برای بازاریابی و فروش در 
کشورهای کمتر توسعه یافته، طراحان باید اتومبیلی جادار، راحت، اسپورت و 
مهم تر از آن، کم هزینه طراحی کنند. رنو در طراحی تندر9۰ سعی کرده به غیر 
از انتخاب های اقتصادی، اتومبیلی با کیفیت باال و قابل اطمینان طراحی کند.

 مشخصات ظاهری
سمند سوران را می توان محصول آپدیت شده و پیش��رفته درمقایسه با سمندهای 
معمولی دانس��ت که از اواخر دهه 80 تولیدش درایران خودرو آغاز ش��د و به عنوان 
یک محصول ملی، بعد از »دنا« به عنوان پیشرفته ترین محصول داخلی این کمپانی 
خودورساز از آن نام برد. ظاهر این خودرو تقریبا همان س��مند معمولی با تغییراتی 
اندک اس��ت. دراصل ظاهر س��مند برگرفته ازیک مدل قدیمی )بی ام و( اس��ت و با 
این شرایط هم موردتوجه بازار خودرو درکشورمان اس��ت. سورن برای اولین بار در 
س��ال 87 معرفی ش��د و اگرچه چراغ های جلو و عقب آن نسبت به س��مند معمولی 
تغییرک��رده بودند، اما ای��ن تغییرات چندان جال��ب نبوده و برخی ای��ن تغییرات را 
می پس��ندیدند و برخی دیگر نه. نكته دیگر آنكه کابین این خودرو تفاوتی با سمند 
نداشت؛ اما با گذشت چند سال ایران خودرو دس��تی بر سر و روی سورن کشید و آن 
را با جلوپنجره ای متفاوت و کابین��ی کاماًل جدید به بازار عرضه ک��رد. یكی از نقاط 
قوت برجسته سورن، کابین یكدست و کاماًل هماهنگ آن بوده که به نظر برخی افراد 
حتی از دنا هم برتر به حساب می آید. در طرف دیگر، تندر90 قرار دارد که زمانی قرار 
بود جایگزین خودروهای ارزان قیمت داخلی ش��ود، اما هم اکنون به خریداران قشر 
متوسط هم دهن کجی می کند. اگرچه تندر90 از نظر طراحی بدنه و کابین چندین 
گام عقب تر از محصوالت روز و حتی برخی مدل های قدیمی کنونی در بازار کش��ور 
اس��ت، اما برای افرادی که می خواهند کمتر به تعمیرگاه س��ر بزنند، فضای کابین و 

مقایسه فنی و ظاهری سمند سورن و تندر9۰

محبوب های قشر متوسط

مـقـایـسـه
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صندوق زیادی داشته باشند و البته طراحی برای آن ها در اولویت اول نیست، تندر90 
خودرویی مناسب خواهد بود. در قسمت داخل اتاق فضای تندر90 به دور از هرگونه 
هیجان و کاماًل ساده است. در حالی که س��مند از طراحی تقریبا جدیدتری سود می 
برد که البته یكی از مشكالت سمند اندازه بزرگ داشبورد آن و همچنین ستون های 
جلو خودرو است که به علت پهن بودن، دید راننده را محدود می کند. در مورد تندر 
نیز س��بک قرارگیری راننده پش��ت فرمان هنوز جا نیافتاده و دید عقب نیز محدود 
است. از لحاظ امكانات هم سمند وضعیت بهتری دارد. به عنوان مثال تندر90 حتی 
در بهترین مدلش هم که تندر اتوماتیک اس��ت، از صندلی برق��ی برخوردار نبوده و 
پشتی صندلی با اهرم های دستی جابه جا می ش��ود. در مورد سنسور دنده عقب هم 
وضعیت به همین منوال اس��ت، س��مند آن را دارد و تندر فاقدش است. اما دربخش 
بدنه و اتاق، اغلب خودروسواران برتری را به تندر می دهند. اتاق سمند با وجود این که 
سال های گذشته به مراتب س��بک تر از مدل های اولیه و طبعا از استهالکش کاسته 
شده، هنوز هم در مقایسه با تندر وزن بیش��تری دارد. به همین دلیل در مدت زمان 
نه چندان طوالنی، جلوبندی و خصوصا درهای سمند به صدا درمی آیند و این برای 
رانندگانی که به صدای اضافه در اتاق خودرو حساس��ند، آزاردهنده اس��ت. از طرف 
دیگر، گفته می ش��ود طراحی جلوبندی و زیر تندر90 برای ج��اده و خیابان های پر 
دست انداز مناسب است و از همین رو، به این راحتی ها مثل سمند بدنه اش فرسوده و 
مستهلک نمی شود. به همین دلیل، صداهای اضافه داخل کابین نیز در تندر چنان که 
اشاره شد، از سمند کمتر اس��ت. از س��وی دیگر، ارتفاع خودرو از زمین در تندر90 
بیشتر اس��ت و این یعنی عبور از دس��ت اندازها و ناهمواری ها با این خودرو راحت تر 
انجام می ش��ود. البته بازهم ذکر این نكته ضروری اس��ت که خریداران خودروهایی 
دراین سطح، خیلی به آپشن های خاص  و ظاهری برای خودروها توجه نمی کنند و 
بیش��تر وضعیت فنی را مالک قرار می دهند، ولی درکل، هرکدام ازاین دو محصول، 
در مقایس��ه های غیرفنی ازمزایایی برخوردار هس��تند و برتری محسوسی نسبت به 

هم ندارند. 

