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از آغاز پیدایش، بشــر 
همواره به دنبال ابداع و 
به کارگیری تجهیزاتی 
برای تســهیل زندگی 
خود بوده کــه در این 
میان وســیله ای برای 
جابه جایی سریع و راحت 
از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. تالش های بشر در 
قرون مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال 1509 میالدی 
لئوناردو داوینچی طرحــی از موتوری احتراق داخلی را 
ارائه کرد. هرچند وی هیچ گاه نتوانست طرح خود را به 

مرحله اجرا درآورد.
درسال 1672 اولین موتوری که قادر به ایجاد نیرو برای 
حرکت بود توسط کریســتیان هویگنس ساخته شد. 
دنیس پاپن اولین موتور بخار را در سال 1687 آزمایش 
کرد که بر پایه این موتور اولین اتومبیل که با موتور بخار 

حرکت می کرد در سال 1769 اختراع شد.
در سال 1883 مهندس آلمانی نیکوالس اتو موفق شد 
سیکل چهار زمانه ای را اختراع کند که مبنای موتورهای 
درون ســوز امروزی شــد؛ بر این مبنا نیز اولین موتور 
به معنای امروزی آن توسط گوتلیپ دایملر و ویلیام می باخ 
تولید شد. در نهایت دو سال بعد یعنی در سال 1885 کارل 
بنز اولین اتومبیل جهان که سه چرخ داشت را اختراع کرد 
و عصر خودرو و جابه جایی انسان و کاال با خودرو آغاز شد.

طی گذشت سیزده دهه از اختراع خودرو پیشرفت های 
مهمی در صنعت خودرو رخ داده که از جمله آنها می توان 
به اختراع تایــر در دهه 1890 ؛ اســتارتر برقی در دهه 
1910؛ سیستم تهویه مطبوع در دهه 1940؛ سیستم 
کروز کنتــرل در دهه 1950؛ کمربنــد ایمنی در دهه 
1960؛ ترمز ضد قفل در دهه 1980 و سیستم رهیاب 
ماهواره ای)GPS( در دهه اول قرن حاضر اشاره کرد، اما در 
تمام این سال ها صنعت خودرو بر دو فرض خدشه ناپذیر 

استوار بود:
نیروی محرکــه الزم از طریق موتور احتــراق داخلی و 

سوخت های فسیلی تامین خواهد شد.
کنترل نهایی وسیله نقلیه به عهده انسان بوده، هرچند 
ممکن است تجهیزات جانبی در این راه کمک انسان باشد.

اما اکنون  با ابدعات جدیدی که ذیــال به آنها خواهیم 
پرداخت هــر دو اصل فوق دیگر موضوعیت نداشــته و 
به نوعی شاهد تغییر پارادایم در صنعت خودرو هستیم، 
به طوری که تحوالت عظیمی در این صنعت شروع شده و 
طی سال های آینده چهره خودروها، وسعت کاربری آنها 

و حتی چهره شهرهای ما را دچار دگرگونی خواهد کرد.
ایده استفاده از نیروی الکتریستیه به عنوان نیروی پیشران 
خودرو به عوض موتور درون ســوز ایــده ای قدیمی بود 
به طوری که اولین خودروهای الکتریکی در اواخر قرن 19 
و اوایل قرن 20 تولید شد. در آن زمان خودروهای برقی 
سروصدای کمتری داشتند و عملکردشان برای راننده 
ساده تر بود. اوج موفقیت خودروهای برقی در سال1912 
بود ولی در دهــه 1920 تولید انبوه خودروهای بنزینی 
توسط هنری فورد سبب شد خودروهای بنزینی به مراتب 
ارزان تر شود به عالوه اختراع استارتر به جای هندل و دیگر 
پیشرفت ها در حوزه خودروهای بنزینی باعث شد اقبال 

عمومی به خودروهای برقی کم شــده به طوری که در 
حوالی سال1935 خودروهای برقی دیگر چندان مورد 

اقبال نبودند.
در دهه های بعدی کمپانی های خودروســاز ایده کنار 
گذاشتن موتورهای درون سوز را دنبال کردند ولی چندان 
موفقیت تجاری در این راه کســب نشــد. در خصوص 
خودروهای برقی عمده ترین محدودیت ها عبارت بودند 
از سرعت کم، مسافت پیمایش کم با هر بار شارژ باتری 
و محدویت هایی در طراحی؛ امــا در دهه 1990 قوانین 
جهانی جدی ای که برای کاهش گازهای گلخانه ای وضع 
شد خودروسازان را وادار کرد تا بیشتر از قبل روی حذف 
موتورهای درون سوز کار کنند تا اینکه شرکت تسال در 
سال 2006 برنامه ای برای تولید خودرویی که با هر بار 
شارژ قادر بود 200 مایل را طی کند ارائه کرد. این موفقیتی 
چشم گیر بود و دیگر خودروسازان را هم وارد عرصه رقابت 
کرد به طوری که همه خودروســازان برتر دنیا برنامه ای 
مدون و عملیاتی برای تولید خودروهای الکتریکی ارائه 
کردند. برای مثال رنو اعالم کرده که تا سال2022 نیمی 

از خودروهای تولیدی شان برقی یا هیبریدی خواهد بود.
به عبارت دیگر می توان گفت عمر موتورهای درون سوز 
به سر آمده و در آینده ای نزدیک استفاده از آنها به طور 
کلی منسوخ خواهد شد. در این ارتباط نروژ اعالم کرده 
که از سال 2025 دیگر خودرو با موتور احتراق داخلی در 
این کشور پالک نخواهد شد. به زودی مالکان خودروهای 
برقی می توانند خودروهای خود را در منزل یا محیط 
کار با برق 220 ولت در مدت شــش یا هشت ساعت 
)و احتماال در هنگامیکه خواب هستند( شارژ کنند و 
تالش هایی هم از سوی شــرکت های نوآور برای ابداع 
سیستم های شارژ وایرلس در جریان است تا به سهولت 
و با سرعت بیشتری شارژ اتومبیل های برقی را به انجام 
برســانند. همه اینها یعنی اینکه به زودی خودروها با 
موتورهای درون ســوز به تاریخ پیوسته و به موزه های 

صنعتی منتتقل خواهند شد.
اصل دوم در صنعت خودرو که همانا لزوم ناوبری خودرو 
توسط انســان بود نیز اخیرا مورد ســوال واقع شده و 

تالش های بی وقفه ای برای حذف انسان از کنترل وسیله 
نقلیه در حال انجام اســت. در دهه های گذشته تالش 
طراحان و مهندسان صنعت خودرو همواره در راستای 
کمک به راننده خودرو در هدایت راحت تر و ایمن وسیله 
نقلیه بوده است. در این ارتباط ابداع گیربکس اتوماتیک، 
سیستم ترمز ضد قفل و سیستم اتو کروز را می توان نام 
برد اما به هرحال حضور هوش انسانی در ناوبری همچنان 

مورد تاکید بود.
      جالب اینکه تاریخچه خودران ها نیز از لئوناردو داوینچی 
شروع می شــود. داوینچی ســبدی طراحی کرده بود 
که بدون نیاز به هــل دادن حرکت می کــرد. در قرون 
متمادی تالش های زیادی برای اختراع وســیله ای که 
خودران باشد ادامه یافت تا اینکه با توسعه کاربری رایانه 
در صنعت این امر امروزه به میزان زیادی محقق شــده 
اســت. امروزه خودروهای بدون راننده مربوط به آینده 
نیستند و شرکت هایی نظیر مرسدس بنز، بی ام و، تسال 
و تویوتا مدل های مختلفی از آنها را به بازار عرضه خواهند 
کرد. عالوه بر خودروســازان شرکت های تکنولوژی هم 
سعی دارند در عرصه خودران ها پیشــرو باشند. اخیرا 
شرکت گوگل اعالم کرده که به زودی نمونه اولیه ای را در 

جاده های کالیفرنیا آزمایش خواهد کرد.
براســاس پیش بینی ها تا پایان ســال 2020 شــاهد 
حضور اتومبیل های خــودران در جاده ها خواهیم بود. 
گفته می شود متولدان سال 2017 دیگر نیازی به اخذ 
گواهینامه نخواهند داشت، چراکه تا زمان رسیدنشان 
به سن رانندگی  اتومبیل های خودران به طور کامل جای 
خودروهای معمولی را خواهند گرفت! البته تا آن زمان 
الزم است هزینه های تولید این خودروها کاهش یافته 
و درضمن قوانین و مقررات ویژه تردد این خودروها نیز 

تدوین و همگانی شود. 
حال باتوجه به این تغییرات عمده سوال اساسی که باید از 

خود بپرسیم این  است که:
ما در کجــای آینــده صنعت خــودرو قــرار داریم و 
استراتژی های توسعه ای خود را بایستی بر چه مبناهایی 

استوار کنیم؟

آینده صنعت خودرو، تغییر پارادایم 

محمدرضابیگمحمدی
مدیرفروشآذرآبادگان

مادپارتارس

سرمقاله
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پــرونــده راز صـنـعـت
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نمایشگاه

توجه بهمن ديزل و سيبا موتور به تمام نيازهاي حمل و نقل عمومي و خدمات شهري

آخرین تكنولوژي ها زیر سقف 
نمایشگاه حمل ونقل

سوم تا ششــم دي ماه 
امســال،  پانزدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللی 
حمل و نقــل عمومی و 
خدمات شهری برگزار 
شد. نمایشگاهي که میزبان شرکت هاي داخلي و خارجي  
بسیاري بود تا جدیدترین محصوالت خود را براي مخاطبان 
به نمایش بگذارند. آخرین تکنولوژي هاي شــرکت هاي 
سازنده تجهیزات و خودروهاي شبکه حمل و نقل عمومي 
براي پانزدهمین ســال زیر یک ســقف جمع شدند تا 
سیاســتمداران و تصمیم گیران حوزه شهري،  بدانند در 
ایران چه تجهیزات و امکاناتي وجود داشــته و از توانایي 
شرکت هاي داخلي و خارجي براي بهبود شبکه حمل و نقل 
عمومي استفاده کنند. شبکه اي که مدام صحبت از فرسوده 
بودنش به میان است و مدیران محیط زیست کشور آن را 

متهم ردیف اول آلودگي هوا مي دانند.  
علي اعتدالي،  رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری، درباره 
اهداف این دوره از نمایشگاه مي گوید:  » حمایت از تولید 
ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی محور اصلی برگزاری این 
نمایشــگاه بود. نمایشــگاه حمل و نقل عمومی با هدف 
رقابت پذیــری تولیدات ملی، تحقق اقتصــاد مقاومتی، 
هم افزایی توان داخلی و عرضه توانمندی های رقابت پذیر 

کشور برگزار شد.«
او افزود: » انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز و کارآمد به 
کشور در راستای رشد کیفی و کمی محصوالت داخلی، 

توســعه صادرات غیرنفتی، ایجاد ظرفیت های جدید در 
بخش تولید رقابتی، آشنایی با الگوهای موفق جهانی در 
عرصه حمل و نقل و کاال و مسافر، فراهم نمودن زمینه های 
الزم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی، 
بهبود وضعیت محیط زیست در کالن شهر ها و بهینه سازی 
مصرف سوخت کشور از دیگر اهداف برگزاری پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری 

بود.«
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل عمومی 
و خدمــات در دو بخش حمل و نقل و خدمات شــهری 
برگزار شــد و در آن انواع خودروها و وسایل حمل و نقل 
عمومی، خودرو های سنگین و نیمه سنگین، خودروهای 
مخصــوص، خودروهای پاک، وســایل نقلیــه برقی و 
هیبریدی، ماشــین آالت عمرانی و راه سازی، تجهیزات 
راه ها و زیربناهای حمل ونقل، حمل ونقل کاال و مســافر، 
حمل ونقل ریلی، ماشین آالت و تجهیزات خدمات شهری، 
حمل و نقل شهری، ماشین آالت عمرانی، ماشین آالت و 
تجهیزات آتش نشانی، پارک ها و فضای سبز و تجهیزات 
وابســته، بازیافت و تبدیل مواد، مبلمان شهری، عمران، 
معماری و شهرسازی، مدیریت جامع شهری، تجهیزات 
ایمنی امنیتی و رادیویی، پارکینگ های طبقاتی، شــهر 
الکترونیک، زیباسازی و محیط زیست شهری به نمایش 

درآمد.
از طرف دیگر برگزاري دوازده همایش،کارگاه آموزشی و 
نشست علمی و تخصصی با حضور کارشناسان، متخصصان 
و استادان دانشگاه ها و همچنین حضور چند هیئت تجاری 

و سرمایه گذاری از کشورهای خارجی، از بخش هاي جانبي 
این نمایشگاه بود.

    بهمن ديزل و سيبا موتور چه محصوالتي در نمايشگاه 
داشتند؟

یکي از شــرکت هاي مهمي که در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللــی حمل و نقل عمومــی و خدمات شــهری 
حضور داشتند،  شــرکت بهمن دیزل و ســیبا موتور،  از 

زیرمجموعه هاي گروه بهمن بود.
ایــن دو شــرکت آخرین محصــوالت خــود را در این 
نمایشــگاه به معــرض دیــد مخاطبــان گذاشــتند. 
شــرکت بهمن دیزل در این نمایشــگاه با جدیدترین 
کامیونت ها و محصــوالت کاربری »ایســوزو« حضور 
یافت و عالوه بر آن دســتاوردهای دیگــری از کامیون 
و مینی بوس ایســوزو را که در 5 قاره جهــان به عنوان 
 پرفروش ترین محصول یاد می شود به نمایش گذاشت.

اتــاق کاربری یخچالــی یکــی از جدیدترین محصول 
کاربری بهمن دیزل به شمار می آید. این محصول که از 
تکنولوژی »کوگل« آلمان بهره می برد از مواردی چون 
یکپارچگی اتاق، عایق بنــدی و کاهش تبادل حرارتی با 
محیط بیرونی، پروفیل های بیرونــی و درونی کاربری از 
نوع آلومینیومی مخصوص و سیســتم روشنایی داخلی 
مگنتی برخوردار است. ضمن اینکه دارای یونیت سردساز 
ساخت کره جنوبی است و برخورداری از طراحی خاص 
جلوگیری از خروج ســرما، توانایی حفــظ کامل دما و 
 قیمت مناسب از ویژگی های بارز آن محسوب می شود.

محصــول جدید دیگــري کــه در غرفه بهمــن دیزل 
به نمایش در آمد،  باالبر تلســکوپی هیدرولیکی ســری 
شــرکت چــال   )Cela(  ایتالیا بود کــه قابلیت نصب 
روی محصــوالت ایســوزو 6، 8، 18 و 26 تــن را دارد 
کــه مــدل DT-25، 28 –DT ، DT-21 و DT30 بــا 
کاربری باال بر نجات، قابلیت مانور ســریع و روان باالبر، 
قابلیت باربــرداری با بوم در وضعیــت جرثقیل تا 260 
کیلوگــرم و دسترســی عمودی تــا 30 متــر، عرضه 
می شود؛ ضمن اینکه سری های DT-F  قابلیت تجهیز 
شــدن به تجهیزات آتش نشــانی )خط آب تلسکوپی، 
 مانیتور آب و پمــپ آب با موتور دیزل  را دارا هســتند.
باالبر )لیفت بــک( شــرکت آنتئــو )Anteo(  ایتالیا 
از دیگر محصوالت شــرکت بهمن دیزل اســت که در 
نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری به نمایش 
گذاشته شــد. این محصول که دارای مشخصاتی چون 
قدرت مانور ســریع و روان، سبکی و ایمنی باال ،پلت فرم 
آلومینیومی با ابعــاد مختلف و شــیر الکتریکی ایمنی 
روی همه سیلندرها اســت توان بارگیری بیش از یک 
تن را داراســت. ضمن اینکه از ویژگی های دیگری چون 
قابیلت کنترل از کنار شاســی، از روی پلت فرم به کمک 
پا نیز برخوردار اســت. این باالبر که روی کامیونت های 

ریحانهجاویدی
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ایسوزو استفاده می شود قابلیت نصب متنوعی از لحاظ 
ابعاد و اندازه، پلت فرم بارگیری، جمع شــدن در پشت 
درب اتاق یا زیر شاسی کامیونت را داراست که از آن برای 
جابه جایی بار در فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های 
 نفت و پتروشیمی و موارد مشابه مي توان استفاده کرد.

محصول بعدی که بهمن موتور در این دوره از نمایشگاه 
به نمایــش درآورد،  کامیونت ایســوزو 5/2 تن بود که از 
نســل کامیون های سری 700 ایســوزو ژاپن محسوب 
می شــود و می توان به تغییر شــکل ظاهری و امکانات 
کابین آن اشــاره کــرد، ضمــن اینکه قــدرت موتور 
آن از 120 به 150 اســب بخار ارتقاء یافتــه و کاربری 
 این محصول در فضای شــهری را آســان تر کرده است.

کامیون ایســوزو 26 تن با کاربری کمپرســی هم دیگر 
محصولي بود که در غرفه بهمن موتور حضور داشــت. 
این کامیون از ســری محصوالت نیمه سنگین است که 

استانداردهای آالیندگی اروپا را دارد.
 محصــوالت بهمن موتــور،  بــاب میل گردشــگري 
چندي پیش رئیس جامعه تورگردانان ایران،  در گفت و گو 
با رسانه ها  از نبود میني بوس در شبکه حمل و نقل مناسب 
براي گردشگري خبر داد. ابراهیم پورفرج،  گفته بود براي 
برگزاري تورهاي کمتر از 20 نفر هیچ خودروي مناسبي 
در سیستم حمل و نقل ایران وجود نداشته و میني بوس 
تعریفي در میان خودروهاي ایران نــدارد. اما گذري در 
میان محصوالت بهمن موتور که در پانزدهیمن نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهري به نمایش 
در آمد  دیده مي شد که محصوالت مورد نظر رئیس جامعه 
تورگردانان در بازار ایران موجود است، چراکه مینی بوس 
مکسوس یکي دیگر از محصوالتي بود که بهمن موتور در 
این نمایشگاه عرضه کرد،  میني بوسي که با بهره گیری از 
تکنولوژی روز قطعات خودرو، با کاربری درون شهری و 
VIP عرضه شده است و از ویژگی هایی چون قدرت موتور 
  ABS+EBD 135 اسب بخار، 16 صندلی، سیستم ترمز
 و ایربــگ راننده و سرنشــین جلــو برخوردار اســت.

همچنین در غرفه شرکت بهمن دیزل از مینی بوس های 
 Novo Ultra جدید شرکت بهمن دیزل که در دو مدل
و Novo S عرضه شــد اســتقبال به عمل آمد. از جمله 
مزیت های اصلی این محصول استفاده از نیروی محرکه 

ژاپنی ایسوزو موتور و گیربکس پرقدرت با توان خروجی 
190 اسب بخار و سیستم تعلیق بادی، دنده اتوماتیک و 
تزئینات داخلی بسیار زیبا و باکیفیت است که حداکثر 
تعداد 29 صندلــی جادار و مســتحکم را در خود جای 
 داده اســت و فضای بار آن معادل 3 مترمکعب اســت.

 شــرکت ســیبا موتور هم با هــدف ارتبــاط نزدیک 
و آشــنایی بیشــتر عالقه مندان با محصوالت تولیدی 
ایــن شــرکت در پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی 
 حمل و نقــل و خدمــات شــهری حضــور یافــت.   

در این نمایشــگاه شــرکت ســیبا موتور، محصوالت 
کامیــون بــا کاربــری آتش نشــانی، کامیونــت بــا 
کاربری های  کمپرســی، حمل زباله، جدول شــوی و 
 مخزن شوی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.
کامیونت 6 تن تایگــر V محصول شــرکت FAW که 
مجهــز به گیربکــس ZF و ترمــز مجهز بــه ABS  با 
برنــد  Wabco اســت از تجهیــزات ویــژه  ای چون 
شیشه های برقی، نمایشــگر دیجیتال اطالعات خودرو 
و واحد کنترل موتور برخوردار اســت؛ ضمــن اینکه با 
کاربری های دیگری چــون خودروبر، حمل نوشــابه، 
 حمل زباله، یخچال و خدمات شهری قابل عرضه است.
 J6 محصول دیگر حاضر در غرفه ســیبا موتور کامیون
بود که بــا ویژگی هایی همچون برخــورداری از کابین 
فلزی ســقف نرمال و تمام جوشکاری شــده، پوشش 
مخصوص ضد زنگ و جک باالبر هیدرولیکی و برقی است؛ 
همچنین کاربری های مختلفی مانند میکسر، کمپرسی 

و آتش نشانی نیز می توان برای این خودرو درنظر گرفت.

    بدعهدي وزارت نفت
اگرچه تکنولوژي هایي مانند آنچه از سوي بهمن دیزل 
و سیبا موتور در این نمایشگاه به عرضه در آمد،  در کشور 
وجود دارد،  اما همچنان مسئوالن آلودگي هوا،  ترافیک 
شــهري و کمبود خدمات رســاني را به گردن نداشتن 
خودروهاي باکیفیت مي اندازند. کامیون هاي فرسوده یکي 
از عوامل آالینده هوا معرفي مي شوند و ضعف خودروها در 
شبکه حمل و نقل عمومي،  دلیل افزایش ترافیک شهري 
به شــمار مي رود، حال آنکه با برنامه ریــزي و حمایت از 
محصوالت موجود بسیاري از این مسائل را مي توان حل 

کرد. ابراهیم تقوی مدیرخودروهای تجاری بهمن دیزل 
درباره این موضوع مي گوید: » خودروهاي گروه بهمن و 
سیبا موتور،  دو سال اســت که استاندارد آالیندگي یورو 
چهار را رعایت مي کنند، اما در وهله نخست باید به این 
نکته توجه داشت که یکي از مشکالت اصلي پایین بودن 
کیفیت گازوئیل مصرفي در ایران است. قرار بود در مقابل 
اینکه شرکت هاي قطعه سازي و خودروسازي از فیلتر دي 
پي اس براي حذف برخي آالینده ها اســتفاده مي کنند،  
وزارت نفت هم گازوئیل یورو چهار را در ســطح کشور 
توزیع کند اما این اتفاق تاکنون به صورت فراگیر رخ نداده 
است. آزمایشات ما نشان مي دهند در خیلي از جایگاه هاي 
سوخت کشــور گازوئیل یورو چهار و حتي یورو دو هم 
توزیع نمي شود. از طرف دیگر وزارت کشور،  شهرداري، 
سازمان حفاظت محیط زیســت و راهنمایي و رانندگي،  
باید باهم همکاري کنند که جلو تردد خودروهاي فرسوده 

گرفته شود.«   

    آمادگي بهمن ديزل و سيبا موتور براي نو كردن 
خودروهاي فرسوده

تقوي افزود:  »درحال حاضر نزدیک 20 تا 25 هزار دستگاه 
میني بوس فرسوده در کشور وجود دارد. در تهران بیش 
از هزار دستگاه میني بوس فرســوده تردد مي کند، این 
خودروها باید به خودروي نو تبدیل شــوند اما این اتفاق 
نیاز به ارائه تســهیالت دارد. مالک خودروهاي فرسوده 
باید انگیزه الزم براي نو کردن خودرو داشــته باشــند، 
خودروهاي قدیمــي آنها را به قیمــت ناچیز مي خرند، 
درحالي که براي تهیه خودرو نو باید چندین برابر آن مبلغ 
را هزینه کنند؛ بنابراین باید وام هاي کم بهره به این افراد 
اعطا شود تا ترغیب شوند که خودروي فرسوده خود را نو 
کنند. درحال حاضر بهمن دیزل با ســازمان اتوبوسراني 
قراردادي دارد که به موجب آن طرح تعویض خودروهاي 
فرسوده براي میني بوس ها را انجام دهد و سیبا موتور هم 
این توانایي را دارد که کامیون هــاي جدید را جایگزین 
خوردوهاي فرسوده کند. درحال حاضر پروژه جدي هم 
براي جایگزیني کامیونت ها شروع کردیم که اگر دولت 
تسهیالت الزم را فراهم کند مي توانیم در بحث نو کردن 

خودروهاي فرسوده ورود کنیم.«
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داستان دنباله دار آلودگی هوا مخصوصا در روزهای سرد 
سال، مدت هاست حکم سریال های باسمه ای را پیدا 
کرده که نویسنده اش هیچ راهکاری برای رفع گره های 
بی شمار داستانش پیدا نمی کند. همه یکدیگر را متهم 
می کنند و کســی هم برای رفع این سم مهلک جاری 
در هوای تهران و خیلی از کالنشــهرهای دیگر قدمی 
عملیاتی بر نمی دارد. اما به تازگی خبرهایی درخصوص 
ورود پنج هزار تاکسی برقی به کشور منتشر شد که به 
اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه محیط زیست اجرایی 
شــدن آن می تواند کورســوی امیدی باشد در میان 
آلودگی هوای تهران. چندی پیش مهدیه علی بخشی 
معاون مرکز خودرو و توسعه فناوری خودروهای برقی 
پژوهشگاه نیرو گفته بود که تاکسی برقی از سال 97 به 
چرخه حمل و نقل عمومی تهران وارد می شود. گرچه 
این امیدواری چندان در نظر خواهی از کارشناسان و 

فعاالن حوزه تاکسیرانی تقویت نمی شود. 

    بررسی آاليندگی تاكسی ها در تهران
براساس بررســی های انجام شــده عامل 70 درصد 
آلودگی هوا در تهران مربوط به انواع خودروهایی است 
که در شــهر تردد می کنند. در این میان اتوبوس ها و 
تاکسی ها به دلیل حضور همیشگی در خیابان های شهر 
متهمان اصلی آلودگی محسوب می شوند. نگاهی به آمار 
تاکسی ها و اتوبوس های فرسوده شاهدی است بر این 
مدعا. بر اساس آمار مرکز کنترل آلودگی هوای تهران 
4.7 درصد از کل ناوگان حمل ونقل پایتخت را تاکسی -

های کاربراتوری تشــکیل داده، که سهم 18درصد از 
کل انتشار آالیندگی تولیدی ناشی از تردد تاکسی  ها 
در شهر تهران را دارا هستند. در این میان تاکسی های 

کاربراتوری و فرسوده بیشــترین نقش را در آلودگی 
هوای شهر دارند.

اینها همان منابع متحرک آلودگی هواست که دولت 
و شــهرداری می توانند با کنترل و نوسازی و به سازی 
آنها قدمی عملی برای کاهش آلودگــی هوا بردارند و 
خاطرات زمستان را برای پایتخت نشین ها تا این میزان 
ناخوشــایند نکنند. خودروی برقی راهی است که در 
بسیاری از کالنشهرهای دنیا برای کاهش آلودگی هوا 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
گرچه برخی جایگزینی تمامــی خودروهای بنزینی 
و دیزلی فعلی با انــواع الکتریکی را راهکار کاهش این 
حجم آلودگی می دانند اما واقعیت این است که این کار 
به سال ها زمان و صرف بودجه ای هنگفت نیاز دارد. با 
این اوصاف می توان راهکارهایی برای استفاده محدود و 
تاثیرگذار از این خودروها ارائه داد که شامل محدودیت 
تردد خودروهای شخصی و افزایش کمیت و کیفیت 
تاکسی های پایتخت باشــد. به عبارت بهتر درصورت 
تخصیص تسهیالت وســیع برای خرید تاکسی های 
الکتریکی و هیبریدی در شهرهای بزرگ کشورمان، 

آلودگی محیطی شهرها کاهش قابل توجهی می یابد.

    خودروی برقی چيست؟
خودروی برقی یا خودروی الکتریکی به خودرویی گفته 
می شــود که از باتری به عنوان نیروی محرکه به جای 
موتور درون سوز اســتفاده می کند. در این ماشین ها 
موتور در زیر بدنه قرار دارد. نخستین خودروهای برقی 
در قرن نوزدهم تولید شدند اما تولید اینگونه خودروها 
با تولید انبوه اتومبیل احتراقی دچار افت شــدید شد. 
در دهه های 1970 و 1980 میــالدی با وقوع بحران 

انرژی مجدداً خودروی برقی مورد توجه قرار گرفت، اما 
نه آنقدر که رقابتی برای تولید آن در بازار شکل بگیرد. با 
این حال بحران انرژی در سال های بعد از 2008 میالدی 
و نگرانی از ازدیاد گازهای گلخانه ای اقبال این گروه از 
خودروها را بیشتر کرد به طوری که حال در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته دنیا این خودروها به سرعت جای 
خودروهای احتراقی را می گیرند و فناوری باتری آنها 

روزبه روز پیشرفت های قابل توجهی می کند.
در کنار این خودروهــا نوعی از خودروهای هیبریدی 
خودرویا دونیرو نیز وجود دارد که برای حرکت کردن از 
ترکیب دو یا چند منبع مجزای قدرت استفاده می کند. 
در بیشــتر موارد از این نام در اشــاره به خودرو برقی 
دوگانه استفاده می شــود که در سیستم پیشرانه آنها 
یک موتور احتراق داخلی )معموالً بنزینی( در کنار یک 
یا چند موتور الکتریکی قرار دارد و خودرو این قابلیت 
را دارد که فقط از یکی از این منابع انرژی یا هر دو آنها 

در کنار یکدیگر استفاده کند.

