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سرمقالهراز صـنـعـت

درحال حاضر صنعت 
خودرو در ایران بعداز 
صنعت نفــت دومین 
صنعــت از نظر نقش 
اقتصادی در کشــور 

تلقی می شود.
تاریخچه ایــن صنعت به دهــه 1330 بر می گردد و 
تاسیس شــرکت هایی چون شرکت ســهامی ایران 
خلیج کو )گروه بهمن فعلی( در سال 1331، شرکت 
بازرگانی جیپ )پــارس خودرو( در ســال 1335 و 
شرکت ایران ناسیونال )ایران خودرو کنونی( در سال 
1341 شرکت اتومبیل سیتروئن )ســایپا( در سال 

1344 ایجاد شدند.
در سال 1347 چهار محصول در ایران مونتاژ و تولید 
می شد که پیکان با  12هزار دســتگاه و خودروهای 
ژیان و آریــا و شــاهین با تولیــد 2هزار دســتگاه 
خودروهای تولید و مونتاژشــده در ایران را تشکیل 

می دادند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی صنعت خودرو شاهد  
فرازو فرودهای فراوانی در ایران بوده است و خصوصا 
پس از جنگ تحمیلی این صنعت از حمایت بیشتری 
برخوردار شــد و ایران به بیستمین کشور در جهان 
و بزرگ تریــن تولید کننده خــودرو در خاورمیانه  
تبدیل شــد.  در ســال 1395 این صنعت موفق به 
تولیــد یک میلیــون و 350هزار دســتگاه خودرو 
درکشور شده اســت و پیش بینی می شود در سال 
96 تولیــد خودرو از مرز یک میلیــون و 640 هزار 
دســتگاه عبور کند. ارزش یک خــودرو 85 درصد 
توسط قطعه سازان و 15درصد توسط خودرو سازان 

ایجاد می شود. 

1- اشتغال زایی در صنعت خودرو
 در این صنعــت بیش از 464هزار نفــر بهطور کامال 
مســتقیم که 122هزار نفر در صنایع خودروسازی و 
 205 هزار نفر در صنایع قطعه ســازی و 79هزار نفر 
در بخش خدمات پس از فروش و لجستیک مشغول 

فعالیت مستقیم هستند.
همچنین340هــزار نفر در صنایع پیشــین صنعت 
خودرو، تولید مواد اولیه چون شیشــه، ورق فوالدی 
و سایر موارد مصرفی مشغول هســتند و تعداد قابل 
توجهی نیز در صنایع پســین، ازقبیل بیمه خودرو، 
لیزینگ و ســایر خدمات مرتبــط فعالیت می کنند؛ 
به طور تخمینی بالغ بر 2میلیون نفر بهطور مستقیم و 
غیرمستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.

باتوجه به میزان اشتغال فراوان در این بخش همواره 
دولت ها و تصمیم سازان توجه ویژه ای به این صنعت 

داشته اند.

2- چالش های سرمایه های انسانی
1-2  چالش بهره وری نیروی انســانی: یکی از 
بزرگ ترین چالش های این صنعــت رقابت پذیری با 
سایر تولیدکنندگان خارجی است؛ هم اکنون در کشور 
رقابت بیشتر داخلی  است و ورود به عرصه صادرات 
نیاز به افزایش بهره وری در کل عوامل تولید خصوصا 
بهره وری نیروی انســانی و ارتقــاء تکنولوژی دارد و 
مقایســه کیفیت نیروی انســانی در مقوله مهارت و 
دانش اشتیاق به کار و یادگیری و دلبستگی سازمانی 
تفاوت نیروی انســانی موجود با سرمایه های انسانی 

کشورهای پیشرفته است. 
2-2- چالش اشتغال و ارتقاء تکنولوژی: توسعه 
تکنولوژی با اشتغال زایی در نقطه تقابل با یکدیگرند. 
صاحب نظران در این عرصــه معتقدند که در صنعت 
خودرو بــرای رقابت پذیری باید اســتراتژی حفظ 
اشتغال مدنظر گرفته شود و نیروهای شاغل با ارتقاء 
در سطح مهارت و دانش و دلبستگی از نیروی انسانی 
به سرمایه های انســانی و دانشی با ارزِش افزوده زیاد  

مبدل شود.
3-2- چالش نوآوری و تغییر در پایه های دانش: 
همواره این ســوال پیش روی صنعــت خودرو بوده 
است که چرا با این همه توجه به این صنعت هنوز این 
صنعت به گونه ای وابسته به پلت فرم های خودروسازان 
خارجی است؛ حال آنکه در صنایعی مانند صنعت آب، 
برق و ســلول های بنیادی، صنایع دفاعی )موشکی(، 
انرژی هسته ای، پیشــرفته های علمی و نوآوری های 
قابل توجهی و پایه ای رخ داده اســت. شاید یکی از 
دالیل پیشــرفت بنیادی این دســته از صنایع عدم 
همکاری سایر کشورها و نیاز به تحقیقات بنیادین و 

پایه ای بوده است که کشــور را در این صنایع جهش 
داده است.