مشخصات فنی
سورن از پیش��رانه ملی یا همان EF7 اس��تفاده می کند که از نوع 4 سیلندر 1.7 
لیتری با قدرت 11۵ اسب بخار و گش��تاور 1۵9 نیوتون متری بوده و نیروی آن از 
طریق یک گیربكس ۵ س��رعته دس��تی به چرخ های جلو منتقل می شود. در طرف 
دیگر پیش��رانه مطمئن تندر90 قرار دارد که از نوع 4 س��یلندر 1.6 لیتری بوده و 
قدرت 10۵ اس��بی و گش��تاور 140 نیوتون متری آن در کنار گیربكس ۵ سرعته 
دستی به چرخ های جلو فرستاده می ش��ود. به نظر می رسد حداقل در روی کاغذ، 
س��ورن وضعیت بهتری از نظر خروجی پیش��رانه دارد اما خب، به یاد داشته باشید 
تندر90 خودرویی سبک تر اس��ت. اگرچه قدرت و گشتاور پیش��رانه سورن بیشتر 

از تندر90 اس��ت اما اضافه وزن آن باعث می شود در بحث ش��تاب گیری پشت سر 
حریف فرانسوی رومانیایی خود قرارگیرد. ش��تاب صفر تا 100 کیلومتر در ساعت 
سورن حدود 12 ثانیه اعالم ش��ده، درحالی که تندر90 شتاب 10.2 ثانیه ای دارد. 
بد نیست نگاهی به مصرف س��وخت این دو خودرو پرطرفدار بازار ایران بیندازیم. 
ایران خودرو ادعا می کند سورن در هر صد کیلومتر به طور متوسط 7.49 لیتر بنزین 
می سوزاند که شاید اندکی خوش بینانه باشد. از طرف دیگر گفته شده تندر90 هم 
6.9 لیتر در هر صد کیلومتری را نش��ان می دهد که البته در عمل هم نش��ان داده 
خودرویی کم مصرف است. در مورد ترمز، هر دوی این خودروها مجهز به ترمزهای 
ضد قفل ABS هس��تند که در س��مند، عملكرد آن با تاخیر اندکی همراه اس��ت. 
گفته می شود این تاخیر این به دلیل قدیمی تر بودن تكنولوژی ترمز سمند است. 
در مورد دینامیک خودروها در حرکت های مارپیچ، س��مند به دلیل وزن بیش��تر 
و آیرودینامیک بهتر، عملكرد مناس��ب تری دارد و پایداری آن در مقایس��ه با تندر 
باالتر است. به همین دلیل در میان خودروس��واران ایرانی، سمند به خودرو جاده 
و مسافرت معروف اس��ت. این در حالی اس��ت که در پیچ ها و حرکت های مارپیچ، 
طراحی تندر به گونه ای اس��ت که یک ناپایداری مصنوعی به راننده القا می کند و 
درست به همین دلیل، در طراحی سیس��تم تعلیق می توان برتری را به سورن داد. 
با این حال ولی، هدایت خودرو تندر به واس��طه کالچ و گیربكس نرم، راحت تر از 
سورن است. در مس��یرهای ناهموار نیز تحت رانندگی پرفشار و سخت، تندر90 از 
سمند پیش��ی می گیرد و عملكرد بهتری ارائه می کند. در فنربندی هم دو خودرو 

تقریبا مش��ابه هم بوده با این توضیح که در قس��مت عقب برتری با تندر اس��ت.

ایمنی
یكی از مهم ترین ویژگی های هر خودرو در بحث، ایمنی آن است و از پارامترهای مهم 
برای خریداران به شمار می رود. در تندر90 از دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین 
استفاده شده اس��ت و این ویژگی در سمند سورن هم به چش��م می خورد. ذکر این 
نكته ضرروی است که برخورداری ازدو کیسه هوا درمدل های قدیمی تر سمند دیده 
نمی شد. از طرف دیگر ولی، بدنه س��مند از ورق های قطورتری استفاده می کند که 
استحكام کلی بدنه را افزایش می دهد. به طور کلی، ولی اگر از خودروسواران بپرسید،  
اغلب آنها در مباحث مربوط به ایمنی، برتری را به محصول خودروس��از فرانس��وی 
می دهند هرچند که این برتری آنچنان برجسته نیست. درکل و بعد ازبررسی تمامی 
ویژگی های این دو خودرو به مزیت هایی ازس��وی هردو محصول می رسیم و برتری 
آنچنانی را میان آن ها مش��اهده نخواهیم کرد. هردو محصول طرفداران خاص خود 
را دارند که برخی به ظاهر توجه می کنند و برخی دیگر، به مش��خصات فنی. هرچه 
هست این دو خودرو قطعا جز اولین گزینه ها برای قشر متوسط جامعه به شمار می 

