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سرمقاله

آینده صنعت خودرو ،تغییر پارادایم
از آغاز پیدایش ،بشــر
همواره بهدنبال ابداع و
بهکارگیری تجهیزاتی
محمدرضا بیگمحمدی
برای تســهیل زندگی
مدیرفروش آذرآبادگان
خود بوده کــه در این
مادپارت ارس
میان وســیلهای برای
جابهجاییسریعوراحت
از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است .تالشهای بشر در
قرون مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال 1509میالدی
لئوناردو داوینچی طرحــی از موتوری احتراق داخلی را
ارائه کرد .هرچند وی هیچگاه نتوانست طرح خود را به
مرحله اجرا درآورد.
درسال  1672اولین موتوری که قادر به ایجاد نیرو برای
حرکت بود توسط کریســتیان هویگنس ساخته شد.
دنیس پاپن اولین موتور بخار را در سال  1687آزمایش
کرد که بر پایه این موتور اولین اتومبیل که با موتور بخار
حرکت میکرد در سال 1769اختراع شد.
در سال  1883مهندس آلمانی نیکوالس اتو موفق شد
سیکل چهار زمانهای را اختراع کند که مبنای موتورهای
درونســوز امروزی شــد؛ بر این مبنا نیز اولین موتور
بهمعنایامروزیآنتوسطگوتلیپدایملروویلیاممیباخ
تولید شد.درنهایتدو سالبعد یعنیدر سال 1885کارل
بنز اولین اتومبیل جهان که سه چرخ داشت را اختراع کرد
و عصر خودرو و جابهجایی انسان و کاال با خودرو آغاز شد.
طی گذشت سیزده دهه از اختراع خودرو پیشرفتهای
مهمی در صنعت خودرو رخ داده که از جمله آنها میتوان
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  1980و سیستم رهیاب
ماهوارهای( )GPSدر دهه اول قرن حاضر اشاره کرد ،اما در
تمام این سالها صنعت خودرو بر دو فرض خدشهناپذیر
استوار بود:
نیروی محرکــه الزم از طریق موتور احتــراق داخلی و
سوختهایفسیلیتامینخواهدشد.
کنترل نهایی وسیله نقلیه بهعهده انسان بوده ،هرچند
ممکناستتجهیزاتجانبیدراینراهکمکانسانباشد.
اما اکنون با ابدعات جدیدی که ذیــا به آنها خواهیم
پرداخت هــر دو اصل فوق دیگر موضوعیت نداشــته و
بهنوعی شاهد تغییر پارادایم در صنعت خودرو هستیم،
بهطوری که تحوالت عظیمی در این صنعت شروع شده و
طی سالهای آینده چهره خودروها ،وسعت کاربری آنها
و حتی چهره شهرهای ما را دچار دگرگونی خواهد کرد.
ایده استفاده ازنیروی الکتریستیهبهعنواننیرویپیشران
خودرو بهعوض موتور درونســوز ایــدهای قدیمی بود
بهطوری که اولین خودروهای الکتریکی در اواخر قرن19
و اوایل قرن  20تولید شد .در آن زمان خودروهای برقی
سروصدای کمتری داشتند و عملکردشان برای راننده
سادهتر بود .اوج موفقیت خودروهای برقی در سال1912
بود ولی در دهــه  1920تولید انبوه خودروهای بنزینی
توسط هنری فورد سبب شد خودروهای بنزینی بهمراتب
ارزانتر شود بهعالوه اختراع استارتر بهجای هندل و دیگر
پیشرفتها در حوزه خودروهای بنزینی باعث شد اقبال
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عمومی به خودروهای برقی کم شــده بهطوری که در
حوالی سال 1935خودروهای برقی دیگر چندان مورد
اقبال نبودند.
در دهههای بعدی کمپانیهای خودروســاز ایده کنار
گذاشتن موتورهای درونسوز را دنبال کردند ولی چندان
موفقیت تجاری در این راه کســب نشــد .در خصوص
خودروهای برقی عمدهترین محدودیتها عبارت بودند
از سرعت کم ،مسافت پیمایش کم با هر بار شارژ باتری
و محدویتهایی در طراحی؛ امــا در دهه  1990قوانین
جهانی جدیای که برای کاهش گازهای گلخانهای وضع
شد خودروسازان را وادار کرد تا بیشتر از قبل روی حذف
موتورهای درونسوز کار کنند تا اینکه شرکت تسال در
سال  2006برنامهای برای تولید خودرویی که با هر بار
شارژ قادر بود 200مایل را طی کند ارائه کرد .این موفقیتی
چشمگیر بود و دیگر خودروسازان را هم وارد عرصه رقابت
کرد بهطوری که همه خودروســازان برتر دنیا برنامهای
مدون و عملیاتی برای تولید خودروهای الکتریکی ارائه
کردند .برای مثال رنو اعالم کرده که تا سال 2022نیمی
از خودروهای تولیدیشان برقی یا هیبریدی خواهد بود.
بهعبارت دیگر میتوان گفت عمر موتورهای درونسوز
بهسر آمده و در آیندهای نزدیک استفاده از آنها بهطور
کلی منسوخ خواهد شد .در این ارتباط نروژ اعالم کرده
که از سال  2025دیگر خودرو با موتور احتراق داخلی در
این کشور پالک نخواهد شد .بهزودی مالکان خودروهای
برقی میتوانند خودروهای خود را در منزل یا محیط
کار با برق  220ولت در مدت شــش یا هشت ساعت
(و احتماال در هنگامیکه خواب هستند) شارژ کنند و
تالشهایی هم از سوی شــرکتهای نوآور برای ابداع
سیستمهای شارژ وایرلس در جریان است تا بهسهولت
و با سرعت بیشتری شارژ اتومبیلهای برقی را به انجام
برســانند .همه اینها یعنی اینکه بهزودی خودروها با
موتورهای درونســوز به تاریخ پیوسته و به موزههای
صنعتی منتتقل خواهند شد.
اصل دوم در صنعت خودرو که همانا لزوم ناوبری خودرو
توسط انســان بود نیز اخیرا مورد ســوال واقع شده و

تالشهای بیوقفهای برای حذف انسان از کنترل وسیله
نقلیه در حال انجام اســت .در دهههای گذشته تالش
طراحان و مهندسان صنعت خودرو همواره در راستای
کمک به راننده خودرو در هدایت راحتتر و ایمن وسیله
نقلیه بوده است .در این ارتباط ابداع گیربکس اتوماتیک،
سیستم ترمز ضد قفل و سیستم اتو کروز را میتوان نام
برد اما بههرحال حضور هوش انسانی در ناوبری همچنان
مورد تاکید بود.
جالب اینکه تاریخچه خودرانها نیز از لئوناردو داوینچی
شروع میشــود .داوینچی ســبدی طراحی کرده بود
که بدون نیاز به هــل دادن حرکت میکــرد .در قرون
متمادی تالشهای زیادی برای اختراع وســیلهای 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 شرکتهایی نظیر مرسدس بنز ،بی ام و ،تسال
و تویوتا مدلهای مختلفی از آنها را به بازار عرضه خواهند
کرد .عالوه بر خودروســازان شرکتهای تکنولوژی هم
سعی دارند در عرصه خودرانها پیشــرو باشند .اخیرا
شرکت گوگل اعالم کرده که بهزودی نمونه اولیهای را در
جادههای کالیفرنیا آزمایش خواهد کرد.
براســاس پیشبینیها تا پایان ســال  2020شــاهد
حضور اتومبیلهای خــودران در جادهها خواهیم بود.
گفته میشود متولدان سال  2017دیگر نیازی به اخذ
گواهینامه نخواهند داشت ،چراکه تا زمان رسیدنشان
به سن رانندگی اتومبیلهای خودران بهطور کامل جای
خودروهای معمولی را خواهند گرفت! البته تا آن زمان
الزم است هزینههای 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
ن است که:
خود بپرسیم ای 
ما در کجــای آینــده صنعت خــودرو قــرار داریم و
استراتژیهای توسعهای خود را بایستی بر چه مبناهایی
استوارکنیم؟

راز صـنـعـت

پــرونــده

رویداد

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

لونقل عمومي و خدمات شهري
توجه بهمن ديزل و سيبا موتور به تمام نيازهاي حم 

آخرين تكنولوژيها زير سقف
نمایشگاه حملونقل
سوم تا ششــم ديماه
امســال ،پانزدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللی
حملونقــل عمومی و
ریحانه جاویدی
خدمات شهری برگزار
شد .نمايشگاهي كه ميزبان شركتهاي داخلي و خارجي
بسياري بود تا جديدترين محصوالت خود را براي مخاطبان
بهنمايش بگذارند .آخرين تكنولوژيهاي شــركتهاي
لونقل عمومي
سازنده تجهيزات و خودروهاي شبكه حم 
براي پانزدهمين ســال زير يك ســقف جمع شدند تا
سياســتمداران و تصميمگيران حوزه شهري،بدانند در
ايران چه تجهيزات و امكاناتي وجود داشــته و از توانايي
لونقل
شركتهاي داخلي و خارجي براي بهبود شبكه حم 
عمومي استفاده كنند .شبكهاي كه مدام صحبت از فرسوده
بودنش به ميان است و مديران محيطزيست كشور آنرا
متهم رديف اول آلودگي هوا ميدانند.
علي اعتدالي ،رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه
لونقل عمومی و خدمات شهری ،درباره
بینالمللی حم 
اهداف اين دوره از نمايشگاه ميگويد« :حمایت از تولید
ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی محور اصلی برگزاری این
لونقل عمومی با هدف
نمایشــگاه بود .نمایشــگاه حم 
رقابتپذیــری تولیدات ملی ،تحقق اقتصــاد مقاومتی،
همافزایی توان داخلی و عرضه توانمندیهای رقابتپذیر
کشور برگزار شد».
او افزود« :انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز و کارآمد به
کشور در راستای رشد کیفی و کمی محصوالت داخلی،
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توســعه صادرات غیرنفتی ،ایجاد ظرفیتهای جدید در
بخش تولید رقابتی ،آشنایی با الگوهای موفق جهانی در
لونقل و کاال و مسافر ،فراهم نمودن زمینههای
عرصه حم 
الزم برای سرمایهگذاری شرکتهای داخلی و خارجی،
بهبود وضعیت محیطزیست در کالنشهرها و بهینه سازی
مصرف سوخت کشور از دیگر اهداف برگزاری پانزدهمین
لونقل عمومی و خدمات شهری
نمایشگاه بینالمللی حم 
بود».
پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی حملونقل عمومی
لونقل و خدمات شــهری
و خدمــات در دو بخش حم 
لونقل
برگزار شــد و در آن انواع خودروها و وسایل حم 
عمومی ،خودروهای سنگین و نیمهسنگین ،خودروهای
مخصــوص ،خودروهای پاک ،وســایل نقلیــه برقی و
هیبریدی ،ماشــینآالت عمرانی و راهسازی ،تجهیزات
راهها و زیربناهای حملونقل ،حملونقل کاال و مســافر،
حملونقل ریلی ،ماشینآالت و تجهیزات خدمات شهری،
لونقل شهری ،ماشینآالت عمرانی ،ماشینآالت و
حم 
تجهیزات آتشنشانی ،پارکها و فضای سبز و تجهیزات
وابســته ،بازیافت و تبدیل مواد ،مبلمان شهری ،عمران،
معماری و شهرسازی ،مدیریت جامع شهری ،تجهیزات
ایمنی امنیتی و رادیویی ،پارکینگهای طبقاتی ،شــهر
الکترونیک ،زیباسازی و محیطزیست شهری بهنمایش
درآمد.
از طرف ديگر برگزاري دوازده همایش،کارگاه آموزشی و
نشستعلمیوتخصصیباحضورکارشناسان،متخصصان
و استادان دانشگاهها و همچنین حضور چند هیئت تجاری

و سرمایهگذاری از کشورهای خارجی ،از بخشهاي جانبي
اين نمايشگاه بود.
بهمنديزلوسيباموتورچهمحصوالتيدرنمايشگاه
داشتند؟

يكي از شــركتهاي مهمي كه در پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللــی حملونقل عمومــی و خدمات شــهری
حضور داشتند ،شــرکت بهمن دیزل و ســیبا موتور،از
زيرمجموعههاي گروه بهمن بود.
ايــن دو شــركت آخرين محصــوالت خــود را در اين
نمايشــگاه بهمعــرض ديــد مخاطبــان گذاشــتند.
شــرکت بهمن دیزل در این نمایشــگاه با جدیدترین
کامیونتها و محصــوالت کاربری «ایســوزو» حضور
یافت و عالوه بر آن دســتاوردهای دیگــری از کامیون
و مینیبوس ایســوزو را که در  5قاره جهــان بهعنوان
پرفروشترین محصول یاد میشود بهنمایش گذاشت.
اتــاق کاربری یخچالــی یکــی از جدیدترین محصول
کاربری بهمن دیزل بهشمار میآید .این محصول که از
تکنولوژی «کوگل» آلمان بهره میبرد از مواردی چون
یکپارچگی اتاق ،عایقبنــدی و کاهش تبادل حرارتی با
محیط بیرونی ،پروفیلهای 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 ویژگیهای بارز آن محسوب میشود.
محصــول جديد ديگــري كــه در غرفه بهمــن دیزل
بهنمايش در آمد ،باالبر تلســکوپی هیدرولیکی ســری
شــرکت چــا ( )Celaایتالیا بود کــه قابلیت نصب
روی محصــوالت ایســوزو  18 ،8 ،6و  26تــن را دارد
کــه مــدل  DT-25، 28 –DT ، DT-21و  DT30بــا
کاربری باال بر نجات ،قابلیت مانور ســریع و روان باالبر،
قابلیت باربــرداری با بوم در وضعیــت جرثقیل تا 260
کیلوگــرم و دسترســی عمودی تــا  30متــر ،عرضه
میشود؛ ضمن اینکه سریهای  DT-Fقابلیت تجهیز
شــدن به تجهیزات آتشنشــانی (خط آب تلسکوپی،
مانیتور آب و پمــپ آب با موتور دیزل را دارا هســتند.
باالبر (لیفت بــک) شــرکت آنتئــو ( )Anteoایتالیا
از دیگر محصوالت شــرکت بهمن دیزل اســت که در
لونقل عمومی و خدمات شهری بهنمایش
نمایشگاه حم 
گذاشته شــد .این محصول که دارای مشخصاتی چون
قدرت مانور ســریع و روان ،سبکی و ایمنی باال ،پلتفرم
آلومینیومی با ابعــاد مختلف و شــیر الکتریکی ایمنی
روی همه سیلندرها اســت توان بارگیری بیش از یک
تن را داراســت .ضمن اینکه از ویژگیهای دیگری چون
قابیلت کنترل از کنار شاســی ،از روی پلتفرم بهکمک
پا نیز برخوردار اســت .این باالبر که روی کامیونتهای

ایسوزو استفاده میشود قابلیت نصب متنوعی از لحاظ
ابعاد و اندازه ،پلتفرم بارگیری ،جمع شــدن در پشت
درب اتاق یا زیر شاسی کامیونت را داراست كه از آن برای
جابهجایی بار در فروشگاههای زنجیرهای ،شرکتهای
نفت و پتروشیمی و موارد مشابه ميتوان استفاده كرد.
محصول بعدی كه بهمن موتور در اين دوره از نمايشگاه
بهنمايــش درآورد ،کامیونت ایســوزو  5/2تن بود که از
نســل کامیونهای سری  700ایســوزو ژاپن محسوب
میشــود و میتوان به تغییر شــکل ظاهری و امکانات
کابین آن اشــاره کــرد ،ضمــن اینکه قــدرت موتور
آن از  120به  150اســب بخار ارتقاء یافتــه و کاربری
این محصول در فضای شــهری را آســانتر کرده است.
کامیون ایســوزو  26تن با کاربری کمپرســی هم ديگر
محصولي بود که در غرفه بهمن موتور حضور داشــت.
اين كاميون از ســری محصوالت نیمهسنگین است كه
استانداردهای آالیندگی اروپا را دارد.
محصــوالت بهمن موتــور ،بــاب ميل گردشــگري
توگو
چندي پيش رئيس جامعه تورگردانان ايران ،در گف 
لونقل مناسب
با رسانههااز نبود مينيبوس در شبكه حم 
براي گردشگري خبر داد .ابراهيم پورفرج ،گفته بود براي
برگزاري تورهاي كمتر از  20نفر هيچ خودروي مناسبي
در سيستم حملونقل ايران وجود نداشته و مينيبوس
تعريفي در ميان خودروهاي ايران نــدارد .اما گذري در
ميان محصوالت بهمن موتور كه در پانزدهيمن نمایشگاه
لونقل عمومی و خدمات شهري بهنمايش
بینالمللی حم 
در آمدديده ميشد كه محصوالت مورد نظر رئيس جامعه
تورگردانان در بازار ايران موجود است ،چراکه مینیبوس
مکسوس يكي دیگر از محصوالتي بود كه بهمن موتور در
اين نمايشگاه عرضه كرد ،مينيبوسي كه با بهرهگیری از
تکنولوژی روز قطعات خودرو ،با کاربری درونشهری و
 VIPعرضه شده است و از ویژگیهایی چون قدرت موتور
 135اسب بخار 16 ،صندلی ،سیستم ترمز ABS+EBD
و ایربــگ راننده و سرنشــین جلــو برخوردار اســت.
همچنین در غرفه شرکت بهمن دیزل از مینیبوسهای
جدید شرکت بهمن دیزل که در دو مدل Novo Ultra
و  Novo Sعرضه شــد اســتقبال بهعمل آمد .از جمله
مزیتهای اصلی این محصول استفاده از نیروی محرکه

ژاپنی ایسوزو موتور و گیربکس پرقدرت با توان خروجی
 190اسب بخار و سیستم تعلیق بادی ،دنده اتوماتیک و
تزئینات داخلی بسیار زیبا و باکیفیت است که حداکثر
تعداد  29صندلــی جادار و مســتحکم را در خود جای
داده اســت و فضای بار آن معادل  3مترمکعب اســت.
شــرکت ســیبا موتور هم با هــدف ارتبــاط نزدیک
و آشــنایی بیشــتر عالقهمندان با محصوالت تولیدی
ایــن شــرکت در پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللی
حملونقــل و خدمــات شــهری حضــور یافــت.
در این نمایشــگاه شــرکت ســیبا موتور ،محصوالت
کامیــون بــا کاربــری آتشنشــانی ،کامیونــت بــا
کاربریهای کمپرســی ،حمل زباله ،جدول شــوی و
مخزن شوی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.
کامیونت  6تن تایگــر  Vمحصول شــرکت  FAWکه
مجهــز به گیربکــس  ZFو ترمــز مجهز بــه  ABSبا
برنــد  Wabcoاســت از تجهیــزات ویــژهای چون
شیشههای برقی ،نمایشــگر دیجیتال اطالعات خودرو
و واحد کنترل موتور برخوردار اســت؛ ضمــن اینکه با
کاربریهای دیگری چــون خودروبر ،حمل نوشــابه،
حمل زباله ،یخچال و خدمات شهری قابل عرضه است.
محصول دیگر حاضر در غرفه ســیبا موتور کامیون J6
بود که بــا ویژگیهایی همچون برخــورداری از کابین
فلزی ســقف نرمال و تمام جوشکاری شــده ،پوشش
مخصوص ضد زنگ و جک باالبر هیدرولیکی و برقی است؛
همچنین کاربریهای مختلفی مانند میکسر ،کمپرسی
و آتشنشانی نیز میتوان برای این خودرو درنظر گرفت.
بدعهدي وزارت نفت

اگرچه تكنولوژيهايي مانند آنچه از سوي بهمن ديزل
و سيبا موتور در اين نمايشگاه بهعرضه در آمد،در كشور
وجود دارد،اما همچنان مسئوالن آلودگي هوا ،ترافيك
شــهري و كمبود خدماترســاني را بهگردن نداشتن
خودروهاي باكيفيت مياندازند .كاميونهاي فرسوده يكي
از عوامل آالينده هوا معرفي ميشوند و ضعف خودروها در
لونقل عمومي ،دليل افزايش ترافيك شهري
شبكه حم 
بهشــمار ميرود ،حال آنكه با برنامهريــزي و حمايت از
محصوالت موجود بسياري از اين مسائل را ميتوان حل

كرد .ابراهیم تقوی مدیرخودروهای تجاری بهمن دیزل
درباره اين موضوع ميگويد« :خودروهاي گروه بهمن و
سيبا موتور،دو سال اســت كه استاندارد آاليندگي يورو
چهار را رعايت ميكنند ،اما در وهله نخست بايد به اين
نكته توجه داشت كه يكي از مشكالت اصلي پايين بودن
كيفيت گازوئيل مصرفي در ايران است .قرار بود در مقابل
اينكه شركتهاي قطعهسازي و خودروسازي از فيلتر دي
پي اس براي حذف برخي آاليندهها اســتفاده ميكنند،
وزارت نفت هم گازوئيل يورو چهار را در ســطح كشور
توزيع كند اما اين اتفاق تاكنون بهصورت فراگير رخ نداده
است .آزمايشات ما نشان ميدهند در خيلي از جايگاههاي
سوخت كشــور گازوئيل يورو چهار و حتي يورو دو هم
توزيع نميشود .از طرف ديگر وزارت كشور،شهرداري،
سازمان حفاظت محيطزيســت و راهنمايي و رانندگي،
بايد باهم همكاري كنند كه جلو تردد خودروهاي فرسوده
گرفته شود».
آمادگي بهمن ديزل و سيبا موتور براي نو كردن
خودروهاي فرسوده

تقوي افزود«:درحال حاضر نزديك  20تا  25هزار دستگاه
مينيبوس فرسوده در كشور وجود دارد .در تهران بيش
از هزار دستگاه مينيبوس فرســوده تردد ميكند ،اين
خودروها بايد به خودروي نو تبديل شــوند اما اين اتفاق
نياز به ارائه تســهيالت دارد .مالك خودروهاي فرسوده
بايد انگيزه الزم براي نو كردن خودرو داشــته باشــند،
خودروهاي قديمــي آنها را به قيمــت ناچيز ميخرند،
درحالي كه براي تهيه خودرو نو بايد چندين برابر آن مبلغ
را هزينه كنند؛ بنابراين بايد وامهاي كمبهره به اين افراد
اعطا شود تا ترغيب شوند كه خودروي فرسوده خود را نو
كنند .درحال حاضر بهمن ديزل با ســازمان اتوبوسراني
قراردادي دارد كه بهموجب آن طرح تعويض خودروهاي
فرسوده براي مينيبوسها را انجام دهد و سيبا موتور هم
اين توانايي را دارد كه كاميونهــاي جديد را جايگزين
خوردوهاي فرسوده كند .درحال حاضر پروژه جدي هم
براي جايگزيني كاميونتها شروع كرديم كه اگر دولت
تسهيالت الزم را فراهم كند ميتوانيم در بحث نو كردن
خودروهاي فرسوده ورود كنيم».
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گزارش

لونقل عمومی تهران محقق میشود
آیا ورود پنج هزار تاکسی برقی به ناوگان حم 

نبرد برقآسا با آلودگی هوا
داستان دنبالهدار آلودگی هوا مخصوصا در روزهای سرد
سال ،مدتهاست حکم سریالهای باسمهای را پیدا
کرده که نویسندهاش هیچ راهکاری برای رفع گرههای
بیشمار داستانش پیدا نمیکند .همه یکدیگر را متهم
میکنند و کســی هم برای رفع این سم مهلک جاری
در هوای تهران و خیلی از کالنشــهرهای دیگر قدمی
عملیاتی بر نمیدارد .اما بهتازگی خبرهایی درخصوص
ورود پنج هزار تاکسی برقی به کشور منتشر شد که به
اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه محیطزیست اجرایی
شــدن آن میتواند کورســوی امیدی باشد در میان
آلودگی هوای تهران .چندی پیش مهدیه علیبخشی
معاون مرکز خودرو و توسعه فناوری خودروهای برقی
پژوهشگاه نیرو گفته بود که تاکسی برقی از سال  97به
چرخه حملونقل عمومی تهران وارد میشود .گرچه
این امیدواری چندان در نظرخواهی از کارشناسان و
فعاالن حوزه تاکسیرانی تقویت نمیشود.
بررسی آالیندگی تاکسیها در تهران

براساس بررســیهای انجام شــده عامل  70درصد
آلودگی هوا در تهران مربوط به انواع خودروهایی است
که در شــهر تردد میکنند .در این میان اتوبوسها و
تاکسیها بهدلیل حضور همیشگی در خیابانهای شهر
متهمان اصلی آلودگی محسوب میشوند .نگاهی به آمار
تاکسیها و اتوبوسهای فرسوده شاهدی است بر این
مدعا .براساس آمار مرکز کنترل آلودگی هوای تهران
 4.7درصد از کل ناوگان حملونقل پایتخت را تاکسی
های کاربراتوری تشــکیل داده ،که سهم 18درصد از
کل انتشار آالیندگی تولیدی ناشی از تردد تاکسیها
در شهر تهران را دارا هستند .در این میان تاکسیهای
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کاربراتوری و فرسوده بیشــترین نقش را در آلودگی
هوای شهر دارند.
اینها همان منابع متحرک آلودگی هواست که دولت
و شــهرداری میتوانند با کنترل و نوسازی و بهسازی
آنها قدمی عملی برای کاهش آلودگــی هوا بردارند و
خاطرات زمستان را برای پایتخت نشینها تا این میزان
ناخوشــایند نکنند .خودروی برقی راهی است که در
بسیاری از کالنشهرهای دنیا برای کاهش آلودگی هوا
مورد استفاده قرار میگیرد.
گرچه برخی جایگزینی تمامــی خودروهای بنزینی
و دیزلی فعلی با انــواع الکتریکی را راهکار کاهش این
حجم آلودگی میدانند اما واقعیت این است که این کار
به سالها زمان و صرف بودجهای هنگفت نیاز دارد .با
ایناوصاف میتوان راهکارهایی برای استفاده محدود و
تاثیرگذار از این خودروها ارائه داد که شامل محدودیت
تردد خودروهای شخصی و افزایش کمیت و کیفیت
تاکسیهای پایتخت باشــد .بهعبارت بهتر درصورت
تخصیص تسهیالت وســیع برای خرید تاکسیهای
الکتریکی و هیبریدی در شهرهای بزرگ کشورمان،
آلودگی محیطی شهرها کاهش قابل توجهی مییابد.
خودروی برقی چیست؟

خودروی برقی یا خودروی الکتریکی به خودرویی گفته
میشــود که از باتری بهعنوان نیروی محرکه بهجای
موتور درونسوز اســتفاده میکند .در این ماشینها
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 دهههای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰میــادی با وقوع بحران