    ثبت سفارش بسته شده است
درحالی که درحال حاضر تعداد خودروهای هیبریدی 
در بازار کم نیست، هنوز پای خودروهای برقی به بازار 
داخلی باز نشده است. برخی دلیل بی توجهی به این 
خودروها را نبود زیرساخت های الزم برای استفاده از 

این خودروها می دانند.
از ســوی دیگر علیرضا قنادان، مدیرعامل ســازمان 
تاکسیرانی شهر تهران از بســته بودن ثبت سفارش 
خودرو های پــاک از جمله برقــی و هیبریدی خبر 
می د  هد و می گوید: درحال حاضر هم دولت در صدد 
افزایش تعرفه این خودرو ها اســت. او بــا بیان اینکه 
افزایش تعرفه های خودرو های وارداتی به نفع ناوگان 
تاکسیرانی نیست پیشــنهاد می کند که ردیف ثبت 
ســفارش برای حمل و نقل عمومی مجزا باز شــود. او 
با بیان اینکه به ناوگان تاکســیرانی شهر تهران 600 
دستگاه تاکسی هیبریدی افزوده شده اما تاکنون حتی 
یک دستگاه تاکسی برقی به این ناوگان اضافه نشده 
است، می گوید: دولت باید سیاســت عمومی درباره 
افزایش تعرفه خودرو های وارداتی داشــته باشد، اما 
این افزایش تعرفه نباید بر ناوگان حمل و نقل عمومی 
باشد، چراکه برنامه شهرداری برای کاهش آلودگی هوا 
اســتفاده از ناوگان پاک در حوزه حمل و نقل عمومی 

است. 
درحالی که به گفته مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی 
شهر تهران برنامه این سازمان در 4 سال آینده این بوده 
است که تعداد خودرو های پاک در ناوگان تاکسیرانی 
را افزایش دهد، اما افزایش تعرفه می تواند تحقق این 

هدف را ناممکن کند.
محمد صمیمی، کارشناس خودرو در این باره می گوید: 

آيا ورود پنج هزار تاكسی برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران محقق می شود

نبرد برق آسا با آلودگی هوا
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واقعیت این است که تنها مشکل تعرفه این خودروها 
نیســت، بلکه زیرســاخت های آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. او ادامه می دهد: هنوز در بعد اجرایی در 
کشور اقدامی انجام نشده، همه در ابتدای کار هستند 
و چالش های زیادی دارند؛ به خصوص در زمینه قیمت 

وسایل نقلیه برقی چون قیمت بسیار باالیی دارند. 
این درحالی است که به گفته مســئوالن امر 2500 
ایستگاه شارژ، یک میلیون و 200 هزار خودرو و 600 
هزار موتورســیکلت برای افــق 1404 هدف گذاری 

شده است. 
او در این باره می گویــد: ورود این میزان خودرو برقی 
نیازمند پمپ های شارژ اســت و ما هنوز یکی از این 
پمپ ها را در دست ســاخت نمی بینیم. این درحالی 
است که استفاده از این میزان خودرو برقی که نیازمند 
شارژ مداوم اســت نیز بار ســنگینی را به شبکه برق 
کشور وارد می کند و از این رو باید در این خصوص نیز 

برنامه ریزی درست انجام شود. 
 به گفته او دنیا به ســمت اســتفاده از انرژی های نو و 
کم ضرر می رود و ما نیــز در ایران چــاره ای جز این 
نداریم و باید هرچه سریع تر زیرساخت های الزم را در 

این خصوص فراهم کنیم.

    تاكسی برقی در دنيا
درحالی که این روزها بســیاری از کشورهای جهان 
بــا آلودگی هوا دســت و پنجه نرم می کنند، شــاهد 
تالش های مثبتی در کشــورهای توسعه یافته برای 
مقابله با این فرآیند منفی هســتیم. در همین راستا 
بســیاری از کمپانی ها با کمک های دولتی، با هدف 
کاهش میزان آالینده ها و گازهــای گلخانه ای اقدام 
به تولیــد اتومبیل های تمام الکتریکــی می کنند. با 
محبوبیت روزافزون اتومبیل های پاک، رقابت جذابی 
بین کمپانی های خودروسازی سراسر جهان به وجود 
آمده است تا هر روزی که می گذرد شاهد رونمایی از 

خودروهای برقی جدیدتر، زیبا تر و کارآمدتر باشیم.
بریتانیا، به عنوان صاحب یکی از بزرگ ترین بازارهای 
اتومبیل در جهان همواره در مسیر سبز سازی وسایل 
نقلیه پیشــگام بوده اســت و در همین راستا اعالم 
کرده که به منظور کاهش آلودگی هوا، تا سال 2040 
اســتفاده از اتومبیل های بنزینی و دیزلی را متوقف 

خواهد ساخت. 
لندن به منظور الکتریکی ســازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی خود، ماه گذشته میالدی اعالم کرده بود که 
تا پایان سال 2018 تمامی تاکسی های فعال در این 
شهر بزرگ عمال باید پاک و عاری از هرگونه آالیندگی 
باشند. کمپانی London EV به تازگی از تاکسی های 
تمام برقی خود با نام TX5 e Cityپرده برداری کرده 
است و قصد دارد تا پیش از آغاز سال 2018 میالدی 
چندین نمونه تولیــدی از آن را به ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر لندن اضافه کند. این خودروها می توانند 
در شــرایط آب و هوایی مختلف به فعالیت بپردازند و 
هزاران کیلومتر را برای خدمات رسانی به شهروندان 

لندنی بپیمایند.

    خودروهای هيبريدی جايگاهی در توليدات 
داخلی ندارند

برخی کارشناسان معتقدند قیمت باالی خودروهای 
برقی و البته محدودیت ورود آنها چالشــی جدید در 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است و درصورت 
ورود آنها رانندگان تاکسی ها نیز به دلیل قیمت باالی 
این خودروها امــکان خرید و کار بــا آن را نخواهند 
داشــت. این درحالی اســت که تأمین خودروهای 
مجاز هیبریدی توســط خودروسازان ایرانی ازجمله 
سیاســت هایی اســت که در جهت رفع مشــکالت 
آلودگی های زیســت محیطی در نظر گرفته شــده، 
اما تاکنــون در رابطه با این مبحث که از ســال های 
پیش مطرح شــده، اقداماتی صورت نگرفته اســت 

و تنها بــه فعالیت هایی که برخی از خودروســازان 
یا پروژه های دانشــگاهی به آن پرداخته اند، بسنده 
شــده و درحــال حاضــر ســهم ایــن خودروها از 
تولیدات داخلــی صفر بوده و بســترهای الزم برای 
 اســتفاده از آنها در کالنشــهرها فراهم نشده است.

اما در دیگر کشــورهای تولید کننده خودرو شرایط 
به گونه ای دیگر است. براســاس آمارهای سه، چهار 
 ســال اخیر، حدود 3  درصد خودروهای تولیدی دنیا 
از نوع هیبریدی و 1  درصد از نوع الکتریکی است. در 
آمریکا این عدد حدود 3 درصــد )درکالیفرنیا حدود 
6درصد(، در ژاپن حــدود 20 درصد و در اروپا حدود 
5 /1 درصد اســت. کار به جایی رسیده که بسیاری از 
کشورهای اروپایی تردد و تولید خودروهای احتراقی 
را تا  ســال 2025 مجاز اعالم کــرده و جریمه های 
ســنگینی را برای اســتفاده کنندگان این خودروها 

درنظر گرفته اند. 

    كارمانيا و خودرو برقی
شاید برایتان جالب باشد که در چنین زمینه ای حتی 
خودروهای مناسب به عنوان تاکسی الکتریکی نیز به 
کشورمان وارد شــده اند، برای مثال کارمانیا به عنوان 
نمایندگی BYD در ایران، بیش از یک سال است که 
برای معرفی مدل الکتریکی E6 با شهرداری ها درحال 
مذاکره است. این شــرکت از این خودرو در نمایشگاه 

خودروی کرمان رونمایی کرد.
این تاکسی 250 میلیون تومانی با یک بار شارژ سریع 
)با برق سه فاز( به مدت 2 ساعت، می تواند 400 کیلومتر 
را بپیماید که از تردد روزانه بســیاری از تاکسی های 
پایتخت بیشتر است. شتاب مناسب، باتری هایی با عمر 
باال، آلودگی صوتی صفر، ایمنــی فوق العاده با ضریب 
امنیت بــاالی باتری ها دربرابر آتش ســوزی و فضای 
داخلی بزرگ برای 5 سرنشــین ازجمله ویژگی های 

شاخص این تاکسی بزرگ جثه هستند.
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نمایشگاه

در هشتمين نمايشگاه بين المللی خودرو كرمان چه گذشت؟

باز هم سایه سنگین چینی ها
هشتمین نمایشگاه خودرو کرمان درحالی برگزار شد که 
گرچه خودروسازان مطرح داخلی اصلی ترین حاضران در 
این نمایشگاه بودند، اما آنچه در این میان بیش از هرچیز 
به چشم می آمد، سایه سنگین خودروهای چینی بر صنعت 
خودروی داخلی کشور بود. در این نمایشگاه شرکت های 
خودروســازی محصوالت جدیدشــان را که اغلب آنها 
مونتاژی از برندهای چینــی بودند، را عرضه کردند. این 
درحالی بود که اغلب بازدیدکنندگان این نمایشگاه انتظار 
داشتند تا ردپایی از خوروسازان مطرح دنیا را نیز در این 

نمایشگاه پیدا کنند. 
مصطفی حمیدیان مدیرعامل شــرکت پارس اکسون 
شایان و مجری هشتمین نمایشگاه خودروی کرمان با 
بیان اینکه این نمایشگاه از پنجم تا هشتم دی در فضایی 
به مساحت 10 هزار متر در محل دائمی نمایشگاه های 
کرمان، پذیرای بازدیدکنندگان بود، می گوید: هشتمین 
نمایشگاه خودرو کرمان این بار میزبان شرکت های سایپا، 
سایپا یدک، ســایپا دیزل، پارس خودرو، زامیاد ، سایپا 
سیتروئن ، ایران خودرو ، ایران خودرو دیزل ، کرمان موتور ، 
مدیران خودرو ، چری ، خودروســازان بم ، خودروسازی 

کارمانیا ، آرین موتور ، آرین دیزل ، آمیکو بود.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که عصر سه شنبه پنجم 
دی ماه برگزار شد، مشاور اقتصادی استاندار، رئیس اتاق 
بازرگانی و اعضای شورای شهر کرمان حضور پیدا کردند.

حمیدیان البته با موفق ارزیابی کردن این نمایشــگاه 
می گوید: هشتمین نمایشگاه خودرو و قطعات کرمان 
درحالی برگزار شد که ما موفق شدیم نمایشگاه بین المللی 
خودرو کرمان را به جایگاه واقعی آن در کشور برسانیم 
و امیدواریم باتوجه به اینکه استان کرمان دومین قطب 
خودروسازی کشور محسوب می شود در آینده نزدیک به 

جایگاه بسیار باالتری نیز دست یابد.
به گفته او در این نمایشــگاه شــرکت هایی چون گروه 
خودرو ســازی ســایپا با زیرمجموعه های خود مانند 
سایپا سیتروین، سایپا پارس خودرو، سایپا دیزل و سایر 
شرکت های بخش خدمات و قطعات خود در این نمایشگاه 
حاضر بودند؛ همچنین  ایران خودرو ایران خودرو دیزل، 

کرمان موتورو کارمانیا  با تمام محصوالت و بسیار قدرتمند 
حضور یافتند و آرین دیزل و آمیکو نیز ازجمله شرکت های 
دیگر حاضر در این نمایشــگاه بودند، اما متاســفانه دو 

خودروسازی کرمانی در این نمایشگاه حضور نیافتند.
او درخصوص چرایی حاضر نشدن شرکت های واردکننده 
خودرو در این نمایشــگاه نیز می گوید: البته ما بســیار 
عالقه مند بودیم که میزبان شرکت های واردکننده خودرو 
نیز باشیم که متاسفانه به دلیل بحث ثبت سفارش این 

امکان حاصل نشد.
در بخش قطعات خودرو نیز حدود 50 شرکت تولیدکننده 
و واردکننده قطعات و همچنین شــرکت های تولید و 
واردکننده تجهیزات تعمیرگاهی در این دوره از نمایشگاه 
حاضر شدند. حمیدیان درخصوص نوآوری های ارائه شده 
در این دوره از نمایشگاه می گوید: سعی کردیم در این دوره 
یک نوآوری داشته باشیم و آن اختصاص فضایی به اتحادیه 
صنف تعمیرکاران بود که مردم بتوانند سواالت خود را 
در خصوص کیفیت قطعات و خودروها با این دوســتان 
مطرح کنند. او درخصوص دوره های آتــی این رویداد 
می گوید: امیدواریم فضای نمایشگاهی کرمان افزایش 
یابد تا با متراژ باالتر و توانمندی بیشتر این نمایشگاه را 
برگزار کنیم و طبق سند چشم اندازی که در دست داریم 
امیدواریم این نمایشــگاه را در متراژ زیربنایی 30 هزار 
مترمربع برگزار کنیم و امکان حضور خودروهای وارداتی 
بیشتر در نمایشگاه باشیم. حمیدیان درخصوص صنعت 
نمایشگاهی و نمایشگاه های صنعت خودرو نیز می گوید: 
صنعت نمایشگاهی بسیار قدرتمند درحال پیشروی است 
و دیدگاه های مدیران نیز نسبت به این صنعت تغییر کرده 
و از آن حمایت می کنند. نمایشگاه کرمان نیز در بخش 
خودرو توانسته از رتبه های بسیار پایین به رده سه یا چهار 
برسد و این به دلیل رونمایی هایی است که در این نمایشگاه 
صورت می گیرد و همچنین به دلیل شرایط فروش ویژه ای 

است که در این نمایشگاه به مردم ارائه می شود.

    چرا خبری از خودروسازان معتبر خارجی نبود
 چندی اســت که نمایندگی های خودروهای خارجی 

در کشور دیگر امکان واردات خودروی جدید را ندارند و 
به همین دلیل به تدریج از نمایشگاه های خودرویی که 
در سراسر کشور برگزار می شد کنار کشیدند، به طوری 
که نمایشــگاه خودرو کرمان که به تازگی برگزار شــد 
چندان مورد اســتقبال مردم قرار نگرفت و خودروهای 
چینی تولید داخل هم که شمارشــان در این نمایشگاه 
کم نبود نتوانست انگیزه مردم را برای بازدید از نمایشگاه 
باال ببرند. امید فدایی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
 بین المللی جنوب شرق می گوید: به دلیل مشکالت ثبت 
سفارش متاسفانه بسیاری از شرکت های واردکننده و 
نمایندگی ها در نمایشگاه حضور نداشتند، ولی رویکرد 
اصلی و اولویــت اول ما حضور هرچه بیشــتر و فعال تر 
خودروسازان همین استان است در جهت تقویت بخش 

خصوصی و خودروسازان بومی این استان است.

    حضور پررنگ ايران خودرو
غرفه ایران خودرو همچون همیشه در نمایشگاه کرمان 
شلوغ و پرمخاطب بود. گرچه چهار محصول H30 کراس، 
کپچر، دنا پالس و 2008 در غرفه این خودروساز نمایش 
داده شــدند، اما اغلب بازدیدکنندگان این غرفه سراغ 
محصوالت جدید پژو، شامل دو مدل 2008 و به خصوص 
508 را می گرفتند و بیشترین سواالت بازدیدکنندگان  
درمورد قیمت پــژو 508 بود که علی الحســاب 185 
میلیون تومان اعالم شد. این درحالی است که به دلیل 
دشواری های اخیر در واردات پیش بینی می شود قیمت 

این محصول به مرز 200 میلیون تومان نیز برسد.

    حضور سايپا در هشتمين نمايشگاه خودرو كرمان
در این دوره از نمایشــگاه گروه خودروســازی سایپا در 
سالن شهدای مس میزبان بازدیدکنندگان بود. این گروه 
خودروسازی با حضور شرکت های سایپا، پارس خودرو، 
زامیاد، چانگان، مگاموتور، سازه گستر، فنرسازی زر، رینگ 
سایپا، ســایپا یدک، امداد خودرو و امور مشتریان سایپا 

مشارکت فعال در این دوره از نمایشگاه داشت.
در این نمایشگاه غرفه ســایپا در فضایی حدود 1250 
مترمربع با نمایش محصوالت کوییک، ســاینا اتومات، 
سراتو آپشنال، خانواده برلیانس H220،0H33 و کراس 
ساندرو، ساندرو استپ وی، ریچ، پادرا و خانواده چانگان 
CS35 آپشــن، CS55 ،CS75 و CS95 را به نمایــش 
گذاشــت. هم زمان با برگزاری هشــتمین نمایشگاه 
بین المللی خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته کرمان و 
به منظور حمایت از طرح فروش منطقه ای، سایپا اقدام 
به فروش ویژه محصوالت خودرو در این استان کرد و برخی 
از محصوالت خود را با تخفیف ویژه ای به بازدیدکنندگان 

نمایشگاه عرضه کرد.

    كرمان موتور و خودرو جک
شرکت کرمان در هشتمین نمایشگاه خودرو کرمان از 
جدیدترین محصول جک برای بازار ایران رونمایی کرد. 
چند ماه پیش نمونه های این خــودرو وارد ارگ جدید 
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اقتصادی شده بود و در این نمایشگاه به صورت رسمی 
جک J4 کرمان موتور در زادگاه این شرکت رونمایی شد. 
این خودرو در بازار چین به A30 معروف است و در بازار 

ایران با نام J4 عرضه می شود.

    تازه ترين محصول كارمانيا در نمايشگاه خودرو 
كرمان 

شرکت کارمانیا  شریک تجاری شرکت BYD کشور چین، 
از پیشگامان تکنولوژی خودورهای برقی در ایران است.

این شــرکت جدیدترین محصول بی وای دی که مدل 
S7 نام دارد را نخســتین بار در نمایشگاه خودرو تهران 
رو نمایی کرد، اما در نمایشگاه کرمان نیز این مدل را در 

کنار محصول سابق S6 قرار داد. 
مدل S6 در این نمایشگاه با تخفیف یک میلیون تومانی 
معادل 98 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد. 
این خودروساز همچنین سدان f3 را نیز به نمایش گذاشته 
است. ســدانی که تا شش ماهه اول ســال آینده نمونه 

اتوماتیک آن نیز روی خط تولید خواهد رفت.

    تجاری های سبک كرمان در انحصار آرين ديزل 
آرین دیزل با دو محصول متفاوت از کامیونت های برند 

JAC در نمایشگاه خودرو کرمان حضور داشت.
 JAC N82 و N60 دو کامیونت 6 و 8.2 تن با کد شناسایی
دارای اتاق بزرگ مجهز به فضای خواب، با گارانتی 2 ساله 
یا 200 هزار کیلومتری عرضه می شوند از پیشرانه 3.8 
لیتری ISF3 مشهور کمپانی کامینز بهره می گیرند که در 
زمره کارآمدترین و بادوام ترین پیشرانه های توربودیزل در 

سگمنت تجاری های سبک است.
نمونه 8.2 تن به قیمت 111 میلیون و 800 هزار تومان 
و نمونه 6 تن به قیمت 105 میلیون و 800 هزار تومان 
قیمت گذاری شده اند که تا روز پایانی نمایشگاه کرمان 
تحت شرایط فروش و تخفیف ویژه 1.5 میلیون تومانی در 

اختیار خریداران قرار خواهند گرفت.

      يکه تازی آفرودر آميکو در نمايشگاه خودرو كرمان 
شــرکت آمیکو از نام های شــناخته شــده در صنعت 

خودروهای تجاری سنگین عمرانی و راه سازی است که 
چندی پیش از جدیدترین محصول خود در سگمنت 

خودروهای تجاری سبک رونمایی کرد.
آمیکو به تازگی تصمیم گرفت تا با تولید یک خودرو سبک 
از کالس خودروهای تجاری، نیاز بــازار به یک وانت دو 

دیفرانسیل توانمند را پاسخگو باشد.
از این رو آمیکو به سراغ برند های متنوعی رفت تا پیکاپ 

مدنظر خود را به کمک آنها روانه بازار کشور کند.
این محصول به گفته آمیکو اولین خودرو مونتاژ کشور 
است که گواهینامه و اســتانداردهای 88 گانه ایمنی و 
آالیندگی روز اروپا از موسسه TUV آلمان را پاس کرده 

است.
آمیکو مدل تک کابین آراز را معادل 115 میلیون تومان و 
مدل دو کابین آسنا را برابر 148 میلیون و 750 هزارتومان 
قیمت گذاری کرده است که در برابر رقبا کمی تندوتیز 
اســت و البته به همان اندازه نیز قابلیت های بیشتر را به 

مالک هدیه می دهد.

      سيبا موتور در نمايشگاه كرمان 
سیبا موتور از زیرمجموعه های گروه بهمن با محصوالت 
تجاری خود به کرمان آمد. این شرکت که شریک تجاری 
برند FAW چین در ایران اســت با یک کشــنده و دو 

کامیونت در نمایشگاه کرمان حضور یافت.
کامیونت های تایگر 5 سیبا موتور در بازار به عنوان یکی 
از موفق ترین محصوالت تجاری نیمه سنگین شناخته 
می شــوند که تعداد قابل توجهی از آنهــا برای مصارف 
درون شهری و جابه جایی های کوتاه به کار گرفته می شوند.
این کامیونت 6 تن از پیشــرانه توربودیــزل 3.8 لیتر 
چهارسیلندر به قدرت 140 اســب بخار و گشتاور 440 

نیوتون متر و گیربکس 6 سرعته دستی ZF بهره می برد.
اگرچه تایگر 5 رقبای منحصر به خود را دارد اما به واسطه 
خدمات و پشتیبانی خوب برند ارائه کننده سهم خوبی از 

بازار کسب کرده اند.
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باكيفيت ترين و بی كيفيت ترين خودروهای توليد آذرماه معرفی شدند
ارزان های تک ستاره

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که یک موسسه خصوصی است رده بندی 
باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودورهای ساخت داخل در بازه زمانی اول آذرماه 
تا آخر آذرماه را منتشر کرد. معیارهای شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برای 
تعیین سطح کیفیت خودروها از طریق بازرسی در خط تولید شرکت ها با هماهنگی 
و اجازه آنها و به ســفارش وزارت صنعت و معدن و تجارت و بررسی مواردی چون 
پیشرانه، سیســتم تعلیق، تزئینات داخلی و خارجی و صداهای غیرعادی بررسی 

می شود.
هرچند این روش نســبت به ارزیابی از خریداران و شــمارش عیوب خودروهای 
فروخته شــده در بازه های زمانی خاص از قابلیت اعتمــاد پایین تری برخوردار 
است اما به هرجهت می توان تا حدود زیادی همین ارزیابی را نیز به عنوان مرجع 

پذیرفت و از آن برای تشخیص میزان کیفیت محصوالت خودرویی داخلی استفاده 
کرد. طی آذرماه امســال تعداد 91.570 دســتگاه خودرو تولید شده است که 
99درصد آن  دسته خودروهای سبک و 1 درصد باقی مانده مربوط به خودروهای 
ســنگین اســت. این دو گروه به ترتیب 41 خودروی ســبک و 6 مدل خودروی 
سنگین مختلف را شامل می شوند. طبق این گزارش در گروه خودروهای سواری 
با رده قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان، پرایــد 131 و پراید 132 همچنان در 
پایین ترین سطح کیفی قرار دارند و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را دریافت 
کرده اند. در گروه خودروهای 25 تا 50 میلیون تومان، خودروهای تندر 90 پالس 
اتوماتیک، رنو ســاندرو، پژو 207 اتوماتیک و پارس تندر با دریافت 4 ستاره از 5 
ســتاره کیفی، بهترین کیفیت را دارند و تندر 90 ایران خودرو، تندر 90 پارس 
خودرو، رانا، دنا پالس، پژو 206 و پژو 206 صندوق دار نیز دارای 3 ســتاره از 5 
ستاره کیفی هســتند. در این رده قیمتی، خودروهای ام وی ام 315 جدید، دنا، 
دانگ فنگ اچ 30 کراس، سورن، سمند تبریز، پژو پارس، ساینا و تیبا هاچ بک دو 
ستاره کسب کرده اند و خودروهای پژو 405 خراسان و تیبا نیز با تنها یک ستاره، 
بی کیفیت ترین خودروهای داخلی هستند؛ همچنین در گزارش رده بندی کیفی 
خودروهای داخلی و در رده قیمتی 50 تا 75 میلیــون تومان، هیوندای آی 10 
با 4 ستاره و خودروهای چانگان ســی اس 35، چری آریزو 5 و جک جی 5 با 3 
ستاره باکیفیت ترین خودروها هســتند و لیفان ایکس 60 با یک ستاره همچنان 
در پایین ترین ســطح کیفی قرار دارد. در گروه خودروهای سواری با قیمت 75 
تا 100 میلیون تومان نیز دو خودروی ســراتو و هیوندای آی 20 دارای 4 ستاره 
کیفی هســتند و خودروهای جک اس 5، چری تیگو 5 و هایما اس 7 اتوماتیک 
موفق به دریافت 3 ستاره شــده اند. در نهایت در گروه سواری های باالتر از 100 
میلیون تومان نیز مزدا 3 جدید و سوزوکی گرند ویتارا با 4 ستاره از 5 ستاره کیفی، 
باکیفیت ترین خودروهای داخلی هستند. در گزارش رده بندی کیفی خودروهای 
 ،NPR75K داخلی به گروه خودروهای سنگین نیز اشاره شده و کامیونت ایسوزو
کشنده ولوو FH460، کشنده ولوو FH500 و کشنده اسکانیا G410 با دریافت 
4 ستاره بهترین وضعیت کیفی را دارند و کامیونت الوند، محصول سایپا دیزل نیز 

تنها یک ستاره از 5 ستاره را دریافت کرده است.