روند و بیش ازیک دهه اس��ت که بازار را دراختیار گرفته اند.
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روزهای تابستانی س�ال 97 رو به پایان اس�ت و خانواده ها درصدد رفتن به 
آخرین سفرهای تابستانی هس�تند. همچنین کارشناسان رانندگی و پلیس 
های راهور م�ی گویند که بیش از 7۵ درصد س�فرهای ن�وروزی و تعطیالت 
تابستانی با خودروهای شخصی انجام می شوند، بنابراین رعایت نکات ایمنی 
این افراد در حین س�فرهای بین ش�هری می تواند جلوی بسیاری از حوادث 
جاده ای را بگیرد. اما برای داشتن س�فرهایی بهتر و با آرامش خیال باید چه 
نکاتی را رعایت کرد؟ این صفحه حاوی نکاتی به صورت مختصر و مفید از دید 

پلیس و کارشناسان است که سفرهای بهتری را برای شما رقم می زند.

شروع سفر به شادی
اولین نكته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که سفرهای تابستانی برای 
تمدد اعصاب، دیدار اقوام و آرامشی است که ممكن است در طی زندگی از دست داده 
باشید و بروز یک حادثه، تمام این اتفاقات خوش را ناگهان تبدیل به غم و اندوه و خدای 
ناکرده، ازدست دادن عزیزان می کند. به این  خاطر است که اولین نكته، رسیدن به این 
باور است که احتیاط و ایمنی برای رفاه حال بیش��تر خودمان است، حضور پلیس در 
جاده ها این کار را برای ما سهل تر می کند و سرعت باال و بستن کمربند ایمنی، صرفا 

برای جریمه نشدن، رضایت خاطر نمی آورد!

از سالمت خودرو مطمئن شوید
بازدید روغن موتور، آب رادیاتور و باتری، روغ��ن گیربكس و فرمان، فیلتر هوا و صافی 
بنزین، کابل های اتصال باتری و ... از مهم ترین نیازهای ایمنی قبل از شروع سفر است 

که باید شب قبل از مسافرت انجام شود. این چند نكته را به خاطر بسپارید:
1. چون میزان و کیفیت آب و روغن در وس�یله نقلیه بسیار مهم بوده و جنبه 
حیاتی دارد، بازدید آن ها باید روزانه و قبل از روشن کردن موتور و رانندگی 

باشد. در صورتی که میزان روغن موتور و یا آب رادیاتور عادی و کامل نباشد، 
باید حتما اندازه آن ها را به میزان اس�تاندارد آن موتور برسانید تا در هنگام 

رانندگی مشکلی به وجود نیاید. 
۲. بازدید چرخ ها، میزان باد و کیفیت الس�تیک، روان و دقیق بودن فرمان، 
کارآیی مطلوب ترمزها، وضعیت چراغ ها، تنظیم نور پایین و باالی چراغ های 
جلو و کیفیت و کمیت آب باتری انجام ش�ود تا اگر ایرادی دیده ش�د، هرچه 

سریع تر رفع شود.
3. بازدید از لنت ترمز حداکثر پس از طی مسافت ۲۰ هزار کیلومتر انجام و در 

صورت تمام شدن لنت، نسبت به تعویض آن اقدام شود.
۴. فیلتر هوا و صافی بنزین پس از مدت زمان و کارکرد معینی کثیف ش�ده و 
کارآیی خود را از دست می-دهد؛ در حالت عادی فیلتر هوا باید حداکثر هر 
پنج هزار کیلومتر تعویض و یا تمیز ش�ود و صافی بنزین هر ۲۰ هزار کیلومتر 

تعویض گردد تا بازدهی موتور مطلوب باشد. 

خوب بخوابید
اهمیت خواب در سفر را نباید نادیده گرفت. دانشمندان معتقدند بدن سالم پنج مرحله 
خواب دارد که مرحله چهارم آن بسیار مهم است. در این مرحله، بدن ما هورمون هایی 
تولید می کند که وظیفه درمان و ترمیم بافت های آسیب دیده را به عهده دارند. ساعت 
خواب استاندارد برای هر فردی 7 تا 8 ساعت است، س��اعتی که باعث می شود بدن از 
استرس ها رها شود و همین مسئله، تا حد بسیاری از تصادفات جلوگیری کند. آمار نشان 
می دهد بسیاری از تصادفات جاده ای به خاطر خواب آلودگی رخ می دهد. نكته دیگر 
این است که در صورتی که در هنگام رانندگی احساس کردید خواب آلود هستید، حتما 
ماشین را چند لحظه خاموش کنید و استراحت کنید. این کار، هم به سالمت شما و هم 

سرنشینان کمک بسیاری می کند.

گـزارش

نکاتی درباره ایمنی بیشتر سفر در آخرین روزهای تابستان

تو برو، سفر سالمت...
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برنامه داشته باشید
سفر خود را برنامه ریزی کنید و اگر سفر شما به گونه ای است که مسیر طوالنی را باید 
در جاده باشید، از قبل برای استراحت خود در بین راه برنامه داشته باشید. به ویژه اگر به 
غیر از نوزاد، فرزند دیگری دارید حتما سعی کنید در بین راه توقف کنید، زیرا کودکان 
بعد از مدتی که در خودرو باشند، بهانه گیر و خس��ته می شوند که در این صورت می 

خواهند کمربند ایمنی خود را باز کنند یا در خودرو حرکت کنند.