انرژی مجددا ً خودروی برقی مورد توجه قرار گرفت ،اما
نهآنقدر که رقابتی برای تولید آن در بازار شکل بگیرد .با
اینحال بحران انرژی در سالهای بعد از  ۲۰۰۸میالدی
و نگرانی از ازدیاد گازهای گلخانهای اقبال این گروه از
خودروها را بیشتر کرد بهطوری که حال در بسیاری از
کشورهای توسعهیافته دنیا این خودروها بهسرعت جای
خودروهای احتراقی را میگیرند و فناوری باتری آنها
روزبهروز پیشرفتهای قابل توجهی میکند.
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 میکند.
در بیشــتر موارد از این نام در اشــاره به خودرو برقی
دوگانه استفاده میشــود 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 بیتوجهی به این
خودروها را نبود زیرساختهای الزم برای استفاده از
این خودروها میدانند.
از ســوی دیگر علیرضا قنادان ،مدیرعامل ســازمان
تاکسیرانی شهر تهران از بســته بودن ثبت سفارش
خودروهای پــاک از جمله برقــی و هیبریدی خبر
میدهد و میگوید :درحال حاضر هم دولت در صدد
افزایش تعرفه این خودروها اســت .او بــا بیان اینکه
افزایش تعرفههای خودروهای وارداتی بهنفع ناوگان
تاکسیرانی نیست پیشــنهاد میکند که ردیف ثبت
لونقل عمومی مجزا باز شــود .او
ســفارش برای حم 
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 ،میگوید :دولت باید سیاســت عمومی درباره
افزایش تعرفه خودروهای وارداتی داشــته باشد ،اما
این افزایش تعرفه نباید بر ناوگان حملونقل عمومی
باشد ،چراکه برنامه شهرداری برای کاهش آلودگی هوا
اســتفاده از ناوگان پاک در حوزه حملونقل عمومی
است.
درحالی که بهگفته مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی
شهر تهران برنامه این سازمان در  4سال آینده این بوده
است که تعداد خودروهای پاک در ناوگان تاکسیرانی
را افزایش دهد ،اما افزایش تعرفه میتواند تحقق این
هدف را ناممکن کند.
محمد صمیمی ،کارشناس خودرو در اینباره میگوید:

واقعیت این است که تنها مشکل تعرفه این خودروها
نیســت ،بلکه زیرســاختهای آن از اهمیت ویژهای
برخوردار است .او ادامه میدهد :هنوز در بعد اجرایی در
کشور اقدامی انجام نشده ،همه در ابتدای کار هستند
و چالشهای زیادی دارند؛ بهخصوص در زمینه قیمت
وسایل نقلیه برقی چون قیمت بسیار باالیی دارند.
این درحالی است که بهگفته مســئوالن امر 2500
ایستگاه شارژ ،یک میلیون و  200هزار خودرو و 600
هزار موتورســیکلت برای افــق  1404هدفگذاری
شده است.
او در اینباره میگویــد :ورود این میزان خودرو برقی
نیازمند پمپهای شارژ اســت و ما هنوز یکی از این
پمپها را در دست ســاخت نمیبینیم .این درحالی
است که استفاده از این میزان خودرو برقی که نیازمند
شارژ مداوم اســت نیز بار ســنگینی را به شبکه برق
کشور وارد میکند و از اینرو باید در اینخصوص نیز
برنامهریزی درست انجام شود.
بهگفته او دنیا بهســمت اســتفاده از انرژیهای نو و
کمضرر میرود و ما نیــز در ایران چــارهای جز این
نداریم و باید هرچه سریعتر زیرساختهای الزم را در
اینخصوص فراهم کنیم.
تاکسی برقی در دنیا

درحالی که این روزها بســیاری از کشورهای جهان
بــا آلودگی هوا دســتوپنجه نرم میکنند ،شــاهد
تالشهای مثبتی در کشــورهای توسعهیافته برای
مقابله با این فرآیند منفی هســتیم .در همین راستا
بســیاری از کمپانیها با کمکهای دولتی ،با هدف
کاهش میزان آالیندهها و گازهــای گلخانهای اقدام
به تولیــد اتومبیلهای تمام الکتریکــی میکنند .با
محبوبیت روزافزون اتومبیلهای پاک ،رقابت جذابی
بین کمپانیهای خودروسازی سراسر جهان بهوجود
آمده است تا هر روزی که میگذرد شاهد رونمایی از

خودروهای برقی جدیدتر ،زیباتر و کارآمدتر باشیم.
بریتانیا ،بهعنوان صاحب یکی از بزرگترین بازارهای
اتومبیل در جهان همواره در مسیر سبز سازی وسایل
نقلیه پیشــگام بوده اســت و در همین راستا اعالم
کرده که بهمنظور کاهش آلودگی هوا ،تا سال 2040
اســتفاده از اتومبیلهای بنزینی و دیزلی را متوقف
خواهد ساخت.
لندن بهمنظور الکتریکیســازی ناوگان حملونقل
عمومی خود ،ماه گذشته میالدی اعالم کرده بود که
تا پایان سال  2018تمامی تاکسیهای فعال در این
شهر بزرگ عمال باید پاک و عاری از هرگونه آالیندگی
باشند .کمپانی  London EVبهتازگی از تاکسیهای
تمام برقی خود با نام TX5 e Cityپردهبرداری کرده
است و قصد دارد تا پیش از آغاز سال  2018میالدی
چندین نمونه تولیــدی از آنرا به ناوگان حملونقل
عمومی شهر لندن اضافه کند .این خودروها میتوانند
در شــرایط آبوهوایی مختلف به فعالیت بپردازند و
هزاران کیلومتر را برای خدماترسانی به شهروندان
لندنی بپیمایند.
خودروهای هیبریدی جایگاهی در تولیدات
داخلی ندارند

برخی کارشناسان معتقدند قیمت باالی خودروهای
برقی و البته محدودیت ورود آنها چالشــی جدید در
نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است و درصورت
ورود آنها رانندگان تاکسیها نیز بهدلیل قیمت باالی
این خودروها امــکان خرید و کار بــا آنرا نخواهند
داشــت .این درحالی اســت که تأمین خودروهای
مجاز هیبریدی توســط خودروسازان ایرانی ازجمله
سیاســتهایی اســت که در جهت رفع مشــکالت
آلودگیهای زیســتمحیطی در نظر گرفته شــده،
اما تاکنــون در رابطه با این مبحث که از ســالهای
پیش مطرح شــده ،اقداماتی صورت نگرفته اســت

و تنها بــه فعالیتهایی که برخی از خودروســازان
یا پروژههای دانشــگاهی به آن پرداختهاند ،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 تولیدکننده خودرو شرایط
بهگونهای دیگر است .براســاس آمارهای سه ،چهار
ســال اخیر ،حدود 3درصد خودروهای تولیدی دنیا
از نوع هیبریدی و 1درصد از نوع الکتریکی است .در
آمریکا این عدد حدود  3درصــد (درکالیفرنیا حدود
٦درصد) ،در ژاپن حــدود ٢٠درصد و در اروپا حدود
١/ ٥درصد اســت .کار بهجایی رسیده که بسیاری از
کشورهای اروپایی تردد و تولید خودروهای احتراقی
را تاســال  ٢٠٢٥مجاز اعالم کــرده و جریمههای
ســنگینی را برای اســتفادهکنندگان این خودروها
درنظر گرفتهاند.
کارمانیا و خودرو برقی

شاید برایتان جالب باشد که در چنین زمینهای حتی
خودروهای مناسب بهعنوان تاکسی الکتریکی نیز به
کشورمان وارد شــدهاند ،برای مثال کارمانیا بهعنوان
نمایندگی  BYDدر ایران ،بیش از یکسال است که
برای معرفی مدل الکتریکی  E6با شهرداریها درحال
مذاکره است .این شــرکت از این خودرو در نمایشگاه
خودروی کرمان رونمایی کرد.
این تاکسی  250میلیون تومانی با یکبار شارژ سریع
(با برق سهفاز) بهمدت  2ساعت ،میتواند  400کیلومتر
را بپیماید که از تردد روزانه بســیاری از تاکسیهای
پایتخت بیشتر است .شتاب مناسب ،باتریهایی با عمر
باال ،آلودگی صوتی صفر ،ایمنــی فوقالعاده با ضریب
امنیت بــاالی باتریها دربرابر آتشســوزی و فضای
داخلی بزرگ برای  5سرنشــین ازجمله ویژگیهای
شاخص این تاکسی بزرگجثه هستند.
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نمایشگاه

در هشتمین نمایشگاه بینالمللی خودرو کرمان چه گذشت؟

باز هم سایه سنگین چینیها
هشتمین نمایشگاه خودرو کرمان درحالی برگزار شد که
گرچه خودروسازان مطرح داخلی اصلیترین حاضران در
این نمایشگاه بودند ،اما آنچه در این میان بیش از هرچیز
بهچشممیآمد،سایهسنگینخودروهایچینیبرصنعت
خودروی داخلی کشور بود .در این نمایشگاه شرکتهای
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
نمایشگاهپیداکنند.
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
بهمساحت  10هزار متر در محل دائمی نمایشگاههای
کرمان ،پذیرای بازدیدکنندگان بود ،میگوید :هشتمین
نمایشگاه خودرو کرمان اینبار میزبان شرکتهای 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 سهشنبه پنجم
دیماه برگزار شد ،مشاور اقتصادی استاندار ،رئیس اتاق
بازرگانی و اعضای شورای شهر کرمان حضور پیدا کردند.
حمیدیان البته با موفق ارزیابی کردن این نمایشــگاه
میگوید :هشتمین نمایشگاه خودرو و قطعات کرمان
درحالیبرگزارشدکهماموفقشدیمنمایشگاهبینالمللی
خودرو کرمان را به جایگاه واقعی آن در کشور برسانیم
و امیدواریم باتوجه به اینکه استان کرمان دومین قطب
خودروسازی کشور محسوب میشود در آینده نزدیک به
جایگاه بسیار باالتری نیز دست یابد.
بهگفته او در این نمایشــگاه شــرکتهایی چون گروه
خودرو ســازی ســایپا با زیرمجموعههای خود مانند
سایپا سیتروین ،سایپا پارس خودرو ،سایپا دیزل و سایر
شرکتهایبخشخدماتوقطعاتخوددرایننمایشگاه
حاضر بودند؛ همچنین ایران خودرو ایران خودرو دیزل،

کرمانموتوروکارمانیا باتماممحصوالتوبسیارقدرتمند
حضوریافتندوآریندیزلوآمیکونیزازجملهشرکتهای
دیگر حاضر در این نمایشــگاه بودند ،اما متاســفانه دو
خودروسازی کرمانی در این نمایشگاه حضور نیافتند.
او درخصوص چرایی حاضر نشدن شرکتهای واردکننده
خودرو در این نمایشــگاه نیز میگوید :البته ما بســیار
عالقهمند بودیم که میزبان شرکتهای واردکننده خودرو
نیز باشیم که متاسفانه بهدلیل بحث ثبت سفارش این
امکان حاصل نشد.
دربخشقطعاتخودرونیزحدود 50شرکتتولیدکننده
و واردکننده قطعات و همچنین شــرکتهای تولید و
واردکننده تجهیزات تعمیرگاهی در این دوره از نمایشگاه
حاضر شدند .حمیدیان درخصوص نوآوریهای ارائهشده
در این دوره از نمایشگاه میگوید :سعی کردیم در این دوره
یکنوآوریداشتهباشیموآناختصاصفضاییبهاتحادیه
صنف تعمیرکاران بود که مردم بتوانند سواالت خود را
درخصوص کیفیت قطعات و خودروها با این دوســتان
مطرح کنند .او درخصوص دورههای آتــی این رویداد
میگوید :امیدواریم فضای نمایشگاهی کرمان افزایش
یابد تا با متراژ باالتر و توانمندی بیشتر این نمایشگاه را
برگزار کنیم و طبق سند چشماندازی که در دست داریم
امیدواریم این نمایشــگاه را در متراژ زیربنایی  30هزار
مترمربع برگزار کنیم و امکان حضور خودروهای وارداتی
بیشتر در نمایشگاه باشیم .حمیدیان درخصوص صنعت
نمایشگاهی و نمایشگاههای صنعت خودرو نیز میگوید:
صنعتنمایشگاهیبسیارقدرتمنددرحالپیشرویاست
و دیدگاههای مدیران نیز نسبت به این صنعت تغییر کرده
و از آن حمایت میکنند .نمایشگاه کرمان نیز در بخش
خودرو توانسته از رتبههای بسیار پایین به رده سه یا چهار
برسدواینبهدلیلرونماییهاییاستکهدرایننمایشگاه
صورت میگیرد و همچنین بهدلیل شرایط فروش ویژهای
است که در این نمایشگاه به مردم ارائه میشود.
چراخبریازخودروسازانمعتبرخارجینبود

چندی اســت که نمایندگیهای خودروهای خارجی

در کشور دیگر امکان واردات خودروی جدید را ندارند و
بههمین دلیل بهتدریج از نمایشگاههای خودرویی که
در سراسر کشور برگزار میشد کنار کشیدند ،بهطوری
که نمایشــگاه خودرو کرمان که بهتازگی 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 نمایشگاههای
بینالمللی جنوبشرق میگوید :بهدلیل مشکالت ثبت
سفارش متاسفانه بسیاری از شرکتهای واردکننده و
نمایندگیها در نمایشگاه حضور نداشتند ،ولی رویکرد
اصلی و اولویــت اول ما حضور هرچه بیشــتر و فعالتر
خودروسازان همین استان است در جهت تقویت بخش
خصوصی و خودروسازان بومی این استان است.
حضور پررنگ ایران خودرو

غرفه ایران خودرو همچون همیشه در نمایشگاه کرمان
شلوغ و پرمخاطب بود .گرچه چهار محصول H30کراس،
کپچر ،دنا پالس و  2008در غرفه این خودروساز نمایش
داده شــدند ،اما اغلب بازدیدکنندگان این غرفه سراغ
محصوالت جدید پژو ،شامل دو مدل 2008و بهخصوص
 508را میگرفتند و بیشترین سواالت بازدیدکنندگان
درمورد قیمت پــژو  508بود که علیالحســاب 185
میلیون تومان اعالم شد .این درحالی است که بهدلیل
دشواریهای اخیر در واردات پیشبینی میشود قیمت
این محصول به مرز 200میلیون تومان نیز برسد.
حضورسایپادرهشتمیننمایشگاهخودروکرمان

در این دوره از نمایشــگاه گروه خودروســازی سایپا در
سالن شهدای مس میزبان بازدیدکنندگان بود .این گروه
خودروسازی با حضور شرکتهای سایپا ،پارس خودرو،
زامیاد،چانگان،مگاموتور،سازهگستر،فنرسازیزر،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،0H33و کراس
ساندرو ،ساندرو استپ وی ،ریچ ،پادرا و خانواده چانگان
 CS35آپشــن CS55 ،CS75 ،و  CS95را بهنمایــش
گذاشــت .همزمان با برگزاری هشــتمین نمایشگاه
بینالمللی خودرو ،قطعات و تجهیزات وابسته کرمان و
بهمنظور حمایت از طرح فروش منطقهای ،سایپا اقدام
بهفروش ویژه محصوالت خودرو در این استان کرد و برخی
از محصوالت خود را با تخفیف ویژهای به بازدیدکنندگان
نمایشگاهعرضهکرد.
کرمان موتور و خودرو جک

شرکت کرمان در هشتمین نمایشگاه خودرو کرمان از
جدیدترین محصول جک برای بازار ایران رونمایی کرد.
چند ماه پیش نمونههای این خــودرو وارد ارگ جدید
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اقتصادی شده بود و در این نمایشگاه بهصورت رسمی
جک  J4کرمان موتور در زادگاه این شرکت رونمایی شد.
این خودرو در بازار چین به  A30معروف است و در بازار
ایران با نام J4عرضه میشود.
تازهترین محصول کارمانیا در نمایشگاه خودرو
کرمان

شرکتکارمانیا شریکتجاریشرکت BYDکشورچین،
از پیشگامان تکنولوژی خودورهای برقی در ایران است.
این شــرکت جدیدترین محصول بی وای دی که مدل
 S7نام دارد را نخســتینبار در نمایشگاه خودرو تهران
رونمایی کرد ،اما در نمایشگاه کرمان نیز این مدل را در
کنار محصول سابق S6قرار داد.
مدل  S6در این نمایشگاه با تخفیف یک میلیون تومانی
معادل  98میلیون و  700هزار تومان بهفروش میرسد.
اینخودروسازهمچنینسدان f3رانیزبهنمایشگذاشته
است .ســدانی که تا شش ماهه اول ســال آینده نمونه
اتوماتیک آن نیز روی خط تولید خواهد رفت.

تجاریهایسبککرماندرانحصارآریندیزل

آرین دیزل با دو محصول متفاوت از کامیونتهای برند
 JACدر نمایشگاه خودرو کرمان حضور داشت.
دو کامیونت 6و 8.2تن با کد شناسایی N60وJAC N82
دارای اتاق بزرگ مجهز به فضای خواب ،با گارانتی 2ساله
یا  200هزار کیلومتری عرضه میشوند از پیشرانه 3.8
لیتری ISF3مشهور کمپانی کامینز بهره میگیرند که در
زمره کارآمدترین و بادوامترین پیشرانههای توربودیزل در
سگمنت تجاریهای سبک است.
نمونه  8.2تن به قیمت  111میلیون و  800هزار تومان
و نمونه  6تن به قیمت  105میلیون و  800هزار تومان
قیمتگذاری شدهاند که تا روز پایانی نمایشگاه کرمان
تحت شرایط فروش و تخفیف ویژه 1.5میلیون تومانی در
اختیار خریداران قرار خواهند گرفت.
یکهتازیآفرودرآمیکودرنمایشگاهخودروکرمان

شــرکت آمیکو از نامهای شــناخته شــده در صنعت

خودروهای تجاری سنگین عمرانی و راهسازی است که
چندی پیش از جدیدترین محصول خود در سگمنت
خودروهای تجاری سبک رونمایی کرد.
آمیکوبهتازگیتصمیمگرفتتاباتولیدیکخودروسبک
از کالس خودروهای تجاری ،نیاز بــازار به یک وانت دو
دیفرانسیلتوانمندراپاسخگوباشد.
از اینرو آمیکو بهسراغ برندهای متنوعی رفت تا پیکاپ
مدنظر خود را بهکمک آنها روانه بازار کشور کند.
این محصول بهگفته آمیکو اولین خودرو مونتاژ کشور
است که گواهینامه و اســتانداردهای  88گانه ایمنی و
آالیندگی روز اروپا از موسسه  TUVآلمان را پاس کرده
است.
آمیکو مدل تککابین آراز را معادل 115میلیون تومان و
مدل دو کابین آسنا را برابر 148میلیون و 750هزارتومان
قیمتگذاری کرده است که در برابر رقبا کمی تندوتیز
اســت و البته بههمان اندازه نیز قابلیتهای بیشتر را به
مالک هدیه میدهد.
سیباموتوردرنمایشگاهکرمان

سیبا موتور از زیرمجموعههای گروه بهمن با محصوالت
تجاری خود به کرمان آمد .این شرکت که شریک تجاری
برند  FAWچین در ایران اســت با یک کشــنده و دو
کامیونت در نمایشگاه کرمان حضور یافت.
کامیونتهای تایگر  5سیبا موتور در بازار بهعنوان یکی
از موفقترین محصوالت تجاری نیمهسنگین شناخته
میشــوند که تعداد قابلتوجهی از آنهــا برای مصارف
درونشهریوجابهجاییهایکوتاهبهکارگرفتهمیشوند.
این کامیونت  6تن از پیشــرانه توربودیــزل  3.8لیتر
چهارسیلندر بهقدرت  140اســب بخار و گشتاور 440
نیوتونمتر و گیربکس 6سرعته دستی ZFبهره میبرد.
اگرچه تایگر  5رقبای منحصر به خود را دارد اما بهواسطه
خدمات و پشتیبانی خوب برند ارائهکننده سهم خوبی از
بازار کسب کردهاند.

شماره  05بهمن 11 1396

اخبار داخلی

باکیفیتترین و بیکیفیتترین خودروهای تولید آذرماه معرفی شدند
ارزانهای تکستاره

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که یک موسسه خصوصی است ردهبندی
باکیفیتترین و بیکیفیتترین 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 شرکتها 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
میشود.
هرچند این روش نســبت به ارزیابی از خریداران و شــمارش عیوب خودروهای
فروختهشــده در بازههای زمانی خاص از قابلیت اعتمــاد پایینتری برخوردار
است اما به هرجهت میتوان تا حدود زیادی همین ارزیابی را نیز بهعنوان مرجع

پذیرفت و از آن برای تشخیص میزان کیفیت محصوالت خودرویی داخلی استفاده
کرد .طی آذرماه امســال تعداد  91,570دســتگاه خودرو تولید شده است که
99درصد آن دسته خودروهای سبک و  1درصد باقیمانده مربوط به خودروهای
ســنگین اســت .این دو گروه بهترتیب  41خودروی ســبک و  6مدل خودروی
سنگین مختلف را شامل میشوند .طبق این گزارش در گروه خودروهای سواری
با رده قیمتی کمتر از  25میلیون تومان ،پرایــد  131و پراید  132همچنان در
پایینترین سطح کیفی قرار دارند و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را دریافت
کردهاند .در گروه خودروهای  25تا  50میلیون تومان ،خودروهای تندر  90پالس
اتوماتیک ،رنو ســاندرو ،پژو  207اتوماتیک و پارس تندر با دریافت  4ستاره از 5
ســتاره کیفی ،بهترین کیفیت را دارند و تندر  90ایران خودرو ،تندر  90پارس
خودرو ،رانا ،دنا پالس ،پژو  206و پژو  206صندوقدار نیز دارای  3ســتاره از 5
ستاره کیفی هســتند .در این رده قیمتی ،خودروهای ام وی ام  315جدید ،دنا،
دانگ فنگ اچ  30کراس ،سورن ،سمند تبریز ،پژو پارس ،ساینا و تیبا هاچبک دو
ستاره کسب کردهاند و خودروهای پژو  405خراسان و تیبا نیز با تنها یک ستاره،
بیکیفیتترین خودروهای داخلی هستند؛ همچنین در گزارش ردهبندی کیفی
خودروهای داخلی و در رده قیمتی  50تا  75میلیــون تومان ،هیوندای آی 10
با  4ستاره و خودروهای چانگان ســی اس  ،35چری آریزو  5و جک جی  5با 3
ستاره باکیفیتترین خودروها هســتند و لیفان ایکس  60با یک ستاره همچنان
در پایینترین ســطح کیفی قرار دارد .در گروه خودروهای سواری با قیمت 75
تا  100میلیون تومان نیز دو خودروی ســراتو و هیوندای آی  20دارای  4ستاره
کیفی هســتند و خودروهای جک اس  ،5چری تیگو  5و هایما اس  7اتوماتیک
موفق به دریافت  3ستاره شــدهاند .در نهایت در گروه سواریهای باالتر از 100
میلیون تومان نیز مزدا  3جدید و سوزوکی گرند ویتارا با  4ستاره از  5ستاره کیفی،
باکیفیتترین خودروهای داخلی هستند .در گزارش ردهبندی کیفی خودروهای
داخلی به گروه خودروهای سنگین نیز اشاره شده و کامیونت ایسوزو ،NPR75K
کشنده ولوو  ،FH460کشنده ولوو  FH500و کشنده اسکانیا  G410با دریافت
 4ستاره بهترین وضعیت کیفی را دارند و کامیونت الوند ،محصول سایپا دیزل نیز
تنها یک ستاره از  5ستاره را دریافت کرده است.

افزایش  13درصدی واردات خودرو
رشد رنو ،افت کیا

طبق اعالم رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ،آمار واردات طی  9ماهه اول امسال
 13درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش داشته اســت .بهگفته فرهاد
احتشامزاده آمار  9ماهه واردات خودرو معادل پنجاهوپنجهزارو هشتصدوشانزده
دستگاه است .احتشامزاد درخصوص آمار واردات خودرو در بازه زمانی آذرماه هم
گفت :آمار واردات خودرو در آذرماه نیز با کاهش شدید و به میزان برابر با فروردین
سال جاری ثبت شده است .احتشامزاده با اشــاره به میزان واردات خودرو با مجوز
خاص ،اعالم کرد :از این تعداد ششهزار و  ۷۳۹دستگاه مربوط به تولیدکنندگان
داخلی و مجوزهای خاص با ارزش  ۱۴۰میلیون دالر بوده اســت .البته با کسر آمار
واردات توســط تولیدکنندگان و مجوزهای خاص میزان واردات بخش خصوصی
بهنسبت 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  ۶۹درصد از امارات و بعد از آن بهترتیب کره جنوبی ،فرانسه،
چین ،ترکیه و آلمان بوده است .طبق این آمار ارائه شده  ۷۹درصد خودروهای وارد
شده در بازه  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سیسی هستند که باتوجه به افزایش تعرفه واردات این
گروه بهمیزان  ۳۵درصد ،شاهد بیشترین تاثیر تعرفه در ماههای آتی خواهیم بود که
باعث افزایش قیمت بیشتر خودروها در بازار خواهد شد .نکته دیگر اینکه  ۳۶درصد
واردات از گمرک شهید باهنر و الباقی بهترتیب از منطقه ویژه بوشهر ،بندر لنگه و
معاونت واردات ترانزیت تهران بوده است؛ همچنین افزایش تعداد گمرکات دارای
سهم باال بهمیزان هشت گمرک ،نشاندهنده پراکندگی ترخیص خودروهای وارداتی
از گمرکات کشور است .رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره سهم کمپانیها
دراین واردات گفت :در این میان رتبه اول به رنو اختصاص دارد و رتبههای بعدی را
بهترتیب هیوندای و پس از آن نیسان و تویوتا در یک رده (۹درصد) ،کیا ،سانگ یانگ،
بی ام و ،لکسس و در نهایت میتسوبیشی دارا هستند .بهگفته احتشامزاد ،بیشترین
رشد مربوط به برند رنو با  ۱۴درصد سهم بازار نسبت به دوره متناظر در سال گذشته
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است و بیشترین افت سهم بازار مربوط به برند کیا با ۱۱درصد کاهش است .باتوجه به
تولید یکمیلیون و  ۳۴هزار و  ۸۸۱دستگاه خودرو سواری در سال جاری سهم بازار
خودروهای وارداتی معادل  ۵.۱درصد و سهم بازار بخش خصوصی از واردات خودرو
معادل  ۴.۷درصد بوده است .بهعبارتی  ۹۵.۳درصد سبد بازار خودرویی در اختیار
تولیدکنندگان است که این میزان تولید هم نسبت به سال گذشته  ۱۷.۵درصد رشد
داشته است .احتشامزاده همچنین به افزایش قیمت خودروهای وارداتی هم اشاره
داشــت و دلیل این موضوع را اینگونه بیان کرد« :باتوجه به سیاست اشتباه دولت
مبنی بر تعیین مصوبه جدید به خودروهای متوقفشــده در گمرک بهدلیل بسته
بودن غیرقانونی سایت ثبت سفارش ،که مسبب آن نیز دفتر مقررات سازمان توسعه
تجارت بوده است ،نهتنها بعد از ابالغ مصوبه جدید شاهد کاهش قیمت خودروهای
وارداتی در بازار نیســتیم ،بلکه قیمت بازار این خودروهای وارداتی مجاز ،بهمیزان
متوسط  ۲۰درصد رشد داشته است و خودروهای غیرمجاز وارداتی با قیمت باالی
 ۴۰هزار دالر بعضا رشد  ۷۰درصدی را تجربه کرده است».