برخی علت آن را نوع قراردادها برای انتقال تکنولوژی 
با شرکت های غربی می دانند، ولی بهگفته پروفسور 
رابــرت گــرت از اندیشــمندان علــوم مدیریت و 
استراتژیک که اخیرا به ایران آمده بود فرهنگ عمومی 
کشور، پایین بودن میزان سرانه مطالعه و مهم تر اینکه 
مشــکل در فرهنگ یادگیری را عامل موثر در عدم 
این پیشرفت می داند. عالقه به یادگیری در ایران در 
سطح بزرگ تر و عمق کمتر رخ می دهد و یادگیری در 
عمق بیشتر از چالش های یادگیری در نیروی انسانی 
است، یادگیری های حلقوی و عمق بخشیدن به آن 
می تواند سبب تحول در بخش های تحقیق و توسعه 

این صنعت شود.
تجربه ای که صنایع خودرو کره با مهندسی معکوس 
و ســپس تمرکز بر تامین فن آوری و متنوع ســازی 

درون زای آن بهدست آوردند.
چین با اســتراتژی مشــارکت های 50 درصدی با 
شرکت های غربی و تولید انبوه از 2میلیون خودرو در 
سال  2000به 24میلیون خودرو در سال 2015 که 
از راه انتقال تکنولوژی و از طریق شــرکاء غربی آ ن را 
پیگیری می کند که البته هنوز نتایج موثری به همراه 

نداشته است.
به هرصورت به نظر می رســد مهم ترین استراتژی در 
صنعت خــودرو ایران ســرمایه گذاری روی افزایش 
کیفیت سرمایه انسانی و ارتقاء تکنولوژی از نوع دوم 
به نوع چهارم و مشــارکت بنیادین با خودروسازهای 
جهانی و تکیه بر نیروهای دانشــی داخلی راه اصلی 

برای توسعه این صنعت مهم باشد.

صنعت خودرو و چالش های 
سرمایه های انسانی

 دکتر عباس غفاری



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.

پــرونــده راز صـنـعـت
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نمایشگاهراز صـنـعـت

نگاهی به دومین نمایشگاه بین المللی خودرو پایتخت

پرطرفدارترین خودروهای جهان 
به بازار کشور معرفی شد

نمایشــگاه  دومیــن 
بین المللی خودرو تهران 
به عنوان یکی از مهم ترین 
رویدادهای نمایشگاهی 
در حوزه خودرو کشور، 
اولین هفته آذرماه امســال در محل شهر آفتاب، باحضور 
منصور معظمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و 
نوســازی ایران آغاز به کار کرد و به مدت چهار روز متوالی 
پذیرای بازدید عالقه مندان به صنعــت و بازار خودرو بود. 
با توجه به تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه نسبت به سال 
گذشته و انتقال زمان آن از بهمن به آذرماه و البته به دلیل 
مقارن شدن روزهای برگزاری نمایشگاه با چند روز تعطیل، 
تعداد بازدیدکنندگان آن نیز نسبت به سال گذشته تفاوت 
چشمگیری داشت. در این دوره از نمایشگاه، 30 برند جهانی 
خودرو از 12 کشور محصوالت خود را برای بازدیدکنندگان 
به نمایش درآوردند. به همین دلیل مراسم رونمایی تعدادی 
از محصوالت جدید شرکت های مختلف، یک روز پیش 
از افتتاح رسمی نمایشگاه و باحضور خبرنگاران و اصحاب 
رسانه برگزار شد تا عالقهمندان یک روز قبل از افتتاح بدانند 

برای بازدید از چه محصوالتی به نمایشگاه می روند.