کمربند، لطفا!
بستن کمربند ایمنی از آغاز سفر ضروری اس��ت. برای بستن کمربند صبر نكنید تا به 
بزرگراه یا پلیس راه برسید. بالفاصله پس از نشستن روی صندلی کمربند خود را ببندید 
و اگر روی صندلی جلو نشسته اید، تا جای ممكن صندلی را از داشبورد دور کنید. این 
نكته را به کودکان خود هم گوشزد کنید. قس��مت باالیی کمربند ایمنی باید از میان 
سینه شما رد شود و روی شكم تان نباشد، تكه پایینی هم باید زیر شكم و روی ران قرار 
گیرد. توجه داشته باشید که کمربند را به وسیله گیره باز نگه ندارید و اگر کمربند اذیت 
تان می کند، سعی کنید با جابه جا کردن صندلی، از فشار کمربند بكاهید. می توانید با 
جابه جا کردن محل خروجی سیار کمربند، وضعیت آن را برای خودتان مناسب کنید.

مراقب نوزاد و یا کودکان باشید
مهم ترین نكته ای که باید رعایت کنید، امنیت نوزاد در خودرو است. لطفا از درآغوش  
گرفتن نوزاد در اتوموبیل در حال حرکت خودداری کنید. زیرا حتی اگر 
شما کمربند ایمنی خود را بسته باشید، ترمز ناگهانی می تواند 
شما را شوکه کند و نوزاد اولین کسی خواهد بود که آسیب می 
بیند. نوزاد را در صندلی مخصوص ماشین روی صندلی عقب 
خودرو قرار دهید و از محكم بودن کمربند ایمنی صندلی عقب 
خودرو مطمئن ش��وید. با خود جعبه کمک های اولیه همراه 
داشته باشید و گوشی خود را قبل از حرکت حتما شارژ کنید یا 
از شارژر خودرو استفاده کنید تا در صورت نیاز، فوری بتوانید 

تماس بگیرید و درخواست کمک کنید.

غذای سالم همراه داشته باشید
ش��اید جاده جایی  اس��ت که عادت های س��الم در آن ها معموالً به فراموشی سپرده 
می ش��وند و فس��ت فود و غذاهای چرب به برنام��ه غذاییمان راه پی��دا می کنند. اگر 
سالمتی برایتان مهم است، حداقل در هنگام رفتن به سفر، ساندویچ های سالم، میوه و 
سبزیجات، آجیل و دانه های ساده و آب کافی به همراه داشته باشید. مسئله ای که باعث 

می شود در دام غذاهای ناسالم نیفتیم. به این چند نكته هم توجه کنید:
1. در سفر همیشه بطری آب همراه داشته باشیم. یک فرد سالم باید هر ساعت 
یک استکان آب بنوشد و حتما توجه کنید یا بطری آب را خودتان از شیرهای 

آب آشامیدنی پر کنید و یا آب معدنی بخرید.
۲. تا حد ممکن از رستوران هایی که نمی شناسید، خرید نکنید. قبل از سفر 
درباره رستوران هایی که می توان در آن ها غذاهای سالمی خورد تحقیق کنید 
تا از روی ناچاری مجبور نشوید سراغ فست فود و غذاهای حجیم بروید. شما 
مجبور نیستید حتما در رستوران غذا بخورید و می توانید با خرید سبزیجات 
و مواد الزم از سوپرمارکت و فروش�گاه، خودتان دست به کار آشپزی شوید. 
به این توجه کنید که مسمومیت در س�فر از بدترین اتفاق هایی است که می 

تواند سفر شما را به بدترین خاطره تبدیل کند.

دو نکته مهم در فصل گرما
گرما زدگی: اگر خودرو شما سیس��تم تهویه مطبوع یا کولر نداشته باشد، ممكن است 
در تابستان دچار گرمازدگی شوید. درصورتی  که هنگام تابستان سفر می کنید و مدت 
زیادی در خودرو می مانید، بهتر است نكاتی را برای جلوگیری از گرمازدگی و ازدست 
دادن آب بدن رعایت کنید. از جمله این نكات می توان به نوشیدن آب کافی، پوشیدن 

لباس خنک و باز گذاشتن پنجره ها برای جریان داشتن هوا اشاره کرد.
حالت تهوع و ماش��ین زدگی: بس��یاری از 
افراد هنگام سفر با خودرو در پیچ  و 
تاب جاده، حالت تهوع 
می کنند.  پی��دا 
این حالت تهوع 

را در اصطالح ماش��ین زدگی می گویند. بهتر است برای رفع این مشكل با پزشک خود 
مشورت کنید و از مصرف خودس��رانه قرص های ضدتهوع که به قرص ماشین شهرت 

دارد پرهیز کنید.