اخبار متفاوت درباره تعرفه جدید خودروهای هیبریدی
تجدیدنظر میشود؟

قطعایکیازمهمترینخبرهاوحاشیههایمربوطبهبازارخودرودردیماهبهداستانمصوبه
دولت درمورد افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی برمیگردد .اتفاقی که سروصدای فراوانی
را بهوجود آورد و اعتراضات را برانگیخــت .طبق مصوبه جدید تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی  11برابر شده است و  1100درصد افزایش داشته است .این درحالی است که
دولتمردان در مقام دفاع از این تصمیم برآمدند و واضحترین واکنش درباره اعتراضات به
صحبتهای محمدباقر نوبخت برمیگشت .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 میتواند باعث کاهش آلودگی هوا شود ولی با افزایش 11برابری
تعرفه واردات ،عمال دیگر این اتفاق ممکن نیســت ،به خبرنگاران گفت« :آنچه در عمل
میتواند وارد کاهش آلودگی هوا شود ،خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است .اما
خودروهایهیبریدیسوختبنزینهمدارندوازیکسرعتیبهباالازبرقاستفادهمیکنند
که این سرعت عموما برای خارج از شهر است؛ بنابرین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا
در شهر نمیکنند .در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها میتواند
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 تعرفهها داده است ،به اینترتیب که خودروهای هیبریدی
تا سرعت  80کیلومتر درساعت (سرعت مجاز در شهرها) از برق استفاده میکنند و از این
سرعت بهباالتر از سوخت استفاده میشود یعنی کامال خالف آن چیزی که نوبخت استناد
کرده است .این درحالی است که مجتبی خسروتاج ،رئیسکل 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 دادهاست .خسروتاج درباره چرایی این افزایش
گفته« :تعرفههای جدید بهویژه 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 اینراستا استفاده از خودروهای با سوخت فسیلی کاهش یابد .همانطور که وزیر
صنعتاعالمکردهسعیداریمبهسمتیحرکتکنیمکهتعرفههادوسالیکبارتغییرکندتا
فعاالنبخشخصوصیباثباتدرشرایطبتوانندبهفعالیتبپردازند».هرچندرئیسسازمان
توسعه تجارت در انتهای صحبتهایش از احتمال بازنگری در تعرفه وارادت خودروهای
هیبریدی هم خبرداده است« :کمیسیون ماده ١پایان سال برگزار میشود و درصورتی که
کارشناسان نسبت به تعرفه خودروهای هیبریدی انتقاد داشته باشند این موضوع در این
کمیسیون مورد بازنگری قرار خواهد گرفت».

ایرانوآذربایجانخودرویمشترکتولیدمیکنند

رایزن بازرگانی جمهوری اســامی ایران در جمهوری آذربایجان از بهثبت رسیدن
شرکت خودروسازی مشترک این  ۲کشــور خبر داد و گفت :بهزودی شاهد تولید
پنج نوع خودروی مشترک ازسوی شرکت خودروسازی مشترک ایران و آذربایجان
خواهیم بود .محمدابراهیم نقیزاده در اینباره اعالم کرد شرکت خودروسازی مشترک
ایران و آذربایجان به نام «آزکرون» در این کشــور با ســهم مشارکتی  ۷۵درصدی
شــرکت آزماش آذربایجان و  ۲۵درصدی ایران خودرو به ثبت رســیده است .این
کارخانه در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود این شرکت تا پایان امسال به
بهرهبرداری برسد .نقیزاده ظرفیت تولید این شرکت خودروسازی را ۱۰هزار خودرو
دانست و گفت :هدفگذاری برای تولید اولیه این شرکت ،سههزار خودرو و در مرحله
بعدی پنجهزارخودرو خواهد بود .گفتنی است ،این کارخانه در  ۱۷۵کیلومتری باکو
ت چاال واقع شده که برای تولید پنج مدل خودروی سواری آماده است.
و در محل نف 

با اعالم ضوابط جدید گمرک ایران ،صورت میگیرد:
ممنوعیت ترخیص خودروهای بیش از یکسال ساخت

گمرک ایران ضوابط جدید و تغییرات حقوق ورودی واردات خودرو را برای اجرا به گمرکات
سراسر کشور ابالغ کرد که بر ایناساس واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها بیش از
یکسالگذشتهباشد،ممنوعشد.براساسبخشنامهجدیدگمرکایراندراینخصوص،
ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از  ۴۰هزار دالر و همچنین با
حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰سیسی طبق تبصرههای ۲و ۳ماده ۱۳مصوبه مذکور ممنوع
است؛ همچنینپیرو بخشنامه شماره ۲۴۴۹۴۷/۹۵/۲۴۰۲۵۰/۷۳/۴۱۶تاریخ ۲۳اسفند
 ۱۳۹۵و مفاد مصوبه شماره/۱۶۰۲۵۳ت ۵۳۵۴۸ه .تاریخ ۱۶تیر ۱۳۹۵باتوجه به اینکه
طبق ماده  ۷اصالحی آییننامه ضوابط فنی خودرو ،ثبت سفارش و واردات خودروهایی

که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد ممنوع است ،بنابراین خودروهای با سال
ساخت ۲۰۱۶درصورتیقابلترخیصاستکهضمنرعایتضوابطفنیخودرووضوابط
اعالمی این آییننامه ،صدور ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور (در مهلت اعتبار ثبت
سفارش) تا تاریخ  ۱۰دیماه  ۱۳۹۶صورت گرفته باشد.از سوی دیگر ،پیرو بخشنامه
شماره  ۹۶۵۱۷۵/۹۶/۲۳۰تاریخ  ۸آذر  ۱۳۹۶امکان ترخیص خودروی سواری از محل
ثبت سفارشهای صادره و تمدید شده از تاریخ  ۲۸تیر تا نهم آذر  ۱۳۹۶کماکان وجود
نداشته و درصورت اظهار ،گمرکات باید ضمن خودداری از ترخیص ،مراتب را به مرکز
واردات گمرک اعالم کنند .براساس این بخشنامه و با عنایت به ماده  ۱۷مصوبه ابالغی،
واردات خودروهای فاقد ضوابط فنی ،با حجم موتور باالی  ۲۵۰۰سیسی و ارزش باالتر
از  ۴۰هزار دالر برای شمارهگذاری در مناطق آزاد ممنوع شد؛ همچنین باتوجه به اعالم
ممنوعیت واردات خودروهای باالی  ۲۵۰۰سیســی و باالتر از ارزش  ۴۰هزار دالر در
مصوبه ابالغی و همچنین خودروهای موردنظر در بند ۲نامه ،درصورت متروکه شدن آن،
براساس مفاد ماده ۳۵قانون امور گمرکی اقدام میشود .براساس این گزارش ،باعنایت به
مفاد نامههای شماره ۲۱۷۸۴۹/۶۰تاریخ دوم دیماه ۱۳۹۶وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و شماره ۲۲۱۲۶۷تاریخ ششم دیماه ۱۳۹۶وزیر امور اقتصادی و دارایی ترخیص تمامی
خودروهایثبتسفارششده،منوطبهپرداختحقوقورودیبراساسماخذهایمصوبه
ابالغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱شهریور۱۳۹۶
عالوه بر پرداخت براساس ماخذهای مصوبه ابالغی منوط به ارائه تعهد رسمی (محضری)
مبنی بر منظور کردن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافهشده براساس ماخذهای جدید مصوبه
موصوف) بهعنوان مابهالتفاوت بهمیزان جدول مندرج در نامههای مورد اشاره پساز ابالغ
مصوبهمربوطه(مصوبهشورایاقتصاد)خواهدبود.ضمناًبرهمیناساسهرگونهترخیص
خودروی سواری بااستفاده از تسهیالت مقرر در ماده  ۱۱آییننامه 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.

شماره  05بهمن 13 1396

بازار

آغازمرحلهجدیدفروشB 30
شرکت بهمن موتور مرحله جدید عرضه خودرو  B30را از
صبح روز  11دی بهصورت پیشفروش و در نظر گرفتن
سود مشارکت با موعد تحویل اســفند  96و فروردین و

اردیبهشت  97و در رنگهای متنوع آغاز کرد .خریداران
جهت اطمینان از انتخاب خــود میتوانند با مراجعه به
نمایندگیهای منتخب بهمن موتور ،از امکان تست درایو

این خودرو بهرهمند شوند؛ همچنین عالقهمندان برای
کسباطالعاتبیشتروثبتنام،میتوانندبهنمایندگیهای
مجاز بهمن موتور در سراسر کشور مراجعه کنند.

پیشفروشباقیمتقطعی(کلیهقیمتهابهریالاست)

نام خودرو

B30

سود
مشارکت

موعد تحویل

ودیعه اول

ودیعه دوم

تاریخ پرداخت ودیعه
دوم

قیمت

اسفند 96

280.000.000

-

-

594.600.000

فروردین 97

250.000.000

-

-

قیمت روز

150.000.000

100.000.000

نیمه دوم بهمن

فروردین 97

250.000.000

-

150.000.0000

100.000.000

سود انصراف

 16درصد  12درصد

نیمه دوم اسفند

اطالعیههایفروشبهمنلیزینگ
شرایط فروش سواری B30مدل 96با استفاده از تسهیالت اعتباری شرکت لیزینگ آریادانا

نوع خودرو

واریز نقدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول)
پیشپرداخت

تعداد اقساط

مالیات بر بیمه بدنه سال جمع واریز نقدی
اول
ارزشافزوده

اقساط ماهیانه
اصل مبلغ
قسط

سواری
B30

500.000.000 11.600.625 5.017.000 483.382.348
شرایطعمومی:

 )1مبلغ پيشپرداخت طی یك فقره چك بانكی در وجه
شــركت لیزینگ آریادانا یا واریز نقدی در وجه حســاب
بانکی به نام شــركت لیزینگ آریادانا نزد بانک صادرات
 0213621500005شعبه 1480انجام شود.
 )2بابت اقســاط ماهانه چك دریافت ميشود ،چكهای
دریافتی باید از حسابهای بانكی عضو شبكه شتاب ،به نام
متقاضی و بدون هيچگونه قلمخوردگی بوده و تماماً در وجه
شركت لیزینگ آریادانا صادر شود.
تعداد چكهای دریافتی بابت اقساط ماهانه به این شرح
است:
حداقل  23فقره چك بابت اقساط ماهانه و ( )1فقره چك
باقیمانده اقساط (چك كلی) و ( )1فقره چك تضمين به
مبلغ كل اقساط بدون درج تاریخ و بدون ذكر كلمه ضمانت
در متن چك.
)3كليه چكها باید در محل شــركت و توسط متقاضی
تكميل و در وجه شركت لیزینگ آریادانا صادر شود.
 )4سایر شــرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شركت
مندرج درسایت شركت لیزینگ آریادانا به آدرس www.
 arialease.comاست.

14

36

560.000 5.880.000

 )5در صورت عدم تامین خودرو توســط خودروساز عین
وجه پیشپرداخت به خریدار عودت شده و هیچگونه سود
مشارکتی پرداخت نخواهد شد.
 )6پالک و سند خودرو به نام شرکت لیزینگ آریادانا بوده و
سندخودروتاپایاناقساطوتسویهحسابنهایینزدشرکت
لوانتقال بعدی بهعهده خریدار است.
باقی مانده و هزینه نق 
 )7متقاضی یا ضامن باید کارمند رسمی دولت یا کارمند
رسمی شــرکتهای 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
کسبمربوطهباشد.
 )8در صورت تمایل ،خریدار میتواند شخصا یا بهانتخاب
خود بیمهنامه بدنه سه ساله (ذینفع لیزینگ آریادانا) تهیه
و ارائه کند.
مدارک اولیه مورد نیاز:

قسط
بیمه بدنه
سالهای
آتی

 )1کپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (برابر اصل شده
توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی)
 )2کپی پشت و روی کارت ملی متقاضی (برابر اصل شده
توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی)

تضامین

جمع اقساط ماهیانه
با احتساب بیمه
بدنه سالهای آتی
بهصورت کاهشی
(ریال)
6.440.000

بدون ضامن

 )3اصل چک بانکی یا فیش واریز نقدی بابت پیشپرداخت
 )4ضامن معرفی شــده باید فرم تعهد محضری مطابق با
نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و
بههمراه سایر مدارک به شرکت ارائه کند.
 )5متقاضی 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 بررسیهای اولیه بوده و
واریزپیشپرداختوهمچنینارائهمدارکتوسطمتقاضی
هیچگونه تعهدی برای شــرکت لیزینــگ آریادانا ایجاد
نخواهد کرد .تخصیص خودرو به متقاضی منوط به بررسی
مدارکومستنداتدرخواستیتوسطکمیتهاعتبارسنجی
شرکت و احراز شرایط مورد نظر شرکت لیزینگ آریادانا
برای واگذاری خودرو به متقاضی اســت و در صورت عدم
احراز شرایط ،مبلغ پیشپرداخت 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
شدهیاازایشانجهتحضوردرکمیتهاعتبارسنجیشرکت
دعوت بهعمل خواهد آمد.

فروش سواری مزدا NEW3مدل 96با استفاده از تسهیالت اعتباری شرکت لیزینگ آریادانا

نوع خودرو

واریز نقدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول)
پیشپرداخت

تعداد اقساط

مالیات بر بیمه بدنه سال جمع واریز نقدی
اول
ارزشافزوده

اقساط ماهیانه
اصل مبلغ
قسط

سواری مزدا
3New

800.000.000 23.706.192 18.474.000 757.819.808
شرایطعمومی:

 )1مبلغ پيشپرداخت طی یك فقره چك بانكی در وجه
شــركت لیزینگ آریادانا یا واریز نقدی در وجه حســاب
بانکی به نام شــركت لیزینگ آریادانا نزد بانک صادرات
 0213621500005شعبه 1480انجام شود.
 )2بابت اقســاط ماهانه چك دریافت ميشود ،چكهای
دریافتی باید از حسابهای بانكی عضو شبكه شتاب ،به نام
متقاضی و بدون هيچگونه قلمخوردگی بوده و تماماً در وجه
شركت لیزینگ آریادانا صادر شود.
تعداد چكهای دریافتی بابت اقساط ماهانه به این شرح
است:
حداقل  23فقره چك بابت اقساط ماهانه و ( )1فقره چك
باقیمانده اقساط (چك كلی) و ( )1فقره چك تضمين به
مبلغ كل اقساط بدون درج تاریخ و بدون ذكر كلمه ضمانت
در متن چك.
)3كليه چكها باید در محل شــركت و توسط متقاضی
تكميل و در وجه شركت لیزینگ آریادانا صادر شود.
 )4سایر شــرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شركت
مندرج در سایت شركت لیزینگ آریادانا به آدرس www.
 arialease.comاست.
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قسط
بیمه بدنه
سالهای
آتی

تضامین

جمع اقساط ماهیانه
با احتساب بیمه
بدنه سالهای آتی
بهصورت کاهشی
(ریال)

22.840.000 1.150.000 21.690.000

 )5در صورت عدم تامین خودرو توســط خودروساز عین
وجه پیشپرداخت به خریدار عودت شده و هیچگونه سود
مشارکتی پرداخت نخواهد شد.
 )6پالک و سند خودرو به نام شرکت لیزینگ آریادانا بوده و
سندخودروتاپایاناقساطوتسویهحسابنهایینزدشرکت
لوانتقال بعدی بهعهده خریدار است.
باقی مانده و هزینه نق 
 )7متقاضی یا ضامن باید کارمند رسمی دولت یا کارمند
رسمی شــرکتهای 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
کسبمربوطهباشد.
 )8در صورت تمایل ،خریدار میتواند شخصا یا به انتخاب
خود بیمهنامه بدنه سه ساله (ذینفع لیزینگ آریادانا) تهیه
و ارائه کند.
مدارک اولیه مورد نیاز:

 )1کپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (برابر اصل شده
توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی)
 )2کپی پشت و روی کارت ملی متقاضی (برابر اصل شده
توسط نمایندگی یا دفاتر اسناد رسمی)

بدون ضامن

 )3اصل چک بانکی یا فیش واریز نقدی بابت پیشپرداخت
 )4ضامن معرفی شــده باید فرم تعهد محضری مطابق با
نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و
بههمراه سایر مدارک به شرکت ارائه کند.
 )5متقاضی 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 بررسیهای اولیه بوده و
واریزپیشپرداختوهمچنینارائهمدارکتوسطمتقاضی
هیچگونه تعهدی برای شــرکت لیزینــگ آریادانا ایجاد
نخواهد کرد .تخصیص خودرو به متقاضی منوط به بررسی
مدارکومستنداتدرخواستیتوسطکمیتهاعتبارسنجی
شرکت و احراز شرایط مورد نظر شرکت لیزینگ آریادانا
برای واگذاری خودرو به متقاضی اســت و در صورت عدم
احراز شرایط ،مبلغ پیشپرداخت 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
شدهیاازایشانجهتحضوردرکمیتهاعتبارسنجیشرکت
دعوت بهعمل خواهد آمد.

فروش سواری آسا B50Fمدل 96تحویل فوری با استفاده از تسهیالت اعتباری شرکت بهمن لیزینگ

نوع خودرو

واریز نقدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول)
پیشپرداخت

تعداد اقساط

مالیات بر بیمه بدنه سال جمع واریز نقدی
اول
ارزشافزوده

اقساط ماهیانه
اصل مبلغ
قسط

سواری آسا
B50F

600.000.000 15.591.360 7.640.000 576.640.000
شرایطعمومی:

 )1مبلغ پيشپرداخت طــی یك فقره چك بانكی در
وجه شــركت بهمن لیزینگ یا واریز نقدی به یکی از
حسابهای بانکی به نام شــرکت بهمن لیزینگ نزد
ملت شعبه کندوان انقالب  12709056جاری طالیی
سپه شعبه خالد اسالمبولی  ، 24720/94کشاورزی
 ، 510210939تجــارت  296740527صــادرات
 0101693769009انجام شود.
 )2بابت اقساط ماهانه چك دریافت ميشود ،چكهای
دریافتی باید از حسابهای بانكی عضو شبكه شتاب ،به
نام متقاضی و بدون هيچگونه قلمخوردگی بوده وتماماً
در وجه شركت بهمن لیزینگ صادر شود.
تعداد چكهای دریافتی بابت اقســاط ماهانه به این
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قسط
بیمه بدنه
سالهای
آتی

750.000 8.940.000

شرح است:
حداقل  23فقره چك بابت اقساط ماهانه و ( )1فقره
چك باقیمانده اقســاط (چك كلی) و ( )1فقره چك
تضمين به مبلغ كل اقســاط بدون درج تاریخ و بدون
ذكر كلمه ضمانت در متن چك
)3كليه چكها باید در محل شركت و توسط متقاضی
تكميل و در وجه شركت بهمن لیزینگ صادر شود.
 )4سایر شرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شركت
مندرج در ســایت شــركت بهمن لیزینگ به آدرس
 www.bahmanleasing.comاست.
 )5در صورت عدم تامین خودرو توسط خودروساز عین
وجه پیشپرداخت به خریدار عودت شده و هیچگونه
سود مشارکتی پرداخت نخواهد شد.

تضامین

جمع اقساط ماهیانه
با احتساب بیمه
بدنه سالهای آتی
بهصورت کاهشی
(ریال)
9.690.000

بدون ضامن

 )6پالک و ســند خودرو به نام شرکت بهمن لیزینگ
بوده و سند خودرو تا پایان اقســاط و تسویهحساب
لوانتقال بعدی
نهایی نزد شرکت باقی مانده و هزینه نق 
بهعهده خریدار است.
 )7متقاضی یــا ضامن باید کارمند رســمی دولت یا
کارمند رســمی شــرکتهای 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.
 )8در صورت تمایــل خریدار میتواند شــخصا و به
انتخاب خود بیمهنامه بدنه ســه ساله (ذینفع بهمن
لیزینگ) تهیه و ارائه کند.

شماره  05بهمن 15 1396

گفتوگو

در گفتوگو با مدير مهندسي
مرغوبيت شركت اورند پيشرو مطرح شد

خودروسازان ايران
در رده هجدهم جهان

براي ارتقاء كيفيت خودرو
دو راه وجود دارد،بسته
به اينكه قرار باشد
ايرادات اساسي شناسايي
شود يا مشكالت جزئي،
راه حلها متفاوت است.
اگر تصميم بر بهبود
ايرادات جزئي باشد،بايد
سيستمهاي كيفيت را در
مراحل ساخت خودرو پياده
كنيم اما ايرادات بزرگ
و كالن با انجام پروژههاي
كيفي قابل شناسايي
هستند

16

فعاالن صنعت خودروســازي معتقدند ايران ،در زمينه دانش فني و تكنولوژي ســاخت خودرو و
قطعهسازي،درسطح كشورهاي پيشرفته دنيا قرار داشته و سطح علمي ايران در اينزمينه چيزي
از بهترين كشورهاي دنيا كم ندارد .كشورهايي كه بزرگترين شركتهاي خودروسازي را دارند و
باكيفيتترين خودروهاي دنيا را ميســازند،خودروهايي كه در عين زيبايي،امكانات فني بااليي
داشته و حامي محيطزيست هم هست .بهندرت پيش ميآيد در ســطح اين كشورها صحبت از
آلودگي هوا بهدليل تردد خودروهاي فرســوده و كمكيفيت مطرح باشد يا آمار تصادفات جادهاي
بهدليل نقص فني خودروها بيشتر از حوادث طبيعي باشد اما در ايران همهچيز رنگوبوي ديگري
دارد .دانش فني باال و تكنولوژي خودروسازي و قطعهسازي كه از نظر كارشناسان در سطح بهترين
كشورهاي دنياست ،تاكنون در عمل عايدي براي ايران نداشته است .اگرچه شركتهاي خودروسازي
و قطعهسازي ايراني،در مهمترين همايشهای بينالمللي شركت ميكنند و تاكنون توانستهاند نظر
مهندسان و كارشناسان مطرح دنيا را بهسمت تكنولوژي موجود در ايران جلب كنند ،اما هنوز هم
بيشتر خودوروهاي توليد داخل يا مونتاژ ميشوند يا ازنظر سطح فني راه درازي دارند تا به استاندارد
روز برسند.
چندي پيش ردهبندی بزرگترین خودروسازان جهان در سال  2016اعالم شد و صنعت خودروی
ایران باوجود رشد تولید در سال گذشته ،در رده هجدهم تولیدکنندگان خودرو در دنیا قرار گرفته
است .صنعت خودروی ایران با دو پله صعود نسبت به سال  2015در رتبه هجدهم تولیدکنندگان
خودرو در سال  2016جای گرفت .ايران در بخش تولید خودروهای سواری نیز در جایگاه چهاردهم
قرار دارد .در ســال  ،2016تولید خودرو در ایران حدود  18درصد رشد داشته و این رشد در بخش
خودروهای سواری معادل  21درصد بوده است .شــرکتهای خودروسازی ایرانی در سال گذشته
 1میلیون و  74هزار دستگاه خودروی سواری و درمجموع  1میلیون و  164هزار خودروی سبک و
سنگین تولید کردهاند.
انجمن جهانی خودروسازان در گزارش خود اعالم کرد که چین با تولید  28میلیون و  118هزار دستگاه
خودرو در جایگاه اول بزرگترین خودروسازان جهان قرار دارد و آمریکا با تولید  12میلیون و 198
هزار دستگاه و ژاپن با تولید  9میلیون و  204هزار دستگاه در ردههای دوم و سوم دیده میشوند.
صنعت خودروی آمریکا با رشد  1درصدی ،چین با رشد  14درصدی و ژاپن با افت  1درصدی مواجه
شدهاند.
اما سوالي كه مطرح ميشود اين است كه چرا صنايع خودروسازي و قطعهسازي ايران چنين وضعيتي
دارد و چگونه ميتوان از اين شرايط عبور كرد .سياســتهاي حاكم بر صنايع خودروسازي ايران
چقدر در بروز وضعيتي كه اكنون شاهدش هستم نقش داشته و جايگاه دولت در اين چرخه كجاست.
توگو با حمید سعيدي ،مدير مهندسي مرغوبيت شركت اورند پيشرو پرداختيم
بههمين منظور به گف 
تا ماجرا را از زواياي مختلف بررسي كنيم.
بهنظر شما چگونه ميشود كيفيت خودروهاي
ساخت ايران را ارتقاء داد؟
براي ارتقــاء كيفيت خــودرو دو راه وجود دارد،
بسته به اينكه قرار باشد ايرادات اساسي شناسايي
شود يا مشكالت جزئي ،راه حلها متفاوت است.
اگر تصميم بر بهبود ايرادات جزئي باشــد،بايد
سيستمهاي كيفيت را در مراحل ساخت خودرو
پياده كنيم امــا ايرادات بــزرگ و كالن با انجام
پروژههاي كيفي قابل شناســايي هستند .نكته
ديگري كــه بايد به آن توجه كرد اين اســت كه
تكنولــوژي خودروهاي قديمي ،كهنه اســت و
قطعاتشان هم بههمان نســبت قديمي هستند
و كيفيت متناسب با آن دوره را دارند ،اما اكنون

كه براي محصوالت جديد بايد كار كنيم الزامات
اوليه اين اســت كه سيســتم كيفيت پروژه را
پيادهســازي كنيــم و روش شــبكهاي را براي
موضوعات كيفي درنظر بگيريم .با اتخاذ چنين
رويكردي ميتوان تا حــد قابلتوجهي ايردات
خودروها را رفع كــرده و خودروهاي باكيفيتي
توليد كنيم .خودروســازان ايرانــي توانمندي
حركت درراستاي استاندارد جهاني را دارند و در
شرايط فعلي،سالها از توليد خودروهايي مانند
سوزكي كه شــركت ايران خودرو آنرا در ايران
توليد كرده و سراتو كه خودروسازي سايپا آنرا
به بازار عرضه ميكنــد ،ميگذرد پس ميبينيم
كه اگر شــرايط فراهم باشــدخودروساز ايراني