   رونمایی پرفروش ترین های چینی در گروه بهمن
یکی از غرفه های وسیع که تعداد قابل توجهی از محصوالت 

جدید در آن توجه بازدیدکننــدگان و اهل فن در صنعت 
خودرو را جلب می کرد، غرفه گروه خودروســازی بهمن 
 FAW بود. این گروه خودروساز که در سال 2017 سه مدل
B30،ISUZU NMR  و کاپرا2 را روی خط تولید برد، از 
فرصت ایجاد شده در دومین نمایشگاه بین المللی خودرو 
پایتخت استفاده کرد و طی مراســمی از برند جدید این 

شرکت رونمایی کرد. 
 H2، گروه بهمن قصد دارد محصوالت هاوال شــامل
H6 و H9 را در کشــور تولیــد و عرضه کنــد. یکی از 
اعضای هیئت مدیره گروه بهمن هــم پس از رونمایی 
از مدل های جدید این خودروســاز مطرح، اعالم کرد 
از مدل H6 بیش از 580 هزار دســتگاه فروخته شده 
که همیــن موضوع باعث قــرار گرفتن ایــن مدل در 
جایگاه چهــارم پرفروش ترین شاســی بلند ها شــده 
است. به گفته محمد ضرابیان H2  نیز در سال 2016، 
200 هزار دستگاه فروش داشــته است که از این نظر 
رتبــه دوم پرفروش ترین خودرو این برنــد را به خود 
اختصاص داده است، ضمن اینکه این 2 مدل در میان 
شاسی بلندهای چینی موجود در بازار ایران، همچنان 
فروش قابل توجهی دارند. ضرابیــان درمورد خدمات 
پس از فروش هاوال در ایران نیز صحبت کرد. به گفته 
او، این برند درحال حاضر با 132 مرکز خدمات پس از 

فروش آماده خدمت رسانی به مشتریان است. 

   متفاوت ترین حضور با مالکیت بخش خصوصی
در کنار رونمایی ها و بازدیدهای دومین دوره نمایشــگاه 
بین المللی خودرو پایتخت، مدیرعامل شرکت بهمن موتور 
در اظهار نظــری اختصاصــی در غرفه گــروه بهمن، با 
توضیح این مطلب کــه اولین دوره نمایشــگاه در تهران 
است که با بخش خصوصی شرکت کرده اند، گفت: همه 
بازدیدکنندگان به خوبی می تواننــد این واقعیت را حس 
کنند که در مالکیت این شرکت تفاوت های عمده ای ایجاد 

شده است. 
حمیدرضــا داوودزاده بــا اشــاره به اینکــه اســتقبال 
بازدیدکنندگان و حضور جمعیت عالقهمند به خودرو در 
نمایشگاه بسیار باارزش است، تاکید کرد: این شرکت در 
ســال جاری B30 را ارائه کرد و با استقبال متقاضیان نیز 

مواجه شد و پیش فروش خوبی هم داشت. 
او از هــاوال به عنوان یکی از دســتاوردهای موفق حال و 
آینده این شــرکت یاد کرد و افزود: هاوال را در غرفه خود 
ارائه کردیم، مردم از آن بازدید کردند و اســتقبال خوبی 
هم از آن شد، به خصوص درمورد هاوال H2 که امیدواریم 
 H6 تا پایان امسال به بازار عرضه شود. ضمن اینکه عرضه
را در شش ماهه اول سال آینده و بعداز آن عرضه H9 را در 

برنامه های خود داریم.
داوودزاده بــا متفاوت خوانــدن این دوره از نمایشــگاه 
خودرو تهران، توضیــح داد: تنوع خودروها و اســتقبال 

 الهام دانيالی
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بازدیدکنندگان از آنها اتفاق بسیار خوبی به شمار می رود؛ 
همچنین باید به این موضوع هم اشاره کرد که زیبایی غرفه 
گروه خودروسازی بهمن نیز در این نمایشگاه واکنش های 

زیادی را همراه داشت.
او درمورد حاشیه هایی که درمورد حضور یا عدم حضور 
شــرکت های مختلف عرضه کننده خودرو باتوجه به 
بسته بودن ســایت ثبت ســفارش در این نمایشگاه، 
گفت: به نظر من همــه عرضه کنندگان خودرو باید در 
این نمایشگاه شرکت می کردند. ضمن اینکه نماینده 
خیلی از شرکت ها دســتاوردهای داخلی خود را ارائه 
کرده اند و در بحث خودروهــای خارجی هم باید این 
موضوع را مد نظر داشــت که درنهایت ثبت سفارش 
باز خواهد شد و شرکت ها می توانند محصوالت جدید 

خود را ارائه دهند.