پیشگیری از سرقت خودرو
شاید برای خیلی ها پیش آمده باشد که در سفر ماشینشان به سرقت رفته باشد، آماری 
که متاس��فانه کم هم نیست. س��رهنگ »علی قاس��م پور« در این خصوص می گوید: 
سارقان در بیش��تر موارد در کمین خودروهایی می نش��ینند که صاحبان آن ها بدون 
رعایت نكات ایمن��ی، خودروهای خود را در مكانی پارک می کنند که س��ارقان از این 
فرصت استفاده کرده و با ش��گردهای خاص خود لوازم داخل خودرو و در مواقعی خود 
خودرو را سرقت می کنند. اکثرسرقت ها مربوط به خودروهایی است که فاقد سیستم 
ضدسرقت هس��تند، هرچه ضریب ایمنی خودرو افزایش یابد، به همان میزان ضریب 

سرقت آن کاهش خواهد یافت. 
 برای جلوگیری از این اتفاق به این چند نکته توجه داشته باشید:

1. مجهز بودن خودرو به لوازم ایمنی و پارک خودرو درمحل های امن.
۲. برای تعمیر خودرو، آن را نزد تعمیرگاه مطمئن ببرید و هرگز سوئیچ خودرو 

را در اختیار افراد نامطمئن نگذارید.
3. به جای قراردادن اثاثیه روی باربن�د، آن ها را درون صندوق عقب خودرو 

قرار دهید.
۴. هرگز خودرو خود را در اماکن خلوت و تاریک پارک نکنید.

۵. حین گردش و تفریح، خودرو خود را در مکانی امن و در صورت امکان، در 
پارکینگ های عمومی و مطمئن پارک کنید.

6. اگر خودرو را به علت نقص فنی هل می دهی�د، اجازه ندهید افراد غریبه و 
ناشناس پشت فرمان بنشینند.

7. هنگام تصادف یا نزاع هایی که احتمال س�اختگی بودن آن ها وجود دارد، 
مراقب خودرو خود باشید.

این چند نکته را فراموش نکنید:
1. به همراه داشتن جعبه کمک های اولیه و داروهای موردنیاز و دفترچه بیمه 
از نیازهای یک س�فر ایمن اس�ت. به قوانین راهنمایی و رانندگی هم احترام 

بگذارید.
۲. در حین رانندگی از داروهایی که باعث خواب آلودگی می شوند، خودداری 

کنید.
3. در طول سفر و جاده ها، فاصله ایمنی را از سایر وسایل نقلیه رعایت کرده 

و نسبت به آنچه رانندگان دیگر ممکن است انجام دهند، هوشیار باشید.
۴. چنانچه اتومبیل شما در جاده خراب یا دچار س�انحه شد، 1۵۰ متر قبل از 
موقعیت حادثه، مثلث عالم�ت خطر را قرار دهید)این فاصل�ه در بزرگراه ها 
3۰۰ متر و در پیچ ها ۲۰۰ متر اس�ت(و اگر مثلث احتیاط را به همراه نداشتید، 
می توانید از ابزارهای دیگر هش�دار دهنده و از س�رویس های امداد خودرو 

کمک بخواهید.
۵. در هنگام بروز تصادف�ات جاده ای، وس�یله نقلیه ت�ان را در محل ایمن و 
قابل رویت پارک ک�رده ت�ا از تصادفات دیگر جلوگیری ش�ود، پ�س از آن، 

چراغ های چشمک زن )خطر( را جهت اطالع سایر رانندگان روشن کنید.
6. چنانچه پس از تصادف، نیاز به حمل وسیله نقلیه شما به تعمیرگاه بود، کلیه 

وسایل باارزش خود را برداشته و درهای آن را قفل کنید.

عدد بازی
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هر33 دقیقه یک نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهد.

بیش از 4 میلیون
تا پایان سال 9۵ نیز بیش از ۴ میلیون و ۵91 هزار و 3۰7 نفر در سوانح جاده ای 

و ترافیکی مجروح، مصدوم و معلول شدند.

43
بر اساس آمار پزشکی قانونی، روزانه قریب به ۴3 نفر در تصادفات جان خود 

را از دست می دهند؛ ۵۰ درصد سر صحنه و ۵۰ درصد بعد از صحنه تصادف.



مجله تخصصی خودرو40

  12 شهریور ماه 97

هر کدام از برندهای مش�هور دنیا ش�عارهای تبلیغاتی دارند، شعارهای 
جذاب و مشتری پسند و به یادماندنی که در خاطره ها باقی می مانند. این 
شعارها شامل یک عبارت یا مجموعه ای از کلمات هستند که در کنار هم 
قرار می گیرند  تا محصول یک ش�رکت را معرفی کنند. این شعارها باید 
کوتاه اما تاثیرگذار باش�ند. از س�وی دیگر در ذهن مخاطب پایدار باقی 
بمانند. ش�عارها در واقع پیام کلیدی هر شرکت را در ذهن مشتری حک 
می کند، به طوری که اگر مش�تری تبلیغات یک شرکت را فراموش کند، 
ش�عار آن را به یاد بیاورد. در این گزارش نگاه کوتاه�ی داریم به برترین 
ش�عارهای تبلیغاتی در حوزه خ�ودرو و تاثیرگذاری هر ی�ک از آن ها را 

بررس�ی کرده ایم. 