هم ميتواند خودرويي مطابق سطح بينالمللي
توليد كند ،اما از طرف ديگر بايد به توليد قطعات
خودروها هم توجه كرد .مواد اوليه توليد قطعات
هم بايد باكيفيت باشــد تا محصــول نهايي به
استاندارد روز دنيا نزديك شــود .زنجيره تامين
قطعات هم بايد توانمندي اين را داشــته باشد
كه در سطح استاندارد جهاني قطعه توليد كند.
در شرايط فعلي شــبكه قطعهسازي ايران،اورند
پيشرو ،يكي از شركتهايي است كه به دانش و
فناوري توليد قطعات منطبق با استاندارد جهاني
رســيده اســت .از طرف ديگر هرچقدر ارتباط
خودروسازها و قطعهسازهاي ايراني با دنيا بيشتر
شــودميتوانند از تجربه آنها اســتفاده كرده و
دانش خود را بهروز كنند .بعد از تصويب برجام كه
سبب شد خودروسازهايي مانند رنو و پژو به ايران
بيايند ،تكنولوژي آنها و همچنين دستگاههايشان
هم به ايران وارد شد و بهمرور شاهد اين هستيم
كه توانمندي قطعهسازها درحال افزايش است.
نقــش و جايگاه دولــت در بهبــود كيفيت
خودروهاي ســاخت ايران را چگونه ارزيابي
ميكنيد ؟ بهنظر شما سياستهايي كه دولت در
زمينه خودروسازي و قطعهسازي دارد ،چقدر
سبب ميشود اين صنايع به استاندارد روز دنيا
نزديك شوند؟
بهعقيده من هرچــه دولت در موضوعات مرتبط
با صنعت خودروســازي و قطعهســازي دخالت
كمتري داشته باشــد ،اوضاع بهنفع اين صنايع
پيش ميرود .دولت بايد در زمينه سياستهاي
كالن نقــش ايفــا كنــد و جزئيــات را به خود
خودروســازها و قطعهســازها واگذار کند .يكي
از اقداماتــي كه دولتها ميتواننــد براي بهبود
وضعيت خودروســازي ايران درراستاي نزديك
شدن به اســتاندارد روز دنيا ،انجام دهندبهبود
روابط با كشورهاي ديگر است .هرچقدر ارتباط

خودروسازان داخلي با شــركتهاي بينالمللي
بيشتر باشد ،كيفيت هم بهبود پيدا ميكند و اين
دولت است كه ميتواند روابط را بهبود بخشد ،در
ايران بهوضوح نتيجه توجه نكردن به اين امر را در
دوران تحريمها ديديم و بعد از آن گشايشهايي
كه با برجام حاصل شد ،نشان داد اهميت ارتباط
با جامعه بينالملل چقدر مهم است .از طرف ديگر
دولت بايد درزمينه سياســتهاي ارزي و تامين
ارز الزم براي تهيه مواد اوليه براي قطعهســازي
به فعاالن صنعت خودرو كمــك كند .بهجز اين
دو مورد،بهنظر ميرســد دخالت دولت ســبب
ميشود مسير پيشرفت خودروسازي ايران از راه
اصلي خارج شده و به حاشيه رود ،انتخاب مديران
متخصص براي شركتهاي خودروسازي شايد
بهترين دخالت جزئي دولت باشد.
نقش دانشگاهها را در بهبود كيفيت خودروهاي
ساخت داخل چقدر موفق ارزيابي ميكنيد؟
آنچه امروز در صنعت خودرو شاهد هستيم،اين
اســت كه در خودروســازي و قطعهسازي ايران
اكنون مديراني درحال كار هســتند كه همگي
محصول پرورش دانشگاهها هستند .مهندساني
كه در دانشــگاههاي ايران تحصيل كردند امروز
چرخ صنعت خــودرو را ميچرخاننــد ،اما بايد
توجه كرد كه هرچه ارتباط صنعت و دانشــگاه
تخصصيتر شود و صنايع دانشگاهها را بهسمت
تربيت مديران مورد نياز خود سوق دهند آينده
صنعت خودروســازي ايران روشــنتر خواهد
بود .از طرف ديگر بايد در دانشــگاهها اســتفاده
عملي از تكنولوژي بهجاي دروس تئوري صرف
درنظر گرفته شــود تا نتيجه بهتري حاصل آيد.
دانشــگاههاي ايران بايد از تجربه دانشگاههاي
دنيا بــراي تخصصي كردن واحدهاي درســي
استفاده كنند.
برگرديم بــه تاثير برجام بــر بهبود كيفيت

خودروسازي در ايران ،معتقديد ،افزايش ارتباط
شركتهاي ايراني با همكاران بينالمللي خود بر
بهبود كيفيت خودروهاي ساخت ايران افزوده
است،روند اين تغيير را شرح دهيد.
در گام نخست تمايل شــركتهاي بينالمللي
مانند رنــو ،پژو و فولكس براي حضــور در ايران
يك رقابتي را در شــركتهاي داخلي ايجاد كرد
تا تالش كنند محصوالت خود را به ســطح آنها
برســانند تا بازار مصرفشــان را حفظ كنند ،از
طرف ديگر از دانش و تكنولوژي آنها بهره بردند
و ســطح كيفي محصوالت خود را افزايش دادند
و اين رويه ســبب شد تا خودروســازها قويتر
از قبل شــوند .وقتي خودروســاز قويتر شود
همپاي با آن قطعهســاز هم بايد تــوان خود را
افزايش داده و بر توانايي توليد قطعات باكيفيت
اضافه كند؛ بنابراين قطعهســاز هم كيفيت خود
را باال ميبــرد .مانند آنچه امــروز ميبينيم كه
قطعهســازها خود را براي توليــد قطعات براي
محصوالتي مثل خودروهاي رنو آماده ميكنند.
در شرايط فعلي شركت رايزكو درحال همكاري
با كمپاني پژو است كه اين سبب ميشود كيفيت
كار كمپانيهاي ايراني روزبهروز بهتر شود .عالوه
براين وقتي قطعهســازهاي خارجي با استاندارد
بينالمللي وارد ايران شوندقطعهسازهاي داخلي
هم اين انگيزه را پيدا ميكنند كه با قطعهســاز
خارجي ارتباط برقرار كنند و قطعاتي توليد كنند
كه در كشــورهاي خارجي استفاده ميشود ،در
كنار اين اتفاق دانش اين شركتها هم به چرخه
خودروسازي ايران وارد ميشود .كارخانههاي ما
مجبور ميشــوند در دوره جديد با سيستمهاي
بهروز شــده در ســطح بينالمللي كار كنند كه
درنهايت طي كردن اين رويه ضامن توليد قطعات
باكيفيــت و در نتيجــه خودروهــاي منطبق با
استاندارد بينالمللي ميشود.
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گزارش

جزئیاتی درباره پالکهای جدید ملی

هشت رنگ و نشان برای  10ارگان

صبح روز دوشــنبه چهارم دیماه بود که ســرهنگ
علی محمدی رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور
ناجا جزئیــات پالکهای جدید ملــی را اعالم کرد تا
از ایــن بهبعد تمامــی پالکهای غیر شــخصی ملی
را بتوان بهطور کامــل از هم تشــخیص داد .تا پیش
از این پــاک خودروها درکشــورمان  11نوع بود که
شامل خودروهای شخصی ،تاکســیها ،خودروهای
عمومــی ،خودروهای دولتی ،خودروهــای معلولین،
خودروهای ترانزیت ،خودروهای کشاورزی ،خودروهای
تشــریفات ،خودروهای پلیس ،خودروهای کالسیک
(تاریخی) ،موتورسیکلتها و خودروهای مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی میشــد .مورد دیگــر به پالکهای
ملی غیرشــخصی بازمیگردد که بهتازگی هم شاهد
تغییر و تحوالتی شده است .طبق اعالم سرهنگ علی
محمدی رئیس مرکز شمارهگذاری راهور ناجا ،پالک
خودروهای ملی از این بهبعد اینگونه مشخص خواهد
شد که حرف انگلیسی« »Dبه رنگ نوشتاری مشکی
و با رنگ زمینــه آبی مربوط به خودروهای سیاســی
یا دیپلماتها ،حرف انگلیســی« »Sانگلیسی 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،
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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« »PROTOCOLبه 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 یکبار 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 بهنوعی درنظرگرفته شده است که
کامال ارگان و یا اداره مورد استفاده معلوم خواهد بود.
در حالیکه پیش از این پالک خودروهای ملی در بین
برخی از ارگانها با رنگهای مشترک تولید میشدند،
اما این موضوع از این بهبعد کامال تفکیک شده و مجزا از

هم مشخص خواهد بود.
تاریخچه پالک خودرو

تغییرات مربوط به ظاهر پالک خودروها در ایران ،چه
درمورد پالکهای شــخصی و چه درمورد پالکهای
غیرشخصی برای اولینبار نیست که رخ میدهد .کافی
است فقط کمی تاریخچه پالک خودرو را بررسی کنیم.
بیش از  90ســال از اولین ورود اتومبیل به کشورمان
گذشته است و بالطبع از همان موقع بود که خودروها در
ایران پالکگذاری شدند .پالکهایی که کامال متفاوت
از پالکهای کنونی است و قطعا دلیل اصلی این همه
تفاوت به تعداد خودروهای موجود در آن زمان و نحوه
استفاده ازآنها بازمیگردد .از سالهای  1305تا 1308
بود که روند پالکگذاری خودرو در ایران آغاز شد .در
ســال  ،1305خودروها صاحب پنج پالک شدند؛ نام
کارخانه ،آدرس مالک ،نمرهعقــب ،نمرهجلو و پالک
مالیات .هرچند که تصویب قوانین به همینجا ختم نشد
و سال  1308وقتی تعداد اتومبیل سوارهای شخصی به
حدود دوهزار نفر رسید ،قوانین مربوطه نیز تغییر کرد و
پالکها 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 میشد یا بههمراه شماره پالک و نام شهر عددی
دیگر در آن درج میشد .این روند وقتی تغییر کرد که
خودروها هم افزایش پیدا کرد و چارهای نبود که اولین
تغییرات در پالک خودروها ایجاد شود .در همین رابطه
تصمیمی اتخاذ شد تا یكی از حروف الفبای فارسی نیز
به نام شهرها افزوده شود و سپس نوبت به پالكهایی
رسید كه نام شهر با عدد دورقمی تركیب و پالكهای
جدیدی روی خودروها نصب شد و اینگونه تقریبا میشد
حدس زد که این پالک مربوط به خودرویی برای کدام
سال تولید است .مثال سال ســاخت یک خودروی با
پالک تهران  22با یک شماره پنج رقمی در باال مربوط
به سال  1356میشــد .نکته اما اینجا بود که برخالف
روند فعلی ،پالکها شــخصی نبود و مربوط به همان
خودرو میشد و با خری دوفروش خودروها پالکها هم
به نام طرف خریدار زده میشد .تولید و واردات خودرو
از اواخر دهه  60رفتهرفته افزایش پیدا کرد ،بههمین
ترتیب پالکها هــم دچار تغییرات میشــد .از اوایل
دهه هفتاد با باال رفتن تعداد خودروها و انوا عواقســام
استفاده از آن ،چارهای باقی نماند جز یکدست کردن
این پالکها و همین امر باعث بهوجود آمدن و استفاده

از پالکهای لیزری شد .استارت استفاده از پالکهای
لیزری دقیقا از سال  78زده شد و همه مالکین خودرو
الزام به استفاده از این پالکها 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  1382تصمیم بر
یکسری تغییرات دیگر و اســتفاده از پالکهای فعلی
یعنی پالکهای ملی گرفته شد .پالکهایی که تقریبا از
نظر اندازه دارای استاندارد اروپایی با ابعاد  20.5در 4.5
اینچ هستند .منتها این تفاوت بین پالکهای فعلی با
پالکهای قدیمی وجود دارد و نکته اینجاست که دیگر
نمیشود به این راحتیها مدل خودروها را از روی شماره
پالکها تشخیص داد ،هرچند پالکهای فعلی حاال
دیگر متعلق به مالک هستند نه خودرو.
افزایش پالکگذاری خودروها در 7ماه نخست
سال

حدود یک ماه پیش بود که ســرهنگ علی محمدی
رئیس مرکز شــمارهگذاری پلیس راهور ناجا با ارائه
آماری اعالم کرد در  ۷ماهه نخست امسال ۸۱۰هزار
خودروی نو پالک شــده که نســبت به سال گذشته
نزدیک به  16درصد افزایش داشته است .طبق اعالم
ســرهنگ علی محمدی در هفت ماهه سال  ،٩٦یک
لوانتقال خودرو صورت گرفته
میلیون و  ٨٨٦هزار ،نق 
که نسبت به سال گذشته یک و  ٦دهم درصد افزایش
داشته است و همچنین  810هزار خودروی نو شماره
پالک شدهاند که نسبت به سال گذشته  ١٥و  ٧دهم
افزایش داشــته اســت .خودروهای نو شمارهگذاری
شده در این مدت به تفکیک ٤٧ ،هزار و  820دستگاه
خودروی وارداتی نو بوده که این رقم نســبت به سال
قبل ٣٢ ،درصــد افزایش داشــته و  ٧٦٢هزار و 800
دستگاه خودرو نو تولید داخل شمارهگذاری شده است
که نسبت به سال گذشته ١٤ ،و  ٨دهم 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 شمارههای مشابه آغاز شد .یعنی 11
و بعد از آن عددهای  88،77،66،55،44،33،22و99
 .این درحالی است که در پالکگذاری از همه حروف
استفاده نمیشود و هر سری از پالکها قادر به شماره
کردن حدود  56هزار خودرو است و با علم به اینکه از
همه حروف الفبا در شــمارهگذاری استفاده نمیشود
و همه شــمارهها هم روی پالک نمیآیند (مثال  5تا
 ،)1ظرفیت کل پالکهای ملی برای تهران میشــود
حداکثر نزدیک به  6میلیون شماره و اینجاست که با
توجه به رشد هرروزه تعداد خودرو در تهران باید دید
در اینباره چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد .بعد از عدد
 99تنها عدد باقی مانده برای تهــران  10بود که طی
دوسال اخیر برای پالک اولیها 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 حروفگذاری در پالکها باشــیم؟ با توجه به اینکه
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که سرهنگ علی محمدی
رئیس مرکز شمارهگذاری
پلیس راهور ناجا با ارائه
آماری اعالم کرد در  ۷ماهه
نخست امسال ۸۱۰هزار
خودروی نو پالک شده که
نسبت به سال گذشته
نزدیک  به  16درصد
افزایش داشته است

بهتازگی از ظاهر پالکهای ملی رونمایی شده است،
نمیتوان انتظار داشت که شاهد تغییرات ظاهری در
پالک خودروها باشیم و احتماال تصمیماتی در اینباره
برای اعداد و حروف درنظر گرفته خواهد شد .باتوجه به
اینکه بعد از عدد  10به عدد  11میرسیم که پیش از
این در پالکهای ملی شخصی در تهران استفاده شده
است و همچنین عدد  12تا  19هم مربوط به شهرهای
بزرگ و مراکز اســتانها اســت ،پس قطعا مسئوالن
پالکگذاری راهور تمهیداتی را اندیشــیدهاند که در
این زمینه مشکلی بهوجود نیاید .آخرین اطالعرسانی
در این زمینه مربوط به ســال گذشته است که سردار
مومنی در یک کنفرانس خبری از طرح پلیس برای ارائه
پالکهایی با کد دورقمی جدید برای تهرانیها خبر داد.
براساس این طرح ،عدد صفر همچنان در اعداد دورقمی
پالک باقی خواهد ماند و بعــد از پالکهای ایران 10
اعداد  20تا  90هم به تهرانیها تعلق میگیرد .سردار
مومنی در صحبتهای خود گفت که تا دو دهه آینده
تعویض پالک نخواهیم داشت و همین ظرفیت پالکها
جوابگوی خودروها خواهد بود .این درحالی است که
گفته میشود برخی از ظرفیتهای پالکهای قبلی
مثل ایران  22 ،11و ...هنوز خالی اســت و میشود از
آنها هم استفاده کرد .هرچند که مومنی امکان برخی
تغییرات را در آینده منتفی ندانســت .با اینحساب
چیزی نزدیک به  6میلیون ظرفیت جدید پالک برای
تهرانیها ایجاد خواهد شــد که باید دید تا کی جواب
میدهد .داستان اما درباره پالکهای ملی و عمومی
قطعا به این دشواری نخواهد بود .به هرحال تعداد این
خودورها بسیار پایینتر از خودروهای شخصی است و
با تغییرات جدید که شامل رنگ و حروف و اعداد جدید
و حتی التین شده است بهطور قطع در این زمینه فعال
خبری از تکمیل ظرفیت نیست .این درحالی است که
با تازگی تعرفه پالکگذاری خودرو د ربودجه سال 97
هم مشخص شده اســت و با ارائه الیحه بودجه سال
 97از ســوی دولت به مجلس ،هزینه تعویض پالک
خودرو با  30هزار تومان افزایش به  100هزار تومان
رسیده است.
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نمایشگاه

راز صـنـعـت

پــرونــده  -سالگرد برجام

برون مرزی

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

شماره  05بهمن 21 1396

اخبار خارجی

رویای تولید
جگوار C-X75
تحقق مییابد؟
جگوار  C-X75اَبَرخودرویی 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-X75بودهاند و یک طراح
مستقل بهتازگی نسخهای کروک از این
خودرو را بهصــورت دیجیتال طراحی
کرده اســت .در این طراحی ذهنی یک
 C-X75رودســتر مدرن دیده میشود.
این خودرو بسیار شیک بهنظر میرسد.
خطوط تیز مشــابه کوپه در این خودرو
دیده میشوند درحالی که فضای باز مازاد

یک کانورتیبل نیز در آن دیده میشود.
 C-X75کابریو شــبیه بــه خودرویی
است که بیشــک باید به تولید برسد.
این طراحی ذهنــی ،خودرویی با رنگ
بدنه قرمز و رینگهای فلزی اســلحه را
نشــان میدهد و این خودروی کروک
نهتنها تمــام عناصر طراحــی همتای
کوپــهاش را دارد بلکه میتــوان انتظار
داشت نیرومحرکه هیبریدی مشابهی
نیز زیر کاپوت آن تعبیه شود C-X75 .با
تجهیز به موتور  1.6لیتری چهار سیلندر
الهام گرفته از فرمول یک و چهار موتور
برقی قدرت کلی  850اسب بخار دارد.
اگر این خودرو به تولید برســد میتواند

طیف حرکتــی  60کیلومتر ،شــتاب
صفر تا صد  3.4ثانیه و بیشینه سرعت
 354کیلومتر بر ساعت داشته باشد ،اما
متاســفانه گمان نمیرود اَبَرخودروی
 C-X75به تولید برسد .در سال 2011
شایعه شده بود که جگوار تصمیم دارد
تعداد محدودی از  C-X75را تولید کند
که هر یک قیمتی در حدود 1.15میلیون
دالر خواهد داشــت .قرار بود تنها 250
دســتگاه از این خودرو با همکاری تیم
فرمول یک  Williamsســاخته شود
اما در ســال  2012باتوجه به مشکالت
اقتصادی جهانی ،جگوار ایــن پروژه را
لغو کرد.

پیکاپ جدید
سانگیانگ
رکستون اسپرت
سانگیانگ قصد دارد بهزودی پیکاپ
جدیــدی را برای جایگزینــی با مدل
قدیمی اکتیون اسپرت راهی بازار کند.
این پیکاپ جدید که رکستون اسپرت
نام دارد ،براساس نسل جدید اسیووی
رکستون ساخته شده و در اصل نسخه
پیکاپ رکستون محســوب میشود.
قرار اســت این پیکاپ جدید رسماً در
نمایشــگاه ژنو  2018در مــاه مارس
رونمایی شود ،اما حاال پیش از رونمایی
رسمی ،ســانگیانگ یک تصویر از آن
منتشر کرده اســت .رکستون اسپرت
در خانهاش کره جنوبی با خودروهایی
چــون میتسوبیشــی  L200و رنــو
آالســکان به رقابت خواهد پرداخت.
این پیکاپ براساس نسل جدید مدل
رکستون ساخته شده و بههمین دلیل
در نمای جلویی کام ً
ال با برادر اسیووی
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خود یکسان است .ســانگیانگ فع ً
ال
یک تصویر از این پیکاپ منتشر کرده
که نمای جلویی آنرا نشــان میدهد
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 پیکاپها شاهد
نمای تقریباً سادهای هستیم درحالی
که فــرم چراغهــای آن تاحدودی به
مدل تیوولی  XLVشباهت دارد .طبق
گفته رسمی سانگیانگ ،این پیکاپ
جدید در دو نســخه  5متــری و 5.4
متری عرضه میشود که انتظار میرود
قسمت بار نسخه  5.4متری بهمیزان
 40ســانتیمتر کشــیدهتر از اکتیون
اسپرت باشــد .فع ً
ال اطالعات دیگری
از رکستون اســپرت در دست نیست

اما ازآنجاییکه این خودرو براســاس
مدل رکســتون ساخته شــده است،
انتظار مــیرود در بازارهای اروپایی با
یک پیشرانه  2.2لیتری دیزلی عرضه
شود .این موتور  178اسب بخار قدرت
و  420نیوتنمتر گشــتاور دارد .این
پیکاپ کرهای بهصورت اســتاندارد با
یک گیربکس  6سرعته دستی عرضه
خواهد شد ،درحالیکه 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 4و قفل
دیفرانسیل هم برای آن قابل سفارش
خواهد بود.

نسل جدید
مرسدس بنز G
کالس
ساعاتی پساز آنکه مرسدس بنز اولین
مشــخصات فنی رسمی نســل جدید
 Gکالس را منتشــر کرد ،مجموعهای
از تصاویر آن پیش از رونمایی رســمی
بهصورت آنالین افشا شده است .بهلطف
این تصاویر میتوان دید که آفرودر نمادین
مرسدس بهشدت مورد تجدیدنظر قرار
گرفته و بر شــکوه آن افزوده شده است،
اما تعجببرانگیز نیســت که اســتایل
بیرونی  Gکالس 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 اینحال بزرگترین
تغییرات ظاهری را میتوان در چراغهای
جلو ،سپرها و جلوپنجره مشاهده کرد.

درون لوگوی مرسدس بنز نیز سنسورها
و رادارهای خودرو نصب شــده است که
برای تجهیــزات رانندگی نیمهخودکار
آن مورد اســتفاده قرار میگیــرد؛ اما
تغییرات اصلی و بنیادین نســل جدید
 Gکالس در زیــر پوســت آن صورت
گرفته است که ازجمله آنها میتوان به
تعلیق مستقل جلو اشاره کرد .این تعلیق
جدید نهتنها موجب میشود که خودرو
در جادههای آنرود رفتار بهتری داشته
باشــد ،بلکه تواناییهای آفرود آنرا هم
ارتقاء میبخشد .زاویه ورود و خروج نسل
جدید  Gکالس بهترتیب برابر با  31و 30
درجه بوده و میتوانــد حداکثر تا عمق
 70سانتیمتری آب فرو برود؛ همچنین
فاصله خودرو از سطح زمین هم معادل

 24سانتیمتر است .برای انتقال نیرو در
این اسیووی ،یک گیربکس  9ســرعته
اتوماتیک جدید در نظر گرفته شده که
دارای ضریب سنگین است .عالوه بر این،
نسل جدید Gکالس به سه دیفرانسیل با
قابلیت قفل و یک حالت رانندگی کام ً
ال
جدید به نام  G-Modeهم مجهز شده
اســت؛ همچنین مطمئناً مرسدس بنز
پیشرانههای جدیدی را هم برای Gکالس
تدارک دیده است اما فع ً
ال اطالعاتی از آنها
در دست نیســت و باید تا زمان رونمایی
رسمی خودرو صبر کنیم G.کالس جدید
برخالف اســتایل بیرونی سنتیاش ،از
کابین کام ً
ال مدرنی سود میبرد که به دو
نمایشگر دیجیتالی و دو نگهدارنده لیوان
قابل جابهجایی مجهز شده است.