   رونمایی های ایرتویا، نگین خودرو و آرمان موتور 
کویر

حضور با دست پر در نمایشــگاه خودرو را شاید بتوان از 
سنت های ایرتویا دانست. نماینده تویوتا در ایران امسال نیز 
دو محصول جدید را معرفی کرد. یکی تویوتا Rav4 هیبرید 
که نسل بنزینی آن در بازار کشور موفق بود و دیگری مدل 
هاچ بک تویوتا آئوریس که برای حضور این مدل در بازار نیز 
کسب موفقیت پیش بینی می شود. تنها مسئله این است که 
عرضه هر دو محصول به پس از باز شدن سامانه ثبت سفارش 

موکول شده است.
غیر از ایرتویا، نگین خودرو هم از محصول نسل جدید مگان 
رونمایی کرد؛ البته خودرو فرموالوان RS 17 را نیز می توان 
یکی از جذابیت های منحصربه فرد نمایشگاه خودرو شهر 

آفتاب به شمار آورد.
رونمایی سه مدل خودروی لوکســژن از اتفاقات جذاب 
در غرفه آرمان موتور کویر بود. نمایندگی رسمی شرکت 
لوکســژن تایوان که پیش از این از چهار محصول جدید 
لوکسژن برای حضور در بازار کشور رونمایی کرده بود، در 
دومین دوره از نمایشگاه خودرو تهران نیز به طور رسمی 

از دو محصول دیگر شــامل U5 در کالس کراس اوورها و 
U6 به عنوان یک کراس اوور میدســایز رونمایی کرد تا به 
این ترتیب سبد محصوالت این نمایندگی در ایران کامل تر 

شود.
صحبت از حضور بزرگ ترین کراس اوور بورگوارد در ایران، 
پای بازدیدکنندگان زیادی را به غرقه کیان موتور وارنا باز 
می کرد. این شــرکت که به خاطر ویژگی ظاهری جذاب 
محصوالت امســال در نمایشــگاه خودرو تهران خوش 
درخشید، BX7 را به عنوان محصولی که به بازار خودروی 
کشور عرضه خواهد شد، معرفی کرد. BX5 هم محصول 
دیگری است که توسط این شرکت نمایندگی برای حضور 

در بازار ایران معرفی شد.
شرکت خودروســازی کارمانیا نیز امســال با رونمایی از 
محصول جدید خود، BYD S7 به شهر آفتاب آمده بود 
تا با قراردادن این خودرو جدید در کنار سایر مدل ها شامل 
e6، F3، S6 و... توجه تعداد زیادی از بازدیدکنندگان را 

به خود جلب کند.
شرکت پاکرو ســبز قشــم نیز به عنوان نماینده رسمی 
خودروهای هیبریدی هیوندای در کشور که مدتی است 
در نمایشگاه های خودرو مختلف در میان سایر شرکت ها 
عرض اندام می کند، در آخرین نمایشگاه خودرو تهران نیز 
با دست پر ظاهر شد. سوناتا LF هیبرید 2018 جدیدترین 
محصول این شرکت است که برای حضور در آینده نزدیک 

بازار خودرو معرفی شد.
همچنین در دومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران، 
ماموت خودرو به عنوان نماینده رســمی فولکس واگن در 
کشور از تیگووان رونمایی کرد، آرین موتور تابان DS7 را 
معرفی کرد و شــرکت عظیم خودرو نیز با رونمایی از دو 
محصول، مدل هایی از فوتون و ماهیندرا را به بازار معرفی 

کردند.
الزم به ذکر است در کنار معرفی محصوالت جدید در این 
دوره از نمایشگاه، گروه خودروسازی بایک، مدیران خودرو 
با محصوالت متنوع خودروهای چری و ام وی ام، هایما و... 

حضور داشتند. 