]BMW]؛]نهایِت]یک]خودرو]]]
 BMW نخستین ش��رکتی که می خواهیم درباره آن صحبت کنیم، شرکت آلمانی
است. ش��عار این ش��رکت آلمانی در کش��ور آمریكا »نهایت یک خودرو« است که با 
استفاده از راهكارهایی مانند شناخت بازارهای مختلف، درجه بندی مشتریان، حفظ 
موقعیت و نام تجاری خود، سعی در شناساندن هرچه  بهتر محصوالت خود در میان 
دیگر رقبا دارد. این شعار، اولین بار در دهه  1970 میالدی توسط یک آژانس تبلیغاتی 
نه چندان مشهور ساخته ش��د و هدف آن، نش��ان دادن توان و قدرت فوق العاده   این 
ماشین ها و ارزش  آن ها برای پرداخت هزینه  باالی آن است. اما یكی از استراتژی های 
مهم برند بی ام و در زمینه بازاریابی محصوالتش، داشتن نام تجاری قدرتمند است، به 
گونه ای که این استراتژی پایه و اساس موفقیت این گروه تولیدی را تضمین می کند. 
دیگر شعارهای این کمپانی عبارت اند از »لذت رانندگی محض« و »نهایت رانندگی« 
که نش��ان دهنده تالش بی وقفه این گروه تولیدی برای ارائه محصوالتی باکیفیت و 

مشتری محور است که تمرکز اصلی آن بر قابلیت های رانندگی قرار داده شده است.

آئودی؛]]پیشرفت]به]وسیله]]فناوری]]]
»پیشرفت به وسیله فناوری« این ش��عار اصلی شرکت خودروسازی آئودی از سال 
1971 است. این شعار همه جا، البته غیر از ایاالت متحده  آمریكا استفاده می شود 
و در ایاالت متحده این شرکت از ش��عار »حقیقت در مهندسی« استفاده می کند. 
اولین نسل آئودی 80 س��ری B1 یک سال بعد از انتشار این ش��عار یعنی در سال 
1972، روانه  بازار شد. این ماش��ین جدید، با همه  ویژگی های نو و منحصربه فردی 
که داشت، بازتابی فوق العاده از این ش��عار تبلیغاتی بود. در همین دهه  1970 بود 
که آئودی خود را به عنوان یک خودروس��از خالق مطرح کرد؛ خالقیت هایی چون 
موتور پنج سیلندر، اس��تفاده از توربو ش��ارژر و چهار چرخ محرک  در سال 1980 
و هنوز هم ش��اهد خالقیت های این ش��رکت در تولید انواع خودرو هس��تیم. این 
شرکت یک برند اتومبیل سازی معتبر اس��ت که نه تنها می خواهد الکچری باشد، 
بلكه همیشه فوق العاده کاربردی، ایمن و پیش��رو بودن در تكنولوژی خود را اثبات 
کرده اس��ت. این شرکت همیش��ه عاش��ق تبلیغات تلویزیونی بوده است و در سال 
طالیی 2010 رشد فروش آن 12٫۵% بوده است. تبلیغات تلویزیونی به نام »پلیس 
سبز« با بازی »جیسون اس��تاتهام« یادآور تعقیب و گریزها در فیلم »پدرخوانده« 
بود. آئودی همیش��ه با مردم همذات پنداری می کند. تبلیغاتی که اخیراً برای دفاع 
از حقوق زنان و برابری آن ها معرفی ش��د و ش��رکت درآن اعالم کرد که در شرکت 
خود به زنان برابر مردان حقوق می دهد. از مهم ترین طرح های آئودی حضور مؤثر 
در شبكه های اجتماعی است. ش��بكه های اجتماعی آئودی مدام با اخبار و تصاویر 
جذاب به روز می شوند و آئودی در اینستاگرام خود مردم را تشویق به طبیعت گردی 
می کند و باکمال هوشمندی با اینستاگرام هم افزایی می کند. این شرکت با کمک 
آژانس تبلیغاتی در کشور سوئد، یک سایت کوچک راه انداخت که در آن عكس هایی 
که مردم به مناطق بكر س��وئد می رفتند را جمع آوری کرد و بر اس��اس تعداد سفر 
رتبه بندی کرد و با ابتكار جالب و با هشتگ #Catchtheunseen  مردم را تشویق 

مروری بر شعارهای تبلیغاتی برترین خودروسازان دنیا

شعارهایی که به خوبی 
شنیده می شوند

گـزارش
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به مناطق کمتر دیده شده می کرد. پس از آپلود کردن 
عكسی با این هشتگ و همچنین اشاره کردن به برند 
آئ��ودی به ص��ورت @AudiSweden در توضیح 
تصویر، این الگوریتم قادر به پیدا کردن نزدیک ترین 
عكس تگ شده به آن تش��خیص فاصله از آن منطقه 
می کرد. برنده این مسابقه شخصی بود که عكس را از 
دورترین فاصله تهیه می کرد و اقدام به انتش��ار با این 
هشتگ کرد. این کمپین فوق العاده یكی از بزرگ ترین 
کمپین های تاریخ در شبكه های اجتماعی محسوب 
می ش��ود، زیرا آئودی توانس��ت با پنج میلیون کاربر 

اینستاگرام ارتباط برقرار کند.