افزايش 13 درصدی واردات خودرو
رشد رنو، افت كيا

 طبق اعالم رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، آمار واردات طی 9 ماهه اول امسال 
13 درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش داشته اســت. به گفته فرهاد 
احتشام زاده آمار 9 ماهه واردات خودرو معادل پنجاه و پنج هزارو هشتصدوشانزده 
دستگاه است. احتشام زاد درخصوص آمار واردات خودرو در بازه زمانی آذر ماه هم 
گفت: آمار واردات خودرو در آذرماه نیز با کاهش شدید و به میزان برابر با فروردین 
سال جاری ثبت شده است. احتشام زاده با اشــاره به میزان واردات خودرو با مجوز 
خاص، اعالم کرد: از این تعداد شش هزار و 739 دستگاه مربوط به تولیدکنندگان 
داخلی و مجوزهای خاص با ارزش 140 میلیون دالر بوده اســت. البته با کسر آمار 
واردات توســط تولیدکنندگان و مجوزهای خاص میزان واردات بخش خصوصی 
به نسبت سال گذشــته در دوره متناظر از نظر تعدادی یک درصد کاهش و از نظر 
ارزشی دو درصد رشد داشته است. طبق اعالم رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
عمده واردات به میزان 69 درصد از امارات و بعد از آن به ترتیب کره جنوبی، فرانسه، 
چین، ترکیه و آلمان بوده است. طبق این آمار ارائه شده 79 درصد خودروهای وارد 
شده در بازه 1500 تا 2000 سی سی هستند که باتوجه به افزایش تعرفه واردات این 
گروه به میزان 35 درصد، شاهد بیشترین تاثیر تعرفه در ماه های آتی خواهیم بود که 
باعث افزایش قیمت بیشتر خودروها در بازار خواهد شد. نکته دیگر اینکه 36 درصد 
واردات از گمرک شهید باهنر و الباقی به ترتیب از منطقه ویژه بوشهر، بندر لنگه و 
معاونت واردات ترانزیت تهران بوده است؛ همچنین افزایش تعداد گمرکات دارای 
سهم باال به میزان هشت گمرک، نشان دهنده پراکندگی ترخیص خودروهای وارداتی 
از گمرکات کشور است. رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو درباره سهم کمپانی ها 
دراین واردات گفت: در این میان رتبه اول به رنو اختصاص دارد و رتبه های بعدی را 
به ترتیب هیوندای و پس از آن نیسان و تویوتا در یک رده )9درصد(، کیا، سانگ یانگ، 
بی ام و، لکسس و در نهایت میتسوبیشی دارا هستند. به گفته احتشام زاد، بیشترین 
رشد مربوط به برند رنو با 14 درصد سهم بازار نسبت به دوره متناظر در سال گذشته 

است و بیشترین افت سهم بازار مربوط به برند کیا با 11درصد کاهش است. باتوجه به 
تولید یک میلیون و 34 هزار و 881 دستگاه خودرو سواری در سال جاری سهم بازار 
خودروهای وارداتی معادل 5.1 درصد و سهم بازار بخش خصوصی از واردات خودرو 
معادل 4.7 درصد بوده است. به عبارتی 95.3 درصد سبد بازار خودرویی در اختیار 
تولیدکنندگان است که این میزان تولید هم نسبت به سال گذشته 17.5 درصد رشد 
داشته است. احتشام زاده همچنین به افزایش قیمت خودرو های وارداتی هم اشاره 
داشــت و دلیل این موضوع را اینگونه بیان کرد: »باتوجه به سیاست اشتباه دولت 
مبنی بر تعیین مصوبه جدید به خودروهای متوقف شــده در گمرک به دلیل بسته 
بودن غیرقانونی سایت ثبت سفارش، که مسبب آن نیز دفتر مقررات سازمان توسعه 
تجارت بوده است، نه تنها بعد از ابالغ مصوبه جدید شاهد کاهش قیمت خودروهای 
وارداتی در بازار نیســتیم، بلکه قیمت بازار این خودروهای وارداتی مجاز، به میزان 
متوسط 20 درصد رشد داشته است و خودروهای غیرمجاز وارداتی با قیمت باالی 

40 هزار دالر بعضا  رشد 70 درصدی را تجربه کرده است.«

اخبار داخلی
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اخبار متفاوت درباره تعرفه جديد خودروهای هيبريدی 
تجديدنظر می شود؟

قطعا یکی از مهم ترین خبرها و حاشیه های مربوط به بازار خودرو در دی ماه به داستان مصوبه 
دولت درمورد افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی برمی گردد. اتفاقی که سروصدای فراوانی 
را به وجود آورد و اعتراضات را برانگیخــت. طبق مصوبه جدید تعرفه واردات خودروهای 
هیبریدی 11 برابر شده است و 1100 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که 
دولتمردان در مقام دفاع از این تصمیم برآمدند و واضح ترین واکنش درباره اعتراضات به 
صحبت های محمدباقر نوبخت برمی گشت. رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست 
خبری درباره انتقادات مطرح شده نسبت به افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی 
که افزایش استفاده از آنها می تواند باعث کاهش آلودگی هوا شود ولی با افزایش 11 برابری 
تعرفه واردات، عمال دیگر این اتفاق ممکن نیســت، به خبرنگاران گفت: »آنچه در عمل 
می تواند وارد کاهش آلودگی هوا شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است. اما 
خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به باال از برق استفاده می کنند 
که این سرعت عموما برای خارج از شهر است؛ بنابرین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا 
در شهر نمی کنند. در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها می تواند 
موجب ایجاد رانت شود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه خودروها 

گرفتیم.« نکته جالب اینجاســت که نوبخت نظری کامال برعکس درمورد خودروهای 
هیبریدی در توجیه افزایش تعرفه ها  داده است، به این ترتیب که خودروهای هیبریدی 
تا سرعت 80 کیلومتر درساعت )سرعت مجاز در شهرها( از برق استفاده می کنند و از این 
سرعت به باالتر از سوخت استفاده می شود یعنی کامال خالف آن چیزی که نوبخت استناد 
کرده است. این درحالی است که مجتبی خسروتاج، رئیس کل سازمان توسعه تجارت هم 
در واکنش به اعتراضات درباره افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی از احتمال بازنگری در 
تعرفه واردات این خودروها تا پایان سال خبر داده است. خسروتاج درباره چرایی این افزایش 
گفته: »تعرفه های جدید به ویژه درمورد خودروهای هیبریدی توسط متخصصان و اهل فن 
تعیین شده است. دولت معتقد است که برای کاهش آلودگی هوا باید اقدامات جدی انجام 
شود و در این راستا استفاده از خودروهای با سوخت فسیلی کاهش یابد. همان طور که وزیر 
صنعت اعالم کرده سعی داریم به سمتی حرکت کنیم که تعرفه ها دوسال یک بار تغییر کند تا 
فعاالن بخش خصوصی با ثبات در شرایط بتوانند به فعالیت بپردازند.« هرچند رئیس سازمان 
توسعه تجارت در انتهای صحبت هایش از احتمال بازنگری در تعرفه وارادت خودرو های 
هیبریدی هم خبرداده است: »کمیسیون ماده 1 پایان سال برگزار می شود و درصورتی که 
کارشناسان نسبت به تعرفه خودروهای هیبریدی انتقاد داشته باشند این موضوع در این 

کمیسیون مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.«

 ايران و آذربايجان خودروی مشترک توليد می كنند
رایزن بازرگانی جمهوری اســالمی ایران در جمهوری آذربایجان از به ثبت رسیدن 
شرکت خودروسازی مشترک این 2 کشــور خبر داد و گفت: به زودی شاهد تولید 
پنج نوع خودروی مشترک ازسوی شرکت خودروسازی مشترک ایران و آذربایجان 
خواهیم بود. محمدابراهیم نقی زاده در این باره اعالم کرد شرکت خودروسازی مشترک 
ایران و آذربایجان به نام »آزکرون« در این کشــور با ســهم مشارکتی 75 درصدی 
شــرکت آزماش آذربایجان و 25 درصدی ایران خودرو به ثبت رســیده است. این 
کارخانه در مراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی می شود این شرکت تا پایان امسال به 
بهره برداری برسد. نقی زاده ظرفیت تولید این شرکت خودروسازی  را10 هزار خودرو 
دانست و گفت: هدف گذاری برای تولید اولیه این شرکت، سه هزار خودرو و در مرحله 
بعدی پنج هزارخودرو خواهد بود. گفتنی است، این کارخانه در 175 کیلومتری باکو 

و در محل نفت  چاال واقع شده که برای تولید پنج مدل خودروی سواری آماده است.

با اعالم ضوابط جديد گمرک ايران، صورت می گيرد:
ممنوعيت ترخيص خودروهای بيش از يک سال ساخت 

گمرک ایران ضوابط جدید و تغییرات حقوق ورودی واردات خودرو را برای اجرا به گمرکات 
سراسر کشور ابالغ کرد که بر این اساس واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها بیش از 
یک سال گذشته باشد، ممنوع شد. براساس بخشنامه جدید گمرک ایران در این خصوص، 
ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دالر و همچنین با 
حجم موتور باالتر از2500 سی سی طبق تبصره های 2 و 3 ماده 13 مصوبه مذکور ممنوع 
است؛ همچنین پیرو بخشنامه شماره 244947/95/240250/73/416 تاریخ 23 اسفند 
1395 و مفاد مصوبه شماره 160253/ت 53548 ه. تاریخ 16 تیر 1395 باتوجه به اینکه 
طبق ماده 7 اصالحی آیین نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی 

که از سال ساخت آن ها یک سال گذشته باشد ممنوع است، بنابراین خودروهای با سال 
ساخت 2016 در صورتی قابل ترخیص است که ضمن رعایت ضوابط فنی خودرو و ضوابط 
اعالمی این آیین نامه، صدور ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور )در مهلت اعتبار ثبت 
سفارش( تا تاریخ 10 دی ماه 1396 صورت گرفته باشد.از سوی دیگر، پیرو بخشنامه 
شماره 965175/96/230 تاریخ 8 آذر 1396 امکان ترخیص خودروی سواری از محل 
ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ 28 تیر تا نهم آذر 1396 کماکان وجود 
نداشته و درصورت اظهار، گمرکات باید ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به مرکز 
واردات گمرک اعالم کنند. براساس این بخش نامه و با عنایت به ماده 17 مصوبه ابالغی، 
واردات خودروهای فاقد ضوابط فنی، با حجم موتور باالی 2500 سی سی و ارزش باالتر 
از 40 هزار دالر برای شماره گذاری در مناطق آزاد ممنوع شد؛ همچنین باتوجه به اعالم 
ممنوعیت واردات خودروهای باالی 2500 سی ســی و باالتر از ارزش 40 هزار دالر در 
مصوبه ابالغی و همچنین خودروهای موردنظر در بند 2 نامه، درصورت متروکه شدن آن، 
براساس مفاد ماده 35 قانون امور گمرکی اقدام می شود. براساس این گزارش، باعنایت به 
مفاد نامه های شماره 217849/60 تاریخ دوم دی ماه 1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و شماره 221267 تاریخ  ششم دی ماه 1396 وزیر امور اقتصادی و دارایی ترخیص تمامی 
خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه 
ابالغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ 21 شهریور 1396 
عالوه بر پرداخت براساس ماخذهای مصوبه ابالغی منوط به ارائه تعهد رسمی )محضری( 
مبنی بر منظور کردن مبلغ پرداختی )مبلغ اضافه شده براساس ماخذهای جدید مصوبه 
موصوف( به عنوان مابه التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه های مورد اشاره پس از ابالغ 
مصوبه مربوطه )مصوبه شورای اقتصاد( خواهد بود. ضمناً بر همین اساس هرگونه ترخیص 
خودروی سواری بااستفاده از تسهیالت مقرر در ماده 11 آیین نامه اجرای قانون مقررات 
صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی 

و اعالم نظر گمرک است.
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شرکت بهمن موتور مرحله جدید عرضه خودرو B30 را از 
صبح  روز 11 دی به صورت پیش فروش و در نظر گرفتن 
سود مشارکت با موعد تحویل اســفند 96 و فروردین و 

اردیبهشت 97 و در رنگ های متنوع آغاز کرد. خریداران 
جهت اطمینان از انتخاب خــود می توانند با مراجعه به 
نمایندگی های منتخب بهمن موتور، از امکان تست درایو 

این خودرو بهره مند شوند؛ همچنین عالقهمندان برای 
کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام، می توانند به نمایندگی های 

مجاز بهمن موتور در سراسر کشور مراجعه کنند.

      شرايط عمومی:
1( مبلغ پیش پرداخت طی یک فقره چک بانکی در وجه 
شــرکت لیزینگ آریادانا یا واریز نقدی در وجه حســاب 
بانکی به نام شــرکت لیزینگ آریادانا نزد بانک صادرات 

0213621500005 شعبه 1480 انجام شود.
2( بابت اقســاط ماهانه چک دریافت مي شود، چک های 
دریافتی باید از حساب های بانکی عضو شبکه شتاب، به نام 
متقاضی و بدون هیچ گونه قلم خوردگی بوده و تماماً در وجه 

شرکت لیزینگ آریادانا صادر شود.
تعداد چک های دریافتی بابت اقساط ماهانه به این شرح 

است:
حداقل 23 فقره چک بابت اقساط ماهانه و  )1( فقره چک 
باقی مانده اقساط )چک کلی( و )1( فقره چک تضمین به 
مبلغ کل اقساط بدون درج تاریخ و بدون ذکر کلمه ضمانت 

در متن چک.
3(کلیه چک ها باید در محل شــرکت و توسط متقاضی 

تکمیل و در وجه شرکت لیزینگ آریادانا صادر شود.
4( سایر شــرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شرکت 
www. مندرج درسایت شرکت لیزینگ آریادانا به آدرس

arialease.com است.

5( در صورت عدم تامین خودرو توســط خودروساز عین 
وجه پیش پرداخت به خریدار عودت شده و هیچ گونه سود 

مشارکتی پرداخت نخواهد شد.
6( پالک و سند خودرو به نام شرکت لیزینگ آریادانا بوده و 
سند خودرو تا پایان اقساط و تسویه حساب نهایی نزد شرکت 
باقی مانده و هزینه نقل و انتقال بعدی به عهده خریدار است.

7( متقاضی یا ضامن باید کارمند رسمی دولت یا کارمند 
رسمی شــرکت های معتبر یا دارای پروانه وکالت، پروانه 
مطب، پروانه دفتر اسناد رسمی یا کاسب معتبر دارای جواز 
کسب یا حداقل ده سال سابقه و در عین حال مالک محل 

کسب مربوطه باشد.
8( در صورت تمایل، خریدار می تواند شخصا یا به انتخاب 
خود بیمه نامه بدنه سه ساله )ذی نفع لیزینگ آریادانا( تهیه 

و ارائه کند.

      مدارک اوليه مورد نياز:
1( کپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی )برابر اصل شده 

توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی(
2( کپی پشت و روی کارت ملی متقاضی )برابر اصل شده 

توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی(

3( اصل چک بانکی یا فیش واریز نقدی بابت پیش پرداخت
4( ضامن معرفی شــده باید فرم تعهد محضری مطابق با 
نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و 

به همراه سایر مدارک به شرکت ارائه کند.
5( متقاضی باید فرم اقرارنامــه محضری مطابق با نمونه 
موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و در زمان 

تحویل خودرو به شرکت ارائه کند.
الف( مدارک دریافتی فوق تنها برای بررسی های اولیه بوده و 
واریز پیش پرداخت و همچنین ارائه مدارک توسط متقاضی 
هیچ گونه تعهدی برای شــرکت لیزینــگ آریادانا ایجاد 
نخواهد کرد. تخصیص خودرو به متقاضی منوط به بررسی 
مدارک و مستندات درخواستی توسط کمیته اعتبارسنجی 
شرکت و احراز شرایط مورد نظر شرکت لیزینگ آریادانا 
برای واگذاری خودرو به متقاضی اســت و در صورت عدم 
احراز شرایط، مبلغ پیش پرداخت عینا و بدون هرگونه سود 
مشارکت یا امثالهم به متقاضی عودت شده و متقاضی حق 

هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب کرده است.
ب( در صورت نیاز، اسناد و مدارک دیگری از متقاضی اخذ 
شده یا از ایشان جهت حضور در کمیته اعتبارسنجی شرکت 

دعوت به عمل خواهد آمد.

B 30آغاز مرحله جدید فروش

اطالعیه های فروش بهمن لیزینگ

پیش فروش با قیمت قطعی )کلیه قیمت ها به ریال است(

تاریخ پرداخت ودیعه ودیعه دومودیعه اولموعد تحویلنام خودرو
دوم

سود قیمت
مشارکت

سود انصراف

B30

12 درصد16 درصد594.600.000--280.000.000اسفند 96

فروردین 97
قیمت روز--250.000.000
نیمه دوم بهمن150.000.000100.000.000

-250.000.000فروردین 97

نیمه دوم اسفند150.000.0000100.000.000

شرایط فروش سواری B30 مدل 96 با استفاده از تسهیالت اعتباری شرکت لیزینگ آریادانا

تضامیناقساط ماهیانهتعداد اقساطواریز نقدی )شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول(نوع خودرو

سواری 
B30

مالیات بر پیش پرداخت
ارزش افزوده

بیمه بدنه سال 
اول

اصل مبلغ جمع واریز نقدی
قسط

قسط 
بیمه بدنه 
سال های 

آتی

جمع اقساط ماهیانه 
با احتساب بیمه 

بدنه سال های آتی 
به صورت کاهشی 

)ریال(
بدون ضامن483.382.3485.017.00011.600.625500.000.000365.880.000560.0006.440.000
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      شرايط عمومی:
1( مبلغ پیش پرداخت طی یک فقره چک بانکی در وجه 
شــرکت لیزینگ آریادانا یا واریز نقدی در وجه حســاب 
بانکی به نام شــرکت لیزینگ آریادانا نزد بانک صادرات 

0213621500005 شعبه 1480 انجام شود.
2( بابت اقســاط ماهانه چک دریافت مي شود، چک های 
دریافتی باید از حساب های بانکی عضو شبکه شتاب، به نام 
متقاضی و بدون هیچ گونه قلم خوردگی بوده و تماماً در وجه 

شرکت لیزینگ آریادانا صادر شود.
تعداد چک های دریافتی بابت اقساط ماهانه به  این شرح 

است:
حداقل 23 فقره چک بابت اقساط ماهانه و  )1( فقره چک 
باقی مانده اقساط )چک کلی( و )1( فقره چک تضمین به 
مبلغ کل اقساط بدون درج تاریخ و بدون ذکر کلمه ضمانت 

در متن چک.
3(کلیه چک ها باید در محل شــرکت و توسط متقاضی 

تکمیل و در وجه شرکت لیزینگ آریادانا صادر شود.
4( سایر شــرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شرکت 
www. مندرج در سایت شرکت لیزینگ آریادانا به آدرس

arialease.com است.

5( در صورت عدم تامین خودرو توســط خودروساز عین 
وجه پیش پرداخت به خریدار عودت شده و هیچ گونه سود 

مشارکتی پرداخت نخواهد شد.
6( پالک و سند خودرو به نام شرکت لیزینگ آریادانا بوده و 
سند خودرو تا پایان اقساط و تسویه حساب نهایی نزد شرکت 
باقی مانده و هزینه نقل و انتقال بعدی به عهده خریدار است.

7( متقاضی یا ضامن باید کارمند رسمی دولت یا کارمند 
رسمی شــرکت های معتبر یا دارای پروانه وکالت، پروانه 
مطب، پروانه دفتر اسناد رسمی یا کاسب معتبر دارای جواز 
کسب یا حداقل ده سال سابقه و در عین حال مالک محل 

کسب مربوطه باشد.
8( در صورت تمایل، خریدار می تواند شخصا یا به انتخاب 
خود بیمه نامه بدنه سه ساله )ذی نفع لیزینگ آریادانا( تهیه 

و ارائه کند.

      مدارک اوليه مورد نياز:
1( کپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی )برابر اصل شده 

توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی(
2( کپی پشت و روی کارت ملی متقاضی )برابر اصل شده 

توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی(

3( اصل چک بانکی یا فیش واریز نقدی بابت پیش پرداخت
4( ضامن معرفی شــده باید فرم تعهد محضری مطابق با 
نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و 

به همراه سایر مدارک به شرکت ارائه کند.
5( متقاضی باید فرم اقرارنامــه محضری مطابق با نمونه 
موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و در زمان 

تحویل خودرو به شرکت ارائه کند.
الف( مدارک دریافتی فوق تنها برای بررسی های اولیه بوده و 
واریز پیش پرداخت و همچنین ارائه مدارک توسط متقاضی 
هیچ  گونه تعهدی برای شــرکت لیزینــگ آریادانا ایجاد 
نخواهد کرد. تخصیص خودرو به متقاضی منوط به بررسی 
مدارک و مستندات درخواستی توسط کمیته اعتبارسنجی 
شرکت و احراز شرایط مورد نظر شرکت لیزینگ آریادانا 
برای واگذاری خودرو به متقاضی اســت و در صورت عدم 
احراز شرایط، مبلغ پیش پرداخت عینا و بدون هرگونه سود 
مشارکت یا امثالهم به متقاضی عودت شده و متقاضی حق 

هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب کرده است.
ب( در صورت نیاز، اسناد و مدارک دیگری از متقاضی اخذ 
شده یا از ایشان جهت حضور در کمیته اعتبارسنجی شرکت 

دعوت به عمل خواهد آمد.

      شرايط عمومی:
1( مبلغ پیش پرداخت طــی یک فقره چک بانکی در 
وجه شــرکت بهمن لیزینگ یا واریز نقدی به یکی از 
حساب های بانکی به نام شــرکت بهمن لیزینگ نزد 
ملت شعبه کندوان انقالب 12709056 جاری طالیی 
سپه شعبه خالد اسالمبولی 24720/94 ، کشاورزی 
510210939 ، تجــارت 296740527 صــادرات 

0101693769009 انجام شود.
2( بابت اقساط ماهانه چک دریافت مي شود، چک های 
دریافتی باید از حساب های بانکی عضو شبکه شتاب، به 
نام متقاضی و بدون هیچ گونه قلم خوردگی بوده وتماماً 

در وجه شرکت بهمن لیزینگ صادر شود.
تعداد چک های دریافتی بابت اقســاط ماهانه به این 

شرح است:
حداقل 23 فقره چک بابت اقساط ماهانه و  )1( فقره 
چک باقی مانده اقســاط )چک کلی( و )1( فقره چک 
تضمین به مبلغ کل اقســاط بدون درج تاریخ و بدون 

ذکر کلمه ضمانت در متن چک
3(کلیه چک ها باید در محل شرکت و توسط متقاضی 

تکمیل و در وجه شرکت بهمن لیزینگ صادر شود.
4( سایر شرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شرکت 
مندرج در ســایت شــرکت بهمن لیزینگ به آدرس 

www.bahmanleasing.com است.
5( در صورت عدم تامین خودرو توسط خودروساز عین 
وجه پیش پرداخت به خریدار عودت شده و هیچ گونه 

سود مشارکتی پرداخت نخواهد شد.

6( پالک و ســند خودرو به نام شرکت بهمن لیزینگ 
بوده و سند خودرو تا پایان اقســاط و تسویه حساب 
نهایی نزد شرکت باقی مانده و هزینه نقل و انتقال بعدی 

به عهده خریدار است.
7( متقاضی یــا ضامن باید کارمند رســمی دولت یا 
کارمند رســمی شــرکت های معتبر یا دارای پروانه 
وکالت، پروانه مطب، پروانه دفتر اسناد رسمی یا کاسب 
معتبر دارای جواز کسب یا حداقل ده سال سابقه و در 

عین حال مالک محل کسب مربوطه باشد.
8( در صورت تمایــل خریدار می تواند شــخصا و به 
انتخاب خود بیمه نامه بدنه ســه ساله )ذی نفع بهمن 

لیزینگ( تهیه و ارائه کند.

فروش سواری مزدا NEW3 مدل 96 با استفاده از تسهیالت اعتباری شرکت لیزینگ آریادانا

تضامیناقساط ماهیانهتعداد اقساطواریز نقدی )شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول(نوع خودرو

سواری مزدا 
 3New

مالیات بر پیش پرداخت
ارزش افزوده

بیمه بدنه سال 
اول

اصل مبلغ جمع واریز نقدی
قسط

قسط 
بیمه بدنه 
سال های 

آتی

جمع اقساط ماهیانه 
با احتساب بیمه 

بدنه سال های آتی 
به صورت کاهشی 

)ریال(
بدون ضامن757.819.80818.474.00023.706.192800.000.0003621.690.0001.150.00022.840.000

فروش سواری آسا B50F مدل 96 تحویل فوری با استفاده از تسهیالت اعتباری شرکت بهمن لیزینگ

تضامیناقساط ماهیانهتعداد اقساطواریز نقدی )شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول(نوع خودرو

سواری آسا 
 B50F

مالیات بر پیش پرداخت
ارزش افزوده

بیمه بدنه سال 
اول

اصل مبلغ جمع واریز نقدی
قسط

قسط 
بیمه بدنه 
سال های 

آتی

جمع اقساط ماهیانه 
با احتساب بیمه 

بدنه سال های آتی 
به صورت کاهشی 

)ریال(
بدون ضامن576.640.0007.640.00015.591.360600.000.000488.940.000750.0009.690.000
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به نظر شما چگونه مي شود كيفيت خودروهاي 
ساخت ايران را ارتقاء داد؟

براي ارتقــاء کیفیت خــودرو دو راه وجود دارد، 
 بسته به اینکه قرار باشد ایرادات اساسي شناسایي 
شود یا مشکالت جزئي،  راه حل ها متفاوت است. 
اگر تصمیم بر بهبود ایرادات جزئي باشــد،  باید 
سیستم هاي کیفیت را در مراحل ساخت خودرو 
پیاده کنیم امــا ایرادات بــزرگ و کالن با انجام 
پروژه هاي کیفي قابل شناســایي هستند. نکته 
دیگري کــه باید به آن توجه کرد این اســت که 
 تکنولــوژي خودروهاي قدیمي،  کهنه اســت و 
قطعاتشان هم به همان نســبت قدیمي هستند 
و کیفیت متناسب با آن دوره را دارند، اما اکنون 

که براي محصوالت جدید باید کار کنیم الزامات 
اولیه این اســت که سیســتم کیفیت پروژه را 
پیاده ســازي کنیــم و روش شــبکه اي را براي 
موضوعات کیفي درنظر بگیریم. با اتخاذ چنین 
رویکردي مي توان تا حــد قابل توجهي ایردات 
خودروها را رفع کــرده و خودروهاي باکیفیتي 
تولید کنیم. خودروســازان ایرانــي توانمندي 
حرکت درراستاي استاندارد جهاني را دارند و در 
شرایط فعلي،  سال ها از تولید خودروهایي مانند 
سوزکي که شــرکت ایران خودرو آن را در ایران 
تولید کرده و سراتو که خودروسازي سایپا آن را 
به بازار عرضه مي کنــد،  مي گذرد پس مي بینیم 
که اگر شــرایط فراهم باشــد  خودروساز ایراني 

در گفت وگو با   مدير مهندسي
مرغوبيت شركت اورند پيشرو مطرح شد

خودروسازان  ایران 
در رده هجدهم  جهان

فعاالن صنعت خودروســازي معتقدند ايران،  در زمينه دانش فني و تكنولوژي ســاخت خودرو و 
قطعه سازي،  در سطح كشورهاي پيشرفته دنيا قرار داشته و سطح علمي ايران در اين زمينه چيزي 
از بهترين كشورهاي دنيا كم ندارد. كشورهايي كه بزرگ ترين شركت هاي خودروسازي را دارند و 
باكيفيت ترين خودروهاي دنيا را مي ســازند، خودروهايي كه در عين زيبايي،  امكانات فني بااليي 
داشته و حامي محيط زيست هم هست. به ندرت پيش مي آيد در ســطح اين كشورها صحبت از 
آلودگي هوا به دليل تردد خودروهاي فرســوده و كم  كيفيت مطرح باشد يا آمار تصادفات جاده اي 
به دليل نقص فني خودروها  بيشتر از حوادث طبيعي باشد اما در ايران همه چيز رنگ و بوي ديگري 
دارد. دانش فني باال و تكنولوژي خودروسازي و قطعه سازي كه از نظر كارشناسان در سطح بهترين 
كشورهاي دنياست،  تاكنون در عمل عايدي براي ايران نداشته است. اگرچه شركت هاي خودروسازي 
و قطعه سازي ايراني،  در مهم ترين همايش های بين المللي شركت مي كنند و تاكنون توانسته اند نظر 
مهندسان و كارشناسان مطرح دنيا را به سمت تكنولوژي موجود در ايران جلب كنند،  اما هنوز هم 
بيشتر خودوروهاي توليد داخل يا مونتاژ مي شوند يا ازنظر سطح فني راه درازي دارند تا به استاندارد 

روز برسند. 
چندي پيش رده بندی بزرگ ترين خودروسازان جهان در سال 2016 اعالم شد و صنعت خودروی 
ايران باوجود رشد توليد در سال گذشته، در رده هجدهم توليدكنندگان خودرو در دنيا قرار گرفته 
است. صنعت خودروی ايران با دو پله صعود نسبت به سال 2015 در رتبه هجدهم توليدكنندگان 
خودرو در سال 2016 جای گرفت. ايران در بخش توليد خودروهای سواری نيز در جايگاه چهاردهم 
قرار دارد. در ســال 2016، توليد خودرو در ايران حدود 18 درصد رشد داشته و اين رشد در بخش 
خودروهای سواری معادل 21 درصد بوده است. شــركت های خودروسازی ايرانی در سال گذشته 
1 ميليون و 74 هزار دستگاه خودروی سواری و درمجموع 1 ميليون و 164 هزار خودروی سبک و 

سنگين توليد كرده اند.
انجمن جهانی خودروسازان در گزارش خود اعالم كرد كه چين با توليد 28 ميليون و 118 هزار دستگاه 
خودرو در جايگاه اول بزرگ ترين خودروسازان جهان قرار دارد و آمريكا با توليد 12 ميليون و 198 
هزار دستگاه و ژاپن با توليد 9 ميليون و 204 هزار دستگاه در رده های دوم و سوم ديده می شوند. 
صنعت خودروی آمريكا با رشد 1 درصدی، چين با رشد 14 درصدی و ژاپن با افت 1 درصدی مواجه 

شده اند.
اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا صنايع خودروسازي و قطعه سازي ايران چنين وضعيتي 
دارد و چگونه مي توان از اين شرايط عبور كرد. سياســت هاي حاكم بر صنايع خودروسازي ايران 
چقدر در بروز وضعيتي كه اكنون شاهدش هستم نقش داشته و جايگاه دولت در اين چرخه كجاست. 
به همين منظور به گفت و گو با حميد سعيدي،  مدير مهندسي مرغوبيت شركت اورند پيشرو پرداختيم 

تا ماجرا را از زواياي مختلف بررسي كنيم. 