رونمایی از
سیتروئن C4
کاکتوس 2018
سیتروئن محصول محبوب خود یعنی
 C4کاکتوس را بهروز کرده ،اما بهجای
آنکه تنها اصالحات جزئــی انجام دهد
تصمیم گرفته تا آنرا در اروپا با سیستم
تعلیق هیدرولیک نــرم عرضه کند .این
خودروساز فرانســوی سیستم تعلیق
خــود را Progressive Hydraulic
 Cushionsنامیــده و آنرا بهصورت
اســتاندارد در مدلهای  Feelو Flair
ارائــه میکند .ســیتروئن ادعا میکند
این سیستم تعلیق تأثیر سواری قالیچه
جادویی را ارائه میکند .سیستم تعلیق
جدید ســیتروئن با صندلیهای راحت
پیشــرفته و جدیدی ترکیب شده که
از فوم متراکــم و همچنیــن مواد ضد
صدای بهتر پر شده اســت .در طراحی

خــودرو نیــز بازنگریهایــی صورت
گرفته بهگونهای که شــاهد ســپرها و
چراغهــای جدید هســتیم؛ همچنین
محافظهایجانبیخاصسیتروئنیعنی
 AirBumpsنیــز کوچکتر بوده و در
ارتفاعی پایینتر و درست باالی رکابها
جای گرفتهانــد .ســیتروئن میگوید
هماکنــون  31ترکیب مختلــف از C4
ایرکراس جدید را میتوان انتخاب کرد.
مشــتریان بریتانیایی قادرنــد از بین
پیشرانههای 3سیلندر 2.2لیتریبنزینی
با قدرتهای 110و 130اسبی و پیشرانه
 1.6لیتری دیزلی  HDiبا خروجی 100
اســب بخاری یکی را انتخاب کنند .یک
پیشرانهبنزینی 1.2لیتریتنفسطبیعی
با قدرت  82اســب بخار از ماه می نیز در

دسترس خریداران خواهد بود .این خودرو
دارای  12سیستم کمکراننده 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 صفحهنمایش  7اینچی نهتنها
بهعنوانسیستماطالعاتسرگرمیانجام
وظیفه میکند بلکه دارای کنترلهای
سیستم تهویه مطبوع بوده و از اندروید
اتو و اپل کارپلی پشتیبانی میکند .بهای
سیتروئن  C4کاکتوس  2018در بریتانیا
از  17965پوند برای مدل بنزینی 110
اسبی بخاری  Feelآغاز میشود .انتظار
میرود اولین نمونههای این خودرو از ماه
آوریل به خریداران تحویل داده شوند.
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رالی

رالی پاریس ـ داکار

از آفریقا
تا آمریکای التین
رالــی داکار ابتــدا در
ســال  ۱۹۷۹و بــه
ابتکار یک فرانســوی
آرش فرحزاد
نام تیــری
بــه
ســابین را هاندازی
شد .ماجرا از آنجا شروع شــد که تیری سابین که یک
اتومبیلران بود در صحــرای داکار گم شــد و این فکر
بهذهنشخطورکردکهاینمکانمیتواندمکانمناسبی
برای برگزاری رالی ساالنه باشــد .بهدلیل اینکه کاروان
طویل شــرکتکنندگان ،کار خود را از شهر پاریس در
کشور فرانسه آغاز میکردند و در کنار سواحل دریای
داکار ،پایتخت کشور سنگال به پایان میرساندند ،این
رالی« ،پاریس  -داکار» نام گرفته بود .باتوجه به مسائل
سیاســی و برخی از فاکتورهای دیگر مسیر اولیه طی
سالها چندین بار تغییر کرد ،اما در سال  ۱۹۹۴زمانی که
این رالی هم در پاریس آغاز شد و هم در این شهر بهپایان
رســید انتقادات فراوانی را بههمراه 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 میشود .افراد آماتور در
کنار حرفهایها در این رالی شرکت میکنند و اصوال 80
درصد شرکتکنندگان در این رالی افراد آماتور هستند.
مسیر رالی پاریس  -داکار یک جاده معمولی نیست بلکه
شرکتکنندگان در این مسابقه باید مسیرهای سخت و
صعبالعبور را همچون گذشتن از گلوالی ،صخرهها و
مسیرهای ناهموار پشت سر بگذراند .داکار همیشه بهجز
در چهار مورد مقصد نهایی راننذگان بوده است ،اما پس از
ماجرای سال  1994مسیر مسابقات تغییر کرد و پس از
آن از مراکش ،غرب صحرا و صحرای موریتانی عبور کرد.
در سال  1992هوبرت آئوربول در بخش اتومبیلرانی این
مسابقات عنوان قهرمانی را بهدست آورد ،این درحالی
بود که پیش از این در دو مرحله در بخش موتورسواری
عنوان قهرمانی را از آن خود کــرده بود .بدینترتیب او
اولین فردی است که توانسته در دو بخش این مسابقات
قهرمان شود .مسابقات رالی پاریس  -داکار در سه کالس
اتومبیلرانی ،موتورسواری و کامیونرانی برگزار میشود.
برای بسیاری از ســازندگان اتومبیل مسیرهای سخت
این مســابقه حکم یک زمین آزمایشی را بازی میکند
و آنها قدرت و کارایی اتومبیلهای خود را اصوال در این
مسابقاتمحکمیزنند.درحقیقتاتومبیلهایساخته
شده توسطکمپانیرنجرور،مرسدسبنز  Gوپینزائوردر
کنار تویوتا لندکروز در این مسابقات حرف اول را زدهاند؛
اما در سالهای گذشته ،رولزرویس ،سیتروئن پژو و حتی
پورشه هم بخش اعظمی از شرکتکنندگان در این رالی
راتشکیلمیدهند.اماشانسآنهابرایکسبعناوینبرتر
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بسیار کم است .برای مثال در سال  2002اتومبیلهایی
از شرکت میتسوبیشــی یا جزو ،فولکس واگن توراگ،
نیســان ناوارا ،مرســدس بنز BMWX5,BMWX3
 ,M,هامر H1و هامر  H3در این رالی شرکت کردند ،اما
هیچکدام نتوانستند عنوانی را به خود اختصاص دهند.
در کالس کامیون ،کامیونهای تاتزا ،کاماز ،هینو ،مان
 داف ،پرلینی ،لیاز ،مرسدس بنز یونیماگ ،رنو کراکس،اسکانیا ،ایوکو و جیناف اصوال شرکتکنندگان را تشکیل
میدهند .در دهه  80رقابت شدید بین داف و مرسدس
بنز باعث شد این کمپانیها کامیونهایی با قدرت موتور
بسیار باال بســازند .اما بعدها تاتزا ،پرلینی و کاماز حرف
اول را در کالس کامیون زدند .در کالس موتور KTM
محبوبترین و بهترین موتور محســوب میشــود .در
سالهای گذشته در بخش اتومبیلرانی بیشترین رقابت
بینفولکسواگن،میتسوبیشیونیساناستودرکالس
موتورســیکلت  KTMو یاماها برترینها هستند و در
کالس کامیون رقابت اصلی بین تاترا ،داف ،مرسدس بنز
و کاماز وجود دارد .مسابقات رالی پاریس  -داکار از سال
 2007در 15مرحله انجام شد که 16روز بهطول انجامید
و در سنگال بهپایان رسید.
تهدیدتروریستی

مســابقات رالی داکار در ســال  2008در پــی
تهدیدهای گروههای افراطی وابسته به القاعده مبنی بر
انجام عملیات تروریستی ،برای اولین بار نیمهکاره رها شد
و غمبارترین دوره این رقابتها 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 رقابتها موجب مرگ یک راننده فنالندی شد و
بهاینترتیب برگزارکنندگان رقابتها ادامه آنرا به صالح
ندانستند.برگزارکنندگانفرانسویاینمسابقاتتصمیم
گرفتند تا رالی معروف خود را به آمریکای التین منتقل
کنند .از این روی ،برای نخســتین بار در ســال 2009
و در تاریخ سیساله این مســابقات ،صحراها و مناطق
کویری کشورهای آرژانتین و شیلی ،جانشین دشتها و
صحراهای کشورهای آفریقایی شدند .از آن سال تاکنون
و باتوجه به ناآرامیها در شمال آفریقا این مسابقات در
آمریکای التین برگزار میشود.
میزبانیآمریکایالتین

طبق رسم روزهای آغازین هر سال جدید میالدی ،در
یوهشتمین
سال  2017نیز مسابقات رالی داکار که س 
دوره محسوب میشود ،در کانون توجه عالقهمندان به
ورزشهای موتوری قرار گرفت .این مسابقه بزرگ برای
نهمین سال متوالی اســت که بهدلیل مسائل امنیتی

از آفریقا بــه آمریکای جنوبی منتقل شــده و در خاک
کشورهای پاراگوئه ،بولیوی و آرژانتین برگزار میشود.
در این رقابتها برای اولینبار خودروهای دسته  UTVـ
وسایل نقلیه چهار چرخ چندمنظوره کوچک ـ مجاز به
شرکت در مسابقات بودند .بهطوری که رالی داکار 2017
در دوازده مرحله و در پنج کالس مختلف برگزار شد که
شامل اتومبیلها ،کامیونها ،موتورسیکلتها ،کوادها
(موتورســیکلتهای چهار چرخ) و  UTVها میشود.
مسابقات بخش اتومبیل داکار  2017عرصه درخشش
رانندگان تیم پژو بــود .در ردهبندی نهایی و پس از طی
مسافت  8,782کیلومتری ،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
میشود که هر یک جزو قهرمانان پرآوازه مسابقات رالی
بوده و بهترتیب رتبههای 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

 3008شکل گرفته اســت .این خودرو به یک موتور 3
لیتری  V6توربودیزلی مجهز شده و ناگفته پیداست که
برای عبور از پســتیبلندیها از سیستم تعلیقی بسیار
ارتقاء یافته برخوردار است .در بخش کامیونها ،ادوارد
نیکوالیف راننده روسی تیم کاماز به مقام قهرمانی دست
یافت؛دیمیتریساتنیکوفدیگررانندهاینتیمدرجایگاه
دوم قرار گرفت و جرارد دی روی راننده هلندی ایویکو
روی سکوی سوم ایستاد .در دسته موتورسیکلتها ،سام
ساندرلند راننده انگلیسی تیم Red Bull KTMقهرمان
رقابتها شــد و همتیمی وی ماتیاس والکنر اسپانیایی
ب ه عنوان نایبقهرمانی دست پیدا کرد .جایگاه سوم نیز
به جرارد فرس ،موتورســوار تیم Himoinsa Dakar
رسید .در بخش کوادها سرگئی کاریاکین روس از تیم
یاماها قهرمان رقابتها شد ،دیگر همتیمیهای وی یعنی
ایگناسیوکاسالهشیلیاییوپابلوکوپتیآرژانتینیبهترتیب
حائز عناوین بعدی شدند .در کالس جدید  UTVها نیز
لئوناردو تورس برزیلی ،وانگ فوجیانگ چینی و راویل
ماگانوف روسی عناوین اول تا سوم را کسب کردند .هر

سه راننده از ساختههای شــرکت آمریکایی Polaris
 Industriesدر این مسابقات بهره بردند .مثل دورههای
قبلی ،در سال 2017نیز حوادث مختلفی برای رانندگان
رخ داد که منجر به خارج شدن آنها از دور مسابقات شد .از
جمله حوادث مهم میتوان به تصادف ناصر العطیه راننده
تیم تویوتا ،کارلوس ساینز راننده تیم پژو و توبی پرایس
موتورسوار اســترالیایی معروف تیم  KTMاشاره کرد.
مسابقات اتومبیلرانی رالی داکار ژانویه  ۲۰۱۸چهلمین
دوره برگزاری خود را جشــن میگیرد .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 ۲۰۱۳
است که این کشور بهعنوان یکی از میزبانان مهمترین
مسابقات رالی جهان انتخاب میشــود .بیش از پانصد
شرکتکنندهدراینمسابقاتپسازطیمسافتیبهطول
 ۸۷۰۰کیلومتر روز بیستم ژانویه در آرژانتین از خط پایان
عبور خواهند کرد .مسیر تعیینشده برای دور جدید این
بوهوایی و شرایط جغرافیایی متفاوت
مسابقات از تنوع آ 

برخوردار است .شرکتکنندگان ،مسابقه را از لیما آغاز
میکنند و پس از عبور از مسیرهای شنی ،گذر از ارتفاعات
آند و پشت سر گذاشتن تپههای شنی ،در کوردوبا بهکار
خودپایانخواهندداد .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 رقابتهای رالی داکار  ۲۰۱۷به
مقام دوم دست یافت .استفان پترانسل ،راننده فرانسوی
تیم پژو که سیزده قهرمانی در رقابتهای رالی داکار را در
کارنامه دارد بههمراه سیریل دپره ،هموطن و همتیمیاش
و کارلوس سنز ،راننده اسپانیایی تیم رنو از رقبای جدی
سباستین لوب برای کسب قهرمانی بهشمار میروند .این
درحالیست که نباید از ناصر العطیه ،قطری و ژینیل دو
ویلی ،راننده اهل آفریقای جنوبی غافل شد که بهترتیب
در ســال  ۲۰۱۵و  ۲۰۰۹عنوان قهرمانی این مسابقات
را از آن خود کردند .در بخش موتور نیز سام ساندرلند،
قهرمان سال  ۲۰۱۷این مســابقات از بختهای اصلی
بهشمار میرود.
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الکچری

تسال ، Xسریعترین خودروی
شاسیبلند جهان

خودروی تســا مــدل  Xســریعترین خــودروی
شاســیبلند( )SUVشناختهشــده در جهان است.
برطبق آزمایشها مدل  X P90Dتوانست صفر تا ۹۷
کیلومتر در ســاعت را در  ۳٫۱۷ثانیه طی کند .ورژن
مورد آزمایش قرار گرفته ،یک خودروی  ۲۰۱۶تسال
مــدل  X P90Dو  ۷نفره با تمامــی امکانات موجود
است .ویژگی ســرعت اولیه این خودرو که صفر تا 97
کیلومتر در ســاعت را در  ۳٫۱۷ثانیــه و صفر تا 160
کیلومتر در ســاعت را در  ۷٫۹۸ثانیه طی می کند،
این خودرو را به سریع ترین شاسیبلند جهان تبدیل
کرده است .وزن این خودرو  2448کیلوگرم است .این
خودرو با ترکیبی از عملکرد یک شاســیبلند اسپرت
با گنجایش  7سرنشــین با عملکــرد غیرقابل انتظار
یک خودروی الکتریکی شکل میگیرد .درهای عقب
بازشونده به ِ
سبک بال پرندگان که تسال آنرا بال شاهین
( )falcon wingمینامــد ،بهاحتمال زیاد در مدل
تولیدی هم حفظ خواهند شد .این ویژگی به سرنشینان
ردیف دوم و ســوم اجازه میدهد بهسهولت به خودرو
وارد یا از آن خارج شــوند .درحالی که این درها برای
فضاهای پارکینگ تنگ مزیت خوبی بهشمار میروند،
در پارکینگهای با ســقف کوتاه باید با احتیاط مورد
اســتفاده قرار گیرند .مدل  Xبا باتریها و گزینههایی
مشابه سدان مدل  Sعرضه میشــود .این یعنی مدل
پایه با باتریهای  60کیلووات ساعت مجهز به موتور
الکتریکی  376اســبی و  490نیوتن متری است .برد
این مدل  362کیلومتر است .مدل باالتر با باتریهای
 85کیلووات ساعت با همان موتور تنها برد بیشتر 474
کیلومتری را تقدیم میکند .سرانجام مدل دو موتوره
که مجموعاً  691اسب قدرت و  931نیوتنمتر گشتاور
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دارد و انتقــال نیرو به هر چهار چرخ انجام میشــود.
میزان برد مســافت این مدل هم با یک بار شارژ کامل
باتریها به  380کیلومتر خواهد رســید .در تازهترین
تست تصادف محصول مدل تســا  ،Xنتیجه جالبی
منتشر شد؛ اینکه این شاسیبلند قویهیکل و پرشتاب
آمریکایی توانسته تمام ستارههای ایمنی زردرنگ این
تست را تصاحب کند .این تست معتبر توسط موسسه
 NHTSAصورت گرفته است که بهعنوان سازمان ملی
ایمنی ترافیک بزرگراهها در ایاالت متحده شــناخته
میشــود .نتیجهای که تســا مدل ایکس ثبت کرد
نشــان داد که این خودرو الکتریکی حتی از بسیاری
از شاسیبلندهای بنزینی مشــهور هم ایمنتر است.
معماری و طراحی این خودرو تمام برقی باعث شده که
ویژگی ایمنی خود را به رخ همه بکشد .شاید برایتان
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 سامانههای رانندگی خودکار
نســبت به رفتار هیجانی راننــده در لحظه تصادف،
محصوالت این شرکت از نظر ســاختار و ویژگیهای
ایمنی جزو بهترینهــا در کالس خود هســتند .در
ماههای اخیر نام تســا و ایالن ماسک زیاد بهمیان
میآید؛ از اتومبیلهای 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 بهکلی عوض کردند؛
پیش از این تفکر عمومی بر این باور بود که خودروهای
الکتریکی جزو کمطرفدارترین و کندترین محصوالت
جهان هســتند که صرفا از فناوریهای جدیدی بهره
میبرند و به محیطزیست و هوای شهر ما کمک کنند،
اما هیچوقت نمیتوانند جای خودروهای بنزینسوز را
در جهان بگیرند .درست است که خودروهای بنزینی
نسبت به اتومبیلهای پاک بسیار بیشتر هستند .چه
کسی فکر میکرد روزی برسد که خودروهای الکتریکی
بهسرعت پیشرفت کنند و تعدادشــان هر روز بیشتر
شــود تا با خودروهای بنزینی رقابت سنگینی داشته
ع هستند ،هم پیشرفته
باشند .خودروهایی که هم سری 
و هم ایمن .ایالن ماســک در تالش است که با تولید و
فروش مدل  ،۳اولین خودرو تولید انبوه تمام الکتریکی
شرکت خود را عرضه کند .اگر در این فرآیند مشکلی
پیش نیاید ،احتماال با عرضه مدل  ۳به بازار ،شاهد تکان
به بازار خودروهای بنزینی هستیم و شرکتها بیشاز
پیش برای ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی
تالش خود را بهکار بگیرند .قیمت تسال مدل  Xاز 90
هزار دالر آغاز میشود؛ بنابراین اندکی نسبت به سدان
مدل  Sدر مدلهای مشــابه گرانتر خواهد بود .تسال
همچنین یک مدل بســیار ارزانتر  35هزار دالری را
نیز در برنامه دارد .این خودرو که مدل  3نامیده میشود
احتماالً با تأخیر نســبت به مــدل  Xمعرفی خواهد
شد .اندازه این خودرو  20درصد از مدل  Sکوچکتر
خواهد بود اما هنوز خودروی بزرگی محسوب میشود
مخصوصا وقتی آنرا با رقبایی چون شــورولت بولت،
 BMW i3و نیسان لیف مقایسه کنیم.

پرونده

پرونده قطعات تقلبی

اگرچه سال ها اســت شــرکت های قطعه ساز و ســازنده لوازم
یدکی برای جلوگیری از تولیــد و فروش قطعات تقلبی تمهیداتی
اندیشــیده اند ،با این حال هنوز این ماجرا برای همیشــه پایان
نیافته و هنوز هم برخی از افراد با انگیــزه اینکه هزینه کمتری
بپردازند از لوازم یدکی های بدون شــماره سریال یا هولوگرام
شرکت فروشــنده خرید می کنند.در این پرونده با آرش محبی
نژاد،نادر وهب آقایی و ...در قالب گــزارش و گفت و گو مطالبی
آماده کرده ایم که دانستن آن برای هر فردی که صاحب خودرو
است بی فایده نیست.با ما همراه باشید.
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پرونده

یک کارشناس صنعت خودرو درگفتوگو با راز صنعت عنوان کرد:

عمده قطعات غیراصلی مربوط
به بازار قطعات یدکی میشود
یکی از مهمترین ابهامات درمورد قطعات تقلبی و غیراصلی خودرو این
مسئله است که این قطعات بیشتر توسط خود خودروساز مورد استفاده
قرار میگیرد یا در بازار فروش لوازم یدکی بهچشم میخورد .این ابهام را
درگفتوگو با نادر وهاب آقایی ،کارشــناس ارشد خدمات پس از فروش
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی
چندی پیش گفته بود که فقط  20درصد لوازم
قطعات تقلبی در بازار وجود دارد .بهنظر شما این
آمار درست است؟
باید دید که مبنای محاسبه ایشان چه بوده؟ شاید
این اعداد درمورد خودروهای تولیدی کشور صدق
کند ،اما درمورد اعدادوارقام خودروهای وارداتی
بهنظرم اعداد فراتر از اینها است .بهطور مثال ،اکنون
که شرکتهای عرضهکننده خودروهای هیوندای
و کیا که فعالیتشان در ایران کاهش پیدا کرده یا
حتی در موارد دیگر مثل رنوهای وارداتی که برخی
از قطعات بهسختی توســط عرضهکننده خودرو
تامین میشود ،این واردات از مبادی دیگر بهغیر
از عرضهکننده خودرو تامین میشود .و حتی خود
نمایندگان آن شــرکتها بهسمتوسوی واردات
قطعات اصلی و متفرقــه روی آوردهاند .بههمین
جهت میگویم این عدد خیلی قابل اتکا نیســت،
ولی مطمئنا مجاری و مبادی ورود قطعات غیر از
عرضهکننده خودرو وجود دارد .حاال اینان از مبادی
رســمیگمرک وارد میکنند یا بهصورت قاچاق،
بحث خودش را دارد که وارد جزئیات آن نمیشوم.
بحث قاچاق بودن کاال نیست ،بلکه بحث تقلبی
یا غیراصلی بودن لوازم است.
بحث تقلبی بــودن با غیراصلی بــودن دو مقوله
جدا از هم اســت .وقتی صحبت تقلبی میکنیم
یعنی یک قطعهای در جعبه و بســتهبندی برند
اصلی قرار گیرد و درحقیقت ســر مشتری کاله
بگذارد ،اما وقتی صحبت غیراصلی میکنیم یعنی
قطعهای مشــابه قطعه اصلی اما در بســتهبندی
سازنده خودش قرار گیرد .اینجا دیگر بحث تقلبی
بودن معنا ندارد .شــرکت هیوندای قطعات خود
را در بستهبندی شرکت موبیس ارائه میدهد .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 بســتهبندی دیگری ارائه میدهد و
با قیمت ارزانتر .اینجــا هیوندای میگوید قطعه
خریداریشده از شرکت دوم قطعه اصلی نیست و
مورد تایید ما نیست و مشمول گارانتی نمیشود.
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
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خودرو مطرح کردیم .از دیدگاه این کارشناس خودرو با نظارتی که ازسوی
مراجع ذیصالح وجود دارد امکان استفاده از قطعات غیراصلی و تقلبی
درخودروسازی تقریبا درحد صفر است و این قطعات در بازار قطعات لوازم
یدکی عرضه میشوند.

فیک بودن معنا ندارد چون ممکن اســت همان
کیفیت را داشته باشد ولی برند خود شرکت مادر
را در اختیار نداشته باشــد ،اما میتوان قطعهساز
چینی را پیدا کرد که همان قطعه را از روشهای
مهندسی معکوس ساخته و شرکت مادر هم هیچ
نظارتی بر تولید آن نداشته ،آنوقت غیراصلی بودن
یا فیک بودن معنادار میشود.
آیا قانون یا الزامیوجود ندارد که مثال وقتی پژو یا
رنو در ایران سرمایهگذاری میکنند ،قطعاتشان
را هم خودشان وارد کنند که این قطعات مستقیما
توسط عرضهکننده وارد شــود که این مسائل
حداقل در اینگونه محصوالتی که امکان ساخت
آن داخل ایران است ،بهوجود نیاید؟
این قانون نانوشــته نیســت .اصال قراردادی که
بین خودروساز و عرضهکننده خودروی خارجی
بسته میشود ،عمدتا بخشی را باید داخلیسازی
کنند .وزارت صنایع هم دستور داده که  20درصد
از ســهم هر خودرو باید داخلیسازی شود .یعنی
یک خودرو وقتی میخواهد در فاز اول وارد ایران

شــود حتما باید طی یک برنامه زمانبندی 20
درصدش داخلیسازی شــود که البته این عدد
خیلی استاندارد و جهانی نیست و در کشورهای
مختلف این عــدد پائینتــر از این اســت؛ ولی
درمجمــوع دولت این عدد  20درصــد را تعیین
کرده است .فرض بر این است که رنو ،پژو و حتی
فولکس که میخواهند بــا مبنای  20درصد وارد
ایران شوند آیا واقعا این  20درصد شدنی است؟ که
من میتوانم بهدالیل چندی بگویم که نیست .اول
اینکه برخی از قطعهسازان ما از لحاظ استانداردی
با قطعهســازان جهانی فاصله دارنــد و درنتیجه
نمیتوانند 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  10هزار یا  20هزار تولید
در سال انجام دهند این صرفه اقتصادی ندارد که ما
این را داخلیسازی کنیم .برای قطعهساز و مشتری
هم قطعات گران در میآید ،درنتیجه آن جذابیت
الزم را برای مشــتری نخواهد داشــت؛ بنابراین

شرکتها مجبورند در فاز اول از واردکننده تبعیت
کرده و قطعات را وارد کنند .همانهایی که خود
شرکت مادر معرفی میکند از کره ،چین و ترکیه.
اما نگرانی قابل تامل این است که آیا واقعا این رویه
ادامه پیدا میکند؟ مثال درمورد هیوندایی و کیا در
بدو امر این اتفاق افتاد ولی بهدلیل وجود تحریمها
که به ایران تحمیل شد نتوانستیم خیلی مستقیم
با کره ارتباط برقرار کنیم .مجبور شدیم از چینیها
یا ترکیه استفاده کنیم بنابراین کیفیتی که مدنظر
بود حاصل نشد.
راه ورود ایــن قطعات به بازار خودروســازان
چگونه است؟ موقعی که رئیس اتحادیه اعالم
میکند که  20درصد تقلبی است که احتماال این
عدد بزرگتر هم هست ،این راه چگونه هموار
میشود؟
ما دو نوع قطعات داریم؛ یکسری قطعات کارخانهای
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
میکنند .قطعات کارخانهای را معموال از برند اصلی
شــرکتها میگیرند یا قطعاتی که برای مصرف
گارانتی استفاده میشود باید حتما توسط شرکت
مادر تامین شــده باشد ،و اســتانداردهای خاص
خود را پاس کند که در این موارد همه شرکتهای
عرضهکننده خودرو از این دستورالعملها تبعیت
میکنند ،اما برند دیگری هم معموال برای افترمارکت
یعنی برای خارج از دوره گارانتی است که با همان
قطعهســاز با یک درجه کیفی پایینتــر قرارداد
میبندند .البتــه نه الزاما با همان اســتانداردهای
سختگیرانه خودروساز که با درجه پایینتر قرارداد
میبندند یا با قطعهســازان دیگر قرارداد میبندند
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 بهعنوان قطعات اصلی
و اورجینال استفاده میشــوند یعنی قطعاتی که
بهعنوان قطعات افترمارکت است بهعنوان قطعات
اصلی و اورجینال دوره گارانتی استفاده میشوند.
اینها نافی همدیگر نیستند ولی باید در جای خودش
استفاده شــود ،اما االن بهدلیل تفاوت قیمتی که
اینگونه قطعات با همدیگر دارند درنتیجه دنبال آن
قطعات میروند و از آن قطعات استفاده میکنند.
وزارت صنعت و معادن نمیتواند استانداردی
تعریف کند که حداقل این کیفیت باال بیاید که
این مشکالت پیش نیاید؟ این مشکالت باعث
آسیب به خودرو و درنهایت بهدلیل عدم ایمنی
کافی به شخص آسیب میرساند .وقتی کیفیت
باتوجه به ارزانی پایین میآید مشکالت بعدی را
بهوجود میآورد.
قطعات در بدو امر ورود به کشور نمونهبرداری و
ارزیابی میشوند که آیا استانداردهای تعیینشده
را دارا هســتند یا خیر .همه قطعــات در گمرک
باید از یک حداقــل اســتانداردهایی برخوردار
باشــند و به اینمنظور نمونهبرداری میشــوند.
موسســه اســتاندارد به نیابت از وزارت صنایع
باید اســتانداردها را تدوین کــرده و واحدهای
نظارتی نسبت به ارزیابی اقدام کنند .همانطور