یک]کل]کل]جذاب]]]
حاال که درباره دو ش��رکت آئودی و ب��ی ام و صحبت 
کردیم، خوب است اش��اره ای به جنگ های تبلیغاتی 
این دو برند مش��هور هم داشته باش��یم، جنگ های 
تبلیغاتی که همیش��ه موردتوجه بسیاری از رسانه ها 
بوده اس��ت. این جنگ تبلیغاتی از جایی ش��روع شد 
که آئودی به یكی از ش��عارهای تبلیغاتی که بر روی 
بیلبوردهای بی ام و نوشته شده بود پاسخ داد و تالش 
کرد برتری خود را نه تنها در جاده، بلكه در تبلیغات 
نیز به رخ بی ام و بكش��د. اکنون با گذش��ت نزدیک به 
یک دهه به نظر می رسد که این دو خودروساز آلمانی 
بار دیگر به کمک بیلبورد ه��ای تبلیغاتی رجزخوانی 
کرده و ب��ه قول معروف برای یكدیگر ش��اخ و ش��انه 

می کش��ند. این بار اما برخالف گذشته شروع کننده 
این نبرد تبلیغاتی بی ام و بوده اس��ت. این برند لوکس 
آلمانی با قرار دادن یک بیلب��ورد تبلیغاتی بزرگ در 
نزدیكی نمایندگی رسمی آئودی و دیگر کمپانی های 
خودروس��ازی مثل گروه خودروسازی فولكس واگن 
قصد داشته است یک نبرد س��ریالی دیگر را تدارک 
ببیند. بر روی ای��ن بیلبورد با حروف بزرگ نوش��ته 
شده اس��ت که »هیچ وقت برای تغییر دیر نیست«. 
س��فارش دهندگان این بنر تبلیغاتی قصد داشته اند 
خری��داران محصوالت ای��ن کمپانی ه��ا به خصوص 
کمپانی آئودی را از تصمیم خود منصرف کنند. چند 
روز بعد، آئودی نس��بت به این موضوع واکنش نشان 
داد و با قرار دادن یک بیلبورد بزرگتر در فاصله کمی 
دورتر از بیلبورد اولی رجزخوانی بی ام و را به زیبایی 
پاس��خ داد. آئودی بر روی تابل��وی تبلیغاتی خود از 
خالقیت خاصی استفاده کرده و لوگوی این کمپانی 
را با عبارت LOL ترکیب کرده است. این عبارت در 
زبان انگلیسی عموما برای نشان  دادن خنده زیاد به 
کار برده می شود. بر روی این بیلبورد، به غیراز کلمه 

LOOOOL  ب��ا حروف بزرگ 
نوش��ته ش��ده ما هرگز برندی را 
که پیروز است، تغییر نمی دهیم.

بنز؛]یا]بهترین]یا]هیچی!]]]
»ی��ا بهترین ی��ا هیچ��ی« این 
شعار ش��عار ش��رکت بنز است. 
در فهرس��تی که اخیرا در سایت 
یاه��و از باارزش تری��ن برندهای 
دنیا منتشر ش��ده، برند شرکت 
مرس��دس بنز در رتبه دهم دنیا 
ق��راردارد. ای��ن جمل��ه کوتاه و 
مفید یک ش��عار تبلیغی خالقانه 
است که با یک دریایی از اعتماد 

و اطمین��ان نظر مش��تری را به خود ج��ذب و جلب 
می کند. در این ش��عار و تبلیغ، ش��ما هیچ رگه ای از 
شک و تردید نمی بینید، زیرا فنی و حرفه ای ساخته 
شده است. کارشناسان معتقدند که یكی از بیشترین 
تصادفاتی که با خ��ودروی پراید رخ می دهد، در عین 
اینكه اغلب شدت تصادف نیس��ت که سرنشین را به 
کشتن می دهد، بلكه قطعات خودرو هستند که باعث 

زخمی شدن و شدت جراحات سانحه می شوند. 
از س��وی دیگر مرس��دس بن��ز تیزره��ای تبلیغاتی 
متعددی درباره محصوالت جدید خود از جمله مدل 
کالس CLA  کرده بود، در تیزر تبلیغاتی مرسدس 
بنز بجای ص��رف هزینه زی��اد در س��اخت محیط و 
جلوه های ویژه، تمرکز بر ایده پ��ردازی برای نمایش 
ویژگی های خودرو جدید کالس س��ری CLA شده 
بود. این تیزر تبلیغاتی دو بازیگر داش��ت؛ خودردوی 