برايارتقاءكیفیتخودرو
دوراهوجوددارد،بسته
بهاینكهقرارباشد
ایراداتاساسيشناسایي
شودیامشكالتجزئي،
راهحلهامتفاوتاست.
اگرتصمیمبربهبود
ایراداتجزئيباشد،باید
سیستمهايكیفیترادر
مراحلساختخودروپیاده
كنیماماایراداتبزرگ
وكالنباانجامپروژههاي
كیفيقابلشناسایي
هستند

گفت وگو
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هم مي تواند خودرویي مطابق سطح بین المللي 
تولید کند، اما از طرف دیگر باید به تولید قطعات 
خودروها هم توجه کرد. مواد اولیه تولید قطعات 
هم باید باکیفیت باشــد تا محصــول نهایي به 
استاندارد روز دنیا نزدیک شــود. زنجیره تامین 
قطعات هم باید توانمندي این را داشــته باشد 
که در سطح استاندارد جهاني قطعه تولید کند. 
در شرایط فعلي شــبکه قطعه سازي ایران،  اورند 
پیشرو،  یکي از شرکت هایي است که به دانش و 
فناوري تولید قطعات منطبق با استاندارد جهاني 
رســیده اســت. از طرف دیگر هرچقدر ارتباط 
خودروسازها و قطعه سازهاي ایراني با دنیا بیشتر 
شــود  مي توانند از تجربه آنها اســتفاده کرده و 
دانش خود را به روز کنند. بعد از تصویب برجام که 
سبب شد خودروسازهایي مانند رنو و پژو به ایران 
بیایند،  تکنولوژي آنها و همچنین دستگاه هایشان 
هم به ایران وارد شد و به مرور شاهد این هستیم 

که توانمندي قطعه سازها درحال افزایش است.
نقــش و جايگاه دولــت در بهبــود كيفيت 
خودروهاي ســاخت ايران را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟  به نظر شما سياست هايي كه دولت در 
زمينه خودروسازي و قطعه سازي دارد،  چقدر 
سبب مي شود اين صنايع به استاندارد روز دنيا 

نزديک شوند؟
به عقیده من هرچــه دولت در موضوعات مرتبط 
با صنعت خودروســازي و قطعه ســازي دخالت 
کمتري داشته باشــد،  اوضاع به نفع این صنایع 
پیش مي رود. دولت باید در زمینه سیاست هاي 
کالن نقــش ایفــا کنــد و جزئیــات را به خود 
خودروســازها و قطعه ســازها واگذار کند. یکي 
از اقداماتــي که دولت ها مي تواننــد براي بهبود 
وضعیت خودروســازي ایران درراستاي نزدیک 
شدن به اســتاندارد روز دنیا،  انجام دهند  بهبود 
روابط با کشورهاي دیگر است. هرچقدر ارتباط 

خودروسازان داخلي با شــرکت هاي بین المللي 
بیشتر باشد،  کیفیت هم بهبود پیدا مي کند  و این 
دولت است که مي تواند روابط را بهبود بخشد،  در 
ایران به وضوح نتیجه توجه نکردن به این امر را در 
دوران تحریم  ها دیدیم و بعد از آن گشایش هایي 
که با برجام حاصل شد،  نشان داد اهمیت ارتباط 
با جامعه بین الملل چقدر مهم است. از طرف دیگر 
دولت باید درزمینه سیاســت هاي ارزي و تامین 
ارز الزم براي تهیه مواد اولیه براي قطعه ســازي 
به فعاالن صنعت خودرو کمــک کند. به جز این 
دو مورد،  به نظر مي رســد دخالت دولت ســبب 
مي شود مسیر پیشرفت خودروسازي ایران از راه 
اصلي خارج شده و به حاشیه رود،  انتخاب مدیران 
متخصص براي شرکت هاي خودروسازي شاید 

بهترین دخالت جزئي دولت باشد. 
نقش دانشگاه ها را در بهبود كيفيت خودروهاي 

ساخت داخل چقدر موفق ارزيابي مي كنيد؟
آنچه امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم،  این 
اســت که در خودروســازي و قطعه سازي ایران 
اکنون مدیراني در حال کار هســتند که همگي 
محصول پرورش دانشگاه ها هستند. مهندساني 
که در دانشــگاه هاي ایران تحصیل کردند امروز 
چرخ صنعت خــودرو را مي چرخاننــد، اما باید 
توجه کرد که هرچه ارتباط صنعت و دانشــگاه 
تخصصي تر شود و صنایع دانشگاه ها را به سمت 
تربیت مدیران مورد نیاز خود سوق دهند آینده 
صنعت خودروســازي ایران روشــن تر خواهد 
بود. از طرف دیگر باید در دانشــگاه ها اســتفاده 
عملي از تکنولوژي به جاي دروس تئوري صرف 
در نظر گرفته شــود تا نتیجه بهتري حاصل آید. 
دانشــگاه هاي ایران باید از تجربه دانشگاه هاي 
دنیا بــراي تخصصي کردن واحدهاي درســي 

استفاده کنند.
برگرديم بــه تاثير برجام بــر بهبود كيفيت 

خودروسازي در ايران،  معتقديد،  افزايش ارتباط 
شركت هاي ايراني با همكاران بين المللي خود بر 
بهبود كيفيت خودروهاي ساخت ايران افزوده 

است،  روند اين تغيير را شرح دهيد.
در گام نخست تمایل شــرکت هاي بین المللي 
مانند رنــو،  پژو و فولکس براي حضــور در ایران 
یک رقابتي را در شــرکت هاي داخلي ایجاد کرد 
تا تالش کنند محصوالت خود را به ســطح آنها 
برســانند تا بازار مصرفشــان را حفظ کنند، از 
طرف دیگر از دانش و تکنولوژي آنها بهره بردند 
و ســطح کیفي محصوالت خود را افزایش دادند 
و این رویه ســبب شد تا خودروســازها قوي تر 
از قبل شــوند. وقتي خودروســاز قوي تر شود 
 همپاي با آن قطعه ســاز هم باید تــوان خود را 
افزایش داده و بر توانایي تولید قطعات باکیفیت 
اضافه کند؛ بنابراین قطعه ســاز هم کیفیت خود 
را باال مي بــرد. مانند آنچه امــروز مي بینیم که 
قطعه ســازها خود را براي تولیــد قطعات براي 
محصوالتي مثل خودروهاي رنو آماده مي کنند. 
در شرایط فعلي شرکت رایزکو درحال همکاري 
با کمپاني پژو است که این سبب مي شود کیفیت 
کار کمپاني هاي ایراني روزبه روز بهتر شود. عالوه 
براین وقتي قطعه ســازهاي خارجي با استاندارد 
بین المللي وارد ایران شوند  قطعه سازهاي داخلي 
هم این انگیزه را پیدا مي کنند که با قطعه ســاز 
خارجي ارتباط برقرار کنند و قطعاتي تولید کنند 
که در کشــورهاي خارجي استفاده مي شود، در 
کنار این اتفاق دانش این شرکت ها هم به چرخه 
خودروسازي ایران وارد مي شود. کارخانه هاي ما 
مجبور مي شــوند در دوره جدید با سیستم هاي 
به روز شــده در ســطح بین المللي کار کنند که 
درنهایت طي کردن این رویه ضامن تولید قطعات 
باکیفیــت و در نتیجــه خودروهــاي منطبق با 

استاندارد بین المللي مي شود.
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گزارش

جزئياتی درباره پالک های جديد ملی 

هشت رنگ و نشان برای 10 ارگان
صبح روز دوشــنبه چهارم دی ماه بود که ســرهنگ 
علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 
ناجا جزئیــات پالک های جدید ملــی را اعالم کرد تا 
از ایــن به بعد تمامــی پالک های غیر شــخصی ملی 
را بتوان به طور کامــل از هم تشــخیص داد. تا پیش 
از این پــالک خودروها درکشــورمان 11 نوع بود که 
شامل خودروهای شخصی، تاکســی ها، خودروهای 
عمومــی، خودروهای دولتی، خودروهــای معلولین، 
خودروهای ترانزیت، خودروهای کشاورزی، خودروهای 
تشــریفات، خودروهای پلیس، خودروهای کالسیک 
)تاریخی(، موتورسیکلت ها و خودروهای مناطق آزاد 
تجاریـ   صنعتی می شــد. مورد دیگــر به پالک های 
ملی غیرشــخصی بازمی گردد که به تازگی هم شاهد 
تغییر و تحوالتی شده است. طبق اعالم سرهنگ علی 
محمدی رئیس مرکز شماره گذاری راهور ناجا، پالک 
خودروهای ملی از این به بعد اینگونه مشخص خواهد 
شد که حرف انگلیسی»D« به رنگ نوشتاری مشکی 
و با رنگ زمینــه آبی مربوط به خودروهای سیاســی 
یا دیپلمات ها، حرف انگلیســی»S« انگلیسی با رنگ 
نوشتاری مشکی و رنگ زمینه آبی مربوط به خودروی 
ســرویس یا خدمت، حرف»گ« فارسی و رنگ زمینه 
سفید و مشکی مربوط به خودروهای پالک گذر موقت، 
حرف»ف« فارسی و رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه 
آبی مربوط به خودروهای ســتاد کل نیروهای مسلح، 

حرف»ز«، با رنگ نوشتاری ســفید و رنگ زمینه آبی 
مربوط به خودروهــای وزارت دفاع، حرف»شــین«، 
حروف نوشتاری مشــکی و رنگ زمینه خاکی مربوط 
به خودروهــای ارتش، حرف»پ«، با رنگ نوشــتاری 
سفید و زمینه یشــمی مربوط به خودروهای پلیس، 
حرف»ث«، با رنگ نوشتاری ســفید و زمینه یشمی 
مربوط به خودروهای سپاه، کلمه »تشریفات« به فارسی 
و کلمه»PROTOCOL« به انگلیسی در سمت چپ 
نوشته شده، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه قرمز 
مربوط به خودروهای تشریفات، حرف»الف«، با رنگ 
نوشتاری سفید و رنگ زمینه قرمز مربوط به خودروهای 
دولتی و حرف»ک«، با رنگ نوشتاری مشکی و زمینه 
زرد مربوط به خودروهای ادوات کشاورزی خواهد بود. 
اینگونه شــاید دیگر بتوان با اولین نگاه حدس زد که 
مثال یک خودروی درحال تردد مربوط به کدام ارگان 
اســت. با این تصمیم یک بار دیگر ظاهر و نشانه پالک 
خودرو های غیر شخصی درکشورمان بعد از اوایل دهه 
هشتاد دچارتغییرات شد. با این تفاوت که هم رنگ خود 
پالک و هم رنگ نوشتار کامال تفکیک شده و مشخص 
هستند و حروف هم به نوعی درنظرگرفته شده است که 
کامال ارگان و یا اداره مورد استفاده معلوم خواهد بود. 
در حالی که پیش از این پالک خودروهای ملی در بین 
برخی از ارگان ها با رنگ های مشترک تولید می شدند، 
اما این موضوع از این به بعد کامال تفکیک شده و مجزا از 

هم مشخص خواهد بود.

    تاريخچه پالک خودرو
 تغییرات مربوط به ظاهر پالک خودروها در ایران، چه 
درمورد پالک های شــخصی و چه درمورد پالک های 
غیرشخصی برای اولین بار نیست که رخ می دهد. کافی 
است فقط کمی تاریخچه پالک خودرو را بررسی کنیم. 
بیش از 90 ســال از اولین ورود اتومبیل به کشورمان 
گذشته است و بالطبع از همان موقع بود که خودروها در 
ایران پالک گذاری شدند. پالک هایی که کامال متفاوت 
از پالک های کنونی است و قطعا دلیل اصلی این همه 
تفاوت به تعداد خودروهای موجود در آن زمان و نحوه 
استفاده ازآنها بازمی گردد. از سال های 1305 تا 1308 
بود که روند پالک گذاری خودرو در ایران آغاز شد. در 
ســال 1305، خودروها صاحب پنج پالک شدند؛ نام 
کارخانه، آدرس مالک، نمره عقــب، نمره جلو و پالک 
مالیات. هرچند که تصویب قوانین به همین جا ختم نشد 
و سال 1308 وقتی تعداد اتومبیل سوارهای شخصی به 
حدود دوهزار نفر رسید، قوانین مربوطه نیز تغییر کرد و 
پالک ها متشکل  شد از نام شهر و حدود چهارعدد که در 
باالی نام شهر قرار داشت. از همان اوایل پالک خودروها 
پنج رقم و نام شــهری که خودرو در آن پالک شده بود 
دیده می شد یا به همراه شماره پالک و نام شهر عددی 
دیگر در آن درج می شد. این روند وقتی تغییر کرد که 
خودروها هم افزایش پیدا کرد و چاره ای نبود که اولین 
تغییرات در پالک خودروها ایجاد شود. در همین رابطه 
تصمیمی اتخاذ شد تا یکی از حروف الفبای فارسی نیز 
به نام شهرها افزوده شود و سپس نوبت به پالک هایی 
رسید که نام شهر با عدد دورقمی ترکیب و پالک های 
جدیدی روی خودروها نصب شد و اینگونه تقریبا می شد 
حدس زد که این پالک مربوط به خودرویی برای کدام 
سال تولید است. مثال  سال ســاخت یک خودروی با 
پالک تهران 22 با یک شماره پنج رقمی در باال مربوط 
به سال 1356 می شــد. نکته اما اینجا بود که برخالف 
روند فعلی، پالک ها شــخصی نبود و مربوط به همان 
خودرو می شد و با خرید و فروش خودروها پالک ها هم 
به نام طرف خریدار زده می شد. تولید و واردات خودرو 
از اواخر دهه 60 رفته رفته افزایش پیدا کرد، به همین 
ترتیب پالک ها هــم دچار تغییرات می شــد. از اوایل 
دهه هفتاد با باال رفتن تعداد خودروها و انواع و اقســام 
استفاده از آن، چاره ای باقی نماند جز یکدست کردن 
این پالک ها و همین امر باعث به وجود آمدن و استفاده 
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از پالک های لیزری شد. استارت استفاده از پالک های 
لیزری دقیقا از سال 78 زده شد و همه مالکین خودرو 
الزام به استفاده از این پالک ها را داشتند. هرچند بازهم 
مالکیت پالک از آن صاحب خودرو بود و مالکیت هنوز 
شخصی نشده بود. همین موضوع یعنی شخصی نبودن 
پالک ممکن بود مشکالت فراوانی را ایجاد کند تااینکه 
از اوایل دهه هشتاد و مشخصا از سال 1382 تصمیم بر 
یکسری تغییرات دیگر و اســتفاده از پالک های فعلی 
یعنی پالک های ملی گرفته شد. پالک هایی که تقریبا از 
نظر اندازه دارای استاندارد اروپایی با ابعاد 20.5 در 4.5 
اینچ هستند. منتها این تفاوت بین پالک های فعلی با 
پالک های قدیمی وجود دارد و نکته اینجاست که دیگر 
نمی شود به این راحتی ها مدل خودروها را از روی شماره 
پالک ها  تشخیص داد، هرچند پالک های فعلی  حاال 

دیگر متعلق به مالک هستند نه خودرو.

    افزايش  پالک گذاری خودروها در7 ماه نخست 
سال

حدود یک ماه پیش بود که ســرهنگ علی محمدی 
رئیس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور ناجا با ارائه 
آماری اعالم کرد در 7 ماهه نخست امسال810 هزار 
خودروی نو پالک شــده که نســبت به سال گذشته 
نزدیک  به 16 درصد افزایش داشته است. طبق اعالم 
ســرهنگ علی محمدی در هفت ماهه سال 96، یک 
میلیون و 886 هزار، نقل و انتقال خودرو صورت گرفته 
که نسبت به سال گذشته یک و 6 دهم درصد افزایش 
داشته است و همچنین 810 هزار خودروی نو شماره 
پالک شده اند که نسبت به سال گذشته 15 و 7 دهم 
افزایش داشــته اســت. خودروهای نو شماره گذاری 
شده در این مدت به تفکیک، 47 هزار و 820 دستگاه 
خودروی وارداتی نو بوده که این رقم نســبت به سال 
قبل، 32 درصــد افزایش داشــته و 762 هزار و 800 
دستگاه خودرو نو تولید داخل شماره گذاری شده است 
که نسبت به سال گذشته، 14 و 8 دهم درصد افزایش 
داشته است. اما سوال اینجاســت که با ادامه این روند 
تکلیف ظرفیت پالک خودروها چه خواهد شــد؟ آیا 

تدبیری برای این موضوع درنظر گرفته شــده است؟ 
کافی است در این زمینه فقط خودروهای شهر تهران را 
درنظر بگیریم که با شماره های مشابه آغاز شد. یعنی 11 
و بعد از آن عددهای 88،77،66،55،44،33،22 و99 
. این درحالی است که در پالک گذاری از همه حروف 
استفاده نمی شود و هر سری از پالک ها قادر به شماره 
کردن حدود 56 هزار خودرو است و با علم به اینکه از 
همه حروف الفبا در شــماره گذاری استفاده نمی شود 
و همه شــماره ها هم روی پالک نمی آیند )مثال 5 تا 
1(، ظرفیت کل پالک های ملی برای تهران می شــود 
حداکثر نزدیک به 6 میلیون شماره و اینجاست که با 
توجه به رشد هرروزه تعداد خودرو در تهران باید دید 
در این باره چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. بعد از عدد 
99 تنها عدد باقی مانده برای تهــران 10 بود که طی 
دوسال اخیر برای پالک اولی ها یا آنهایی که بیش از یک 
خودرو دارند صادر شده است، اما قدم بعدی چیست؟ 
آیا بازهم قرار است شاهد تغییرات در ظاهر و نوع عدد 
و حروف گذاری در پالک ها باشــیم؟ با توجه به اینکه 

به تازگی از ظاهر پالک های ملی رونمایی شده است، 
نمی توان انتظار داشت که شاهد تغییرات ظاهری در 
پالک خودروها باشیم و احتماال تصمیماتی در این باره 
برای اعداد و حروف درنظر گرفته خواهد شد. باتوجه به 
اینکه بعد از عدد 10 به عدد 11 می رسیم که پیش از 
این در پالک های ملی شخصی در تهران استفاده شده 
است و همچنین عدد 12 تا 19 هم مربوط به شهرهای 
بزرگ و مراکز اســتان ها اســت، پس قطعا مسئوالن 
پالک گذاری راهور تمهیداتی را اندیشــیده اند که در 
این زمینه مشکلی به وجود نیاید. آخرین اطالع رسانی 
در این زمینه مربوط به ســال گذشته است که سردار 
مومنی در یک کنفرانس خبری از طرح پلیس برای ارائه 
پالک هایی با کد دورقمی جدید برای تهرانی ها خبر داد. 
براساس این طرح، عدد صفر همچنان در اعداد دو رقمی 
پالک باقی خواهد ماند و بعــد از پالک های ایران 10 
اعداد 20 تا 90 هم به تهرانی ها تعلق می گیرد. سردار 
مومنی در صحبت های خود گفت که تا دو دهه آینده 
تعویض پالک نخواهیم داشت و همین ظرفیت پالک ها 
جوابگوی خودروها خواهد بود. این درحالی است که 
گفته می شود برخی از ظرفیت های پالک های قبلی 
مثل ایران 11، 22 و... هنوز خالی اســت و می شود از 
آنها هم استفاده کرد. هرچند که مومنی امکان برخی 
تغییرات را در آینده منتفی ندانســت. با این حساب 
چیزی نزدیک به 6 میلیون ظرفیت جدید پالک برای 
تهرانی ها ایجاد خواهد شــد که باید دید تا کی جواب 
می دهد. داستان اما درباره پالک های ملی و عمومی 
قطعا به این دشواری نخواهد بود. به هرحال تعداد این 
خودورها بسیار پایین تر از خودروهای شخصی است و 
با تغییرات جدید که شامل رنگ و حروف و اعداد جدید 
و حتی التین شده است به طور قطع در این زمینه فعال 
خبری از تکمیل ظرفیت نیست. این درحالی است که 
با تازگی تعرفه پالک گذاری خودرو د ربودجه سال 97 
هم مشخص شده اســت و با ارائه الیحه بودجه سال 
97 از ســوی دولت به مجلس، هزینه تعویض پالک 
خودرو با 30 هزار تومان افزایش به 100 هزار تومان 

رسیده است.

حدودیکماهپیشبود
كهسرهنگعلیمحمدی
رئیسمركزشمارهگذاری
پلیسراهورناجاباارائه
آماریاعالمكرددر۷ماهه
نخستامسال۸۱۰هزار
خودروینوپالکشدهكه
نسبتبهسالگذشته
نزدیکبه۱6درصد
افزایشداشتهاست
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برون مرزی

دربخشبرونمرزیمیتوانیدگزارشهاییازمســابقاتمهم
خودروییدنیابخوانید.همچنیندرهرشمارهدرموردخودروی
ســلبریتیهایجهانیگزارشهایویژهبههمراهتصاویرشــان
خواهیدخواندكهدراینشمارهنوبتبهرونالدورسیدهاست.
صفحهاخبارخودروهایخارجینیزقســمتدیگرپروندهبرون

مرزیرازصنعتاست.
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جگوار C-X75 اَبَرخودرویی جذاب است 
که هنوز تولید نشــده است. اگرچه این 
سوپر کوپه نقشــی مهم در جدیدترین 
فیلم جیمز باند، Spectre  داشــت اما 
هنوز نتوانســت به خط تولید برسد، اما 
طرفــداران ایــن برند خواهــان تولید 
اَبَرخودروی C-X75 بوده اند و یک طراح 
مستقل به تازگی نسخه ای کروک از این 
خودرو را به صــورت دیجیتال طراحی 
کرده اســت. در این طراحی ذهنی یک 
C-X75 رودســتر مدرن دیده می شود. 
این خودرو بسیار شیک به نظر می رسد. 
خطوط تیز مشــابه کوپه در این خودرو 
دیده می شوند درحالی که فضای باز مازاد 

یک کانورتیبل نیز در آن دیده می شود. 
C-X75 کابریو شــبیه بــه خودرویی 
 است که بی شــک باید به تولید برسد. 

این طراحی ذهنــی، خودرویی با رنگ 
بدنه قرمز و رینگ های فلزی اســلحه را 
نشــان می دهد و این خودروی کروک 
نه تنها تمــام عناصر طراحــی همتای 
کوپــه اش را دارد بلکه می تــوان انتظار 
داشت نیرومحرکه هیبریدی مشابهی 
نیز زیر کاپوت آن تعبیه شود. C-X75 با 
تجهیز به موتور 1.6 لیتری چهار سیلندر 
الهام گرفته از فرمول یک و چهار موتور 
 برقی قدرت کلی 850 اسب بخار دارد. 
اگر این خودرو به تولید برســد می تواند 

طیف حرکتــی 60 کیلومتر، شــتاب 
صفر تا صد 3.4 ثانیه و بیشینه سرعت 
354 کیلومتر بر ساعت داشته باشد، اما 
متاســفانه گمان نمی رود اَبَرخودروی 
C-X75 به تولید برسد. در سال 2011 
شایعه شده بود که جگوار تصمیم دارد 
تعداد محدودی از C-X75 را تولید کند 
که هر یک قیمتی در حدود 1.15 میلیون 
دالر خواهد داشــت. قرار بود تنها 250 
دســتگاه از این خودرو با همکاری تیم 
فرمول یک Williams ســاخته شود 
اما در ســال 2012 باتوجه به مشکالت 
اقتصادی جهانی، جگوار ایــن پروژه را 

لغو کرد.

رويای توليد 
 C-X75 جگوار
تحقق می يابد؟

سانگ یانگ قصد دارد به زودی پیکاپ 
جدیــدی را برای جایگزینــی با مدل 
قدیمی اکتیون اسپرت راهی بازار کند. 
این پیکاپ جدید که رکستون اسپرت 
نام دارد، براساس نسل جدید اس یووی 
رکستون ساخته شده و در اصل نسخه 
پیکاپ رکستون محســوب می شود. 
قرار اســت این پیکاپ جدید رسماً در 
نمایشــگاه ژنو 2018 در مــاه مارس 
رونمایی شود، اما حاال پیش از رونمایی 
رسمی، ســانگ یانگ یک تصویر از آن 
منتشر کرده اســت. رکستون اسپرت 
در خانه اش کره جنوبی با خودروهایی 
چــون میتسوبیشــی L200 و رنــو 
آالســکان به رقابت خواهد پرداخت. 
این پیکاپ براساس نسل جدید مدل 
رکستون ساخته شده و به همین دلیل 
در نمای جلویی کاماًل با برادر اس یووی 

خود یکسان است. ســانگ یانگ فعاًل 
یک تصویر از این پیکاپ منتشر کرده 
که نمای جلویی آن را نشــان می دهد 
اما چندی پیش تصاویر جاسوســی از 
رکستون اسپرت منتشر شد که در آنها 
نمای عقبی خودرو هم مشخص است. 
بنابراین، در قســمت عقب رکستون 
اســپرت همانند اکثر پیکاپ ها شاهد 
نمای تقریباً ساده ای هستیم درحالی  
که فــرم چراغ هــای آن تاحدودی به 
مدل تیوولی XLV شباهت دارد. طبق 
گفته رسمی سانگ یانگ، این پیکاپ 
جدید در دو نســخه 5 متــری و 5.4 
متری عرضه می شود که انتظار می رود 
قسمت بار نسخه 5.4 متری به میزان 
40 ســانتی متر کشــیده تر از اکتیون 
اسپرت باشــد. فعاًل اطالعات دیگری 
از رکستون اســپرت در دست نیست 

اما ازآنجایی که این خودرو براســاس 
مدل رکســتون ساخته شــده است، 
انتظار مــی رود در بازارهای اروپایی با 
یک پیشرانه 2.2 لیتری دیزلی عرضه 
شود. این موتور 178 اسب بخار قدرت 
و 420 نیوتن متر گشــتاور دارد. این 
پیکاپ کره ای به صورت اســتاندارد با 
یک گیربکس 6 سرعته دستی عرضه 
خواهد شد، درحالی  که یک گیربکس  
6سرعته اتوماتیک آیسن و یک نمونه 7 
سرعته اتوماتیک ساخت مرسدس بنز 
نیز برای آن قابل سفارش خواهد بود؛ 
همچنین رکســتون اسپرت در حالت 
استاندارد با انتقال قدرت دیفرانسیل 
عقب عرضه خواهد شــد اما سیستم 
چهارچرخ محــرک Tronic 4 و قفل 
دیفرانسیل هم برای آن قابل سفارش 

خواهد بود.

پيكاپ جديد 
سانگ يانگ 
ركستون اسپرت

اخبار خارجی



23شماره 05      بهمن 1396

ساعاتی پس از آنکه مرسدس بنز اولین 
مشــخصات فنی رسمی نســل جدید 
G کالس را منتشــر کرد، مجموعه ای 
از تصاویر آن پیش از رونمایی رســمی 
به صورت آنالین افشا شده است. به لطف 
این تصاویر می توان دید که آفرودر نمادین 
مرسدس به شدت مورد تجدیدنظر قرار 
گرفته و بر شــکوه آن افزوده شده است، 
اما تعجب برانگیز نیســت که اســتایل 
بیرونی G کالس تا حد زیادی مشــابه 
قبل است و طراحی تکاملی دارد، چراکه 
این ماشــین میراث مرسدس بنز است 
و به همین دلیل باید ظاهر کالســیک 
آن حفظ شــود.با این حال بزرگ ترین 
تغییرات ظاهری را می توان در چراغ های 
جلو، سپرها و جلوپنجره مشاهده کرد. 

درون لوگوی مرسدس بنز نیز سنسورها 
و رادارهای خودرو نصب شــده است که 
برای تجهیــزات رانندگی نیمه خودکار 
آن مورد اســتفاده قرار می گیــرد؛ اما 
تغییرات اصلی و بنیادین نســل جدید 
G کالس در زیــر پوســت آن صورت 
گرفته است که ازجمله آنها می توان به 
تعلیق مستقل جلو اشاره کرد. این تعلیق 
جدید نه تنها موجب می شود که خودرو 
در جاده های آنرود رفتار بهتری داشته 
باشــد، بلکه توانایی های آفرود آن را هم 
ارتقاء می بخشد. زاویه ورود و خروج نسل 
جدید G کالس به ترتیب برابر با 31 و 30 
درجه بوده و می توانــد حداکثر تا عمق 
70 سانتی متری آب فرو برود؛ همچنین 
فاصله خودرو از سطح زمین هم معادل 

24 سانتی متر است. برای انتقال نیرو در 
این اس یووی، یک گیربکس 9 ســرعته 
اتوماتیک جدید در نظر گرفته شده که 
دارای ضریب سنگین است. عالوه بر این، 
نسل جدید G کالس به سه دیفرانسیل با 
قابلیت قفل و یک حالت رانندگی کاماًل 
جدید به نام G-Mode هم مجهز شده 
اســت؛ همچنین مطمئناً مرسدس بنز 
پیشرانه های جدیدی را هم برای G کالس 
تدارک دیده است اما فعالً اطالعاتی از آنها 
در دست نیســت و باید تا زمان رونمایی 
رسمی خودرو صبر کنیم.G کالس جدید 
برخالف اســتایل بیرونی سنتی اش، از 
کابین کامالً مدرنی سود می برد که به دو 
نمایشگر دیجیتالی و دو نگه دارنده لیوان 

قابل جابه جایی مجهز شده است. 

نسل جديد 
 G مرسدس بنز
كالس

سیتروئن محصول محبوب خود یعنی 
C4 کاکتوس را به روز کرده، اما به جای 
آنکه تنها اصالحات جزئــی انجام دهد 
تصمیم گرفته تا آن را در اروپا با سیستم 
تعلیق هیدرولیک نــرم عرضه کند. این 
خودروساز فرانســوی سیستم تعلیق 
 Progressive Hydraulic خــود را
Cushions نامیــده و آن را به صورت 
 Flair و Feel اســتاندارد در مدل های
ارائــه می کند. ســیتروئن ادعا می کند 
این سیستم تعلیق تأثیر سواری قالیچه 
جادویی را ارائه می کند. سیستم تعلیق 
جدید ســیتروئن با صندلی های راحت 
پیشــرفته و جدیدی ترکیب شده که 
از فوم متراکــم و همچنیــن مواد ضد 
صدای بهتر پر شده اســت. در طراحی 

خــودرو نیــز بازنگری هایــی صورت 
گرفته به گونه ای که شــاهد ســپرها و 
چراغ هــای جدید هســتیم؛ همچنین 
محافظ های جانبی خاص سیتروئن یعنی 
AirBumps نیــز کوچک تر بوده و در 
ارتفاعی پایین تر و درست باالی رکاب ها 
جای گرفته انــد. ســیتروئن می گوید 
 C4 هم اکنــون 31 ترکیب مختلــف از
 ایرکراس جدید را می توان انتخاب کرد.