که استانداردها درمورد الســتیک ،لنت و باتری
مشــخص اســت و ابالغ هم شده اســت .بهنظر
من منطقی وجود ندارد که راســا وزارت صنایع
بخواهد بــه این قضیــه ورود کنــد و بخواهد با
تدوین دســتورالعملهایی مانــع ورود قطعات
غیراصلی شود ،بهدلیل اینکه درحقیقت اختیارات
شــرکتهای عرضهکننده را کاهــش میدهد.
اگر شــرکتی از قطعات تقلبی استفاده میکند و
درحقیقت از قطعات درجه  2یا درجه  3استفاده
میکند ،فیدبک استفاده از این قطعات به خودش
میرسد و برای مشتریها نارضایتی ایجاد میشود
و این موضوع دهانبهدهان میشــود و درنتیجه
اعتبار شرکت پایین میآید .کمااینکه در اینمدت
هم که خیلی از شــرکتها از قطعات غیراصلی
اســتفاده کردند و تاثیرش در جامعه نمایان شد
و اتوماتیکوار برند و خوشنامیشــان 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 .اینگونه
واردات بایــد فقط از طریق مجــاری اصلی وارد
کشور شوند که تحت کنترل بوده و قابل ارزیابی و
نمونهبرداری باشند.
آیا میتوان آماری ارائــه داد که چند درصد
قطعات از مجاری غیررســمیوارد کشــور
میشوند؟
مجاری غیررسمیقابل آماربرداری نیست .تنها
کافی اســت برآوردی از میــزان مصرف قطعات
خودروها در طول یک سال داشته باشیم که آنرا
خیلی راحت میتوان 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  18هزار میلیارد تومان میزان
مصرف قطعه است ،اگر بخشی که در داخل تولید
میشود را بههمراه بخشی که بهصورت رسمی وارد
کشور میشود را از میزان مصرف کم کنیم ،آنچه
که باقی میماند میزان واردات بهصورت غیررسمی
خواهد بود .حاال میزان واردات گمرک را برآورد
کنید و ببینید که آیا واقعا اینقدر میشود یا خیر؟
تفاوتش میشود مجاری غیررسمی.
آیا نظارت بر خودروســازان یا قطعهسازان هم
وجود دارد و بازرسانی هستند که بهطور مرتب
به این مسائل رسیدگی کنند؟ در فروشگاهها و
نمایندگیها چطور؟ آیا در خودروسازان بررسی
میشود قطعات اصل بهدست مشتری میرسد یا
خیر .آیا چنین چیزهایی وجود دارد؟
بله ،همه شرکتهای عرضهکننده این را دارند؛ چه
واردکننده و چه تولیدکننده این سیستم ارزیابی
را دارند .بهدلیل اینکه اگــر نماینده از بازار خرید
نکند درحقیقت تجارت قطعهای شرکت خودرو
کاهش پیدا میکند .بههمین دلیل شــرکتها
مستمرا نظارت دارند که نمایندهها به خرید از بازار
سوق داده نشــوند .اما مواردی مثل تحریمها که
شرکتها را از خرید قطعات ناتوان میکند ،بعضی
وقتها خودشان نمایندگان را به خرید از مراجع
غیررســمیهدایت میکنند .آنجا دیگر با اجازه
خودشــان این اتفاق میافتد .با اینحال همیشه

بازرسی وجود دارد هم از سوی وزارت صنایع این
بازرسیها انجام میشود و هم از سوی شرکتهای
ارزیاب و هم شرکتهای عرضهکننده خودرویی
این ارزیابیها را انجام میدهند.
به بحث تحریمها اشاره کردید .بهنظر میرسد
بیشتر شــدن قطعات تقلبی از زمان تحریمها
شروع شــد .موقعی که شــاید قطعهسازان
نتوانســتند تولیدکننــد یا خودروســازان
نتوانستند وارد کنند .آیا بعد از برجام این ماجرا
بهسوی بهبودی رفته که باتوجه به واردات کمتر
شود؟
در اینباره به قبــل از دوره برجام توجه میکنم.
از ســال  ۱۳80یکی از سیاســتهای وزارتخانه
این بود که ایــران بهعنوان هــاب تامینکننده
قطعات در منطقه شناخته شود .ساپکو بهشدت
دنبال این بود که قطعهســازانش تقویت شده تا
بهعنوان تولیدکنندگان قطعات اصلی در منطقه
معرفی شوند .سایپا هم بههمین ترتیب این راه را
ادامه میداد .درواقع ما مسیر خیلی خوبی را طی
میکردیم که به تحریمها برخوردیم و در همین
فاصله کشور ترکیه عمال توانست پا جای پای ما
بگــذارد و هدفی که ما داشــتیم را محقق کند و
االن بهعنوان یکی از بزرگترین تامینکنندگان
قطعات بعد از چین در منطقه شناخته میشود.
خیلــی از شــرکتهای عرضهکننــده خودرو
قطعهسازیشان را در ترکیه دارند .ایکاش شرایط
بهگونهای رقم میخورد که میتوانستیم آن مسیر
را ادامه دهیم .ما قطعهسازان خیلی خوبی داریم
که میتوانند هم ظرفیت تولید باالیی داشــته و
هم قطعات باکیفیتی تولید کنند .قطعهســازانی
که حتی مورد تایید شــرکت پژو بودند یا اکنون
مورد تایید شــرکت رنو هســتند .مثل برخی از
قطعهسازان کمکفنر که حتی کمکفنرهایشان
صادراتی بود .یا صندلیهای پژو  206را که تولید
میکردیم تماما صادراتــی و قابل عرضه در بازار
جهانی بود .ولی این اتفاق نیفتاد و تحریمها 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 باشداطالعی ندارم
و آمار جدیدی در دســت ندارم که بتوانم بگویم
وضعیت بهتر است یا خیر ،ولی میدانم با آمدن
شرکتی مثل رنو و فولکس واگن که بهشدت دنبال
این هستند که قطعهسازی در ایران رواج پیدا کند
بهنظر میرسد که وضع اگر بدتر نشده باشد ،بهتر
خواهد شد.
آماری وجود دارد که چه قطعات تقلبی بیشتر
در بازار وجود دارد؟ یا اینکه همه قطعات را دربر
میگیرد؟
قطعــات گرانقیمت اصــا صرفــه اقتصادی
ندارد که تقلبی و غیررســمی عرضه شود چون
عموما کممصرف هســتند .مثل گریبکس ،بدنه
سیلندر ،ایربک که گران است و صرفه اقتصادی
ندارد که شــرکتهای قطعهســاز بخواهند وارد
ســرمایهگذاری در تیراژ محدود شوند .معموال
قطعهســاز دنبال قطعات پرمصرف و ارزان مثل
فیلترها ،لنتها هستند و البته سود کمتری دارند؛
بنابراین نیاز به سرمایهگذاری کمتر هم دارند.
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پرونده

گزارشی از افزایش قطعات غیراصلی و بیکیفیت در بازار لوازم یدکی

تیر تقلبیها در قلب خودرو

خــودرو
بــازار
درکشورمان روزهای
پرتالطمی را ســپری
مرتضی میثاقی
میکند .چــه از بابت
افزایــش لحظــهای
قیمت خودروهــای داخلی و خارجــی و چه از بابت
وضعیت عجیبوغریب بازار قطعــات و لوازم یدکی.
متاسفانه روزبهروز شاهد افزایش قطعات غیراصلی،
تقلبی و بیکیفیت در بازار هستیم که یکی از دالیل
اصلی آنرا میتوان به باالرفتن قیمت قطعات اصلی
نسبت داد .نکته مهم اینجاست که این قطعات تقلبی
و بیکیفیت هم در داخل کشور درحال تولید هستند و
هم از کشورهای دیگر مانند چین و هند وارد میشوند.
یک بررسی ساده نشــان میدهد تمامی این قطعات
وارداتی غیراصلی و تقلبی بهصورت قاچاق وارد ایران
ِ
نمیشــوند و درصد عمدهای از آنهــا هم طبق گفته
کارشناسان و مسئوالن از مبادی رسمی راه ورود به
بازار قطعات خودرو را پیدا میکنند .این روند واردات
قطعات و لوازم تقلبــی در زمان تحریمها ســرعت
بیشتری بهخود گرفت و از آنزمان بهبعد بود که نبض
بازار لوازم خودرو درکشــورمان بهدست چینیها و
هندیها افتاد.
عوارض استفاده از قطعات تقلبی

متاســفانه موضوع گرانی قطعات اصلــی مهمترین
دلیل بــرای اســتفاده از قطعــات غیراصلی و حتی
تقلبی بهشــمار مــیرود ،اما اگــر مصرفکنندگان
این قطعات بیکیفیــت از عوارض اســتفاده از این
لوازم و آســیبهایی که به خودروشان میرسد خبر
داشته باشند بازهم بهسوی اســتفاده از غیراصلیها

و بیکیفیتها میروند؟ شاید بخشی عنوان کنند که
باتوجه به گرانی لوازم اصلی چارهای جز اســتفاده از
ِ
باکیفیت پایینتر را نداریم و بخشی دیگر اینگونه
لوازم
عنوان کنند که اصال امکان تشخیص جنس اصلی و
تقلبی در بازار لوازم خودرو وجود ندارد؛ شاید آگاهی
از آسیبهای استفاده از قطعات بیکیفیت در خودرو
باعث شود تا خریداران درحد امکان از فروشگاههای
رســمی برای خرید اقدام کنند .بهطورحتم بهترین
راهنماها در اینباره تعمیرکاران خودرو هســتند تا
خریداران را از عوارض استفاده از قطعات بیکیفیت
و تقلبی آگاه کنند .یــک مکانیک باتجربه در اینباره
میگوید« :همه قطعات خودرو به یکدیگر وابســته
هستند و درصورت بروز یک مشــکل ،قطعات دیگر
هم آسیب میبینند .اما بعد از کارکرد مفید قطعات
که عمرشــان به پایان میرســد و زمان تعویض آنها
فرامیرســد ،کاالی جایگزین کیفیت اولیه را ندارد
و عمر و کیفیــت پایینتری دارد .بــه ایندلیل که
آزمایشهای الزم روی این قطعات انجام نمیشود و
برخی از آنها نیز بهصورت قاچاق وارد کشور میشوند.
برای مثال شــمع و وایر نامناســب در سیستم برق
خودرو مشکل بهوجود میآورد و جرقه الزم را برای
کارکرد مناسب خودرو ایجاد نمیکند .از اینرو مصرف
سوخت خودرو افزایش پیدا میکند و سیستم احتراق
آن نیز عملکرد مناسبی نخواهد داشت .مسئله مهم
اینجاست که در بسیاری از موارد ،استفاده از قطعات
تقلبی فقط منجر به آسیبرساندن به خودرو نمیشود
و امکان تلفات جانی هم وجود دارد .بهطور مثال فقط
کافی است که لنت ترمز مورد استفاده غیراستاندارد
و تقلبی باشد ،همین مســئله میتواند جان تمامی
سرنشینان یک خودرو را بهخطر بیندازد».

راهکار چیست

یکی از اصلیترین سوالها درباره موضوع وجود قطعات
و لوازم تقلبی در بازار خودرو این اســت که خریداران
چگونه بتوانند به جنس خریداریشده اطمینان کنند.
خوشبختانه طی چند سال اخیر دو خودروساز بزرگ
کشورمان یعنی ســایپا و ایران خودرو در این زمینه
تمهیداتی را اندیشــیدهاند تا مشکالت در این زمینه
حداقل کمی کمتر شود .طی ســالیان اخیر سایپا و
ایران خودرو ،بستهبندی قطعات مورد تاییدشان را به
یک بارکد و هولوگرام مجهز کردهاند تا خریدار بتواند
از طریق یک سامانه پیامکی و با ارسال شماره سریال
روی بسته از اصلی بودن قطعه اطمینان حاصل کند.
همین تصمیم بهطور حتم تاثیر بهســزایی درکاهش
اســتفاده از لوازم تقلبی دارد ،اما مسئله وقتی سخت
میشــود که برخی قطعات ازســوی نمایندگیهای
رســمی این دو خودروســاز قابل تامین نیســت و
مصرفکننده آنگاه مجبور به مراجعه به بازار غیررسمی
میشود .مشکل از همینجا شروع میشود .یعنی تولید
قطعاتی مشابه قطعات اصلی حتی با هولوگرام .آنهم
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 بستهبندی
و چاپ و کیفیت هولوگرام و برخی موارد دیگر میتوان
جنس اصلی را از تقلبی تشخیص داد اما همیشه هم
اینگونه نیست .البته شــاید در اینمیان قطعاتی هم
وجود داشته باشند که غیراصلی 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 .بهنظر میرسد اگر نظارت دقیقتری چه
در زمان واردات این قطعــات و چه در زمان عرضه در
بازار ازسوی مسئوالن ذیربط صورت بگیرد این همه
مشکل گریبانگیر بازار خودرو نمیشود .این موضوع
حتی بهطور مستقیم به اعتبار خودروسازان هم لطمه
وارد میکند و آنهم وقتی اســت که جنس تقلبی با
بستهبندی و هولوگرام محصوالت اصلی در بازار یافت
میشود و تولیدکنندگان اصلی هم بدنام میشوند.
آمار قطعات تقلبی و بیکیفیت از زبان سخنگوی
صنف لوازم یدکی

در همین رابطه با ســیدمهدی کاظمی ســخنگوی
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل تهران
گفتوگو 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 بیکیفیت روبهرو هستم.
ما با دو دسته لوازم مواجه هســتیم .دسته اول همان
لوازم تقلبی هستند و دســته دوم که فراوانی بیشتری
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در بازار لوازم خودرو دارند ،قطعاتی هســتند که اصلی
و مورد تایید خودروساز نیســتند که بهصورت قاچاق
یا رســمی وارد بازار میشــوند ،اما تقلبی هم بهشمار
نمیروند .تقلبیها آنهایی هستند که در بستهبندیهای
محصوالت اورجینال و شرکتی با کیفیت بسیار پایینتر
عرضه میشوند یا کپیشده برندی هستند که صاحب
اس مورســمی برای خود در بازار لوازم و قطعات خودرو
اســت .البته ظاهر قطعات تقلبی معمــوال بهگونهای
است که بازرسان و کارشناسان آنها را از اصل تشخیص
میدهند و وجــود این قطعات در بــازار نهایتا به دو تا
سهماه میرسد و خیلی زود شناسایی شده و از دور خارج
میشوند .مطمئن هستم که این قطعات و لوازم تقلبی
حداکثر موجودیشــان در بازار به 2درصد میرسد.
بارها و بارها شاکیان مربوط به قطعات تقلبی به اتحادیه
مراجعه کردهاند 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 میگوید« :برخی مواقع تولیدکنندگان قطعات
تقلبی جریمه میشوند یا مورد بخشش قرار میگیرند
و باقیمانده تولیدات و قطعات خود را معدوم میکنند،
اما در برخی موارد هم صاحب اصلی برند که محصولش
توســط این افراد بهصورت تقلبی تولید شده است از
خاطیان شکایت میکند و پرونده جنبه حقوقی و کیفری
پیدا کرده و در مراجع ذیصالح دنبال میشود .درکل
موجودی قطعات تقلبی همان 2درصد است که یا هنوز
به منبع آن دسترســی پیدا نکردهایم یا هنوز شــاکی
برای آن پیدا نشده است ».آیا واقعا آمار قطعات تقلبی
همین 2درصد است؟ شواهد ،آماری بیش از اینرا نشان
میدهد اما سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم
یدکی تهران ،به صحت این آمار حداقل در پایتخت تاکید
دارد و فراوانی را بیشــتر در قطعات بیکیفیت میداند
که دیگر کپیشده محصوالت اصلی نیستند .کاظمی
در اینباره به راز صنعت میگوید« :آمار درباره لوازم و
قطعات بیکفیت بسیار باالتراست و  20درصد بازار را
دربر میگیرد .قطعات بیکیفیت معموال از چین و هند
وارد میشوند .خوشبختانه اکثر تولیدکنندگان رسمی
در کشورمان محصوالت باکیفیتی را تولید میکنند و
در اینزمینه مشکلی نداریم و فکر میکنم درحال حاضر
تقریبا  90درصد قطعات و لوازم خودروهایی مانند پژو
و پراید در داخل کشورمان تولید میشوند .پس معموال
تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت بیکیفیت
سراغ تولید لوازم و قطعاتی میروند که آمار تولیدشان
در ایران پایین اســت .درکل نگرانی ما خیلی متوجه
محصوالت تقلبی نیست و بیشتر متوجه لوازم و قطعات
وارداتی بیکیفیت 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 آزمایشگاههای مجهزی داریم که بهخوبی کیفیت
لوازم و قطعات را بررسی میکنند ولی متاسفانه گمرک
یا موسسه استاندارد هیچ کمکی از ما نمیخواهند .شاید
اگر این اتفاق رخ دهد که کاال در بدو ورود مورد بررسی
آزمایشگاههای مجهز قرار گیرد و مشاورهای از ما خواسته
شود ،جلو ورود این لوازم گرفته میشود و دیگر وارداتی
صورت نمیگیرد .درحال حاضر بیشــترین شکایت و
پرونده مربوط به تسمه تایم است و بیشتر از چین وارد

میشود .حتی خود خودروهای چینی هم قطعاتشان
بهصورت بیکیفیت وارد میشــود و بعد از تسمه تایم
هم لنت ترمز و پمپبنزین بیشــترین موجودی لوازم
بیکیفیت را در بازار دارند».
خدمات پس از فروش چگونه است؟

مهمترین ســوال در موضوع فراوانی قطعات تقلبی و
بیکیفیت در بازار خودرو این است که آیا این بحران فقط
شامل بازار لوازم یدکی میشود یا خودروسازان هم از این
قطعات استفاده میکنند .برخی از کارشناسان اعتقاد
دارند که این معضل ،یعنی اســتفاده از قطعات تقلبی
در صنعت خودروسازی کشــورمان هم وجود دارد اما
اکثر مسئوالن بهشدت این فرضیه را رد کرده و با استناد
به سختگیریها و نظارتهای موجود ،آنرا غیرممکن
میدانند .چندی پیش بهرام شــهریاری عضو انجمن
خودروســازان در گفتوگو با روزنامــه جامجم گفته
بود« :نکتهای که باعث شــده صنعت خودرو با چالش
فراوان دستوپنجه نرم کند این است که این قطعات
تقلبی و بیکیفیت وارد خطوط تولید شدهاند و اکنون
در خودروهای تولیدی اســتفاده میشوند ».هرچند،
محمدرضــا نجفیمنش ،عضــو هیئتمدیره انجمن
قطعهسازان خودرو صحبتهای شهریاری را تکذیب

کرده و گفته بود« :بههیچوجه قطعات بیکیفیت و تقلبی
وارد چرخه تولید نشدهاند ».سخنگوی اتحادیه صنف
لوازم یدکی اتومبیل تهران هم در اینباره به راز صنعت
گفت« :تقریبا میتوان گفت کــه قطعات بیکیفیت
در خودروسازی ما استفاده نمیشــود و بههرحال در
این قسمت نظارت و ســختگیریهایی وجود دارد و
خودروساز هم خودش را بدنام نمیکند؛ اما بنده با سند
و مدرک بهشما اعالم میکنم که در بحث خدمات پس
از فروش ازسوی نمایندگیهای خودروسازان میتوان
شاهد ارائه قطعات و لوازم بیکیفیت 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
ِ
واقعیت وضعیت
لوازم تقلبی و بیکیفیت ارائه دادهاند،
بازار قطعات را در داخل کشورمان تاحدود زیادی نمایان
کند .هرچه که هست بخش بزرگی از بازار لوازم خودرو
درگیر این محصوالت بیکیفیت است که ضرر اصلی
را متوجه صاحبــان خودروها و مصرفکنندگان کرده
و هرساله ســود هنگفتی را وارد جیب عدهای میکند.
چند سالی است که تیر لوازم و قطعات تقلبی در قلب
مصرفکنندگان خودروها فرو رفته و انگار قرار نیست
تدبیری برای درمان این درد اندیشیده شود.
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توگوبارازصنعتمطرحکرد
دبیرانجمنصنایعهمگننیرومحرکهوقطعهسازانخودرودرگف 

نظارت کامل سازمان بازرسیکشور
بر عملکرد قطعهسازان داخلی
توگو با مســئوالن و حامیان انجمنهای قطعهسازی ،شــفافیتهای بیشتری را درباره
شاید گف 
واقعیتهای واردات و تولیدات قطعات اصلی و تقلبی خودرو درکشورمان مشخص کند .در همین
رابطه پای صحبتهای آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی نشستیم .محبینژاد
استفاده از قطعات تقلبی را در بین خودروسازان چیزی درحد صفر میداند و اعتقاد دارد که عمده
وجود این قطعات را باید در افترمارکتها و بازار فروش غیررسمی لوازم خودرو جستوجو کرد.

آمار دقیقی وجود دارد که چند درصد از قطعات
موجود در بازار ،چه قطعات مصرفی توســط
خودروســازها و چه در افترمارکتها تقلبی و
غیراصلی است؟
من از یک دیدگاه دیگری به قضیه نگاه میکنم.
حجم بازار یدک کشورمان در سال حدود بین 8
هزار تا  10هزار میلیارد تومان است .از این مبلغ 5
هزار و  500میلیارد تومان آن در تعهد خودروساز
اســت که بتواند در دوران گارانتــی و وارانتی
تامین کند .بهدلیل مشــکالتی که وجود دارد از
این  5هزار و  500میلیارد تومان عمال بیشتر از
 3هزار و  500میلیارد تومان یا خود خودروساز
نمیتواند تامین کند یا خود مصرفکننده آنقدر
معطل میشود و گیر میافتد که ترجیح میدهد
از بازار بخرد .در نتیجه مــا در بازار یدک چیزی
بین  4هزار و  500میلیارد تومان تا  6هزار و 500
میلیارد تومان گردش مالی داریــم و دلیل این
متغیر بودن این اســت که در سالهای مختلف
هم ارزش قطعــات فرق میکنــد و هم قطعات
تقلبی بهمراتب ارزانتر اســت و این تنوع به این
دلیل است .حدود  4هزار و  500میلیارد تومان
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تا  6هــزار و  500میلیارد تومان ارزش کســری
بازار یدکمان است .این ارزش کسری بازار یدک،
حدود  5هزار میلیارد تومانش توســط قطعات
قاچاق تامین میشود ،یعنی معادل حدودا یک
میلیــارد و یکصد میلیون دالر و الباقی توســط
قطعهسازان اصطالحا زیرپلهای که آنها قطعات
تقلبی و بیکیفیت اســت .یعنی برآوردمان این
اســت که از کل رقم نزدیک به  5هــزار میلیارد
تومان قطعات قاچاق وارد کشور میشود و حدود
 2هزار میلیــارد تومان هم قطعــات بیکیفیت
تقلبی داریم.
درواقع اگر بخواهید عدد و رقم را براســاس یک
میانگین نسبتا واقعیتری بگوییم قطعات چینی
و هندی تقلبی و بیکیفیت بهوفور در بازار یافت
میشــود ،ترکیب بازار لوازم یدکی غیراصلی ما
مجموعهای اســت از قطعات غیرشناسنامهدار
که صرفا ممکن است تقلبی و بیکیفیت نباشد،
که بههمراه قطعات تقلبــی و بیکیفیت در بازار
موجود اســت .فــرض کنید یک خــودرو مثل
مرسدس بنز یا لکســوس که خراب میشود یا
قطعه یدک آن نیســت و نمایندگیاش 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 میشود؛
بنابراین این یک نمای کلی از وضعیت بازار یدک
ایران است.
به یکسری مشــکالت اشــاره کردید .این
مشکالت چه مواردی هســتند و چه چیزی
باعث میشود این مشکالت بهوجود آید؟
نخســت اینکه جلــو قاچــاق را بهرغــم همه
صحبتهایــی کــه میشــود و میکنیــم،
هنــوز نتوانســتهایم بگیریم ،هرچنــد باالخره
کارگروههایی هم درســت شــده است .قطعات
قاچاق بهوفور هنوز به کشــور وارد میشــود و
برخالف خود خودرو که قاچاقپذیر نیست ولی
قطعات خودرو قاچاقپذیر اســت و مــا با اعالم
شناســایی قطعات از مبدا ورود و همچنین در
شبکه توزیع با کارگروههایی که با وزارت صنعت،
معدن و تجــارت و هماهنگــی انجمنها 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 میتواند
بهنحوی جلو توزیع را بگیرد و با افزایش نرخ دالر
اتوماتیک ،میزان قطعات قاچاق هم خودبهخود
کم میشود چون تولید داخل جوابگو هست .از
طرف دیگر قطعهسازان زیرپلهای بدون شناسنامه
هم بهشدت فعال هســتند .ما برآورد میکنیم
حدود  800واحد قطعهســاز بدون شناســنامه
و بدون مجــوز وزارت صنعت ،معــدن ،تجارت،
درداخل کشــور کار میکنند .همــه این موارد،
شرایط را بحرانیتر میکند و دامن میزند 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.
میتوان بهطور قطع گفت که خود خودروسازان
از این محصول و قطعات استفاده نمیکنند؟
اصوال سازوکارش برای خودروساز فراهم نیست،
چون عمدتا سازمان بازرســی بر دو خودروساز
بزرگ ما نظارت دارد و کنترل میکند ،مگر اینکه
از طریق زنجیره تعمیر یا قطعهساز وابسته این کار
را بکنند که من نمیخواهم وارد آن فاز شوم چون
خودم چنین قضاوتی ندارم که قطعهساز ما بتواند
یا بخواهد قطعه قاچاق بیاورد چون با سیستمهای
حسابرسی و بیمه و ...قطعا به مشکل برمیخورد.
بهنظرم تقریبا احتمالش نزدیک به صفر است و
بیشتر مشکل را در شبکه بازار و توزیع میدانم.