مرسدس بنز CLA و البته یک گربه!
در این تبلیغ گربه ای روی خودرو خوابیده است، باد 
مالیمی به گربه می خورد، با ادامۀ این باد، گربه روی 
ماشین حرکت می کند و در نهایت از پشت خودرو به 
پائین می افتد! ش��عار تبلیغاتی ارائه شده در این تیزر 
تبلیغات��ی »آیرودینامیک ترین خودرو تولید ش��ده 
 The World’s most aerodynamic   دنی��ا
production car. « است و در تیزر تبلیغاتی بنز 

هم تمرکز روی نمای��ش آیرودینامیک بودن خودرو 
کالس CLA  اس��ت. آیرودینامی��ک ی��ا هواپویش، 
ش��اخه ای از دینامی��ک گازه��ا و در حال��ت کلی تر 
دینامیک سیاالت است که به بررسی رفتار جریان هوا 
و اثر آن بر اجس��ام متحرک می پردازد. در مهندسی 
خودرو، از آیرودینامیک برای طراح��ی بدنه خودرو 

استفاده می شود تا نیروی پسای خودرو کم شود.

هوندا؛]خدمات]متفاوت]به]مشتری]]]
هوندا، شرکت خودروسازی ژاپنی و چندملیتی است 
که در زمینه تولید موتور اتومبیل و موتورس��یكلت 
فعالیت می کند. مش��هورترین ش��عارهای تبلیغاتی 
این شرکت بیشتر در این سه مورد خالصه می شود؛ 
»مشتری همیشه پادشاه اس��ت«، »متفاوت بودن، 
مش��تری س��االری، خدمات خوب« و »خدمات را 
پیش از فروش باید آغاز کرد«. این ش��رکت فعالیت 
تبلیغاتی محدودی را در س��ال 19۵9 با آگهی های 
کوچک در مجالت وی��ژه خرید و فروش درج ش��د 
آغاز کرد. فلس��فه ی هون��دا بر آن بود ک��ه خدمات 
خوب، کلید موفقیت درازمدت 
اس��ت. ش��رکت هوندا چش��م 
انداز خ��ود را در ش��عارهایش 
عنوان می کند ک��ه جامعه در 
اثر رهب��ری اجتماع��ی هوندا 
بهتر خواهد شد و در این زمینه 
مأموری��ت خود را ش��امل رفاه 
و غنای اجتماع��ی، اقتصادی 
و آموزش��ی جوام��ع از طریق 
مش��ارکت ف��ردی و همكاری 

جمعی می داند. 
همچنین خوب اس��ت بدانید 
در سال 1963 یک دانشجوی 
دوره کارشناس��ی دانش��گاه 
یو.س��ی.ال.ای. آمریكا که دروس مرب��وط به آگهی 
و تبلیغات را می گذراند، ب��رای انجام تكالیف درس 
طراحی یک آگهی را برای موتورهای هوندا به استاد 
خود پیشنهاد کرد که مورد قبول او قرار گرفت. پیام 
تبلیغاتی این دانشجو این بود: »شما شریف ترین و 
بهترین افراد را بر روی موتورهای هوندا می بینید.«

اس��تاد که از پیام تبلیغاتی شاگردش خوشش آمده 
بود، او را تشویق کرد تا طرح خود را به شرکت های 
تبلیغاتی پیش��نهاد کند. آن دانش��جو در ش��رکت 
تبلیغاتی که با هون��دا همكاری می کرد، دوس��تی 
داش��ت. این ش��رکت به ش��رط آن که دانشجو فكر 
خود را مطلقا با کس��ی در میان نگ��ذارد، طرح او را 
خرید و متعاقبا سعی کرد حق استفاده از آن عبارت 
تبلیغات��ی را ب��ه هوندا بفروش��د. بین اعض��ای تیم 
مدیریت هوندای آمریكا که در س��ال 1963 به پنج 
نفر افزایش یافته بود، در مورد رد یا قبول آن آگهی 
تبلیغاتی سخت اختالف افتاد. مدیر فروش باالخره 
دیگران را وادار به تمكین کرد و پیام پذیرفته ش��د. 
پیام تبلیغاتی »ش��ریف ترین مردم« اعجاز خود را 
کرد و بر افزایش روند فروش موتورهای هوندا تاثیر 
حیرت آوری گذاشت، به طوری که یک سال بعد از 
هر دو موت��وری که در آمریكا به فروش می رس��ید، 

یكی از آن ها هوندا بود.

شعارها در واقع پیام کلیدی 
هر شرکت را در ذهن مشتری 
حک می کند، به طوری که اگر 
مشتری تبلیغات یک شرکت 
را فراموش کند، شعار آن را به 

یاد بیاورد.
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اسامی برندگان جدول شماره 1۲
حامد یعقوبی شماره پرسنلی ۴6۲1

ساسان گودرزی   شماره پرسنلی 33۰۴
سمیرا انصاری   شماره پرسنلی 1۵۰۵

راز صنعت در هر ش��ماره با برگزاری مس��ابقه پیامكی 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 پیامكی راز صنعت شرکت کنید. 

لطفا حتما شماره پرسنلی خود را به همراه رمز جدول ارسال کنید.
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کارت هدیه 
۲۰۰ هزار 

تومانی

پاسخ جدول شماره 12 :

رمز جدول شماره 12 :
گرند پری
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