مشــتریان بریتانیایی قادرنــد از بین 
پیشرانه های 3 سیلندر 2.2 لیتری بنزینی 
با قدرت های 110 و 130 اسبی و پیشرانه 
1.6 لیتری دیزلی HDi با خروجی 100 
اســب بخاری یکی را انتخاب کنند. یک 
پیشرانه بنزینی 1.2 لیتری تنفس طبیعی 
با قدرت 82 اســب بخار از ماه می نیز در 

دسترس خریداران خواهد بود. این خودرو 
دارای 12 سیستم کمک راننده همچون 
ترمز شهری فعال، تشخیص محدودیت 
سرعت، هشــدار خروج خودرو از خط، 
هشــدار توجه راننده، پایش نقاط کور، 
دســتیار پارک، کنترل چسبندگی و... 
است. یک صفحه نمایش 7 اینچی نه تنها 
به عنوان سیستم اطالعات سرگرمی انجام  
وظیفه می کند بلکه دارای کنترل های 
سیستم تهویه مطبوع بوده و از اندروید 
اتو و اپل کارپلی پشتیبانی می کند. بهای 
سیتروئن C4 کاکتوس 2018 در بریتانیا 
از 17965 پوند برای مدل بنزینی 110 
اسبی بخاری Feel آغاز می شود. انتظار 
می رود اولین نمونه های این خودرو از ماه 

آوریل به خریداران تحویل داده شوند.

رونمايی از 
  C4 سيتروئن
كاكتوس 2018
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رالــی داکار ابتــدا در 
ســال 1979 و بــه 
ابتکار یک فرانســوی 
نام تیــری  بــه  
زی  ندا ه ا ا ر بین  ســا
شد. ماجرا از آنجا شروع شــد که تیری سابین که یک 
اتومبیلران بود در صحــرای داکار گم شــد و این فکر 
به ذهنش خطور کرد که این مکان می تواند مکان مناسبی 
برای برگزاری رالی ساالنه باشــد. به دلیل اینکه کاروان 
طویل شــرکت کنندگان، کار خود را از شهر پاریس در 
کشور فرانسه آغاز می کردند و در کنار سواحل دریای 
داکار، پایتخت کشور سنگال به پایان می رساندند، این 
رالی، »پاریس - داکار« نام گرفته بود. باتوجه به مسائل 
سیاســی و برخی از فاکتورهای دیگر مسیر اولیه طی 
سال ها چندین بار تغییر کرد، اما در سال 1994 زمانی که 
این رالی هم در پاریس آغاز شد و هم در این شهر به پایان 
رســید انتقادات فراوانی را به همراه داشت و موجب شد 
تغییرات اساسی در مسیر این رالی ایجاد شود. مسابقات 
رالی پاریس - داکار از مسابقاتی است که ساالنه توسط 
»سازمان ورزش آماتوری« برگزار می شود. افراد آماتور در 
کنار حرفه ای ها در این رالی شرکت می کنند و اصوال 80 
درصد شرکت کنندگان در این رالی افراد آماتور هستند. 
مسیر رالی پاریس - داکار یک جاده معمولی نیست بلکه 
شرکت کنندگان در این مسابقه باید مسیرهای سخت و 
صعب العبور را همچون گذشتن از گل والی، صخره ها و 
مسیرهای ناهموار پشت سر بگذراند. داکار همیشه به جز 
در چهار مورد مقصد نهایی راننذگان بوده است، اما پس از 
ماجرای سال 1994 مسیر مسابقات  تغییر کرد و پس از 
آن از مراکش ، غرب صحرا و صحرای موریتانی عبور کرد. 
در سال 1992 هوبرت آئوربول در بخش اتومبیلرانی این 
مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آورد، این درحالی 
بود که پیش از این در دو مرحله در بخش موتورسواری 
عنوان قهرمانی را از آن خود کــرده بود. بدین ترتیب او 
اولین فردی است که توانسته در دو بخش این مسابقات 
قهرمان شود. مسابقات رالی پاریس - داکار در سه کالس 
اتومبیلرانی، موتور سواری و کامیونرانی برگزار می شود. 
برای بسیاری از ســازندگان اتومبیل مسیرهای سخت 
این مســابقه حکم یک زمین آزمایشی را بازی می کند 
و آنها قدرت و کارایی اتومبیل های خود را اصوال در این 
مسابقات محک می زنند. در حقیقت اتومبیل های ساخته 
شده توسط کمپانی رنجرور، مرسدس بنزG  و پینزائور در 
کنار تویوتا لندکروز در این مسابقات حرف اول را زده اند؛ 
اما در سال های گذشته، رولزرویس، سیتروئن پژو و حتی 
پورشه هم بخش اعظمی از شرکت کنندگان در این رالی 
را تشکیل می دهند. اما شانس آنها برای کسب عناوین برتر 

بسیار کم است. برای مثال در سال 2002 اتومبیل هایی 
از شرکت میتسوبیشــی یا جزو، فولکس واگن توراگ، 
 BMWX5.BMWX3 نیســان ناوارا، مرســدس بنز
.M. هامر H1و هامر H3 در این رالی شرکت کردند، اما 
هیچ کدام نتوانستند عنوانی را به خود اختصاص دهند. 
در کالس کامیون، کامیون های تاتزا، کاماز، هینو، مان 
- داف، پرلینی ، لیاز، مرسدس بنز یونیماگ، رنو کراکس، 
اسکانیا، ایوکو و جیناف اصوال شرکت کنندگان را تشکیل 
می دهند. در دهه 80 رقابت شدید بین داف و مرسدس 
بنز باعث شد این کمپانی ها کامیون هایی با قدرت موتور 
بسیار باال بســازند. اما بعدها تاتزا، پرلینی و کاماز حرف 
  KTM اول را در کالس کامیون زدند. در کالس موتور
محبوب ترین و بهترین موتور محســوب می شــود. در 
سال های گذشته در بخش اتومبیلرانی بیشترین رقابت 
بین فولکس واگن، میتسوبیشی و نیسان است و در کالس 
موتورســیکلت KTM و یاماها برترین ها هستند و در 
کالس کامیون رقابت اصلی بین تاترا، داف، مرسدس بنز 
و کاماز وجود دارد. مسابقات رالی پاریس - داکار از سال 
2007 در 15 مرحله انجام شد که 16 روز به طول انجامید 

و در سنگال به پایان رسید. 

    تهديد تروريستی
مســابقات رالی داکار در ســال 2008 در پــی 
تهدیدهای گروه های  افراطی وابسته به القاعده مبنی بر 
انجام عملیات تروریستی، برای اولین بار نیمه کاره رها شد 
و غم بارترین دوره این رقابت ها هم قلمداد شد، چراکه در 
پی تهدیدهای اولیه گروه القاعده و جدی گرفته نشدن 
این امر از ســوی برگزارکنندگان، انفجار چند بمب در 
مسیر این رقابت ها موجب مرگ یک راننده فنالندی شد و 
به این ترتیب برگزارکنندگان رقابت ها ادامه آن را به صالح 
ندانستند. برگزارکنندگان فرانسوی این مسابقات تصمیم 
گرفتند تا رالی معروف خود را به آمریکای التین منتقل 
کنند. از این روی، برای نخســتین بار در ســال 2009 
و در تاریخ سی ساله این مســابقات، صحراها و مناطق 
کویری کشورهای آرژانتین و شیلی، جانشین دشت ها و 
صحراهای کشورهای آفریقایی شدند. از آن سال تاکنون 
و باتوجه به ناآرامی ها در شمال آفریقا این مسابقات در 

آمریکای التین برگزار می شود. 

    ميزبانی آمريکای التين
طبق رسم روزهای آغازین هر سال جدید میالدی، در 
سال 2017 نیز مسابقات رالی داکار که سی و هشتمین 
دوره محسوب می شود، در کانون توجه عالقه مندان به 
ورزش های موتوری قرار گرفت. این مسابقه بزرگ برای 
نهمین سال متوالی اســت که به دلیل مسائل امنیتی 

از آفریقا بــه آمریکای جنوبی منتقل شــده و در خاک 
کشورهای پاراگوئه، بولیوی و آرژانتین برگزار می شود. 
در این رقابت ها برای اولین بار خودروهای دسته UTVـ  
وسایل نقلیه چهار چرخ چندمنظوره کوچک ـ مجاز به 
شرکت در مسابقات بودند. به طوری که رالی داکار 2017 
در دوازده مرحله و در پنج کالس مختلف برگزار شد که 
شامل اتومبیل ها، کامیون ها، موتورسیکلت ها، کوادها 
)موتور ســیکلت های چهار چرخ( و UTV ها می شود. 
مسابقات بخش اتومبیل داکار 2017  عرصه درخشش 
رانندگان تیم پژو بــود. در رده بندی نهایی و پس از طی 
مسافت 8.782 کیلومتری، هر سه راننده این تیم روی 
ســکو قرار گرفته و عناوین نخست را به خود اختصاص 
دادند. در لیســت تیم پژو نام رانندگان مطرحی چون 
اشتفان پیترهانسل، سباستین لوب و ژیل دسپره دیده 
می شود که هر یک جزو قهرمانان پرآوازه مسابقات رالی 
بوده و به ترتیب رتبه های اول تا ســوم را کسب کردند. 
اتومبیلی که رانندگان تیم پژو بــا آن به مقام قهرمانی 
دســت یافتند،  DKR 3008 نام داشته و بر کراس اوور 
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3008 شکل گرفته اســت. این خودرو به یک موتور 3 
لیتری V6 توربودیزلی مجهز شده و ناگفته پیداست که 
برای عبور از پســتی  بلندی ها از سیستم تعلیقی بسیار 
ارتقاء یافته برخوردار است. در بخش کامیون ها، ادوارد 
نیکوالیف راننده روسی تیم کاماز به مقام قهرمانی دست 
یافت؛ دیمیتری ساتنیکوف دیگر راننده این تیم در جایگاه 
دوم قرار گرفت و جرارد دی روی راننده هلندی ایویکو 
روی سکوی سوم ایستاد. در دسته موتورسیکلت ها، سام 
ساندرلند راننده انگلیسی تیم Red Bull KTM قهرمان 
رقابت ها شــد و هم تیمی وی ماتیاس والکنر اسپانیایی 
به  عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد. جایگاه سوم نیز 
 Himoinsa Dakar به جرارد فرس، موتورســوار تیم
رسید. در بخش کوادها سرگئی کاریاکین روس از تیم 
یاماها قهرمان رقابت ها شد، دیگر هم تیمی های وی یعنی 
ایگناسیو کاساله شیلیایی و پابلو کوپتی آرژانتینی به ترتیب 
حائز عناوین بعدی شدند. در کالس جدید UTV ها نیز 
لئوناردو تورس برزیلی، وانگ فوجیانگ چینی و راویل 
ماگانوف روسی عناوین اول تا سوم را کسب کردند. هر 

 Polaris سه راننده از ساخته های شــرکت آمریکایی
Industries  در این مسابقات بهره بردند. مثل دوره های 
قبلی، در سال 2017 نیز حوادث مختلفی برای رانندگان 
رخ داد که منجر به خارج شدن آنها از دور مسابقات شد. از 
جمله حوادث مهم می توان به تصادف ناصر العطیه راننده 
تیم تویوتا، کارلوس ساینز راننده تیم پژو و توبی پرایس 
موتورسوار اســترالیایی معروف تیم KTM اشاره کرد. 
مسابقات اتومبیلرانی رالی داکار ژانویه 2018 چهلمین 
دوره برگزاری خود را جشــن می گیرد. پــرو، بولیوی و 
آرژانتین سه کشوری هستند که میزبانی این مسابقات 
را برعهده دارند. چهلمین دوره مسابقات رالی داکار از پرو 
استارت خورد. این برای نخستین بار پس از سال 2013 
است که این کشور به عنوان یکی از میزبانان مهم ترین 
مسابقات رالی جهان انتخاب می شــود. بیش از پانصد 
شرکت کننده در این مسابقات پس از طی مسافتی به طول 
8700 کیلومتر روز بیستم ژانویه در آرژانتین از خط پایان 
عبور خواهند کرد. مسیر تعیین شده برای دور جدید این 
مسابقات از تنوع آب و هوایی و شرایط جغرافیایی متفاوت 

برخوردار است. شرکت کنندگان، مسابقه را از لیما آغاز 
می کنند و پس از عبور از مسیرهای شنی، گذر از ارتفاعات 
آند و پشت سر گذاشتن تپه های شنی، در کوردوبا به کار 
خود پایان خواهند داد. سباستین لوب فرانسوی که هشت 
قهرمانی در رالی آرژانتین را در کارنامه دارد امیدوار است 
در سومین حضور خود در رالی داکار در کوردوبا بر سکوی 
نخست بایستد. لوب در رقابت های رالی داکار 2017 به 
مقام دوم دست یافت. استفان پترانسل، راننده فرانسوی 
تیم پژو که سیزده قهرمانی در رقابت های رالی داکار را در 
کارنامه دارد به همراه سیریل دپره، هم وطن و هم تیمی اش 
و کارلوس سنز، راننده اسپانیایی تیم رنو از رقبای جدی 
سباستین لوب برای کسب قهرمانی به شمار می روند. این 
درحالی ست که نباید از ناصر العطیه، قطری و ژینیل دو 
ویلی، راننده اهل آفریقای جنوبی غافل شد که به ترتیب 
در ســال 2015 و 2009 عنوان قهرمانی این مسابقات 
را از آن خود کردند. در بخش موتور نیز سام ساندرلند، 
قهرمان سال 2017 این مســابقات از بخت های اصلی 

به شمار می رود.
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الکچری

خودروی تســال مــدل X  ســریع ترین خــودروی 
شاســی بلند)SUV(  شناخته شــده در جهان است. 
برطبق آزمایش ها  مدل X P90D توانست صفر تا 97 
کیلومتر در ســاعت را در 3٫17 ثانیه طی کند. ورژن 
مورد آزمایش قرار گرفته، یک خودروی 2016 تسال 
مــدل X P90D  و 7 نفره با تمامــی امکانات موجود 
است. ویژگی ســرعت اولیه این خودرو که صفر تا 97 
کیلومتر در ســاعت را در 3٫17 ثانیــه و صفر تا 160 
کیلومتر در ســاعت  را در 7٫98 ثانیه طی می کند، 
این خودرو را به سریع ترین شاسی بلند جهان تبدیل 
کرده است. وزن این خودرو 2448 کیلوگرم است. این 
خودرو با ترکیبی از عملکرد یک شاســی بلند اسپرت 
با گنجایش 7 سرنشــین با عملکــرد غیرقابل انتظار 
یک خودروی الکتریکی شکل می گیرد. درهای عقب 
بازشونده به سبِک بال پرندگان که تسال آن را بال شاهین 
)falcon wing(  می نامــد، به احتمال زیاد در مدل 
تولیدی هم حفظ خواهند شد. این ویژگی به سرنشینان 
ردیف دوم و ســوم اجازه می دهد به سهولت به خودرو 
وارد یا از آن خارج شــوند. درحالی که این درها برای 
فضاهای پارکینگ تنگ مزیت خوبی به شمار می روند، 
در پارکینگ های با ســقف کوتاه باید با احتیاط مورد 
اســتفاده قرار گیرند. مدل X با باتری ها و گزینه هایی 
مشابه سدان مدل S عرضه می شــود. این یعنی مدل 
پایه با باتری های 60 کیلووات ساعت مجهز به موتور 
الکتریکی 376 اســبی و 490 نیوتن متری است. برد 
این مدل 362 کیلومتر است. مدل باالتر با باتری های 
85 کیلووات ساعت با همان موتور تنها برد بیشتر 474 
کیلومتری را تقدیم می کند. سرانجام مدل دو موتوره 
که مجموعاً 691 اسب قدرت و 931 نیوتن متر گشتاور 

دارد و انتقــال نیرو به هر چهار چرخ انجام می شــود. 
میزان برد مســافت این مدل هم با یک بار شارژ کامل 
باتری ها به 380 کیلومتر خواهد رســید. در تازه ترین 
تست تصادف محصول مدل تســال X، نتیجه جالبی 
منتشر شد؛ اینکه این شاسی بلند قوی هیکل و پرشتاب 
آمریکایی توانسته تمام ستاره های ایمنی زردرنگ این 
تست را تصاحب کند. این تست معتبر توسط موسسه 
NHTSA صورت گرفته است که به عنوان سازمان ملی 
ایمنی ترافیک بزرگراه ها در ایاالت متحده شــناخته 
می شــود. نتیجه ای که تســال مدل ایکس ثبت کرد 
نشــان داد که این خودرو الکتریکی حتی از بسیاری 
از شاسی بلندهای بنزینی مشــهور هم ایمن تر است. 
معماری و طراحی این خودرو تمام برقی باعث شده که 
ویژگی ایمنی خود را به رخ همه بکشد. شاید برای تان 
جالب باشد که سال گذشته، انتقادهای زیادی به ایمنی 
محصوالت تسال وارد شد. این انتقادها از جایی شکل 
گرفت که راننده خودرو مــدل اس در تصادفی با یک 
کامیون کشته شد. این تصادف بسیار فجیح بود. علت 
تصادف، حالت رانندگی خودکار این اتومبیل اعالم شد 
که نتوانست واکنش موثری در شرایط بحرانی از خود 
نشــان دهد. همین امر موجب شد که به بحث ایمنی 
ضعیف این خودرو دامن زده شــود. این درحالی است 
که جدای رفتار منطقی سامانه های رانندگی خودکار 
نســبت به رفتار هیجانی راننــده در لحظه تصادف، 
محصوالت این شرکت از نظر ســاختار و ویژگی های 
ایمنی جزو بهترین هــا در کالس خود هســتند. در 
ماه های اخیر نام تســال و ایالن ماسک زیاد به میان 
می آید؛ از اتومبیل های الکتریکی و خودران گرفته 
تا ساخت تونل زیرزمینی و فضاپیماهای گردشگری. 

باید اعتراف کنیم که محصوالت این شرکت تصورات 
بیشتر ما را از خودروهای الکتریکی به کلی عوض کردند؛ 
پیش از این تفکر عمومی بر این باور بود که خودروهای 
الکتریکی جزو کم طرفدارترین و کندترین محصوالت 
جهان هســتند که صرفا از فناوری های جدیدی بهره  
می برند و به محیط زیست و هوای شهر ما کمک کنند، 
اما هیچ وقت نمی توانند جای خودروهای بنزین سوز را 
در جهان بگیرند. درست است که خودروهای بنزینی 
نسبت به اتومبیل های پاک بسیار بیشتر هستند. چه 
کسی فکر می کرد روزی برسد که خودروهای الکتریکی 
به سرعت پیشرفت کنند و تعدادشــان هر روز بیشتر 
شــود تا با خودروهای بنزینی رقابت سنگینی داشته 
باشند. خودروهایی که هم سریع  هستند، هم پیشرفته 
و هم ایمن. ایالن ماســک در تالش است که با تولید و 
فروش مدل 3، اولین خودرو تولید انبوه تمام الکتریکی 
شرکت خود را عرضه کند. اگر در این فرآیند مشکلی 
پیش نیاید، احتماال با عرضه مدل 3 به بازار، شاهد تکان 
به بازار خودروهای بنزینی هستیم و شرکت ها بیش از 
پیش برای ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی 
تالش خود را به کار بگیرند. قیمت تسال مدل X از 90 
هزار دالر آغاز می شود؛ بنابراین اندکی نسبت به سدان 
مدل S در مدل های مشــابه گران تر خواهد بود. تسال 
همچنین یک مدل بســیار ارزان تر 35 هزار دالری را 
نیز در برنامه دارد. این خودرو که مدل 3 نامیده می شود 
احتماالً با تأخیر نســبت به مــدل X معرفی خواهد 
شد. اندازه این خودرو 20 درصد از مدل S  کوچک تر 
خواهد بود اما هنوز خودروی بزرگی محسوب می شود 
مخصوصا وقتی آن را با رقبایی چون شــورولت بولت، 

BMW i3  و نیسان لیف مقایسه کنیم.

تسالX ، سریع ترین خودروی 
شاسی بلند جهان
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یدكیبرایجلوگیریازتولیــدوفروشقطعاتتقلبیتمهیداتی
اندیشــیدهاند،بااینحالهنوزاینماجرابرایهمیشــهپایان
نیافتهوهنوزهمبرخیازافرادباانگیــزهاینكههزینهكمتری
بپردازندازلوازمیدكیهایبدونشــمارهسریالیاهولوگرام
شركتفروشــندهخریدمیكنند.دراینپروندهباآرشمحبی
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استبیفایدهنیست.باماهمراهباشید.
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رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكی 
چندی پيش گفته بود كه فقط 20 درصد لوازم 
قطعات تقلبی در بازار وجود دارد. به نظر شما اين 

آمار درست است؟
باید دید که مبنای محاسبه ایشان چه بوده؟ شاید 
این اعداد درمورد خودروهای تولیدی کشور صدق 
کند، اما در مورد اعداد  و  ارقام خودروهای وارداتی 
به نظرم اعداد فراتر از اینها است. به طور مثال، اکنون 
که شرکت های عرضه کننده خودروهای هیوندای 
و کیا که فعالیتشان در ایران کاهش پیدا کرده یا 
حتی در موارد دیگر مثل رنوهای وارداتی که برخی 
از قطعات به سختی توســط عرضه کننده خودرو 
تامین می شود، این واردات از مبادی دیگر به غیر 
از عرضه کننده خودرو تامین می شود. و حتی خود 
نمایندگان آن شــرکت ها به سمت وسوی واردات 
قطعات اصلی و متفرقــه روی  آورده اند. به همین 
جهت می گویم این عدد خیلی قابل اتکا نیســت، 
ولی مطمئنا مجاری و مبادی ورود قطعات غیر از 
عرضه کننده خودرو وجود دارد. حاال اینان از مبادی 
رســمی گمرک وارد می کنند یا به صورت قاچاق، 
بحث خودش را دارد که وارد جزئیات آن نمی شوم. 
بحث قاچاق بودن كاال نيست، بلكه بحث تقلبی 

يا غيراصلی بودن لوازم است. 
بحث تقلبی بــودن با غیراصلی بــودن دو مقوله 
جدا از هم اســت. وقتی صحبت تقلبی می کنیم 
یعنی یک قطعه ای در جعبه و بســته بندی برند 
اصلی قرار گیرد و درحقیقت ســر مشتری کاله 
بگذارد، اما وقتی صحبت غیراصلی می کنیم یعنی 
قطعه ای مشــابه قطعه اصلی اما در بســته بندی 
سازنده خودش قرار گیرد. اینجا دیگر بحث تقلبی 
بودن معنا ندارد. شــرکت هیوندای قطعات خود 
را در بسته بندی شرکت موبیس ارائه می دهد. از 
نظر هیوندای اینگونه قطعات تقلبی نیست و حتی 
غیراصلی نیست؛ اما همین موبیس شرکت دیگری 
برای توســعه بازار خودش ایجاد کرده که همان 
قطعات را در بســته بندی دیگری ارائه می دهد و 
با قیمت ارزان تر. اینجــا هیوندای می گوید قطعه 
خریداری شده از شرکت دوم قطعه اصلی نیست و 
مورد تایید ما نیست و مشمول گارانتی نمی شود. 
همین قطعات ممکن است در کره، ترکیه یا چین 
تولید شوند و تحت نظارت همان شرکت مادر، اما 
با برندهای مختلف به بازار عرضه شوند. اینجا دیگر 

فیک بودن معنا ندارد چون ممکن اســت همان 
کیفیت را داشته باشد ولی برند خود شرکت مادر 
را در اختیار نداشته باشــد، اما می توان قطعه ساز 
چینی را پیدا کرد که همان قطعه را از روش های 
مهندسی معکوس ساخته و شرکت مادر هم هیچ 
نظارتی بر تولید آن نداشته، آنوقت غیراصلی بودن 

یا فیک بودن معنادار می شود. 
آيا قانون يا الزامی وجود ندارد كه مثال وقتی پژو يا 
رنو در ايران سرمايه گذاری می كنند، قطعاتشان 
را هم خودشان وارد كنند كه اين قطعات مستقيما 
توسط عرضه كننده وارد شــود كه اين مسائل 
حداقل در اين گونه محصوالتی كه امكان ساخت 

آن داخل ايران است، به وجود نيايد؟ 
این قانون نانوشــته نیســت. اصال قراردادی که 
بین خودروساز و عرضه کننده خودروی خارجی 
بسته می شود، عمدتا بخشی را باید داخلی سازی 
کنند. وزارت صنایع هم دستور داده که 20 درصد 
از ســهم هر خودرو باید داخلی سازی شود. یعنی 
یک خودرو وقتی می خواهد در فاز اول وارد ایران 

شــود حتما باید طی یک برنامه زمان بندی 20 
درصدش داخلی سازی شــود که البته این عدد 
خیلی استاندارد و جهانی نیست و در کشورهای 
مختلف این عــدد پائین تــر از این اســت؛ ولی 
درمجمــوع دولت این عدد 20 درصــد را تعیین 
کرده است. فرض بر این است که رنو، پژو و حتی 
فولکس که می خواهند بــا مبنای 20 درصد وارد 
ایران شوند آیا واقعا این 20 درصد شدنی است؟ که 
من می توانم به دالیل چندی بگویم که نیست. اول 
اینکه برخی از قطعه سازان ما از لحاظ استانداردی 
با قطعه ســازان جهانی فاصله دارنــد و درنتیجه 
نمی توانند استانداردهای شرکت مادر را پاس کنند. 
از طرف دیگر باید حجم تولید در آن حدی باشد که 
صرفه اقتصادی داشته باشد. مثال اگر پژو یا فولکس 
یا هر برند دیگر بخواهد 10 هزار یا 20 هزار تولید 
در سال انجام دهند این صرفه اقتصادی ندارد که ما 
این را داخلی سازی کنیم. برای قطعه ساز و مشتری 
هم قطعات گران در می آید، درنتیجه آن جذابیت 
الزم را برای مشــتری نخواهد داشــت؛ بنابراین 

يک كارشناس صنعت خودرو درگفت وگو با راز صنعت عنوان كرد:

عمده قطعات غیراصلی مربوط
به بازار قطعات یدکی می شود

يكی از مهم ترين ابهامات درمورد قطعات تقلبی و غيراصلی خودرو اين 
مسئله است كه اين قطعات بيشتر توسط خود خودروساز مورد استفاده 
قرار می گيرد يا در بازار فروش لوازم يدكی به چشم می خورد. اين ابهام را 
در    گفت وگو با نادر وهاب آقايی، كارشــناس ارشد خدمات پس از فروش 

خودرو مطرح كرديم. از ديدگاه اين كارشناس خودرو با نظارتی كه ازسوی 
مراجع ذی صالح وجود دارد امكان استفاده از قطعات غيراصلی و تقلبی 
درخودروسازی تقريبا درحد صفر است و اين قطعات در بازار قطعات لوازم 

يدكی عرضه می  شوند.