به هرحال شرکت ایســاکو یا سایپا بهطور کامل
که نمیتوانند کل بازار را پوشش دهند و تامین
کنند.
ببینید! کشش بازار یدک ما که خودروسازانمان
باید این خالء را پر کننــد  5هزار و  500میلیارد
تومان است که خودروسازان ما درمجموع توان
تامین  3هزار و  500میلیــارد تومان آنرا دارند.
خودروســاز ما فقط  2هزارمیلیارد تومان تامین
نمیکند.
یعنی شــرکتهای مادر مثل پژو یــا رنو در
قراردادهایشــان الزامی نمیکنند که بهطور
کامل خودروساز داخلی قطعات را تامین کند؟
آنها که هنوز محصوالتشــان بهصورت 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  405که خیلی ســال
است که عمال قراردادش تمام شده .یا پراید دیگر
کامال ایرانیزه شــده و با کرهایها 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 روبهرو نیســتیم .ما در کشوری زندگی
میکنیم که هنوز خودروهای بیست ساله تردد
میکنند درحالی که خودروی بیســت ساله یا
سی ســاله هم نیازمند لوازم یدکی هستند .آنجا
خودروساز عمال تعهدی ندارد ،ولی ما میبینیم
که لوازم یدکیاش هم در داخل کشــور توسط
قطعهسازان بدون شناسنامه تولید میشود و هم
بهصورت قاچاق وارد میشود.
رنو هم همین شرایط را دارد؟
رنــو خــوب اســت و کنتــرل میکنــد .البته
مصرفکننده این اختیــار را دارد و الزامی ندارد
که اگر در خارج از زمان گارانتیاش باشد ،حتما
از رنو بخرد .یک مشــکل قطعات بیکیفیت این
است که خیلی ارزانتر است و قدرت خرید مردم
پایین آمده اســت .درحالی که اگر مردم قدرت
خریدشان مثل سابق بود که سراغ قطعات تقلبی
یا بیکیفیت نمیرفتند .بهخاطــر اینکه قدرت
خریدشان پایین اســت و کارشان لنگ میماند
به خرید قطعــات بیکیفیــت رو میآورند و به
این هم توجه نمیکنند که هر قطعه بیکیفیتی
موجب خراب شــدن چهار قطعه ســالم خودرو
میشــود .درنتیجه جان و مال خودشــان را با
این کار تهدید میکنند و به این مســئله توجه
نمیکنند ،مشــکل را کوتاهمدت حل میکنند
و مسلم اســت که دودش در چشــم خودشان
میرود و البته برای جمع حکومت و حاکمیت هم
هزینههای سنگینی دارد .دلیلش هم تصادفات
و مرگومیرهایی اســت که پیش میآید .اینها
هزینههای سنگین اجتماعی در پی دارد که روی
کل ملت سرشکن میشود.
مشکل اصلی در بخش قطعهسازی که نمیتوان
تامین کرد ،چیســت؟ در این چند سال شاید
بحث تحریمها و تامین مواد اولیه مطرح باشد.
مشــکل اصلی نقدینگی است .قســمت زیادی

از اموال و پول قطعهســازان نزد خودروســازان
مانده و مدتزمــان پرداخت چهارماهه اســت
درحالی که در هیچ کشوری نداریم که بهصورت
قراردادی خودروســاز چهارماهه بپــردازد .بعد
هم علنا هیچوقت ســر وقت پرداخت نمیشود.
هزینههای مالی و بهرههای بانکــی باال که باید
مدتدار پرداخت شــود نشــان از ضــرر کردن
قطعهساز دارد .بیشتر مشکل االن بهرههای باال و
نقدینگی پایین قطعهسازان است.
یکی از راهکارهایی که در چند ســال گذشته
دیدهایم سامانه پیامکی نصب هولوگرامهایی
بوده که شــرکتهای بزرگ خودروسازی در
پیش گرفتهاند .این چقدر تاثیر داشــته و آیا
آماری در این رابطه وجود دارد؟
من آماری نــدارم .از خود آن شــرکتها خیلی
دقیقتــر میتــوان پرســید ولــی همین که
اطالعرسانی میشود و اصالت قطعه را میتوان
با آن سامانه اســتعالم کرد ،خودش یک فرصت
است .درواقع این حق را به مشتری میدهد که
یک کسی یک وقت نمیخواهد استعالم کند .در
این صورت این خطر دیگر برای خودش است ولی
کسی که میخواهد استعالم کند این حق را دارد.
میتوان اطمینان داشــت که آن جنسی که
شــرکت به ما میدهد ،اصالــت دارد یا فقط
باید اطمینان کنیم .مــا با هولوگرام میتوانیم
اطمینان کنیم که از سایپا یا ایساکو به دست
ما رساندهاند .آیا میتوان اطمینان کرد جنسی
که سایپا و ایساکو به ما میدهند ،جنس اصل و
باکیفیت است؟
بله ،آنها نظام نظارتشــان کامل و دقیق اســت.
حداقل میتوان اطمینان کرد که این قطعه همان
قطعهای است که به خودرو بسته میشود.
این نظارت از سازمان صنایع و معادن صورت
میگیرد یا سازمان استاندارد هم نظارت دارد؟
چند نهاد نظارتی داریم؛ سازمان بازرسی کشور
روی کل حســابها رســیدگی میکند .بورس
هم همینطور ،درنتیجــه امکان واردات قطعات
قاچاق یا واردات از بلک مارکت و بدون شناسنامه
را ندارند .یک نظارت هم خــود وزارت صنعت،
معدن ،تجارت بهصورت رندم انجام میدهد که
بعضا هم توسط شرکتهای بازرسی کیفیت کاال
انجام میشــود که آنها هم خصوصیاند و تحت
نظر وزارتخانه و خود خودروساران عمل میکنند.
یک بحثی که وجود دارد یک سوال کامال عمومی
است که میگویند خودروهای قبل از سال ،90
محصوالت ایران خودرو و ســایپا و خودروهایی
مثل پژو خیلی از نظر کیفیــت قطعات با بعد از
ســال  90تفاوت دارند .آیا واقعا اینگونه است؟
بعضا گفته میشود که  206یا  405قبل از سال
 90بسیار متفاوت است.
من فکر میکنم که این بحــث به قطعات تقلبی
بازار برنمیگردد.
به قطعات خود خودروسازان چطور؟
از وقتی که قیمتگذاری خودرو دســتوری شد،
قیمت خودرو تعیین شد .وقتی شما قیمت یک
چیزی را میبندید ،دیگــر نمیتوانید کیفیتش
را هم شــما تعیین کنید .یا میتوانید قیمت را

تعیین کنید که خودش براساس قیمت ،کیفیت
متناســب را تعیین میکند .شــما توجه داشته
باشید هر سال حدود  10تا  15درصد فقط هزینه
منابع انسانی خودروســاز افزایش پیدا میکند.
فقط از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به  30تا40
درصد ورق فلزی و فلــزات بهکاررفته در صنعت
خودرو افزایش قیمت داشته .بین  25تا  40درصد
هم پلیمر گران شده است .این افزایش قیمتها
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  2/5درصد افزایش داشــته است .این
مابهالتفاوت عــدم افزایش قیمت خودرو چگونه
باید جبران شود؟
یعنی چون قیمت باال نمــیرود کیفیت پایین
میآید؟
دقیقا این کیفیت متناسب با آن ،روی مینیممها
قرار میگیرد یا یک جاهایی که استاندارد اجباری
نیست .شــما فرض بفرمایید یکسری خودروها
یک اکسسوریهایی دارند .مثال یک خودرو عایق
موتور دارد یا آچار یا جعبهابزار اضافه در صندوق
داشــته ،ضخامت عایقهای ایزوالســیونهای
داخل خودرو بیشتر بوده و صدای کمتری داخل
خودرو میآمــده که حذف میشــود .یعنی در
ابتدا جعبهابزار را برمیدارنــد و بعد عایق موتور
را حذف میکنند و بعــد از آن ضخامت عایقها
را کم میکنند .پس اگــر االن در یک خودروی
 405داخلی بنشــینید با سال  90مقایسه کنید
صدای بیشتری داخل اتاق میشنوید که بهخاطر
همان نبود عایق اســت .درواقع شما نمیتوانید
بگویید که این ماشین ناایمن است .درحالی که
استاندارد ایمنی اصلیاش سرجایش است و آن
حداقلها را رعایت میکند ولــی در هرصورت
کیفیت فدای بحث قیمت میشود .اگر بخواهید
کیفیت را حفــظ کنید و ارتقاء پیــدا کند دیگر
نمیتوانید قیمتگذاری را دستوری کنید .آنرا
باید رها کنند و قطعهساز هم بهطبع قیمتگذاری
که برای خودروساز میکنند ،قیمتش دستوری
تعیین میشــود .وقتی االن این همه مواد گران
شده و وقتی قطعهساز درخواست افزایش قیمت
میکند و خودروســاز میگوید کــه نمیتوانیم
بهخاطر اینکه قیمتمان ثابت اســت ،پس چکار
کنیم؟
درمورد قطعات تقلبــی میتوان گفت که چه
قطعاتی بیشتر شامل این موضوع بیکیفیت و
تقلبی میشوند؟
عمده قطعات کمحجم سنگین .قطعات حجیم
هم روی بحث قاچــاق وجود دارد ولی بیشــتر
قطعات کوچک و با وزن نســبتا باال و ارزش باال
قاچاق میشود.
یعنی مشــابه تقلبی قطعه گرانقیمت بیشــتر
است؟
قاچاقش بیشتر اســت .تاکید میکنم که بحث
تقلبی با بحث قاچاق دو مقوله مجزاست .ممکن
است یک قطعهای قاچاق بشود ولی تقلبی نباشد.
ولی هیچگونه خدمات پساز فروش در قطعهای
که میخرید ،نداشته باشید .بهترین کمپانیهای
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قطعهســازی دنیا هــم یک درصــدی قطعات
بیکیفیت دارند .این نمایندگیها و شبکه توزیع
برای همین پاســخگویی به مشــکالت کیفیت
قطعات خودروهای داخلی یا خارجی است .وقتی
قطعه را قاچاق میکنید از شــمول قانون خارج
میشود درنتیجه اگر قطعهای 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 مصرفکننده
داخلی بهجایی بند نیست.
در بحث تقلبی چطور؟
در بحث تقلبی که بهوفور از چین و هند قطعات
ارزانقیمــت تقلبی وارد میکننــد 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 میشوند ،چونکه از چین
و هند قطعات بیکیفیت تقلبی را میآورند و هیچ
منعی هم وجود ندارد و جایی نیست که بخواهد
جلویش را بگیرد.
هیچ نظارتی وجود ندارد که استانداردسازی
شود که این جنس وارد نشود؟
پیشنهاد کردهایم در گمرکات کشور یک گمرک
را مرجع صنعت خودرو قرار دهند .پیشنهادمان
هم گمرک فــرودگاه پیام بــوده بهخاطر اینکه
نزدیک به خودروسازان است .یا یکی از گمرکات
مثل گمرک شهریار قراردادی با شرکتهای تست
قطعات ببندد .تمام قطعات وارداتی یک تســت
استاندارد بشــود و قطعه بیکیفیت وارد کشور
نشود .در اینصورت خیالمان راحت است که از
مبادی ورودی رسمی قطعه بیکیفیت نمیآید.
آنوقت است که فقط بحث قاچاق و تولیدکنندگان
بدون شناسنامه میمانند .تولیدکنندگان بدون
شناســنامه هم با یک نظارت دقیــق ردیابی و
بازرسی اطالعاتی بهراحتی قابل شناسایی هستند
که تعطیلشان کنند .بحث قاچاق هم االن درحال
حاضر در صحبتهای اکثر مسئوالن کشور هم
هست و اگر انشاءاهلل عزم جدی باشد ،میتوان
جلویش را گرفت و جلوگیری کرد.
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این پیشنهاد درمورد گمرک مورد قبول واقع
شده یا در دست بررسی است یا رد شده؟
در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح کردهایم.
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 هزینهاش را تقبل
کنند و بخشی را هم قطعهســازان تقبل کنند،
اما کارهای جمعی در ایران مقداری بهطول می
انجامد و بهراحتی جواب نمیدهد.
بهنظر میرسد که اطالعرسانی در سطح مطلوبی
نیست که مردم ارزان بودن را فدای اتفاقات بعدی
میکنند .فقط با این توجیه که چارهای نداریم و
جنس ارزان میخریم.
بحث اینجاست کســی که زورش نمیرسد
پول قطعه باکیفیت بپــردازد ،چارهای ندارد.
البته قبول داریم که اطالعرسانی قطعا پایین
است ولی فرض کنید اطالع هم داشته باشد،
وقتی ماشین وسط خیابان مانده است ،چکار
میخواهد بکند؟
بهتر از این اســت که یکباره یک خرج سنگین
روی دست صاحب خودرو بگذارد.
اینها دیگر مربــوط به آموزش و آگاهی اســت.
اما دیگر فقط بحث اطالعرســانی مطرح نیست
و نیازمند یک آموزش عمومی هســتیم که این
قضیه در کشور با خالء روبهرو است.
بهنظر شــما چه کسی موظف اســت که این
اطالعرسانی را انجام دهد؟ خود وزارت صنعت
یا خودروسازان؟
این موضوع یک فرهنــگ اجتماعی میخواهد.
خود خودروســازان متولی هســتند کمااینکه
کموبیش دارنــد کارهایی میکننــد ،هرچند
ناکافی است ولی نقش رسانههای عمومی ،رادیو،
تلویزیون و مطبوعات خیلی پررنگ است .ما گله
اساسی از صداوسیما در نقش اطالعرسانی داریم،
بهخصوص درمورد یکچنین مسائل اجتماعی.
شاهد این هســتیم که نهتنها به اطالعرسانی و
تنویر و روشنگری افکار عمومی کمک نمیکنند،

بلکه اکثرا وقتی کمپینهایی علیه صنعت خودرو
پیش میآید یا اظهارنظرهای غیرمسئوالنه راجع
به قطعهســازی یا خودروســازی پیش میآید
از تریبون ملی اجازه پخــش میدهند و به این
نابهسامانی و وضعیت بلبشــو دامن میزنند .اثر
این در کشور خیلی منفی است و مسلما جای گله
جدی از رسانه ملی و رادیو دارد.
هیچوقت مذاکره یا رایزنی کردهاید؟
مایل نیســتم راجع به این موضوع صحبت کنم
چون یک مسئله سیاسی میشود و من هم زیاد
تمایل ندارم.
بحثی که طی  6 ،5سال گذشته درمورد قطعات
بیکیفیت داشتیم ،بحث تحریمها بود .بعد از
برجام اتفاقی رخ داده؟
برجام بخش زیادی از اموال بلوکهشــده کشور
که دست شرکتها و کشــورهای خارجی بود را
بهصورت قطعه ســاخته شــده وارد کشور کرد.
حسن کار اینجاست که امکان برای قطعهساز و
خودروساز داخلی هم بهوجود آمده و ما همه را
با هم میبینیم .شاید  70درصد حسن و فرصت
بوده ولی  30درصد هم تهدیــد بوده چونکه آن
مطالبات کشور بهصورت قطعه ساخته شده وارد
کشور میشــود 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 میکنم که طرح ساماندهی واردات خودرو
اجرایی شد که بهخوبی انجام شد .قسمتی هم که
موافق نیستیم اینکه چرا مانع واردات خودروهای
باالی  2500سیسی میشــوند ،درحالی که به
تولیدات داخل اصوال لطمهای نمیزند؟ 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 بهجز چند
قلم که میانگین تعرفه قطعات را یکی ،دو درصد
تغییر داده .کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید
 32درصد باشد که قطعهساز بتواند رقابت کند.
درضمن باید به این موضوع هم پرداخت که خود
این اتفاق هم جلوگیری میکند از اینکه قطعات
هندی و چینی و بیکیفیت بهاین راحتی حداقل
از مبادی قانونی وارد کشور نشوند.
امکان داخلیسازی قطعات برای شرکتهایی
که بعد از برجام گشایشی برایشان شده است،
وجود دارد؟ آیا توافقات داخلیسازی شروع
شده است؟
بله ،این توافقات شروع شــده و به هر شکل اگر
قانون رعایت شــود با حداقل  40درصد ساخت
داخل بایــد خودروهای جدید شــروع به تولید
کنند.
این قانون همهجای دنیا وجود دارد؟
مقررات ایران اســت .مقــررات صنعت ،معدن،
تجارت است که با حداقل  40درصد عمق ساخت
داخل خودروهای خارجی میتوانند.
طرفهای خارجی بهراحتــی این موضوع را
پذیرفتهاند؟
بله ،همه امضاء کرده و پذیرفتهاند.
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29دی؛ روز ملی هوای پاک

لطفا خودروهایتان را
پارک کنید
گرچــه سالهاســت
رنــگ آســمان در
روزهای سرد سال در
سعیده علیپور
اغلب کالنشــهرهای
کشــور آبی نیست ،اما
همچنان  29دیمــاه را روز ملی هوای پاک مینامند.
روزی که قرار اســت به تکتک ما یادآوری شــود که
خودمان باید برای بحران هوا کاری کنیم.
سالهاســت که در دنیــا برای جلب توجــه مردم به
موضوعاتی چون حفظ محیطزیست ،روزهای نمادین
مشخص میشــود .در اینمیان از روز هوای پاک در
دنیا با نامهای مختلفی چــون؛ روز بدون خودرو ،روز
بدون دود و ...یاد و اقدامات خاصــی در این روز برای
آگاهی مردم انجام میشود.در ایران بحران آلودگی هوا
چند دههای است که گریبان تهران و شهرهای تبریز،
مشهد ،اراک ،اصفهان ،شــیراز و اهواز را گرفته است و
از سال  ۱۳۷۴مسئوالن ستاد اجرایی کاهش آلودگی
هوا را بر آن داشت تا بهمنظور ایجاد حساسیت در بین
اقشار مختلف جامعه ،روز  ۲۹دیماه را بهعنوان روز ملی
هوای پاک نامگذاری کنند.اما واقعیت این است که تنها
نامگذاری ،باری را از ناپاکی هوا نمیکاهد و شاهکلیدی
اساسیتر ،مشارکت مردمی و افزایش حساسیتها 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 دالیل 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
لونقل عمومی و خصوصی بیش از
این آمار وسایل حم 
 70درصد در آلودگی هوای تهران دخیل هستند .این
درحالی است که این سهم در کشورهای توسعهیافته
که توانســتهاند تا حد زیادی آلودگیهای مربوط به
محیط را کنترل کنند به کمتر از  20درصد میرسد.
عواملــی مانند کیفیــت خودروها و بنزیــن درکنار
توسعهنیافتگی حملونقل عمومی و نبود فیلتر دوده
در خودروها ازجمله عوامل موثــر در وضعیت کنونی
آلودگی هوا اســت که روزبهروز به شــدت آن افزوده
میشــود ،اما در کنار همه این عوامل که مردم در آن
نقشی ندارند میتوان به استفاده بیحدوحصر از خودرو
شخصی حتی در مسیرهای کوتاه اشاره کرد .درحالی
که بسیاری از ما از میزان آلودگی هوای شهرهایمان رنج
میبریم و ابراز نارضایتی میکنیم ،حاضر نیستیم حتی
یک روز خودروی خود را در پارکینگ منزل پارک کنیم
ل و نقل عمومی یا حتی دوچرخه
و پیاده یا با وسایل حم 
به مقاصد حتی نهچندان دور خود برویم.
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استفاده کمتر از خودرو شخصی

برابر آمار منتشره ازسوی بانک جهانی در دوم جوالی
 ،٢٠١٣متوسط غلظت ذرات معلق در مناطق شهری
(ذرات در اندازه  ١٠میکرومتر) در ایران در سال ٢٠١٠
حدود  ۵۶میکروگرم در متر مکعب بوده اســت؛ این
درحالی است که در این ســال متوسط غلظت ذرات
معلق در مناطق شــهری در  ٢٨کشور عضو اتحادیه
اروپا تنها  ١٨,٣٦میکروگــرم 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
 ٢٠١٠در ایران با جمعیتی حدود  ۷۵,۱میلیون نفر،
حدود  ۳۰۸لیتر بوده است ،اما متوسط سرانه مصرف
بنزین ،در مجموع  ٢٨کشــور عضــو اتحادیه اروپا با
جمعیتی حدود  ٥٠٧میلیون نفــر ،حدود  ٢٤٧لیتر
بوده است .یعنی سرانه مصرف بنزین هر فرد در ایران
 ۶۱لیتر بیشتر است از سرانه مصرف بنزین هر فرد در
کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
این آمــار وقتی معنی پیدا میکند که توجه داشــته
باشیم در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با جمعیتی
حدود  ٥٠٧میلیون نفر در ســال  ،٢٠١٠بهازای هر
هزار نفر تعداد  ٥١٧وسیله نقلیه موتوری وجود داشته
که از این مقدار  ٤٤٠دستگاه آن خودرو سواری بوده
اســت ،اما در این ســال ،در ایران با جمعیتی حدود
 ۷۵,۱میلیون نفر ،بهازای هر هزار نفر تنها تعداد ۱۲۸
وسیله نقلیه موتوری وجود داشته که از این تعداد ۱۱۳
دستگاه آن خودرو سواری بوده است.
یعنی بهرغم اینکه تعداد وســایل نقلیــه موتوری و
خودرو شخصی بهازای هر هزار نفر در کشورهای عضو
اتحادیه اروپا تقریبا  ۴برابر 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 محیطزیســت
آمریکا میزان استاندارد مصرف سوخت برای خودروها
را تا سال  ٢٠١٦معادل  ٣٥,٥مایل بر گالن ( ٥.١لیتر
در هر کیلومتر) تعیین کرده و خودروها میبایســت
تا ســال  ٢٠١٦به این میانگین مصرف دست یابند و
این درحالیست که اروپا اســتانداری مشابه را برای
خودروهای خود وضع کرده اما سال رسیدن به آنرا
ســال  ٢٠١٥تعیین کرده اســت و این نشاندهنده
برتری نسبی اروپا در کاهش مصرف سوخت و بهتبع
آن انتشار آالیندهها است.
فراگیری فرهنگ دوچرخهسواری

اما در کنار جریمهها و استانداردهای سفتوسخت و
افزایش قیمت ،آلترناتیوهای جذابی هم وجود دارد که

اغلب ساکنان کشورهای توسعهیافته را از پارک کردن
اتومبیلهایشان در منزل و تنها استفاده آخر هفته از
اتومبیلهای آخرین سیســتم گرانقیمتشان راضی
نگه میدارد .نگاهی به خیابانهای پر از دوچرخهسوار
ضوطویل و سنگفرش پر از عابران
و پیادهروهای عری 
پیاده و وســایل پرتردد و پررونق حملونقل عمومی
چون مترو ،قطار ،تراموا و اتوبوس نشــان میدهد که
میتوان درکنار این ممنوعیتها ،بستههای تشویقی
نیز قرار داد تا شهروندان را به موارد جایگزین خودرو
شخصی ترغیب کند.
نگاهی به تجربیات اخیر کشــورهای توســعهیافته و
رونق دوچرخه در این کشــورها نشــان میدهد که
پارک کردن خودرو در پارکینک تا چهمیزان میتواند
نشاطآور باشد .برای مثال در آمریکا مردم از دوچرخه
برای سالمتی و داشتن تناسب اندام استفاده میکنند
چون دوچرخهسواری باعث سوزاندن  ۶۰۰کالری در
هر ساعت میشود.
امــا در برخــی از کشــورها اســتفاده از دوچرخه
بســیار جــدی اســت .در دانمــارک  ۱۸درصــد
ســفرهای درونشــهری با دوچرخه انجام میشود.

دوچرخهسواری عموما بهعنوان یک وسیله سالمتر،
ارزانتر و ســازگار با محیطزیســت و نیز سریعترین
توآمد در اطراف شهر نسبت به ماشین
وسیله برای رف 
یا هر وســیله نقلیه عمومی دیگری شناخته میشود.
در کپنهاگ پایتخت دانمارک  ۳۷درصد از شهروندان
بهطور روزانه دوچرخهسواری میکنند .شهردار محلی
نیز به توریستها دوچرخه رایگان میدهد.
اما هلند باعنــوان پایتخت دوچرخهســواری جهان
نام گرفته ،بهطوری که  99درصد مردم این کشــور
دوچرخه سوار میشوند .در هلند  ۲۷درصد سفرهای
شــهری و  ۲۵درصد رفتوآمدها به محل کار توسط
دوچرخه صورت میگیرد .در آمستردام پایتخت هلند
 ۴۰۰کیلومتر خطوط دوچرخهســواری وجود دارد و
نیز ۴۰درصد راههای رفتوآمد به دوچرخه اختصاص
داده شده است.
در چین  38درصد شــهروندان از دوچرخه بهعنوان
لونقل استفاده میکنند .این درحالی است
وسیله حم 
که نیمی از بلژیکیها دوچرخهسوار هستند .در بلژیک
 8درصد رفتوآمدها با دوچرخه صــورت میگیرد.
برای مردم بلژیک دوچرخهســواری یک ورزش ملی

محسوب میشود و راجع به آن بسیار جدی و حساس
هستند .یک بلژیکی اصیل بهطور حتم یک دوچرخه
گرانقیمت 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 اتومبیلها
دوچرخهسواری میکند.
بیشتر از  60درصد سوئیسیها دوچرخهسوار هستند.
در ســوئیس  5درصد سفرهای شــهری و ۱۰درصد
توآمدها بــه محل کار بهوســیله دوچرخه انجام
رف 
میشود .در این کشور دوچرخهسواری بیش از آنکه
یک فعالیت باشــد یک روش ســالم برای لذت بردن
از طبیعت و خوشآمدگویی به مردم محلی اســت.
حتی در سوئیس کمپین حمایت از کارمندانی که با
توآمد میکنند ،تشکیل
دوچرخه به محل کار خود رف 
شده است.
بیشتر از  56درصد ژاپنیها دوچرخهسواری میکنند.
توآمدها به محل کار با دوچرخه
در ژاپن ۱۵درصد رف 
صورت میگیرد .در سالهای اخیر بیش از  ۱۰میلیون
دوچرخه در سال فروخته شده است .تعداد زیادی از
مردم ،از دوچرخه برای رسیدن به ایستگاههای مترو

و قطار اســتفاده میکنند .امروزه بیشتر مردم ژاپن
بهدالیل داشــتن ســامتی و جلوگیری از ترافیک
شهری و قطارهای شلوغ شهری از دوچرخه استفاده
میکنند.
بیشتر از  60درصد مردمان فنالند نیز دوچرخهسوار
توآمدهای درونشهری
هستند .در فنالند  ۹درصد رف 
بهوســیله دوچرخه صورت میگیــرد .فنالندیها
بدون توجه به جایگاه اجتماعی یا ســن هردو قشــر
کودک و بزرگسال بهعنوان توریست ،زنان خانهدار،
بازنشستگان و کودکان دوچرخهسواری میکنند.
 63درصد ســوئدیها دوچرخهســواری میکنند.
دوچرخه در بین خانوادههای ســوئدی یک وســیله
ضروری زندگی است ،حتی در بین برخی از خانوادهها
داشتن دوچرخه مهمتر از داشتن یک تلویزیون است.
در آلمان حدود ۹درصد سفرهای شهری با دوچرخه
صورت میگیرد و میانگین مســافت طیشــده در
طول یک روز برای هر فرد در روز ۹کیلومتر اســت.
دوچرخهســواری در فرهنــگ آلمانیهــا ،ســنتی
نهادینه شــده اســت و کمتر آلمانیای هست که با
دوچرخهسواری بزرگ نشده باشد.
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رکوردداران

معرفیرکورددارانخودروییگینس
بوغریب فراوانی وجود دارد .بخشــی از این
در کتاب رکوردهای گینس ،چیزهای عجی 
بوغریبها هم مربوط به دنیای خودرو میشود که به بخشی از آنها در این دو صفحه
عجی 
اشاره شده است.
سریعترینخودرو

ارزانترین خودرو با استاندارد اروپا

شاید این ســوال ذهن خیلی از عالقهمندان خودرو را با خود درگیر کرده باشد که کدام
لونقل دنیا محسوب میشود؟
خودرو بهصورت رسمی ،سریعترین وسیل ه استاندارد حم 
بوگاتی ویرونسوپراسپرت با سرعت ۴۳۱کیلومتر بر ساعت رکورددار سریعترین خودرو در
کتاب رکوردهای گینس است .هرچند هنسی ونوم یکبار توانست این رکورد را بشکند؛
توبرگشت تکرار کند ،مورد
اما چون براساس قانون گینس نتوانســت آنرا در مسیر رف 
قبول واقع نشد.
آهستهترینخودرو

ممکن است در چین و هندوستان خودروهایی با قیمت  ۳هزار دالر هم ساخته شوند؛ اما
مدل جدید داچیا ساندرو به قیمت ۷هزار دالر قابل خرید است .این خودروی ساخت رومانی
پیشران ه یک لیتری ۷۵اسب بخار بههمراه دارد که ظرف ۱۴ثانیهبهسرعت ۱۰۰کیلومتر بر
ساعتمیرسدومیانگینمصرفسوختآن ۴.۳لیتردر ۱۰۰کیلومتراست.البتهنسخه۱۰
هزاردالریساندروباآپشنهایکاملدر ۱۱ثانیهبهسرعت ۱۰۰کیلومتربر ساعتمیرسد.
کوچکترین خودروی تاریخ

مدل  P50که در برنام ه تاپگیر هم مورد توجه جرمی کالرکسون قرار گرفت ،همچنان
ی که فقط یک نفر در آن جا
کوچکترین خودروی بنزینی دنیا محسوب میشود؛ درحال 
میشود و حتی دنده عقب ندارد .پیشــرانه  ۵۰سیسی آن ساخت ( DKWیکی از چهار
شرکتی که بعدا آئودی را تشکیل دادند) است و ۴.۲اسب بخار قدرت دارد که نهایت سرعت
 ۶۰کیلومتر بر ساعت را فراهم میکند .بین سالهای  ۱۹۶۲تا  ۱۹۶۵حدود  ۴۷دستگاه
 P50ساخته شد که در آن زمان ۲۵۰دالر قیمت داشت؛ اما یک نمون ه کامال دستنخورده
از این خودرو در سال ۲۰۱۳توسط حراجی RMبهقیمت ۱۲۰هزار دالر فروخته شد.
بزرگترین خودروی استاندارد

گرچه عالقهمندان 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 ۲۱ثانیه طول میکشد تا به سرعت ۱۰۰کیلومتر بر ساعت برسد .حتی در میان
خودروهای چینی نمیتوان رقیبی برای کند بودن این خودرو یافت؛ چراکه پیشران ه دیزلی
 ۱۲۰اسب بخار آن ،توان الزم برای شتابی بهتر از این را نمیتواند فراهم کند .مصرف سوخت
این مدل ۶تا ۷.۵لیتر در ۱۰۰کیلومتر است.
گرانترین خودروی تاریخ

برای کلکسیونرهای بزرگ ،قیمت  ۲.۵میلیون دالری شیرون اهمیت چندانی ندارد؛
چراکه آنها برای مدلهای کالسیک بهراحتی بیش از  ۱۰میلیون دالر هزینه میکنند.
ی که اکنون گرانترین خودروی صفــر کیلومتر دنیا که بهراحتی تحویل فوری
درحال 
قابل خرید باشــد ،رولزرویس فانتوم بهقیمت  ۴۵۵هزار دالر است؛ فراری 250GTO
مدل  ۱۹۶۳در سال  ۲۰۱۴با پرداخت  ۳۸میلیون و  ۱۱۵هزار دالر ،رسما گرانترین
خودروی تاریخ لقب گرفت.
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ی خودروها ،سعی در ساخت لیموزینهای بزرگ دارند،
تیونرهای زیادی با کشیدن شاس 
اما فقط مرسدس بنز است که با کمک برند معروفش ،توانسته است پولمن ()Pullman
را بهطول  ۶.۵متر بسازد .این محصول ساخت میباخ ،بیش از  ۵۰۰هزار دالر قیمت دارد و
ی که قیمت یک میباخ S600استاندارد در
فقط بهصورت سفارشی ساخته میشود ،درحال 
حدود  ۲۰۰هزار دالر است.
نقلیهتاریخ
پرفروشترینوسیل ه 

فولکس بیتل ( Beetleسوسک) که در ایران با نام فولکس قورباغهای معروف شده است،

سبکترین خودروی استاندارد دنیا

بدون تغییر خاص در بدنه و فرم چراغها بین سالهای ۱۹۳۸تا ۲۰۰۳بهتعداد بیش از۲۱.۵
میلیون دستگاه تولید شد تا پرفروشترین خودروی دنیا باشد .از سویی دیگر تویوتا کروال که
با نسخههای مختلف از ۱۹۶۶تاکنون در بازار جهانی حضور دارد نیز با آمار فروش نزدیک به
 ۴۰میلیون دستگاه ،پرفروشترین مدل تاریخ خودروسازی جهان است.

البتهخریدیکبوگاتیمدرنبسیارگرانتماممیشودوحتیباداشتنمنابعمالیکافیهم
باید در صف انتظار صبر کرد؛ اما میتوان خودرویی خرید که نسبت قدرت به وزن آن ،حتی
از بوگاتی شیرون هم بهتر باشد و در شتابگیری سوپراسپرتهای میلیون دالری را پشت
سر بگذارد .نسخ ه پایه از مدل اتم ساخت شرکت خودروسازی آریل ( )Ariel Motorدر
انگلستان ،فقط ۴۶۵کیلوگرم وزن دارد و در نسخ ه ۸سیلندر ،با وزن ۵۵۰کیلوگرم بیش از
 ۵۰۰اسب بخار قدرت در اختیار راننده میگذارد .برای این مدل شتاب صفر تا ۱۰۰کیلومتر
بر ساعت  ۲.۳ثانیه و نهایت سرعت  ۲۵۰کیلومتر بر ساعت ثبت شده که آنرا تبدیل به
پرشتابترین خودروی استاندارد دنیا نیز کرده است .رکورد این خودرو در پیست تاپگیر
هم باالتر از بوگاتی ویرون سوپر اسپرت بود تا اینکه توسط پاگانی هوایرا شکسته شد .اکنون
قیمت نسخ ه استاندارد آریل اتم با پیشران ه ۳۵۰اسب بخار و شتاب صفر تا ۱۰۰کیلومتر بر
ساعت ۲.۷ثانیه ،حدود ۴۶هزار دالر است.
سریعترینخودروی مسابقهای

کممصرفترینخودروی ۴سرنشینبنزینیدنیا

در ماه می ســال  ،2016مت هاگان با خودروی خود به اســم « »Funny carتوانست
بهسرعت 540.04کیلومتر بر ساعت در مسافت 402.3متر دست یابد.
هرچند در ابتدای این مطلب ون پژو را تحقیر کردیم ،حاال باید به 208جدید احترام بگذاریم.
ممکن است خودروهای برقی و هیبریدی مثل پریوس پرایم یا بیامو i3با قیمتهای نسبتا
باال و بهکمک موتورهای الکتریکی مصرف کمی داشته باشند؛ اما نسخ ه ۱.۶لیتریBlue
 HDبا میانگین مصرف ســوخت  ۲.۵لیتر در  ۱۰۰کیلومتر عالی عمل کرده است .با این
پیشرانه 208 ،ظرف  ۱۱ثانیه بهســرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت میرسد و  ۲۱هزار دالر
قیمت دارد.

نخستینتاکسیخودران

پرمصرفترین خودروی امروزی

درحالی که هنوز شرکتهای بزرگی در دنیا بر تکنولوژی خودروهای خودران کار میکنند،
لونقل
شرکتی به نام nuTonomyاولین سری تاکسیهای خودران خود را در ناوگان حم 
سنگاپور عرضه کرده است .در سال ،2016این پروژه آزمایشی راهاندازی شد و تنها شامل6
دستگاهی است که قادر به حرکت تا شعاع 6.5کیلومتری هستند.
طوالنیترین خودروی دنیا

این خودرو که « »Dream Americanنام دارد ،با 30.5متر طول رکورددار طوالنیترین
خودروی دنیاست که  26چرخ 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.
المبورگینی آونتادور رودستر با میانگین مصرف سوخت  ۱۶.۵لیتر در  ۱۰۰کیلومتر،
پرمصرفترین خودروی دنیا است که هنوز تولید میشود .این سوپراسپرت بههنگام
استفاده در ترافیک شهری تا  ۲۱لیتر در  ۱۰۰کیلومتر هم بنزین دود میکند و چنانچه
در اتوبان یا پیست با سرعتی بیش از  ۲۰۰کیلومتر بر ساعت رانده شود ،مصرف سوخت
 ۳۰لیتر در  ۱۰۰کیلومتر هم برای آن عادی خواهد بود .پیشران ه این هیوال ۱۲ ،سیلندر
 ۶.۵لیتری بهقدرت  ۷۳۰اسب بخار و شــتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت آن۲.۹ ،
ثانیه است.

بوغریبدنیا
سریعترینخودرویعجی 

 Modena 360 Ferrariکه درواقع یک لیموزین عجیب اســت 7 ،متر طول دارد و با
اینحال میتواند بهسرعت 267کیلومتر در ساعت دست یابد.
سریعترین خودرویتختخوابی

باالخره این رویا که در تختخواب رانندگی کنیم با این خودرو بهواقعیت میپیوندد .این
تختخواب که روی آن موتور یک فورد موستانگ GTسوار شده درحال حاضر سریعترین
تختخواب دنیاست که میتواند بهسرعت 135کیلومتر در ساعت برسد.
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بهترینها

اثربخشی کارتیمی
در جنرال کب پارس
شــرکت جنــرال کب
پــارس تولیدکننــده
موتور فــن خودروهای
حامد نورافشار
خانواده پراید ،پژو 405
مدیر تولید شرکت جنرال
 ،پــژو  206و وانت کارا
کب پارس
اســت؛ همچنین سایر
محصوالت این شرکت
شــامل :زنجیر  ، oil pumpموتور برف پاککن عقب
پراید ،پروانه فن  206 ، 405و پراید است .میانگین فراوانی
تولیددرسالگذشتهحدود 2000دستگاهبودکهبااهتمام
به کار گروهی و مشارکتی پرسنل و مدیران شرکت جنرال
کب پارس از اوایل سال 96تیراژ تولید طی سه مرحله از
 2000دستگاه به  4100دستگاه رسید ،برنامه آتی این
شرکت نیز تا پایان سال  ، 96تیراژ  4350دستگاه در روز
است که نویدبخش روزهای روشنی خواهد بود ،همچنین
رکورد تولید و فروش ســال  95در  96/09/09شکسته
شد که در جای خود رخداد ارزشمندی است .اما آنچه در
این میان از اهمیت بهسزایی برخوردار است نحوه افزایش
تولید و مدیریت زنجیرهوار از تامین تا فروش است که اهم
فعالیتهای صورتگرفته به شرح ذیل تشریح میشود:
سازماندهی ساختار شرکت ،حذف الیه معاونت و ایجاد
مدیریتهــای بازاریابی و فروش ،مهندســی و تولید در
سازمان.
ایجاد واحد برنامهریزی 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 اتالفها یا همان موداهای خط تولید و
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تعریف پروژههای کوتاهمدت و میانمدت.
راهاندازی خط سوم تولید موتور.
برگزاری جلســات روزانه با محوریت تولیــد و فروش و
پیگیریمکررمصوباتتاحصولنتیجه.
تغییر نگرش در استخدام نیروها و جذب نیروهای با انگیزه
ومستعد.
تقویت واحد نگهــداری و تعمیرات و افزایــش زمان در
دسترس تجهیزات تولیدی.
افزایــش داخلیســازی قطعــات یدکی تجهیــزات و
ماشینآالت بهجای خرید از خارج و کاهش زمان توقفات.
افزایش شیفتهای تولید تا سه شیفت کاری.
کاهش چشمگیر ضایعات حین تولید با همکاری واحد
کیفیت از 2درصد به کمتر از 0.8درصد.
افزایش بهرهوری دستگاهها و بهبود شاخص. OEE
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
یکسال گذشته زمینهســاز پروژههای 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.
بهجرئت میتوان گفت حضور مســتمر مدیریت ارشد
شرکت و مدیران و سرپرستان تولید و حل مسئله در لحظه
و تحلیل ریشهای مسائل و مشکالت یکی از نقاط قوت
شرکتجنرالکباست؛همچنینحفظچابکیواستفاده
از حداقل نیروی ستادی الزم یکی از استراتژیکهای این
سازمان در تمام واحدها بوده است و تالش میشود این
رویکرد همچنان بهبود یابد.

شماره  05بهمن 43 1396

آیا میدانید که؟

توفنهای نگهداری از خودرو
فو 
خودروی دست دوم استفاده میکنید و نمیدانید صاحب قبلی خودرو چند وقت
پیش الستیکهای آنرا عوض کرده بوده ،توصیه میکنیم چهار حلقه الستیک نو
بخرید .شاید آج الستیک مناسب بهنظر برسد ،اما خود الستیک بهمرور زمان فاسد
خواهد شد .صدمات تدریجی با چشــم قابل رؤیت نیست ،اما ترکهای بسیار ریز
موجب ازبینرفتن استحکام الستیکها میشود و از کارایی آنها میکاهد .آسیب
الستیک از محل اتصال به آج موجب ریخته شدن آجها میشود و الستیک بهتدریج
صاف و لغزنده خواهد شد.
جدی نگرفتن نقایصی که ازسوی خودروساز اعالم میشود

عوض نکردن بهموقع مایعات خودرو

شاید فکر کنید بنزین مهمترین مایع مورد نیاز خودروی شماست ،درحالی که سایر
مایعات مورد نیاز خودرو بهاندازه بنزین اهمیت زیادی دارند .درست است که بدون
سوخت ،خودرو راه نمیرود؛ اما مایعات دیگر خودرو نیز وظیفه سنگینی بهعهده
دارند که بهعقیده عدهای از کارشناســان مهمتر از سوخت گرانقیمتی است که
خودرو از آن تغذیه میشود.
روغن موتور ،روغن ترمز و مایع خنککننده ازجمله مایعات حیاتی خودروست.
اگر قطعات متحرک موتور بهعلت نبود روغن کافی خشک شوند ،به موتور آسیب
جدی وارد خواهد شد .روغن ترمز کمک میکند فشار بین قطعات سیستم ترمز
تنظیم شــود .مایع خنککننده نیز اجازه نمیدهد قطعات خودرو بیشاز اندازه
داغ شوند یا یخ بزنند .کاهش سطح هر یک از این مایعات ،خطرناک و مشکلساز
اســت .پساز تعویض مایعات خودرو دقت کنید تکتــک آنها را مجدد پر کرده
باشید .ایدهآل این است که اگر برای تعویض مایعات خودرو به مکانیکی مراجعه
میکنیــد ،خودتان نیز در زمان تحویــل خودرو یکبار دیگر ســطح مایعات را
کنترل کنید.

گاهی اتفاق میافتد کمپانی سازنده خودرو متوجه یک اشکال فنی جدی میشود
و بهمنظور تأمین ایمنی خودرو و سرنشینان آن با صاحبان خودرو تماس میگیرد
تا هرچه سریعتر نســبت به رفع آن عیب اقدام شــود .انفجار الستیک یا شتاب
خودبهخودی پدال گاز ازجمله اشکاالتی اســت که میتواند فاجعهآفرین باشد.
اینگونه اشکاالت جدی بهطور معمول خبرساز میشوند .چنانچه درحال حاضر
از خودروی دست دوم استفاده میکنید ،میتوانید با ارائه شماره شناسایی خودرو
به مراکز نمایندگی ،از آنها بخواهید بررســی کنند آیا خودروی شما در زمانی که
دراختیار صاحب قبلی بوده از اینقبیل تماسها دریافت کرده اســت یا خیر .اگر
برای تعمیرات فنی مهم به نمایندگی مراجعه میکنید ،توصیه میشود مدارک را
نزد خود نگه دارید تا اگر در آینده شرکت سازنده مسئولیت آن نقص بهخصوص را
بهعهده گرفت ،بتوانید هزینههایی را که بابت آن پرداخت کرده بودید ،پس بگیرید.
هرچند بهندرت این اتفاق میافتد و بهتر اســت امیدوار نباشید کمپانی سازنده
مخارج تعمیرات را بهشما بازگرداند.

شلختهکاری در سرویس ترمز

عوض نکردن الستیکهای صاف

خیلیها فکر میکنند تا الستیکها پنچر نشوند ،میتوانند از آنها کار بکشند .غافل
از اینکه الستیکهای صاف نیز به تعویض نیاز دارند .همانطور که خود شما نیاز
دارید هنگام پیادهروی از کفش مناسب استفاده کنید ،خودروی شما نیز نیازمند
الستیکهای مناسب است تا سطح تماس آن با جاده بهگونهای نباشد که در برف و
باران موجب لغزندگی شود .دقت کنید عمر مفید الستیکهایی که درحال حاضر
استفاده میکنید چقدر است و چند وقت از زمان خرید و نصب آنها میگذرد .اگر از
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سرویس ترمز بهظاهر ساده بهنظر میرسد ،اما این کار ریزهکاریهایی دارد که در
عین سادگی انجام صحیح آنرا دشوار میکند .از اینرو ،مکانیکهای تازهکار در
بیشتر موارد ترجیح میدهند یک سرویسکار ماهر برای انجام این کار استخدام
کنند ،زیرا باتوجه به اهمیــت ترمز حین رانندگی فقط یــک خطای کوچک در
ســرویس ترمز میتواند فاجعهآفرین باشد .بهزبان ساده ،اســاس عملکرد ترمز
اصطکاک است .وقتی پای خود را روی پدال ترمز فشار میدهید ،فشار هیدرولیک
در سیستم به کالیپر و لنتهای ترمز وارد میشود و بر اثر ایجاد اصطکاک ،سرعت
خودرو کاهش مییابد.
ایجاد اصطکاک به کارکرد صحیح تعداد زیادی قطعه متحرک بســتگی دارد که
عملکرد صحیح آنها به روانســازی این قطعات وابسته است .دقت کنید روغن به
دیگر قسمتهای مجاور ترمز نشت نکند .انجام این کار دقت باالیی میطلبد ،زیرا
اگر روغن به سطح اصطکاک لنتها یا روتورهای ترمز راه پیدا کند ،عملکرد ترمز
خودرو مختل خواهد شد.
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شریف  -چهره
 .8از مولفه هــای فیزیکی خــودرو  -از کشــورهای آمریــکای جنوبی -
دستگاهی برای پخش یا دریافت امواج الکترومغناطیسی
 .9بزرگترین تشکیالت هواپیماسازی روسیه است
 .10بافشار آن حرکت ماشین کندمیشــودوبازمیماند  -از معروف ترین
مدلهای میتسوبیشی  -درختی است که در جنگلهای ایران یافت میشود
و در نجاری به کار رود
 .11مروارید  -دریچة کوچکی است در دستگاه کاربوراتور در جلوی لولة
هوا  -تک!
 .12از مدلهای شهری و محبوب تویوتا  -از آپشن های خودرو
 .13لوکس  -نصف خروار
 .14زیبا  -ضمیر منفصل مفرد غایب  -حلقة چدنی که پیســتون را روی
سیلندر نگه می دارد
 .15صریح  -فرمان خودرو  -از مدلهای نیسان

راز صنعت از این شماره با برگزاری
مسابقه پیامکی  به قید قرعه به شما
خواننده محترم جوایزی اهدا می کند.
شما می توانید پس از پیدا کردن
حروفی که در خانههای  بنفش جدول
وجود دارد و با درهم آمیختن آن به
رمز جدول برسیدو  با پیامک زدن آن
به شماره    300072160در مسابقه
پیامکی راز صنعت  شرکت کنید.
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بهترینها

بهترین خودروهای لوکس سال 2017

رقابت مرسدس ،بنتلی و رولزرویس
مرسدس بنز آ ام گ  ۶۵اس

این مدل پرچمدار خودروهای کانورتیبل مرسدس بنز بوده و قدرتمندترین مدل اس
کالس محسوب میشود .درون کابین بزرگ این خودروی چهار سرنشین انواع امکانات
قوبرق
و تجهیزات ممکن قرار دارد و سقف آن نیز از جنس پارچه 3الیه جمعشونده پر رز 
است .امکانات این خودرو بهحدی است که تقریبا تمامی منتقدان و متخصصان را راضی
نگه داشته است .آخرین نسخه این خودرو از یک موتور  ۱۲سیلندر دو توربو برخوردار
است که میتواند نیرویی معادل  ۶۳۰اسب بخار و گشتاوری در حدود هزار نیوتنمتر
تولید کند .مدل  ۲۰۱۷این خودرو با قیمت پایه  ۲۵۰هزار دالر در دسترس است.

بنتلی بنتایاگا

این خودرو بهعنوان سریعترین و لوکسترین شاسیبلند دنیا شناخته میشود .درون
کابین بنتایاگا از چوبهای واقعی و پرداختهشده با دست ،تریم فلزی و پوشش چرمی
مجلل استفاده شده است .این اتومبیل سوپرلوکس از یک موتور  ۱۲سیلندر  ۶لیتری
توربوشارژ برخوردار است که میتواند با اتصال به گیربکس  ۸سرعته اتوماتیک قدرت
 ۶۰۰اسب بخار و گشتاور  ۹۰۰نیوتنمتر را تولید کند .این خودرو بهعنوان گرانترین
شاسیبلند جهان شناخته میشود و مدل پایه آن  ۲۳۰هزار دالر قیمت دارد.

کمپانی لوکسســاز رولزرویس در طراحی و تولید کابین این خودرو ســنگ تمام
گذاشته و داون را به امکانات فوقالعادهای مثل سیستم صوتی خانگی ،سقف متحرک،
کنترلکنندههای مرکزیِ  infotainmentو آی درایو بی ام و مجهز کرده است .در زیر
کاپوت کشیده این خودرو یک موتور ۱۲سیلندر ۶.۶لیتری قرار دارد که میتواند قدرت
 ۵۶۳اسب بخار و گشتاور نزدیک به  ۷۸۰نیوتنمتر تولید کند .این خودروی کانورتیبل
با قیمتی در حدود  ۳۴۰هزار دالر در دسترس است.
رولزرویس ویث

این خودروی دو درب چهار سرنشینه با قیمت پایه  ۳۰۰هزار دالر قابل خریداری است.
ریث به یک موتور  ۱۲سیلندر و  ۶.۶لیتری توربوشارژ مجهز است که میتواند قدرت
 ۶۲۴اسب بخاری بههمراه گشتاور ۸۰۰نیوتنمتری را تولید کند .این خودرو به سیستم
انتقال نیروی ۸سرعته ساخت  ZFمجهز است .این گیربکس از فناوری جیپیاس برای
عبورومرور در جادهها اســتفاده کرده و به اینترتیب براساس مشاهدات و نقشههای
ماهوارهای در هر لحظه دنده مناسب را انتخاب میکند .این خودرو از ظاهری شدیدا
کالسیک برخوردار است و جلوپنجره خاص رولزرویس نیز در آن بهچشم میخورد.
سیستم صوتی حرفهای ،تزئینات داخلی و ترکیبی لوکس و کالسیک ،پنلهای داخلی
چوبی و حتی سیستم نمایشدهنده اطالعات روی شیشــه تعداد اندکی از امکانات
بینظیر این خودرو است.
آستون مارتین رپید اس

این خودرو از طراحی منحصربهفرد و خاصی برخودار است .این سدان چهار درب بیشتر
شبیه خودروهایی است که در فیلمهای جیمز باند نمایش داده میشوند ،است .عالوه بر
تجهیز این مدل آستون مارتین رپید به انواع امکانات و تجهیزات بهروز در درون کابین
آن از چوب و فیبر کربن و پوششهای چرمی نیز استفاده شده است .بارزترین ویژگی
ظاهری این خودرو جلوپنجره بزرگ آن است ،اما شکافهای روی بدنه ،دیفیوزر عقب،
آینههای بیرونی جدید و چراغهای عقب فیبر کربنی نیز از دیگر ویژگیهای ظاهری این
خودروی لوکس اسپرت است .موتور  ۱۲سیلندر و  ۶لیتری این خودرو میتواند قدرت
 ۵۵۰اسب بخار و گشتاور  ۶۲۰نیوتنمتر را تولید کند .درحال حاضر قیمت این خودرو
بازهای بین  ۲۰۰تا  ۲۲۰هزار دالر است.
بنتلی مولسان

مرسدس بنز اس  ۶۰۰میباخ

این بنز  ۶.۵متری فوق لوکس و دوستداشــتنی با طراحی بدنه طویل خود میتواند
حسابی شما را تحت تاثیر قرار دهد .گفته میشود مرسدس بنز اس  ۶۰۰میباخ اکثرا
برای جابهجایی رؤسای جمهور ،رهبران ،افراد مشهور و قدرتمند کشورها بهصورت وی
آی پی طراحی شده است .درون کابین بسیار بزرگ این خودرو انوا عواقسام تکنولوژی و
امکانات بهچشم میخورد .از جمله این امکانات میتوان به یک سیستم صوتی فوقالعاده،
صندلیهای ماساژور چرمی و حتی قابلیت چرخش  ۱۸۰درجه صندلیها اشاره کرد.
موتور توربوشارژ دوقلوی ۱۲سیلندر و ۶لیتری این خودرو سنگین توانایی تولید قدرت
 ۵۲۳اسب بخار و گشتاور  ۸۳۰نیوتنمتر را دارد .قیمت حدودی این خودرو نیز ۵۵۰
هزار دالر عنوان شده است.
رولزرویس داون

این خودرو بهیاد مدل سیلور داون به این اسم نامگذاری شده است .نمای سیال و بسیار
یکدست داون واقعا چشمنواز بوده و تناسب طراحی بدنه را به رخ مخاطب میکشد.
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این خودرو پرچمدار خودروهای سوپرلوکس بنتلی اســت و همانطور که میدانید
خودروهای ســوپرلوکس عالوه بر موتور قوی و قدرت باال از تکنولوژیها و امکانات
بهروز فراوانی نیز برخوردارند .بنتلی مدعی اســت که برای تولید هر دســتگاه از این
خودرو  ۴۰۰ساعت زمان احتیاج بوده و دقت و ظرافت باالیی در تولید آن بهکار میرود.
صحت این ادعا را میتوان از کابین استثنایی آن فهمید .درون اتاقک این خودرو عالوه
بر وجود انوا عواقسام تکنولوژیها ،امکانات فوقالعاده نیز بهچشم میخورد .موتور دوقلو
توربوشارژ ۶.۷۵لیتری مولسان میتواند قدرت ۵۳۰اسب بخاری بههمراه گشتاور۱۱۵۰
نیوتنمتری تولید کرده و درنهایت به سرعت  ۳۰۶کیلومتر بر ساعت برسد .این خودرو
با قیمتی بیش از  ۳۰۰هزار دالر بهفروش میرسد.

راز صـنـعـت

پــرونــده
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