پرونده
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شرکت ها مجبورند در فاز اول از واردکننده تبعیت 
کرده و قطعات را وارد کنند. همان هایی که خود 
شرکت مادر معرفی می کند از کره، چین و ترکیه. 
اما نگرانی قابل تامل این است که آیا واقعا این رویه 
ادامه پیدا می کند؟ مثال در مورد هیوندایی و کیا در 
بدو امر این اتفاق افتاد ولی به دلیل وجود تحریم ها 
که به ایران تحمیل شد نتوانستیم خیلی مستقیم 
با کره ارتباط برقرار کنیم. مجبور شدیم از چینی ها 
یا ترکیه استفاده کنیم بنابراین کیفیتی که مدنظر 

بود حاصل نشد.
راه ورود ايــن قطعات به بازار خودروســازان 
چگونه است؟ موقعی كه رئيس اتحاديه اعالم 
می كند كه 20 درصد تقلبی است كه احتماال اين 
عدد بزرگ تر هم هست، اين راه چگونه هموار 

می شود؟
ما دو نوع قطعات داریم؛ یکسری قطعات کارخانه ای 
یا قطعات دوران گارانتی و یکســری قطعات بازار 
یدکی. هر شــرکتی اعم از هیوندایی کره یا ایران 
خودرو و ســایپا از دو سیاســت مختلــف پیروی 
می کنند. قطعات کارخانه ای را معموال از برند اصلی 
شــرکت ها می گیرند یا قطعاتی که برای مصرف 
گارانتی استفاده می شود باید حتما توسط شرکت 
مادر تامین شــده باشد، و اســتانداردهای خاص 
خود را پاس کند که در این موارد همه شرکت های 
عرضه کننده خودرو از این دستورالعمل ها تبعیت 
می کنند، اما برند دیگری هم معموال برای افترمارکت 
یعنی برای خارج از دوره گارانتی است که با همان 
قطعه ســاز با یک درجه کیفی پایین تــر قرارداد 
می بندند. البتــه نه الزاما با همان اســتانداردهای 
سختگیرانه خودروساز که با درجه پایین تر قرارداد 
می بندند یا با قطعه ســازان دیگر قرارداد می بندند 
که افترمارکتشان را ساپورت کنند و از آنجا که در 
افترمارکت مشــتری دیگر تحت پوشش گارانتی 
نیســت و هزینه را خودش باید پرداخت کند، باید 
صرفه اقتصادی هم برایش داشته باشد. قطعاتی که 
االن وارد بازار ایران شــده و به عنوان قطعات اصلی 
و اورجینال استفاده می شــوند یعنی قطعاتی که 
به عنوان قطعات افترمارکت است به عنوان قطعات 
اصلی و اورجینال دوره گارانتی استفاده می شوند. 
اینها نافی همدیگر نیستند ولی باید در جای خودش 
استفاده شــود، اما االن به دلیل تفاوت قیمتی که 
این گونه قطعات با همدیگر دارند درنتیجه دنبال آن 

قطعات می روند و از آن قطعات استفاده می کنند. 
وزارت صنعت و معادن نمی تواند استانداردی 
تعريف كند كه حداقل اين كيفيت باال بيايد كه 
اين مشكالت پيش نيايد؟ اين مشكالت باعث 
آسيب به خودرو و درنهايت به دليل عدم ايمنی 
كافی به شخص آسيب می رساند. وقتی كيفيت 
باتوجه به ارزانی پايين می آيد مشكالت بعدی را 

به وجود می آورد.
قطعات در بدو امر ورود به کشور نمونه برداری و 
ارزیابی می شوند که آیا استانداردهای تعیین شده 
را دارا هســتند یا خیر. همه قطعــات در گمرک 
باید از یک حداقــل اســتانداردهایی برخوردار 
باشــند و به این منظور نمونه برداری می شــوند. 
موسســه اســتاندارد به نیابت از وزارت صنایع 
باید اســتانداردها را تدوین کــرده و واحدهای 
نظارتی نسبت به ارزیابی اقدام کنند. همان طور 

که استانداردها درمورد الســتیک، لنت و باتری 
مشــخص اســت و ابالغ هم شده اســت. به نظر 
من منطقی وجود ندارد که راســا وزارت صنایع 
بخواهد بــه این قضیــه ورود کنــد و بخواهد با 
تدوین دســتورالعمل هایی مانــع ورود قطعات 
غیراصلی شود، به دلیل اینکه درحقیقت اختیارات 
شــرکت های عرضه کننده را کاهــش می دهد. 
اگر شــرکتی از قطعات تقلبی استفاده می کند و 
درحقیقت از قطعات درجه 2 یا درجه 3 استفاده 
می کند، فیدبک استفاده از این قطعات به خودش 
می رسد و برای مشتری ها نارضایتی ایجاد می شود 
و این موضوع دهان به دهان می شــود و درنتیجه 
اعتبار شرکت پایین می آید. کمااینکه در این مدت 
هم که خیلی از شــرکت ها از قطعات غیراصلی 
اســتفاده کردند و تاثیرش در جامعه نمایان شد 
و اتوماتیک وار برند و خوشنامی شــان را از دست 
دادند. درحقیقت دولت تنها کاری که باید انجام 
دهد این اســت که مجــاری ورود و گمرکات را 
تحت کنترل بگیرد و اجازه ندهد قطعات از طرق 
مختلف و مثال لنج وارد کشــور شــود. این گونه 
واردات بایــد فقط از طریق مجــاری اصلی وارد 
کشور شوند که تحت کنترل  بوده و قابل ارزیابی و 

نمونه برداری باشند. 
آيا می توان آماری ارائــه داد كه چند درصد 
قطعات از مجاری غيررســمی  وارد كشــور 

می شوند؟ 
مجاری غیررسمی  قابل آماربرداری نیست. تنها 
کافی اســت برآوردی از میــزان مصرف قطعات 
خودروها در طول یک سال داشته باشیم که آن را 
خیلی راحت می توان حســاب کرد. ما حدود 18 
میلیون خودرو در کشــور داریم. اگر خوشبینانه 
حساب کنیم که هر خودرویی ساالنه یک میلیون 
تومان هزینه داشــته باشد، 18 میلیون ضرب در 
یک میلیون حدود 18 هزار میلیارد تومان میزان 
مصرف قطعه است، اگر بخشی که در داخل تولید 
می شود را به همراه بخشی که به صورت رسمی وارد 
کشور می شود را از میزان مصرف کم کنیم، آنچه 
که باقی می ماند میزان واردات به صورت غیررسمی 
خواهد بود. حاال میزان واردات گمرک را برآورد 
کنید و ببینید که آیا واقعا اینقدر می شود یا خیر؟ 

تفاوتش می شود مجاری غیررسمی.
آيا نظارت بر خودروســازان يا قطعه سازان هم 
وجود دارد و بازرسانی هستند كه به طور مرتب 
به اين مسائل رسيدگی كنند؟ در فروشگاه ها و 
نمايندگی ها چطور؟ آيا در خودروسازان بررسی 
می شود قطعات اصل به دست مشتری می رسد يا 

خير. آيا چنين چيزهايی وجود دارد؟
بله، همه شرکت های عرضه کننده این را دارند؛ چه 
واردکننده و چه تولیدکننده این سیستم ارزیابی 
را دارند. به دلیل اینکه اگــر نماینده از بازار خرید 
نکند درحقیقت تجارت قطعه ای شرکت خودرو 
کاهش پیدا می کند. به همین دلیل شــرکت ها 
مستمرا نظارت دارند که نماینده ها به خرید از بازار 
سوق داده نشــوند. اما مواردی مثل تحریم ها که 
شرکت ها را از خرید قطعات ناتوان می کند، بعضی 
وقت ها خودشان نمایندگان را به خرید از مراجع 
غیررســمی  هدایت می کنند. آنجا دیگر با اجازه 
خودشــان این اتفاق می افتد. با این حال همیشه 

بازرسی وجود دارد هم از سوی وزارت صنایع این 
بازرسی ها انجام می شود و هم از سوی شرکت های 
ارزیاب و هم شرکت های عرضه کننده خودرویی 

این ارزیابی ها را انجام می دهند. 
به بحث تحريم ها اشاره كرديد. به نظر می رسد 
بيشتر شــدن قطعات تقلبی از زمان تحريم ها 
شروع شــد. موقعی كه شــايد قطعه سازان 
نتوانســتند توليدكننــد يا خودروســازان 
نتوانستند وارد كنند. آيا بعد از برجام اين ماجرا 
به سوی بهبودی رفته كه باتوجه به واردات كمتر 

شود؟
در این باره به قبــل از دوره برجام توجه می کنم. 
از ســال 1380 یکی از سیاســت  های وزارتخانه 
این بود که ایــران به عنوان هــاب تامین کننده 
قطعات در منطقه شناخته شود. ساپکو به شدت 
دنبال این بود که قطعه ســازانش تقویت شده تا 
به عنوان تولیدکنندگان قطعات اصلی در منطقه 
معرفی شوند. سایپا هم به همین ترتیب این راه را 
ادامه می داد. درواقع ما مسیر خیلی خوبی را طی 
می کردیم که به تحریم ها برخوردیم و در همین 
فاصله کشور ترکیه عمال توانست پا جای پای ما 
بگــذارد و هدفی که ما داشــتیم را محقق کند و 
االن به عنوان یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان 
قطعات بعد از چین در منطقه شناخته می شود. 
خیلــی از شــرکت های عرضه کننــده خودرو 
قطعه سازی شان را در ترکیه دارند. ای کاش شرایط 
به گونه ای رقم می خورد که می توانستیم آن مسیر 
را ادامه دهیم. ما قطعه سازان خیلی خوبی داریم 
که می توانند هم ظرفیت تولید باالیی داشــته و 
هم قطعات باکیفیتی تولید کنند. قطعه ســازانی 
که حتی مورد تایید شــرکت پژو بودند یا اکنون 
مورد تایید شــرکت رنو هســتند. مثل برخی از 
قطعه سازان کمک فنر که حتی کمک فنرهایشان 
صادراتی بود. یا صندلی های پژو 206 را که تولید 
می کردیم تماما صادراتــی و قابل عرضه در بازار 
جهانی بود. ولی این اتفاق نیفتاد و تحریم ها ما را از 
این قضیه عقب انداخت. االن دیگر فرصت نیست 
و باید یک تالش مضاعفی انجام شود تا ما بتوانیم 
دوباره به همان مقام سابق برگردیم. اما اینکه بعد 
از برجام این شرایط بهتر شده باشد  اطالعی ندارم 
و آمار جدیدی در دســت ندارم که بتوانم بگویم 
وضعیت بهتر است یا خیر، ولی می دانم با آمدن 
شرکتی مثل رنو و فولکس واگن که به شدت دنبال 
این هستند که قطعه سازی در ایران رواج پیدا کند 
به نظر می رسد که وضع اگر بدتر نشده باشد، بهتر 

خواهد شد.
آماری وجود دارد كه چه قطعات تقلبی بيشتر 
در بازار وجود دارد؟ يا اينكه همه قطعات را دربر 

می گيرد؟
قطعــات گران قیمت اصــال صرفــه اقتصادی 
ندارد که تقلبی و غیررســمی عرضه شود چون 
عموما کم مصرف هســتند. مثل گریبکس، بدنه 
سیلندر، ایربک که گران است و صرفه اقتصادی 
ندارد که شــرکت های قطعه ســاز بخواهند وارد 
ســرمایه گذاری در تیراژ محدود شوند. معموال 
قطعه ســاز دنبال قطعات پرمصرف و ارزان مثل 
فیلترها، لنت ها هستند و البته سود کمتری دارند؛ 

بنابراین نیاز به سرمایه گذاری کمتر هم دارند.
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گزارشی از افزايش قطعات غيراصلی و بی كيفيت در بازار لوازم يدكی

تیر تقلبی ها در قلب خودرو
خــودرو  بــازار 
درکشورمان روزهای 
پرتالطمی را ســپری 
می کند. چــه از بابت 
افزایــش لحظــه ای 
قیمت خودروهــای داخلی و خارجــی و چه از بابت 
وضعیت عجیب و غریب بازار قطعــات و لوازم یدکی. 
متاسفانه روزبه روز شاهد افزایش قطعات غیراصلی، 
تقلبی و بی کیفیت در بازار هستیم که یکی از دالیل 
اصلی آن را می توان به باالرفتن قیمت قطعات اصلی 
نسبت داد. نکته مهم اینجاست که این قطعات تقلبی 
و بی کیفیت هم در داخل کشور درحال تولید هستند و 
هم از کشورهای دیگر مانند چین و هند وارد می شوند. 
یک بررسی ساده نشــان می دهد تمامی این قطعات 
وارداتِی غیراصلی و تقلبی به صورت قاچاق وارد ایران 
نمی شــوند و درصد عمده ای از آنهــا هم طبق گفته 
کارشناسان و مسئوالن از مبادی رسمی راه ورود به 
بازار قطعات خودرو را پیدا می کنند. این روند واردات 
قطعات و لوازم تقلبــی در زمان تحریم ها ســرعت 
بیشتری به خود گرفت و از آن زمان به بعد بود که نبض 
بازار لوازم خودرو درکشــورمان به دست چینی ها و 

هندی ها افتاد. 

     عوارض استفاده از قطعات تقلبی
متاســفانه موضوع گرانی قطعات اصلــی مهم ترین 
دلیل بــرای اســتفاده از قطعــات غیراصلی و حتی 
تقلبی به شــمار مــی رود، اما اگــر مصرف کنندگان 
این قطعات بی کیفیــت از عوارض اســتفاده از این 
لوازم و آســیب هایی که به خودروشان می رسد خبر 
داشته باشند بازهم به سوی اســتفاده از غیراصلی ها 

و بی کیفیت ها می روند؟ شاید بخشی عنوان کنند که 
باتوجه به گرانی لوازم اصلی چاره ای جز اســتفاده از 
لوازم باکیفیِت پایین تر را نداریم و بخشی دیگر اینگونه 
عنوان کنند که اصال امکان تشخیص جنس اصلی و 
تقلبی در بازار لوازم خودرو وجود ندارد؛ شاید آگاهی 
از آسیب های استفاده از قطعات بی کیفیت در خودرو 
باعث شود تا خریداران درحد امکان از فروشگاه های 
رســمی برای خرید اقدام کنند. به طورحتم بهترین 
راهنماها در این باره تعمیرکاران خودرو هســتند تا 
خریداران را از عوارض استفاده از قطعات بی کیفیت 
و تقلبی آگاه کنند. یــک مکانیک باتجربه در این باره 
می گوید: »همه قطعات خودرو به یکدیگر وابســته 
هستند و درصورت بروز یک مشــکل، قطعات دیگر 
هم آسیب می بینند. اما بعد از کارکرد مفید قطعات 
که عمرشــان به پایان می رســد و زمان تعویض آنها 
فرامی رســد، کاالی جایگزین کیفیت اولیه را ندارد 
و عمر و کیفیــت پایین تری دارد. بــه این دلیل که 
آزمایش های الزم روی این قطعات انجام نمی شود و 
برخی از آنها نیز به صورت قاچاق وارد کشور می شوند. 
برای مثال شــمع و وایر نامناســب در سیستم برق 
خودرو مشکل به وجود می آورد و جرقه الزم را برای 
کارکرد مناسب خودرو ایجاد نمی کند. از این رو مصرف 
سوخت خودرو افزایش پیدا می کند و سیستم احتراق 
آن نیز عملکرد مناسبی نخواهد داشت. مسئله مهم 
اینجاست که در بسیاری از موارد، استفاده از قطعات 
تقلبی فقط منجر به آسیب  رساندن به خودرو نمی شود 
و امکان تلفات جانی هم وجود دارد. به طور مثال فقط 
کافی است که لنت ترمز مورد استفاده غیراستاندارد 
و تقلبی باشد، همین مســئله می تواند جان تمامی 

سرنشینان یک خودرو را به خطر بیندازد.«

     راهکار چيست
یکی از اصلی ترین سوال ها درباره موضوع وجود قطعات 
و لوازم تقلبی در بازار خودرو این اســت که خریداران 
چگونه بتوانند به جنس خریداری شده اطمینان کنند. 
خوشبختانه طی چند سال اخیر دو خودروساز بزرگ 
کشورمان یعنی ســایپا و ایران خودرو در این زمینه 
تمهیداتی را اندیشــیده اند تا مشکالت در این زمینه 
حداقل کمی کمتر شود. طی ســالیان اخیر سایپا و 
ایران خودرو، بسته بندی قطعات مورد تاییدشان را به 
یک بارکد و هولوگرام مجهز کرده اند تا خریدار بتواند 
از طریق یک سامانه پیامکی و با ارسال شماره سریال 
روی بسته از اصلی بودن قطعه اطمینان حاصل کند. 
همین تصمیم به طور حتم تاثیر به ســزایی درکاهش 
اســتفاده از لوازم تقلبی دارد، اما مسئله وقتی سخت 
می شــود که برخی قطعات ازســوی نمایندگی های 
رســمی این دو خودرو ســاز قابل تامین نیســت و 
مصرف کننده آنگاه مجبور به مراجعه به بازار غیررسمی 
می شود. مشکل از همین جا شروع می شود. یعنی تولید 
قطعاتی مشابه قطعات اصلی حتی با هولوگرام. آن هم 
در شــرایطی که جنس وارداتی و تقلبی دقیقا شبیه 
جنس اصلی تولید شده و تشــخیصش کار هرکسی 
نیست، البته در برخی موارد با دقت به نوع بسته بندی 
و چاپ و کیفیت هولوگرام و برخی موارد دیگر می توان 
جنس اصلی را از تقلبی تشخیص داد اما همیشه هم 
اینگونه نیست. البته شــاید در این میان قطعاتی هم 
وجود داشته باشند که غیر اصلی باشند ولی کیفیتشان 
پایین نباشد، اما مسئله اینجاست که این قطعات مورد 
تایید خودروساز نیستند و اگر مشکلی بعد از استفاده 
از آنها پیش آمده باشــد خودروســاز زیر بار تعهدات 
نخواهد رفت. به نظر می رسد اگر نظارت دقیق تری چه 
در زمان واردات این قطعــات و چه در زمان عرضه در 
بازار ازسوی مسئوالن ذی ربط صورت بگیرد این همه 
مشکل گریبانگیر بازار خودرو نمی شود. این موضوع 
حتی به طور مستقیم به اعتبار خودروسازان هم لطمه 
وارد می کند و آن هم وقتی اســت که جنس تقلبی با 
بسته بندی و هولوگرام محصوالت اصلی در بازار یافت 

می شود و تولید کنندگان اصلی هم بدنام می شوند.

     آمار قطعات تقلبی و بی كيفيت از زبان سخنگوی 
صنف لوازم يدكی

در همین رابطه با ســیدمهدی کاظمی ســخنگوی 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل تهران 
گفت و گو کردیم. کاظمی درباره آمــاری از موجودی 
لوازم و قطعات تقلبی در بازارخودرو به راز صنعت گفت: 
»من باتوجه به مسئولیتم در اتحادیه، روزانه با شاکیان 
استفاده از قطعات غیراصلی و بی کیفیت روبه رو هستم. 
ما با دو دسته لوازم مواجه هســتیم. دسته اول همان 
لوازم تقلبی هستند و دســته دوم که فراوانی بیشتری 

مرتضیمیثاقی

پرونده
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در بازار لوازم خودرو دارند، قطعاتی هســتند که اصلی 
و مورد تایید خودروساز نیســتند که به صورت قاچاق 
یا رســمی وارد بازار می شــوند، اما تقلبی هم به شمار 
نمی روند. تقلبی ها آنهایی هستند که در بسته بندی های 
محصوالت اورجینال و شرکتی با کیفیت بسیار پایین تر 
عرضه می شوند یا کپی شده برندی هستند که صاحب 
اسم و رســمی برای خود در بازار لوازم و قطعات خودرو 
اســت. البته  ظاهر قطعات تقلبی معمــوال به گونه ای 
است که بازرسان و کارشناسان آنها را از اصل تشخیص 
می دهند و وجــود این قطعات در بــازار نهایتا به دو تا 
سه ماه می رسد و خیلی زود شناسایی شده و از دور خارج 
می شوند. مطمئن هستم که این قطعات و لوازم تقلبی 
حداکثر موجودی شــان در بازار به 2درصد می رسد. 
بارها و بارها شاکیان مربوط به قطعات تقلبی به اتحادیه 
مراجعه کرده اند و خیلی زود جلو ادامه توزیع آنها گرفته 
شده است.« سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم 
یدکی درباره نوع برخورد با تولیدکنندگان یا فروشندگان 
این لوازم می گوید: »برخی مواقع تولیدکنندگان قطعات 
تقلبی جریمه می شوند یا مورد بخشش قرار می گیرند 
و باقی مانده تولیدات و قطعات خود را معدوم می کنند، 
اما در برخی موارد هم صاحب اصلی برند که محصولش 
توســط این افراد به صورت تقلبی تولید شده است از 
خاطیان شکایت می کند و پرونده جنبه حقوقی و کیفری 
پیدا کرده و در مراجع ذی صالح دنبال می شود. درکل 
موجودی قطعات تقلبی همان 2درصد است که یا هنوز 
به منبع آن دسترســی پیدا نکرده ایم یا هنوز شــاکی 
برای آن پیدا نشده است.« آیا واقعا آمار قطعات تقلبی 
همین 2درصد است؟ شواهد، آماری بیش از این را نشان 
می دهد اما سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم 
یدکی تهران، به صحت این آمار حداقل در پایتخت تاکید 
دارد و فراوانی را بیشــتر در قطعات بی کیفیت می داند 
که دیگر کپی شده محصوالت اصلی نیستند. کاظمی 
در این باره به راز صنعت می گوید: »آمار درباره لوازم و 
قطعات بی کفیت بسیار باالتراست و 20 درصد بازار را 
دربر می گیرد. قطعات بی کیفیت معموال از چین و هند 
وارد می شوند. خوشبختانه اکثر تولیدکنندگان رسمی 
در کشورمان محصوالت باکیفیتی را تولید می کنند و 
در این زمینه مشکلی نداریم و فکر می کنم درحال حاضر 
تقریبا 90 درصد قطعات و لوازم خودروهایی مانند پژو 
و پراید در داخل کشورمان تولید می شوند. پس معموال 
تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت بی کیفیت 
سراغ تولید لوازم و قطعاتی می روند که آمار تولیدشان 
در ایران پایین اســت. درکل نگرانی ما خیلی متوجه 
محصوالت تقلبی نیست و بیشتر متوجه لوازم و قطعات 
وارداتی بی کیفیت اســت که جمع کردنش از بازار هم 
بسیار سخت است. درکل هیچ نظارتی ازسوی گمرک 
و استاندارد وجود ندارد و همین مســئله راه ورود این 
لوازم را هموار کرده است؛ شاید در مقطعی ازسوی ستاد 
مبارزه با کاالی قاچاق یا گمرک فشاری وارد شده است 
ولی همچنان واردات این نوع لوازم و قطعات ادامه دارد. 
ما آزمایشگاه های مجهزی داریم که به خوبی کیفیت 
لوازم و قطعات را بررسی می کنند ولی متاسفانه گمرک 
یا موسسه استاندارد هیچ کمکی از ما نمی خواهند. شاید 
اگر این اتفاق رخ دهد که کاال در بدو ورود مورد بررسی 
آزمایشگاه های مجهز قرار گیرد و مشاوره ای از ما خواسته 
شود، جلو ورود این لوازم گرفته می شود و دیگر وارداتی 
صورت نمی گیرد. درحال حاضر بیشــترین شکایت و 
پرونده مربوط به تسمه تایم است و بیشتر از چین وارد 

می شود. حتی خود خودروهای چینی هم قطعاتشان 
به صورت بی کیفیت وارد می شــود و بعد از تسمه تایم 
هم لنت ترمز و پمپ  بنزین بیشــترین موجودی لوازم 

بی کیفیت را در بازار دارند.«

      خدمات پس از فروش چگونه است؟
مهم ترین ســوال در موضوع فراوانی قطعات تقلبی و 
بی کیفیت در بازار خودرو این است که آیا این بحران فقط 
شامل بازار لوازم یدکی می شود یا خودروسازان هم از این 
قطعات استفاده می کنند. برخی از کارشناسان اعتقاد 
دارند که این معضل، یعنی اســتفاده از قطعات تقلبی 
در صنعت خودروسازی کشــورمان هم وجود دارد اما 
اکثر مسئوالن به شدت این فرضیه را رد کرده و با استناد 
به سختگیری ها و نظارت های موجود، آن را غیر ممکن 
می دانند. چندی پیش بهرام شــهریاری عضو انجمن 
خودروســازان در گفت وگو با روزنامــه جام جم گفته 
بود: »نکته ای که باعث شــده صنعت خودرو با چالش 
فراوان دست و پنجه نرم کند این است که این قطعات 
تقلبی و بی کیفیت وارد خطوط تولید شده اند و اکنون 
در خودروهای تولیدی اســتفاده می شوند.« هرچند، 
محمدرضــا نجفی منش، عضــو هیئت مدیره انجمن 
قطعه سازان خودرو صحبت های شهریاری را تکذیب 

کرده و گفته بود: »به هیچ وجه قطعات بی کیفیت و تقلبی 
وارد چرخه تولید نشده اند.« سخنگوی اتحادیه صنف 
لوازم یدکی اتومبیل تهران هم در این باره به راز صنعت 
گفت: »تقریبا می توان گفت کــه قطعات بی کیفیت 
در خودروسازی ما استفاده نمی شــود و به هرحال در 
این قسمت نظارت و ســختگیری هایی وجود دارد و 
خودروساز هم خودش را بدنام نمی کند؛ اما بنده با سند 
و مدرک به شما اعالم می کنم که در بحث خدمات پس 
از فروش ازسوی نمایندگی های خودروسازان می توان 
شاهد ارائه قطعات و لوازم بی کیفیت مانند پمپ بنزین 
به مشتریان بود.« شاید خواندن این گزارش و آماری که 
برخی از کارشناسان و مسئوالن در مصاحبه با مجله راز 
صنعت در این شماه درباره موجودی و فراوانی قطعات و 
لوازم تقلبی و بی کیفیت ارائه داده اند، واقعیِت وضعیت 
بازار قطعات را در داخل کشورمان تاحدود زیادی نمایان 
کند. هرچه که هست بخش بزرگی از بازار لوازم خودرو 
درگیر این محصوالت بی کیفیت است که ضرر اصلی 
را متوجه صاحبــان خودروها و مصرف کنندگان کرده 
و هرساله ســود هنگفتی را وارد جیب عده ای می کند. 
چند سالی است که تیر لوازم و قطعات تقلبی در قلب 
مصرف کنندگان خودروها فرو رفته و انگار قرار نیست 

تدبیری برای درمان این درد اندیشیده شود. 
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آمار دقيقی وجود دارد كه چند درصد از قطعات 
موجود در بازار، چه قطعات مصرفی توســط 
خودروســازها و چه در افترماركت ها تقلبی و 

غيراصلی است؟
من از یک دیدگاه دیگری به قضیه نگاه می کنم. 
حجم بازار یدک کشورمان در سال حدود بین 8 
هزار تا 10 هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ 5 
هزار و 500 میلیارد تومان آن در تعهد خودروساز 
اســت که  بتواند در دوران گارانتــی و وارانتی 
تامین کند. به دلیل مشــکالتی که وجود دارد از 
این 5 هزار و 500 میلیارد تومان عمال بیشتر از 
3 هزار و 500 میلیارد تومان یا خود خودروساز 
نمی تواند تامین کند یا خود مصرف کننده آنقدر 
معطل می شود و گیر می افتد که ترجیح می دهد 
از بازار بخرد. در نتیجه مــا در بازار یدک چیزی 
بین 4 هزار و 500 میلیارد تومان تا 6 هزار و 500 
میلیارد تومان گردش مالی داریــم و دلیل این 
متغیر بودن این اســت که در سال های مختلف 
هم ارزش قطعــات فرق می کنــد و هم قطعات 
تقلبی به مراتب ارزان تر اســت و این تنوع به این 
دلیل است. حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان 

تا 6 هــزار و 500 میلیارد تومان ارزش کســری 
بازار یدکمان است. این ارزش کسری بازار یدک، 
حدود 5 هزار میلیارد تومانش توســط قطعات 
قاچاق تامین می شود، یعنی معادل حدودا یک 
میلیــارد و یکصد میلیون دالر و الباقی توســط 
قطعه سازان اصطالحا زیرپله ای که آنها قطعات 
تقلبی و بی کیفیت اســت. یعنی برآوردمان این 
اســت که از کل رقم نزدیک به 5 هــزار میلیارد 
تومان قطعات قاچاق وارد کشور می شود و حدود 
2 هزار میلیــارد تومان هم قطعــات بی کیفیت 

تقلبی داریم. 
درواقع اگر بخواهید عدد و رقم را براســاس یک 
میانگین نسبتا واقعی تری بگوییم قطعات چینی 
و هندی تقلبی و بی کیفیت به وفور در بازار یافت 
می شــود، ترکیب بازار لوازم یدکی غیراصلی ما 
مجموعه ای اســت از قطعات غیرشناسنامه دار 
که صرفا ممکن است تقلبی و بی کیفیت نباشد، 
که به همراه قطعات تقلبــی و بی کیفیت در بازار 
موجود اســت. فــرض کنید یک خــودرو مثل 
مرسدس بنز یا لکســوس که خراب می شود یا 
قطعه یدک آن نیســت و نمایندگی اش در ایران 

وجود ندارد ممکن اســت کسی از طریق قاچاق 
قطعه اصلی هم بیــاورد و آن قطعه صرفا تقلبی 
هم نیســت ولی عمال چیزی اســت که خارج از 
چرخش و گردونه اقتصادی کشور وارد می شود؛ 
بنابراین این یک نمای کلی از وضعیت بازار یدک 

ایران است.
به يكسری مشــكالت اشــاره كرديد. اين 
مشكالت چه مواردی هســتند و چه چيزی 

باعث می شود اين مشكالت به وجود آيد؟
نخســت اینکه جلــو قاچــاق را به رغــم همه 
صحبت هایــی کــه می شــود و می کنیــم، 
هنــوز نتوانســته ایم بگیریم، هرچنــد باالخره 
کارگروه هایی هم درســت شــده است. قطعات 
قاچاق به وفور هنوز به کشــور وارد می شــود و 
برخالف خود خودرو که قاچاق پذیر نیست ولی 
قطعات خودرو قاچاق پذیر اســت و مــا با اعالم 
شناســایی قطعات از مبدا ورود و همچنین در 
شبکه توزیع با کارگروه هایی که با وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت و هماهنگــی انجمن ها داریم 
امیدواریم هم در دو بعد قهــری که ورود نیروی 
انتظامی و قوه قضائیه برای مقابله با قاچاقچیان 
است و هم در بعد تشویقی اقتصادی که می تواند 
به نحوی جلو توزیع را بگیرد و با افزایش نرخ دالر 
اتوماتیک، میزان قطعات قاچاق هم خودبه خود 
کم می شود چون تولید داخل جوابگو هست. از 
طرف دیگر قطعه سازان زیرپله ای بدون شناسنامه 
هم به شدت فعال هســتند. ما برآورد می کنیم 
حدود 800 واحد قطعه ســاز بدون شناســنامه 
و بدون مجــوز وزارت صنعت، معــدن، تجارت، 
درداخل کشــور کار می کنند. همــه این موارد، 
شرایط را بحرانی تر می کند و دامن می زند و این 
قطعات یدکی هم عمدتا برای کل خودروهاست 
و فقط خودروی سواری نیست. آمار و اطالعات 
راجع  به خودروهای ســنگین، سبک، تجاری و 

غیرتجاری است.
 می توان به طور قطع گفت كه خود خودروسازان 

از اين محصول و قطعات استفاده نمی كنند؟
اصوال سازوکارش برای خودروساز فراهم نیست، 
چون عمدتا سازمان بازرســی بر دو خودروساز 
بزرگ ما نظارت دارد و کنترل می کند، مگر اینکه 
از طریق زنجیره تعمیر یا قطعه ساز وابسته این کار 
را بکنند که من نمی خواهم وارد آن فاز شوم چون 
خودم چنین قضاوتی ندارم که قطعه ساز ما بتواند 
یا بخواهد قطعه قاچاق بیاورد چون با سیستم های 
حسابرسی و بیمه و... قطعا به مشکل برمی خورد. 
به نظرم تقریبا احتمالش نزدیک به صفر است و 

بیشتر مشکل را در شبکه بازار و توزیع می دانم.

شايد گفت و گو با مســئوالن و حاميان انجمن های قطعه سازی، شــفافيت های بيشتری را درباره 
واقعيت های واردات و توليدات قطعات اصلی و تقلبی خودرو دركشورمان مشخص كند. در همين 
رابطه پای صحبت های آرش محبی نژاد دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازی نشستيم. محبی نژاد 
استفاده از قطعات تقلبی را در بين خودروسازان چيزی درحد صفر می داند و اعتقاد دارد كه عمده 

وجود اين قطعات را بايد در افترماركت  ها و بازار فروش غيررسمی لوازم خودرو جست وجو كرد.

دبيرانجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان خودرو درگفت و گو با راز صنعت مطرح كرد

نظارت کامل سازمان بازرسی کشور 
بر عملكرد قطعه سازان داخلی

پرونده
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به هرحال شرکت ایســاکو یا سایپا به طور کامل 
که نمی توانند کل بازار را پوشش دهند و تامین 

کنند.
ببینید! کشش بازار یدک ما که خودروسازانمان 
باید این خالء را پر کننــد 5 هزار و 500 میلیارد 
تومان است که خودروسازان ما درمجموع توان 
تامین 3 هزار و 500 میلیــارد تومان آن را دارند. 
خودروســاز ما فقط 2 هزارمیلیارد تومان تامین 

نمی کند. 
يعنی شــركت های مادر مثل پژو يــا رنو در 
قراردادهايشــان الزامی نمی كنند كه به طور 

كامل خودروساز داخلی قطعات را تامين كند؟
آنها که هنوز محصوالتشــان به صورت انبوه در 
بازار نیامده. البته قطعا در قراردادهای جدید این 

الزام وجود دارد.
در قرارداد قبلی وجود نداشته؟

االن دیگر قــرارداد جاری بین پژو و ســیتروئن 
با ایران وجود ندارد. یعنی 405 که خیلی ســال 
است که عمال قراردادش تمام شده. یا پراید دیگر 
کامال ایرانیزه شــده و با کره ای ها قرارداد خاصی 
وجود ندارد و اکثــرا از دوران گارانتی و وارنتی 
این خودروها گذشــته. ما فقط در بــازار یدک 
با خودروهایــی کــه در دوران گارانتی و وارنتی 
هستند روبه رو نیســتیم. ما در کشوری زندگی 
می کنیم که هنوز خودروهای بیست ساله تردد 
می کنند درحالی که خودروی بیســت ساله یا 
سی ســاله هم نیازمند لوازم یدکی هستند. آنجا 
خودروساز عمال تعهدی ندارد، ولی ما می بینیم 
که لوازم یدکی اش هم در داخل کشــور توسط 
قطعه سازان بدون شناسنامه تولید می شود و هم 

به صورت قاچاق وارد می شود.
 رنو هم همين شرايط را دارد؟

رنــو خــوب اســت و کنتــرل می کنــد. البته 
مصرف کننده این اختیــار را دارد و الزامی ندارد 
که اگر در خارج از زمان گارانتی اش باشد، حتما 
از رنو بخرد. یک مشــکل قطعات بی کیفیت این 
است که خیلی ارزان تر است و قدرت خرید مردم 
پایین آمده اســت. درحالی که اگر مردم قدرت 
خریدشان مثل سابق بود که سراغ قطعات تقلبی 
یا بی کیفیت نمی رفتند. به خاطــر اینکه قدرت 
خریدشان پایین اســت و کارشان لنگ می ماند 
به خرید قطعــات بی کیفیــت رو می آورند و به 
این هم توجه نمی کنند که هر قطعه بی کیفیتی 
موجب خراب شــدن چهار قطعه ســالم خودرو 
می شــود. درنتیجه جان و مال خودشــان را با 
این کار تهدید می کنند و به این مســئله توجه 
نمی کنند، مشــکل را کوتاه مدت حل می کنند 
و مسلم اســت که دودش در چشــم خودشان 
می رود و البته برای جمع حکومت و حاکمیت هم 
هزینه های سنگینی دارد. دلیلش هم تصادفات 
و مرگ و میرهایی اســت که پیش می آید. اینها 
هزینه های سنگین اجتماعی در پی دارد که روی 

کل ملت سرشکن می شود.
مشكل اصلی در بخش قطعه سازی كه نمی توان 
تامين كرد، چيســت؟ در اين چند سال شايد 

بحث تحريم ها و تامين مواد اوليه مطرح باشد.
مشــکل اصلی نقدینگی است. قســمت زیادی 

از اموال و پول قطعه ســازان نزد خودروســازان 
مانده و مدت زمــان پرداخت چهارماهه اســت 
درحالی که در هیچ کشوری نداریم که به صورت 
قراردادی خودروســاز چهارماهه بپــردازد. بعد 
هم علنا هیچ وقت ســر وقت پرداخت نمی شود. 
هزینه های مالی و بهره های بانکــی باال که باید 
مدت دار پرداخت شــود نشــان از ضــرر کردن 
قطعه ساز دارد. بیشتر مشکل االن بهره های باال و 

نقدینگی پایین قطعه سازان است. 
يكی از راهكارهايی كه در چند ســال گذشته 
ديده ايم سامانه پيامكی نصب هولوگرام هايی 
بوده كه شــركت های بزرگ خودروسازی در 
پيش گرفته اند. اين چقدر تاثير داشــته و آيا 

آماری در اين رابطه وجود دارد؟
من آماری نــدارم. از خود آن شــرکت ها خیلی 
دقیق تــر می تــوان پرســید ولــی همین که 
اطالع رسانی می شود و اصالت قطعه را می توان 
با آن سامانه اســتعالم کرد، خودش یک فرصت 
است. درواقع این حق را به مشتری می دهد که 
یک کسی یک وقت نمی خواهد استعالم کند. در 
این صورت این خطر دیگر برای خودش است ولی 
کسی که می خواهد استعالم کند این حق را دارد.

 می توان اطمينان داشــت كه آن جنسی كه 
شــركت به ما می دهد، اصالــت دارد يا فقط 
بايد اطمينان كنيم. مــا با هولوگرام می توانيم 
اطمينان كنيم كه از سايپا يا ايساكو به دست 
ما رسانده اند. آيا می توان اطمينان كرد جنسی 
كه سايپا و ايساكو به ما می دهند، جنس اصل و 

باكيفيت است؟
بله، آنها نظام نظارتشــان کامل و دقیق اســت. 
حداقل می توان اطمینان کرد که این قطعه همان 

قطعه ای است که به خودرو بسته می شود. 
اين نظارت از سازمان صنايع و معادن صورت 
می گيرد يا سازمان استاندارد هم نظارت دارد؟

چند نهاد نظارتی داریم؛ سازمان بازرسی کشور 
روی کل حســاب ها رســیدگی می کند. بورس 
هم همین طور، درنتیجــه امکان واردات قطعات 
قاچاق یا واردات از بلک مارکت و بدون شناسنامه 
را ندارند. یک نظارت هم خــود وزارت صنعت، 
معدن، تجارت به صورت رندم انجام می دهد که 
بعضا هم توسط شرکت های بازرسی کیفیت کاال 
انجام می شــود که آنها هم خصوصی اند و تحت 
نظر وزارتخانه و خود خودروساران عمل می کنند.

یک بحثی که وجود دارد یک سوال کامال عمومی 
است که می گویند خودروهای قبل از سال 90،  
محصوالت ایران خودرو و ســایپا و خودروهایی 
مثل پژو خیلی از نظر کیفیــت قطعات با بعد از 
ســال 90 تفاوت دارند. آیا واقعا اینگونه است؟ 
بعضا گفته می شود که 206 یا 405 قبل از سال 

90 بسیار متفاوت است. 
من فکر می کنم که این بحــث به قطعات تقلبی 

بازار برنمی گردد.
به قطعات خود خودروسازان چطور؟

از وقتی که قیمت گذاری خودرو دســتوری شد، 
قیمت خودرو تعیین شد. وقتی شما قیمت یک 
چیزی را می بندید، دیگــر نمی توانید کیفیتش 
را هم شــما تعیین کنید. یا می توانید قیمت را 

تعیین کنید که خودش براساس قیمت، کیفیت 
متناســب را تعیین می کند. شــما توجه داشته 
باشید هر سال حدود 10 تا 15 درصد فقط هزینه 
منابع انسانی خودروســاز افزایش پیدا می کند. 
فقط از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 30 تا40 
درصد ورق فلزی و فلــزات به کاررفته در صنعت 
خودرو افزایش قیمت داشته. بین 25 تا 40 درصد 
هم پلیمر گران شده است. این افزایش قیمت ها 
از ابتدای امسال تاکنون بوده است، درحالی که 
در همین بازه زمانی قیمت خودرو تغییر نکرده و 
نسبت به سال گذشته هم حتی فقط بین 1/25 
درصد تا 2/5 درصد افزایش داشــته است. این 
مابه التفاوت عــدم افزایش قیمت خودرو چگونه 

باید جبران شود؟
يعنی چون قيمت باال نمــی رود كيفيت پايين 

می آيد؟
دقیقا این کیفیت متناسب با آن، روی مینیمم ها 
قرار می گیرد یا یک جاهایی که استاندارد اجباری 
نیست. شــما فرض بفرمایید یکسری خودروها 
یک اکسسوری هایی دارند. مثال یک خودرو عایق 
موتور دارد یا آچار یا جعبه ابزار اضافه در صندوق 
داشــته، ضخامت عایق های ایزوالســیون های 
داخل خودرو بیشتر بوده و صدای کمتری داخل 
خودرو می آمــده که حذف می شــود. یعنی در 
ابتدا جعبه ابزار را برمی دارنــد و بعد عایق موتور 
را حذف می کنند و بعــد از آن ضخامت عایق ها 
را کم می کنند. پس اگــر االن در یک خودروی 
405 داخلی بنشــینید با سال 90 مقایسه کنید 
صدای بیشتری داخل اتاق می شنوید که به خاطر 
همان نبود عایق اســت. درواقع شما نمی توانید 
بگویید که این ماشین ناایمن است. درحالی که 
استاندارد ایمنی اصلی اش سرجایش است و آن 
حداقل ها را رعایت می کند ولــی در هرصورت 
کیفیت فدای بحث قیمت می شود. اگر بخواهید 
کیفیت را حفــظ کنید و ارتقاء پیــدا کند دیگر 
نمی توانید قیمت گذاری را دستوری کنید. آن را 
باید رها کنند و قطعه ساز هم به طبع قیمت گذاری 
که برای خودروساز می کنند، قیمتش دستوری 
تعیین می شــود. وقتی االن این همه مواد گران 
شده و وقتی قطعه ساز درخواست افزایش قیمت 
می کند و خودروســاز می گوید کــه نمی توانیم 
به خاطر اینکه قیمتمان ثابت اســت، پس چکار 

کنیم؟
درمورد قطعات تقلبــی می توان گفت كه چه 
قطعاتی بيشتر شامل اين موضوع بی كيفيت و 

تقلبی می شوند؟
عمده قطعات کم حجم سنگین. قطعات حجیم 
هم روی بحث قاچــاق وجود دارد ولی بیشــتر 
قطعات کوچک و با وزن نســبتا باال و ارزش باال 

قاچاق می شود.
یعنی مشــابه تقلبی قطعه گران قیمت بیشــتر 

است؟
قاچاقش بیشتر اســت. تاکید می کنم که بحث 
تقلبی با بحث قاچاق دو مقوله مجزاست. ممکن 
است یک قطعه ای قاچاق بشود ولی تقلبی نباشد. 
ولی هیچ گونه خدمات پس از فروش در قطعه ای 
که می خرید، نداشته باشید. بهترین کمپانی های 
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قطعه ســازی دنیا هــم یک درصــدی قطعات 
بی کیفیت دارند. این نمایندگی ها و شبکه توزیع 
برای همین پاســخگویی به مشــکالت کیفیت 
قطعات خودروهای داخلی یا خارجی است. وقتی 
قطعه را قاچاق می کنید از شــمول قانون خارج 
می شود درنتیجه اگر قطعه ای داخل کشور بیاید 
ولو اینکه تقلبی نباشد و توسط یک کمپانی خوب 
هم ساخته شده باشد ولی به هر دلیلی این قطعه 
مشکل داشته باشــد، دیگر دست مصرف کننده 

داخلی به جایی بند نیست.
در بحث تقلبی چطور؟

در بحث تقلبی که به وفور از چین و هند قطعات 
ارزان قیمــت تقلبی وارد می کننــد و هیچگونه 
نظارتی هم نیست. متاسفانه این را هم باید تاکید 
کنم که در بحث قطعات تقلبــی اتفاقا از مبادی 
رسمی و قانونی هم وارد می شوند، چونکه از چین 
و هند قطعات بی کیفیت تقلبی را می آورند و هیچ 
منعی هم وجود ندارد و جایی نیست که بخواهد 

جلویش را بگیرد. 
 هيچ نظارتی وجود ندارد كه استانداردسازی 

شود كه اين جنس وارد نشود؟
پیشنهاد کرده ایم در گمرکات کشور یک گمرک 
را مرجع صنعت خودرو قرار دهند. پیشنهادمان 
هم گمرک فــرودگاه پیام بــوده به خاطر اینکه 
نزدیک به خودروسازان است. یا یکی از گمرکات 
مثل گمرک شهریار قراردادی با شرکت های تست 
قطعات ببندد. تمام قطعات وارداتی یک تســت 
استاندارد بشــود و قطعه بی کیفیت وارد کشور 
نشود. در این صورت خیالمان راحت است که از 
مبادی ورودی رسمی قطعه بی کیفیت نمی آید. 
آنوقت است که فقط بحث قاچاق و تولیدکنندگان 
بدون شناسنامه می مانند. تولیدکنندگان بدون 
شناســنامه هم با یک نظارت دقیــق ردیابی و 
بازرسی اطالعاتی به راحتی قابل شناسایی هستند 
که تعطیلشان کنند. بحث قاچاق هم االن درحال 
حاضر در صحبت های اکثر مسئوالن کشور هم 
هست و اگر ان شاءاهلل عزم  جدی باشد، می توان 

جلویش را گرفت و جلوگیری کرد.

اين پيشنهاد درمورد گمرک مورد قبول واقع 
شده يا در دست بررسی است يا رد شده؟

در شورای سیاست گذاری خودرو مطرح کرده ایم. 
طرح به هرصورت طرح خوبی ارزیابی شد ولی از 
آنجا که هزینه دارد و مشــکالت خاص خودش 
را دارد باید تخصیص بودجه داده شــود یا خود 
خودروسازان باهم بنشینند و هزینه اش را تقبل 
کنند و بخشی را هم قطعه ســازان تقبل کنند، 
اما کارهای جمعی در ایران مقداری به طول می 

انجامد و به راحتی جواب نمی دهد.
به نظر می رسد که اطالع رسانی در سطح مطلوبی 
نیست که مردم ارزان بودن را فدای اتفاقات بعدی 
می کنند. فقط با این توجیه که چاره ای نداریم و 

جنس ارزان می خریم.
بحث اينجاست كســی كه زورش نمی رسد 
پول قطعه باكيفيت بپــردازد، چاره ای ندارد. 
البته قبول داريم كه اطالع رسانی قطعا پايين 
است ولی فرض كنيد اطالع هم داشته باشد، 
وقتی ماشين وسط خيابان مانده است، چكار 

می خواهد بكند؟
بهتر از این اســت که یک باره یک خرج سنگین 

روی دست صاحب خودرو بگذارد.
اینها دیگر مربــوط به آموزش و آگاهی اســت. 
اما دیگر فقط بحث اطالع رســانی مطرح نیست 
و نیازمند یک آموزش عمومی هســتیم که این 

قضیه در کشور با خالء روبه رو است.
به نظر شــما چه كسی موظف اســت كه اين 
اطالع رسانی را انجام دهد؟ خود وزارت صنعت 

يا خودروسازان؟
این موضوع یک فرهنــگ اجتماعی می خواهد. 
خود خودروســازان متولی هســتند کمااینکه 
کم و بیش دارنــد کارهایی می کننــد، هرچند 
ناکافی است ولی نقش رسانه های عمومی، رادیو، 
تلویزیون و مطبوعات خیلی پررنگ است. ما گله 
اساسی از صداوسیما در نقش اطالع رسانی داریم، 
به خصوص درمورد یک چنین مسائل اجتماعی. 
شاهد این هســتیم که نه تنها به اطالع رسانی و 
تنویر و روشنگری افکار عمومی کمک نمی کنند، 

بلکه اکثرا وقتی کمپین هایی علیه صنعت خودرو 
پیش می آید یا اظهارنظرهای غیرمسئوالنه راجع 
به قطعه ســازی یا خودروســازی پیش می آید 
از تریبون ملی اجازه پخــش می دهند و به این 
نابه سامانی و وضعیت بلبشــو دامن می زنند. اثر 
این در کشور خیلی منفی است و مسلما جای گله 

جدی از رسانه ملی و رادیو دارد.
هيچ وقت مذاكره يا رايزنی كرده ايد؟

مایل نیســتم راجع به این موضوع صحبت کنم 
چون یک مسئله سیاسی می شود و من هم زیاد 

تمایل ندارم.
بحثی كه طی 5، 6 سال گذشته درمورد قطعات 
بی كيفيت داشتيم، بحث تحريم ها بود. بعد از 

برجام اتفاقی رخ داده؟
برجام بخش زیادی از اموال بلوکه شــده کشور 
که دست شرکت ها و کشــورهای خارجی بود را 
به صورت قطعه ســاخته شــده وارد کشور کرد. 
حسن کار اینجاست که امکان برای قطعه ساز و 
خودروساز داخلی هم به وجود آمده و ما همه را 
با هم می بینیم. شاید 70 درصد حسن و فرصت 
بوده ولی 30 درصد هم تهدیــد بوده چونکه آن 
مطالبات کشور به صورت قطعه ساخته شده وارد 
کشور می شــود که هم در بخش خودرو و هم در 
بخش قطعه است. در بخش قطعه هم از مبادی 
رسمی کشور و هم از مبادی قاچاق که بد است. 
این همان قسمت خالی لیوان و جزو ایرادات کار 
است که باید جلوگیری شــود. به این نکته هم 
اشاره می کنم که طرح ساماندهی واردات خودرو 
اجرایی شد که به خوبی انجام شد. قسمتی هم که 
موافق نیستیم اینکه چرا مانع واردات خودروهای 
باالی 2500 سی سی می شــوند، درحالی که به 
تولیدات داخل اصوال لطمه ای نمی زند؟ ولی در 
کنار این قضیه قرار بود که تعرفه واردات قطعات 
هم افزایش پیدا کند. این درحالی است که االن 
تعرفــه واردات خودرو افزایش پیــدا کرده ولی 
قطعات عمال تغییر چندانی نکــرده به جز چند 
قلم که میانگین تعرفه قطعات را یکی، دو درصد 
تغییر داده. کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید 
32 درصد باشد که قطعه ساز بتواند رقابت کند. 
درضمن باید به این موضوع هم پرداخت که خود 
این اتفاق هم جلوگیری می کند از اینکه قطعات 
هندی و چینی و بی کیفیت به این راحتی حداقل 

از مبادی قانونی وارد کشور نشوند.
امكان داخلی سازی قطعات برای شركت هايی 
كه بعد از برجام گشايشی برايشان  شده است، 
وجود دارد؟ آيا توافقات داخلی سازی شروع 

شده است؟
بله، این توافقات شروع شــده و به هر شکل اگر 
قانون رعایت شــود با حداقل 40 درصد ساخت 
داخل بایــد خودروهای جدید شــروع به تولید 

کنند.
اين قانون همه جای دنيا وجود دارد؟

مقررات ایران اســت. مقــررات صنعت، معدن، 
تجارت است که با حداقل 40 درصد عمق ساخت 

داخل خودروهای خارجی می توانند.
 طرف های خارجی به راحتــی اين موضوع را 

پذيرفته اند؟
بله، همه امضاء کرده و پذیرفته اند.



چارسو
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خودرویياســتوهرباردرشــمارهآیندهمجلهجوابجدولرا
خواهیددید.همچنیندرهرشــمارهچارســو،اینفوگرافيهایي
ازموضوعاتجذابدرحــوزهخودروخواهیمداشــت.»آیامي
دانیدكه«هايخودرویيصفحهدیگريازاینبخشاســتوبه
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گرچــه سال هاســت 
در  آســمان  رنــگ 
روزهای سرد سال در 
اغلب کالنشــهرهای 
کشــور آبی نیست، اما 
همچنان 29 دی مــاه را روز ملی هوای پاک می نامند. 
روزی که قرار اســت به تک تک ما یادآوری شــود که 

خودمان باید برای بحران هوا کاری کنیم.
سال هاســت که در دنیــا برای جلب توجــه مردم به 
موضوعاتی چون حفظ محیط زیست، روزهای نمادین 
مشخص می شــود. در این میان از روز هوای پاک در 
دنیا با نام های مختلفی چــون؛ روز بدون خودرو، روز 
بدون دود و... یاد و اقدامات خاصــی در این روز برای 
آگاهی مردم انجام می شود.در ایران بحران آلودگی هوا 
چند دهه ای است که گریبان تهران و شهرهای تبریز، 
مشهد، اراک، اصفهان، شــیراز و اهواز را گرفته است و 
از سال 1374 مسئوالن ستاد اجرایی کاهش آلودگی 
هوا را بر آن داشت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین 
اقشار مختلف جامعه، روز 29 دی ماه را به عنوان روز ملی 
هوای پاک نام گذاری کنند.اما واقعیت این است که تنها 
نام گذاری، باری را از ناپاکی هوا نمی کاهد و شاه کلیدی 
اساسی تر، مشارکت مردمی و افزایش حساسیت ها برای 
یافتن راهکاری عملی برای رفع آلودگی است. در این 
میان شاید بد نباشد به اشتباهات  خودمان و تجربیات 

دنیا برای کاهش آلودگی هوا اشاره کنیم. 

     آلودگی هوا و داليل آن
بارها درمورد تعــدد تعدد منابع آلودگی هوا ســخن 
گفتیم. در همه این مطالب از ســهم این منابع و نقش 
عمده خودروها در این آلودگی یاد شده است. براساس 
این آمار وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی بیش از 
70 درصد در آلودگی هوای تهران دخیل هستند. این 
درحالی است که این سهم در کشورهای توسعه یافته 
که توانســته اند تا حد زیادی آلودگی های مربوط به 

محیط را کنترل کنند به کمتر از 20 درصد می رسد.
عواملــی مانند کیفیــت خودروها و بنزیــن درکنار 
توسعه نیافتگی حمل و نقل عمومی و نبود فیلتر دوده 
در خودروها از جمله عوامل موثــر در وضعیت کنونی 
آلودگی هوا اســت که روز به روز به شــدت آن افزوده 
می شــود، اما در کنار همه این عوامل که مردم در آن 
نقشی ندارند می توان به استفاده بی حد وحصر از خودرو 
شخصی حتی در مسیرهای کوتاه اشاره کرد. درحالی 
که بسیاری از ما از میزان آلودگی هوای شهرهایمان رنج 
می بریم و ابراز نارضایتی می کنیم، حاضر نیستیم حتی 
یک روز خودروی خود را در پارکینگ منزل پارک کنیم 
و پیاده یا با وسایل حمل و  نقل عمومی یا حتی دوچرخه 

به مقاصد حتی نه چندان دور خود برویم.

     استفاده كمتر از خودرو شخصی
برابر آمار منتشره ازسوی بانک جهانی در دوم جوالی 
2013، متوسط غلظت ذرات معلق در مناطق شهری 
)ذرات در اندازه 10 میکرومتر( در ایران در سال 2010 
حدود 56 میکرو گرم در متر مکعب بوده اســت؛ این 
درحالی است که در این ســال متوسط غلظت ذرات 
معلق در مناطق شــهری در 28 کشور عضو اتحادیه 
اروپا تنها 18.36 میکرو گــرم در متر مکعب گزارش 

شده است ؛ یعنی تقریبا یک سوم ایران.
همچنین، برابر آمار منتشــره ازسوی مرکز مطالعات 
انرژی آمریکا، متوسط سرانه مصرف بنزین، در سال 
2010 در ایران با جمعیتی حدود 75.1 میلیون نفر، 
حدود 308 لیتر بوده است، اما متوسط سرانه مصرف 
بنزین، در مجموع 28 کشــور عضــو اتحادیه اروپا با 
جمعیتی حدود 507 میلیون نفــر، حدود 247 لیتر 
بوده است. یعنی سرانه مصرف بنزین هر فرد در ایران 
61 لیتر بیشتر است از سرانه مصرف بنزین هر فرد در 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
این آمــار وقتی معنی پیدا می کند که توجه داشــته 
باشیم در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با جمعیتی 
حدود 507 میلیون نفر در ســال 2010، به ازای هر 
هزار نفر تعداد 517 وسیله نقلیه موتوری وجود داشته 
که از این مقدار 440 دستگاه آن خودرو سواری بوده 
اســت، اما در این ســال، در ایران با جمعیتی حدود 
75.1 میلیون نفر، به ازای هر هزار نفر تنها تعداد 128 
وسیله نقلیه موتوری وجود داشته که از این تعداد 113 

دستگاه آن خودرو سواری بوده است.
یعنی به رغم اینکه تعداد وســایل نقلیــه موتوری و 
خودرو شخصی به ازای هر هزار نفر در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا تقریبا 4 برابر ایران است، اما هم از سرانه 
مصرف بنزین کمتری نســبت به ایران برخوردارند و 
هم میزان آالیندگی خودروها در اروپا تقریبا یک سوم 

ایران است!
در کنار این موضوع آژانس حفاظت از محیط زیســت 
آمریکا میزان استاندارد مصرف سوخت برای خودروها 
را تا سال 2016 معادل 35.5 مایل بر گالن )5.1 لیتر 
در هر کیلومتر( تعیین کرده و خودروها می بایســت 
تا ســال 2016 به این میانگین مصرف دست یابند و 
این درحالی ست که اروپا اســتانداری مشابه را برای 
خودروهای خود وضع کرده اما سال رسیدن به آن را 
ســال 2015 تعیین کرده اســت و این نشان دهنده 
برتری نسبی اروپا در کاهش مصرف سوخت و به تبع 

آن انتشار آالینده ها است.

     فراگيری فرهنگ دوچرخه سواری
اما در کنار جریمه ها و استانداردهای سفت و سخت و 
افزایش قیمت، آلترناتیوهای جذابی هم وجود دارد که 

اغلب ساکنان کشورهای توسعه یافته را از پارک کردن 
اتومبیل هایشان در منزل و تنها استفاده آخر هفته از 
اتومبیل های آخرین سیســتم گران قیمتشان راضی 
نگه می دارد. نگاهی به خیابان های پر از دوچرخه سوار 
و پیاده روهای عریض و طویل و سنگ فرش پر از عابران 
پیاده و وســایل پرتردد و پررونق حمل و نقل عمومی 
چون مترو، قطار، تراموا و اتوبوس نشــان می دهد که 
می توان درکنار این ممنوعیت ها، بسته های تشویقی 
نیز قرار داد تا شهروندان را به موارد جایگزین خودرو 

شخصی ترغیب کند.
نگاهی به تجربیات اخیر کشــورهای توســعه یافته و 
رونق دوچرخه در این کشــورها نشــان می دهد که 
پارک کردن خودرو در پارکینک تا چه میزان می تواند 
نشاط آور باشد. برای مثال در آمریکا مردم از دوچرخه 
برای سالمتی و داشتن تناسب اندام استفاده می کنند 
چون دوچرخه سواری باعث سوزاندن 600 کالری در 

هر ساعت می شود. 
امــا در برخــی از کشــورها اســتفاده از دوچرخه 
بســیار جــدی اســت. در دانمــارک 18 درصــد 
ســفرهای درون شــهری با دوچرخه انجام می شود. 

29دی؛ روز ملی هوای پاک 

لطفا خودروهایتان را 
پارک کنید

سعیدهعلیپور

گزارش
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دوچرخه سواری عموما به عنوان یک وسیله سالم تر، 
ارزان تر و ســازگار با محیط زیســت و نیز سریع ترین 
وسیله برای رفت و آمد در اطراف شهر نسبت به ماشین 
یا هر وســیله نقلیه عمومی دیگری شناخته می شود. 
در کپنهاگ پایتخت دانمارک 37 درصد از شهروندان 
به طور روزانه دوچرخه سواری می کنند. شهردار محلی 

نیز به توریست ها دوچرخه رایگان می دهد.
اما هلند باعنــوان پایتخت دوچرخه ســواری جهان 
نام گرفته، به طوری که 99 درصد مردم این کشــور 
دوچرخه  سوار می شوند. در هلند 27 درصد سفرهای 
شــهری و 25 درصد رفت و آمدها به محل کار توسط 
دوچرخه صورت می گیرد. در آمستردام پایتخت هلند 
400 کیلومتر خطوط دوچرخه ســواری وجود دارد و 
نیز 40درصد راه های رفت وآمد به دوچرخه اختصاص 

داده شده است. 
در چین 38 درصد شــهروندان از دوچرخه به عنوان 
وسیله حمل و نقل استفاده می کنند. این درحالی است 
که نیمی از بلژیکی ها دوچرخه سوار هستند. در بلژیک 
8 درصد رفت و آمدها با دوچرخه صــورت می گیرد. 
برای مردم بلژیک دوچرخه ســواری یک ورزش ملی 

محسوب می شود و راجع به آن بسیار جدی و حساس 
هستند. یک بلژیکی اصیل به طور حتم یک دوچرخه 
گران قیمت و با کیفیت باالی ترمز و تایرهای مناسب 
در خانه دارد و حتما با پوشــیدن یــک کاله ایمنی و 
جلیقه زردرنگ برای قابل رویت بودن برای اتومبیل ها 

دوچرخه سواری می کند.
بیشتر از 60 درصد سوئیسی ها دوچرخه سوار هستند. 
در ســوئیس 5 درصد سفرهای شــهری و 10درصد 
رفت و آمدها بــه محل کار  به وســیله دوچرخه انجام 
می شود. در این کشور دوچرخه سواری بیش از آنکه 
یک فعالیت باشــد یک روش ســالم برای لذت بردن 
از طبیعت و خوش آمدگویی به مردم محلی اســت. 
حتی در سوئیس کمپین حمایت از کارمندانی که با 
دوچرخه به محل کار خود رفت و آمد می کنند، تشکیل 

شده است.
بیشتر از 56 درصد ژاپنی ها دوچرخه سواری می کنند. 
در ژاپن 15درصد رفت و آمدها به محل کار با دوچرخه 
صورت می گیرد. در سال های اخیر بیش از 10 میلیون 
دوچرخه در سال فروخته شده است. تعداد زیادی از 
مردم، از دوچرخه برای رسیدن به ایستگاه های مترو 

و قطار اســتفاده می کنند. امروزه بیشتر مردم ژاپن 
به دالیل داشــتن ســالمتی و جلوگیری از ترافیک 
شهری و قطارهای شلوغ شهری از دوچرخه استفاده 

می کنند.
بیشتر از 60 درصد مردمان فنالند نیز دوچرخه سوار 
هستند. در فنالند 9 درصد رفت و آمدهای درون شهری 
به وســیله دوچرخه صورت می گیــرد. فنالندی ها 
بدون توجه به جایگاه اجتماعی یا ســن هردو قشــر 
کودک و بزرگ سال به عنوان توریست، زنان خانه دار، 

بازنشستگان و کودکان دوچرخه سواری می کنند.
63 درصد ســوئدی ها دوچرخه ســواری می کنند. 
دوچرخه در بین خانواده های ســوئدی یک وســیله 
ضروری زندگی است، حتی در بین برخی از خانواده ها 
داشتن دوچرخه مهم تر از داشتن یک تلویزیون است.

در آلمان حدود 9درصد سفرهای شهری با دوچرخه 
صورت می گیرد و میانگین مســافت طی شــده در 
طول یک روز برای هر فرد در روز9 کیلومتر اســت. 
دوچرخه ســواری در فرهنــگ آلمانیهــا، ســنتی 
نهادینه شــده  اســت و کمتر آلمانی ای هست که با 

دوچرخه سواری بزرگ نشده باشد.
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 در کتاب رکوردهای گینس، چیزهای عجیب و غریب فراوانی وجود دارد. بخشــی از این 
عجیب و غریب ها هم مربوط به دنیای خودرو می شود که به بخشی از آنها در این دو صفحه 

اشاره شده است.

     سريع ترين خودرو

شاید این ســوال ذهن خیلی از عالقه مندان خودرو را با خود درگیر کرده باشد که کدام 
خودرو به صورت رسمی، سریع ترین وسیله  استاندارد حمل و نقل دنیا محسوب می شود؟ 
بوگاتی ویرونسوپراسپرت با سرعت 431 کیلومتر بر ساعت رکورددار سریع ترین خودرو در 
کتاب رکوردهای گینس است. هرچند هنسی ونوم یک  بار توانست این رکورد را بشکند؛ 
اما چون براساس قانون گینس نتوانســت آن را در مسیر رفت و برگشت تکرار کند، مورد 

قبول واقع نشد.

      آهسته ترين خودرو

گرچه عالقه مندان زیادی ندارد، اما برای خودش جایی در کتاب رکوردهای گینس باز کرده 
است. پژو اکســپرت یک خودروی ون با قیمت مناسب و مصرف سوخت پایین است؛ اما 
نزدیک به 21 ثانیه طول می کشد تا به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد. حتی در میان 
خودروهای چینی نمی توان رقیبی برای کند بودن این خودرو یافت؛ چراکه پیشرانه  دیزلی 
120 اسب بخار آن، توان الزم برای شتابی بهتر از این را نمی تواند فراهم کند. مصرف سوخت 

این مدل 6 تا 7.5 لیتر در 100 کیلومتر است.

       گران ترين خودروی تاريخ
برای کلکسیونرهای بزرگ، قیمت 2.5 میلیون دالری شیرون اهمیت چندانی ندارد؛ 
چراکه آنها برای مدل های کالسیک به راحتی بیش از 10 میلیون دالر هزینه می کنند. 
درحالی  که اکنون گران ترین خودروی صفــر کیلومتر دنیا که به راحتی تحویل فوری 
  250GTO قابل خرید باشــد، رولزرویس فانتوم به قیمت 455 هزار دالر است؛ فراری
مدل 1963 در سال 2014 با پرداخت 38 میلیون و 115 هزار دالر، رسما گران ترین 

خودروی تاریخ لقب گرفت.

        ارزان ترين خودرو با استاندارد اروپا

ممکن است در چین و هندوستان خودروهایی با قیمت 3 هزار دالر هم ساخته شوند؛ اما 
مدل جدید داچیا ساندرو به قیمت 7 هزار دالر قابل خرید است. این خودروی ساخت رومانی 
پیشرانه  یک لیتری 75 اسب بخار به همراه دارد که ظرف 14 ثانیه  به سرعت 100 کیلومتر بر 
ساعت می رسد و میانگین مصرف سوخت آن 4.3 لیتر در 100 کیلومتر است. البته نسخه 10 
هزار دالری ساندرو با آپشن های کامل در 11 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت می رسد.

         كوچک ترين خودروی تاريخ
مدل P50 که در برنامه  تاپ گیر هم مورد توجه جرمی کالرکسون قرار گرفت، همچنان 
کوچک ترین خودروی بنزینی دنیا محسوب می شود؛ درحالی  که فقط یک نفر در آن جا 
می شود و حتی دنده  عقب ندارد. پیشــرانه 50 سی سی آن ساخت DKW )یکی از چهار 
شرکتی که بعدا آئودی را تشکیل دادند( است و 4.2 اسب بخار قدرت دارد که نهایت سرعت 
60 کیلومتر بر ساعت را فراهم می کند. بین سال های 1962 تا 1965 حدود 47 دستگاه 
P50  ساخته شد که در آن زمان 250 دالر قیمت داشت؛ اما یک نمونه  کامال دست نخورده 

از این خودرو در سال 2013 توسط حراجی RM به قیمت 120 هزار دالر فروخته شد.

          بزرگ ترين خودروی استاندارد

تیونرهای زیادی با کشیدن شاسی  خودروها، سعی در ساخت لیموزین های بزرگ دارند، 
 )Pullman( اما فقط مرسدس بنز است که با کمک برند معروفش، توانسته است پولمن
را به طول 6.5 متر بسازد. این محصول ساخت میباخ، بیش از 500 هزار دالر قیمت دارد و 
فقط به صورت سفارشی ساخته می شود، درحالی  که قیمت یک میباخ S600 استاندارد در 

حدود 200 هزار دالر است.

          پرفروش ترين وسيله  نقليه   تاريخ
فولکس بیتل Beetle )سوسک( که در ایران با نام فولکس قورباغه ای معروف شده است، 

معرفی رکورد داران خودرویی گینس
رکوردداران
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بدون تغییر خاص در بدنه و فرم چراغ ها بین سال های 1938 تا 2003 به تعداد بیش از 21.5 
میلیون دستگاه تولید شد تا پرفروش ترین خودروی دنیا باشد. از سویی دیگر تویوتا کروال که 
با نسخه های مختلف از 1966 تاکنون در بازار جهانی حضور دارد نیز با آمار فروش نزدیک به 

40 میلیون دستگاه، پرفروش ترین مدل تاریخ خودروسازی جهان است.

          كم مصرف ترين خودروی ۴ سرنشين بنزينی دنيا

هرچند در ابتدای این مطلب ون پژو را تحقیر کردیم، حاال باید به 208 جدید احترام بگذاریم. 
ممکن است خودروهای برقی و هیبریدی مثل پریوس پرایم یا بی ام و i3 با قیمت های نسبتا 
 Blue باال و به کمک موتورهای الکتریکی مصرف کمی داشته باشند؛ اما نسخه  1.6 لیتری
HD با میانگین مصرف ســوخت 2.5 لیتر در 100 کیلومتر عالی عمل کرده است. با این 
پیشرانه، 208 ظرف 11 ثانیه به ســرعت 100 کیلومتر بر ساعت می رسد و 21 هزار دالر 

قیمت دارد.

           پرمصرف ترين خودروی امروزی

المبورگینی آونتادور رودستر با میانگین مصرف سوخت 16.5 لیتر در 100 کیلومتر، 
پرمصرف ترین خودروی دنیا است که هنوز تولید می شود. این سوپراسپرت به هنگام 
استفاده در ترافیک شهری تا 21 لیتر در 100 کیلومتر هم بنزین دود می کند و چنانچه 
در اتوبان یا پیست با سرعتی بیش از 200 کیلومتر بر ساعت رانده شود، مصرف سوخت 
30 لیتر در 100 کیلومتر هم برای آن عادی خواهد بود. پیشرانه  این هیوال، 12 سیلندر 
6.5 لیتری به قدرت 730 اسب بخار و شــتاب صفر تا 100 کیلومتر بر ساعت آن، 2.9 

ثانیه است.

            سبک ترين خودروی استاندارد دنيا
البته خرید یک بوگاتی مدرن بسیار گران تمام می شود و حتی با داشتن منابع مالی کافی هم 
باید در صف انتظار صبر کرد؛ اما می توان خودرویی خرید که نسبت قدرت به وزن آن، حتی 
از بوگاتی شیرون هم بهتر باشد و در شتاب گیری سوپراسپرت های میلیون دالری را پشت 
سر بگذارد. نسخه  پایه از مدل اتم ساخت شرکت خودروسازی آریل )Ariel Motor( در 
انگلستان، فقط 465 کیلوگرم وزن دارد و در نسخه  8 سیلندر، با وزن 550 کیلوگرم بیش از 
500 اسب بخار قدرت در اختیار راننده می گذارد. برای این مدل شتاب صفر تا 100 کیلومتر 
بر ساعت 2.3 ثانیه و نهایت سرعت 250 کیلومتر بر ساعت ثبت شده که آن را تبدیل به 
پرشتاب ترین خودروی استاندارد دنیا نیز کرده است. رکورد این خودرو در پیست تاپ گیر 
هم باالتر از بوگاتی ویرون سوپر اسپرت بود تا اینکه توسط پاگانی هوایرا شکسته شد. اکنون 
قیمت نسخه  استاندارد آریل اتم با پیشرانه  350 اسب بخار و شتاب صفر تا 100 کیلومتر بر 

ساعت 2.7 ثانیه، حدود 46 هزار دالر است.

            سريع ترين خودروی مسابقه ای 

در ماه می ســال 2016، مت هاگان با خودروی خود به اســم »Funny car« توانست 
به سرعت 540.04 کیلومتر بر ساعت در مسافت 402.3 متر دست یابد. 

            نخستين تاكسی خودران 

درحالی که هنوز شرکت های بزرگی در دنیا بر تکنولوژی خودروهای خودران کار می کنند، 
شرکتی به نام nuTonomy  اولین سری تاکسی های خودران خود را در ناوگان حمل و نقل 
سنگاپور عرضه کرده است. در سال 2016، این پروژه آزمایشی راه اندازی شد و تنها شامل 6 

دستگاهی است که قادر به حرکت تا شعاع 6.5 کیلومتری هستند. 

            طوالنی ترين خودروی دنيا 
این خودرو که »Dream American« نام دارد، با 30.5 متر طول رکورددار طوالنی ترین 
خودروی دنیاست که 26 چرخ و دو موتور دارد. این خودرو مجهز به یک استخر شنا، یک 

جکوزی و یک تخت است و همچنین یک باند برای فرود هلیکوپتر دارد. 

            سريع ترين خودروی عجيب و غريب دنيا 
Modena 360 Ferrari  که درواقع یک لیموزین عجیب اســت، 7 متر طول دارد و با 

این حال می تواند به سرعت 267 کیلومتر در ساعت دست یابد. 

            سريع ترين خودروی تخت خوابی
باالخره این رویا که در تخت خواب رانندگی کنیم با این خودرو به واقعیت می پیوندد. این 
تخت خواب که روی آن موتور یک فورد موستانگ GT سوار شده درحال حاضر سریع ترین 

تخت خواب دنیاست که می تواند به سرعت 135 کیلومتر در ساعت برسد.
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شــرکت جنــرال کب 
پــارس تولید کننــده 
موتور فــن خودروهای 
خانواده پراید، پژو 405 
، پــژو 206 و وانت کارا 
اســت؛ همچنین سایر 
محصوالت این شرکت 
شــامل: زنجیر oil pump  ، موتور برف پاک کن عقب 
پراید، پروانه فن 405 ، 206 و پراید است. میانگین فراوانی 
تولید در سال گذشته حدود 2000 دستگاه بود که با اهتمام 
به کار گروهی و مشارکتی پرسنل و مدیران شرکت جنرال 
کب پارس از اوایل سال96  تیراژ تولید طی سه مرحله از 
2000 دستگاه به 4100 دستگاه رسید، برنامه آتی این 
شرکت نیز تا پایان سال 96 ، تیراژ 4350 دستگاه در روز 
است که نویدبخش روزهای روشنی خواهد بود، همچنین 
رکورد تولید و فروش ســال 95 در 96/09/09 شکسته 
شد که در جای خود رخداد ارزشمندی است. اما آنچه در 
این میان از اهمیت به سزایی برخوردار است نحوه افزایش 
تولید و مدیریت زنجیره وار از تامین تا فروش است که اهم 

فعالیت های صورت گرفته به شرح ذیل تشریح می شود:
سازماندهی ساختار شرکت، حذف الیه معاونت و ایجاد 
مدیریت هــای بازاریابی و فروش، مهندســی و تولید در 

سازمان.
ایجاد واحد برنامه ریزی تولید و همکاری موثر با تدارکات، 

انبار، تولید و تامین داخلی و خارجی. 
ســازماندهی ســاختار در واحد کیفیت و افزایش حوزه 

اختیارات و مسئولیت آن .
کاهش چشمگیر اتالف ها یا همان موداهای خط تولید و 

تعریف پروژه های کوتاه مدت و میان مدت.
راه اندازی خط سوم تولید موتور.

برگزاری جلســات روزانه با محوریت تولیــد و فروش و 
پیگیری مکرر مصوبات تا حصول نتیجه.

تغییر نگرش در استخدام نیروها و جذب نیروهای با انگیزه 
و مستعد.

تقویت واحد نگهــداری و تعمیرات و افزایــش زمان در 
دسترس تجهیزات تولیدی. 

افزایــش داخلی ســازی قطعــات یدکی تجهیــزات و 
ماشین آالت به جای خرید از خارج و کاهش زمان توقفات.

افزایش شیفت های تولید تا سه شیفت کاری.
کاهش چشمگیر ضایعات حین تولید با همکاری واحد 

کیفیت از 2 درصد به کمتر از 0.8 درصد. 
. OEE افزایش بهره وری دستگاه ها و بهبود شاخص

در مجموع بهبود مســتمر فرآیندهــای تولید، افزایش 
ظرفیت و ارتقاء کیفیت در شــرکت جنرال کب پارس 
تبدیل به یک کار روزانه شده است، اتفاقی که شاید طی 
یک سال گذشته زمینه ســاز پروژه های جدید و تولید و 
فروش بیشتر خواهد بود.  در مسیر طی شده تا این نقطه 
موثرترین موضوع هدایت راهبردی و کار تیمی اثربخش، 
همدلی و هماهنگی مدیران و کارشناسان سازمان است. 
به جرئت می توان گفت حضور مســتمر مدیریت ارشد 
شرکت و مدیران و سرپرستان تولید و حل مسئله در لحظه 
و تحلیل ریشه ای مسائل و مشکالت یکی از نقاط قوت 
شرکت جنرال کب است؛ همچنین حفظ چابکی و استفاده 
از حداقل نیروی ستادی الزم یکی از استراتژیک های این 
سازمان در تمام واحدها بوده است و تالش می شود این 

رویکرد همچنان بهبود یابد.

اثربخشی کارتیمی
در جنرال کب پارس

حامدنورافشار
مدیرتولیدشركتجنرال

كبپارس

بهترین ها
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آیا می دانید که؟

    عوض نکردن به موقع مايعات خودرو
شاید فکر کنید بنزین مهم ترین مایع مورد نیاز خودروی شماست، درحالی که سایر 
مایعات مورد نیاز خودرو به اندازه بنزین اهمیت زیادی دارند. درست است که بدون 
سوخت، خودرو راه نمی رود؛ اما مایعات دیگر خودرو نیز وظیفه سنگینی به عهده 
دارند که به عقیده عده ای از کارشناســان مهم تر از سوخت گران قیمتی است که 

خودرو از آن تغذیه می شود.
روغن موتور، روغن ترمز و مایع خنک کننده ازجمله مایعات حیاتی خودروست. 
اگر قطعات متحرک موتور به علت نبود روغن کافی خشک شوند، به موتور آسیب 
جدی وارد خواهد شد. روغن ترمز کمک می کند فشار بین قطعات سیستم ترمز 
تنظیم شــود. مایع خنک کننده نیز اجازه نمی دهد قطعات خودرو بیش از اندازه 
داغ شوند یا یخ بزنند. کاهش سطح هر یک از این مایعات، خطرناک و مشکل ساز 
اســت. پس از تعویض مایعات خودرو دقت کنید تک تــک آنها را مجدد پر کرده 
باشید. ایده آل این است که اگر برای تعویض مایعات خودرو به مکانیکی مراجعه 
می کنیــد، خودتان نیز در زمان تحویــل خودرو یک بار دیگر ســطح مایعات را 

کنترل کنید.

    عوض نکردن الستيک های صاف
خیلی ها فکر می کنند تا الستیک ها پنچر نشوند، می توانند از آنها کار بکشند. غافل 
از اینکه الستیک های صاف نیز به تعویض نیاز دارند. همان طور که خود شما نیاز 
دارید هنگام پیاده روی از کفش مناسب استفاده کنید، خودروی شما نیز نیازمند 
الستیک های مناسب است تا سطح تماس آن با جاده به گونه ای نباشد که در برف و 
باران موجب لغزندگی شود. دقت کنید عمر مفید الستیک هایی که درحال حاضر 
استفاده می کنید چقدر است و چند وقت از زمان خرید و نصب آنها می گذرد. اگر از 

خودروی دست دوم استفاده می کنید و نمی دانید صاحب قبلی خودرو چند وقت 
پیش الستیک های آن را عوض کرده بوده، توصیه می کنیم چهار حلقه الستیک نو 
بخرید. شاید آج الستیک مناسب به نظر برسد، اما خود الستیک به مرور زمان فاسد 
خواهد شد. صدمات تدریجی با چشــم قابل رؤیت نیست، اما ترک های بسیار ریز 
موجب ازبین رفتن استحکام الستیک ها می شود و از کارایی آنها می کاهد. آسیب 
الستیک از محل اتصال به آج موجب ریخته شدن آج ها می شود و الستیک به تدریج 

صاف و لغزنده خواهد شد.

    جدی نگرفتن نقايصی كه ازسوی خودروساز اعالم می شود
گاهی اتفاق می افتد کمپانی سازنده خودرو متوجه یک اشکال فنی جدی می شود 
و به منظور تأمین ایمنی خودرو و سرنشینان آن با صاحبان خودرو تماس می گیرد 
تا هرچه سریع تر نســبت به رفع آن عیب اقدام شــود. انفجار الستیک یا شتاب 
خود به خودی پدال گاز ازجمله اشکاالتی اســت که می تواند فاجعه آفرین باشد. 
این گونه اشکاالت جدی به طور معمول خبرساز می شوند. چنانچه درحال حاضر 
از خودروی دست دوم استفاده می کنید، می توانید با ارائه شماره شناسایی خودرو 
به مراکز نمایندگی، از آنها بخواهید بررســی کنند آیا خودروی شما در زمانی که 
دراختیار صاحب قبلی بوده از این قبیل تماس ها دریافت کرده اســت یا خیر. اگر 
برای تعمیرات فنی مهم به نمایندگی مراجعه می کنید، توصیه می شود مدارک را 
نزد خود نگه دارید تا اگر در آینده شرکت سازنده مسئولیت آن نقص به خصوص را 
به عهده گرفت، بتوانید هزینه هایی را که بابت آن پرداخت کرده بودید، پس بگیرید. 
هرچند به ندرت این اتفاق می افتد و بهتر اســت امیدوار نباشید کمپانی سازنده 

مخارج تعمیرات را به شما بازگرداند.

     شلخته كاری در سرويس ترمز
سرویس ترمز به ظاهر ساده به نظر می رسد، اما این کار ریزه کاری هایی دارد که در 
عین سادگی انجام صحیح آن را دشوار می کند. از این رو، مکانیک های تازه کار در 
بیشتر موارد ترجیح می دهند یک سرویس کار ماهر برای انجام این کار استخدام 
کنند، زیرا باتوجه به اهمیــت ترمز حین رانندگی فقط یــک خطای کوچک در 
ســرویس ترمز می تواند فاجعه آفرین باشد. به زبان ساده، اســاس عملکرد ترمز 
اصطکاک است. وقتی پای خود را روی پدال ترمز فشار می دهید، فشار هیدرولیک 
در سیستم به کالیپر و لنت های ترمز وارد می شود و بر اثر ایجاد اصطکاک، سرعت 

خودرو کاهش می یابد.
ایجاد اصطکاک به کارکرد صحیح تعداد زیادی قطعه متحرک بســتگی دارد که 
عملکرد صحیح آنها به روان ســازی این قطعات وابسته است. دقت کنید روغن به 
دیگر قسمت های مجاور ترمز نشت نکند. انجام این کار دقت باالیی می طلبد، زیرا 
اگر روغن به سطح اصطکاک لنت ها یا روتورهای ترمز راه پیدا کند، عملکرد ترمز 

خودرو مختل خواهد شد.

فوت و فن های نگهداری از خودرو
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بهترین ها

     مرسدس بنز آ ام گ ۶۵ اس
این مدل پرچم دار خودروهای کانورتیبل مرسدس بنز بوده و قدرتمندترین مدل اس 
کالس محسوب می شود. درون کابین بزرگ این خودروی چهار سرنشین انواع امکانات 
و تجهیزات ممکن قرار دارد و سقف آن نیز از جنس پارچه 3 الیه جمع شونده پر رزق و برق 
است. امکانات این خودرو به حدی است که تقریبا تمامی منتقدان و متخصصان را راضی 
نگه داشته است. آخرین نسخه این خودرو از یک موتور 12 سیلندر دو توربو برخوردار 
است که می تواند نیرویی معادل 630 اسب بخار و گشتاوری در حدود هزار نیوتن متر 

تولید کند. مدل 2017 این خودرو با قیمت پایه 250 هزار دالر در دسترس است.

     بنتلی بنتاياگا
این خودرو به عنوان سریع ترین و لوکس ترین شاسی  بلند دنیا شناخته می شود. درون 
کابین بنتایاگا از چوب های واقعی و پرداخته  شده با دست، تریم فلزی و پوشش چرمی 
مجلل استفاده شده است. این اتومبیل سوپرلوکس از یک موتور 12 سیلندر 6 لیتری 
توربوشارژ برخوردار است که می تواند با اتصال به گیربکس 8 سرعته اتوماتیک قدرت 
600 اسب بخار و گشتاور 900 نیوتن متر را تولید کند. این خودرو به عنوان گران ترین 

شاسی بلند جهان شناخته می شود و مدل پایه آن 230 هزار دالر قیمت دارد.

     مرسدس بنز اس ۶۰۰ ميباخ
این بنز 6.5 متری فوق لوکس و دوست داشــتنی با طراحی بدنه طویل خود می تواند 
حسابی شما را تحت تاثیر قرار دهد. گفته می شود مرسدس بنز اس 600 میباخ اکثرا 
برای جابه جایی رؤسای جمهور، رهبران، افراد مشهور و قدرتمند کشورها به صورت وی 
آی پی طراحی شده است. درون کابین بسیار بزرگ این خودرو انواع و اقسام تکنولوژی و 
امکانات به چشم می خورد. از جمله این امکانات می توان به یک سیستم صوتی فوق العاده، 
صندلی های ماساژور چرمی و حتی قابلیت چرخش 180 درجه صندلی ها اشاره کرد. 
موتور توربوشارژ دوقلوی 12 سیلندر و 6 لیتری این خودرو سنگین توانایی تولید قدرت 
523 اسب بخار و گشتاور 830 نیوتن متر را دارد. قیمت حدودی این خودرو نیز 550 

هزار دالر عنوان شده است.

     رولزرويس داون
این خودرو به یاد مدل سیلور داون به این اسم نام گذاری شده است. نمای سیال و بسیار 
یکدست داون واقعا چشم نواز بوده و تناسب طراحی بدنه را به رخ مخاطب می کشد. 

کمپانی لوکس ســاز رولزرویس در طراحی و تولید کابین این خودرو ســنگ تمام 
گذاشته و داون را به امکانات فوق العاده ای مثل سیستم صوتی خانگی، سقف متحرک، 
کنترل  کننده های مرکزِی infotainment و آی درایو بی ام و مجهز کرده است. در زیر 
کاپوت کشیده این خودرو یک موتور 12 سیلندر 6.6 لیتری قرار دارد که می تواند قدرت 
563 اسب بخار و گشتاور نزدیک به 780 نیوتن متر تولید کند. این خودروی کانورتیبل 

با قیمتی در حدود 340 هزار دالر در دسترس است.

     رولزرويس ويث
این خودروی دو درب چهار سرنشینه با قیمت پایه 300 هزار دالر قابل خریداری است. 
ریث به یک موتور 12 سیلندر و 6.6 لیتری توربوشارژ مجهز است که می تواند قدرت 
624 اسب بخاری به همراه گشتاور 800 نیوتن متری را تولید کند. این خودرو به سیستم 
انتقال نیروی 8 سرعته ساخت ZF مجهز است. این گیربکس از فناوری جی پی اس برای 
عبورو مرور در جاده ها اســتفاده کرده و به این ترتیب براساس مشاهدات و نقشه های 
ماهواره ای در هر لحظه دنده مناسب را انتخاب می کند. این خودرو از ظاهری شدیدا 
کالسیک برخوردار است و جلوپنجره خاص رولزرویس نیز در آن به چشم می خورد. 
سیستم صوتی حرفه ای، تزئینات داخلی و ترکیبی لوکس و کالسیک، پنل های داخلی 
چوبی و حتی سیستم نمایش دهنده اطالعات روی شیشــه تعداد اندکی از امکانات 

بی نظیر این خودرو است.

     آستون مارتين رپيد اس
این خودرو از طراحی منحصربه فرد و خاصی برخودار است. این سدان چهار درب بیشتر 
شبیه خودروهایی است که در فیلم های جیمز باند نمایش داده می شوند، است. عالوه بر 
تجهیز این مدل آستون مارتین رپید به انواع امکانات و تجهیزات به روز در درون کابین 
آن از چوب و فیبر کربن و پوشش های چرمی نیز استفاده شده است. بارزترین ویژگی 
ظاهری این خودرو جلوپنجره بزرگ آن است، اما شکاف های روی بدنه، دیفیوزر عقب، 
آینه های بیرونی جدید و چراغ های عقب فیبر کربنی نیز از دیگر ویژگی های ظاهری این 
خودروی لوکس اسپرت است. موتور 12 سیلندر و 6 لیتری این خودرو می تواند قدرت 
550 اسب بخار و گشتاور 620 نیوتن متر را تولید کند. درحال حاضر قیمت این خودرو 

بازه ای بین 200 تا 220 هزار دالر است.

     بنتلی مولسان
این خودرو پرچمدار خودروهای سوپرلوکس بنتلی اســت و همان طور که می دانید 
خودروهای ســوپرلوکس عالوه بر موتور قوی و قدرت باال از تکنولوژی ها و امکانات 
به روز فراوانی نیز برخوردارند. بنتلی مدعی اســت که برای تولید هر دســتگاه از این 
خودرو 400 ساعت زمان احتیاج بوده و دقت و ظرافت باالیی در تولید آن به کار می رود. 
صحت این ادعا را می توان از کابین استثنایی آن فهمید. درون اتاقک این خودرو عالوه 
بر وجود انواع و اقسام تکنولوژی ها، امکانات فوق  العاده نیز به چشم می خورد. موتور دوقلو 
توربوشارژ 6.75 لیتری مولسان می تواند قدرت 530 اسب بخاری به همراه گشتاور 1150 
نیوتن متری تولید کرده و درنهایت به سرعت 306 کیلومتر بر ساعت برسد. این خودرو 

با قیمتی بیش از 300 هزار دالر به فروش می رسد.

بهترين خودروهای لوكس سال 2017

رقابت مرسدس، بنتلی و رولزرویس



پــرونــده راز صـنـعـت
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