   حضور آبی و نارنجی های جاده مخصوص
آبی پوشان جاده مخصوص به عنوان بزرگ ترین خودروساز 
داخلی به همراه تعدادی از شــرکت های زیرمجموعه در 
غرفه ای با وسعت بسیار زیاد که توجه خیلی بازدیدکنندگان 
را جلب می کرد در دومین نمایشــگاه بین المللی خودرو 
تهران حاضر بودند. گروه صنعتی ایران خودرو در غرفه خود 
محصوالت جدیدی ازجمله فیس لیفت سوزوکی، اچ30 
i 207 ،کراس، تندر اتوماتیک، دنا پالس با موتور توربوشارژ

اتوماتیک و هایما S5 را برای بازدید عموم به نمایش گذاشته 
بود؛ همچنین شرکت مشترک ایران خودرو و پژو »ایکاپ« 
نیز که از حاضران پرقدرت نمایشگاه به شمار می رفت، پژو 
2008 و 508 را در نمایشگاه خودرو تهران به نمایش گذاشت. 
ایران خودرو دیزل، ایساکو، امدادخودرو و آپکو نیز به همراه 
گروه صنعتی ایران خودرو در این نمایشــگاه حاضر بودند.
دومین خودروساز بزرگ کشور نیز در این نمایشگاه حضوری 
پررنگ داشت. گروه خودروسازی سایپا با شرکت های سایپا، 
سایپا یدک، زامیاد، ســایپادیزل، پارس خودرو، چانگان، 
ایدکو، امدادخودرو، سایپاسیتروئن به نمایشگاه خودروی 
تهران آمده بود و تعدادی از محصوالت خود شامل کوئیک، 
ساینا اتومات، برلیانس، ساندرو استپ وی، سراتو و... را برای 
بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته بود. در کنار آن باید حضور 
واحد ارتباط با مشتریان در کنار معرفی آخرین دستاوردهای 

حوزه ارتباط مخاطبان با گروه سایپا نیز اشاره کرد.

   حاشیه کالسیک در نمایشگاه
در حاشــیه برگزاری دومین دوره از نمایشگاه بین المللی 
خودرو تهران، نمی توان از نمایش خودروهای کالسیک 
غافل شد. این نمایش خاص در بخش های مختلف ازجمله 
تماشاگه خودرو، کلوپ پیکان، فولکس واگن، خودروهای 
فرانسوی، بیوک، ب ام و، مرســدس بنز، ماستنگ و سایر 
خودروهای آمریکایی برگزار شد که بازدیدکنندگان زیادی 
را به خود جذب کرد. نکته قابل توجه این است که برخی از 
مدل های ارائه شده در بخش خودروهای کالسیک اولین بار 
بود که برای بازدید عالقهمندان به نمایش گذاشته می شد.
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این نمایشــگاه دومین دوره برگزاری نمایشگاه 
بین المللی خودرو در شهر آفتاب بود یا کال دومین 

دوره است؟
اصال 11 سال است که نمایشگاه تهران برگزار نشده 
بود و 11 ســال پیش هم که برگزار شده بود در شهر 

آفتاب نبود.
نمایشگاه تهران، بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی 
خودرویی است که در ایران برگزار می شود؟ مثال در 

مقایسه با آن چیزی که در مشهد برگزار شد؟
مشهد هم چیزی از تهران کم و کسر ندارد و نمایشگاه 

بزرگی است.
مزیت نمایشگاه امسال  نسبت به دوره اول نمایشگاه 

شهر آفتاب چه بود؟ 
امسال نظم بیشتری را شــاهد بودیم. ضمن اینکه 
ساختارش هم نســبت به قبل توسعه پیداکرده بود. 
به این معنی که پارسال خیلی از شرکت ها به صورت 
جدی شرکت نکرده بودند و به اندازه امسال هم تنوع 
زیادی وجود نداشت. امسال هم تعداد سالن هایی که 
مورد استفاده قرار گرفته بود، بیشتر بود و هم دیزاین 
غرفه ها به مراتب از پارســال بهتر است. کال نسبت 
به پارسال و همه نمایشــگاه ها رنگ و روی نمایشگاه 
خارجی گرفته بــود. یکی از اتفاقــات مهم همین 
داســتان پرس دی)روز مخصوص خبرنگاران( بود. 
در نمایشگاه مشهد  هر شرکت کننده ای هروقت که 
دلش می خواست از خودروهای خود رونمایی می کرد 
و بعضا خبرنگاران از برنامه ها بی اطالع بودند اما این بار 
خود مسئوالن نمایشگاه برنامه ریزی کرده بودند و به 
هر شرکت کننده ای زمان داده بودند و براساس زمان 
رونمایی انجام می شد، به همین دلیل همه خبرنگاران 
به موقع به همه غرفه ها می رســیدند و برنامه خیلی 

خوب اجرا شد.
 این مراسم روز قبل از آغاز به کار رسمی نمایشگاه 

بود؟

بله.
براساس شنیده ها درمورد موضوع ثبت سفارش، 
بعضی از شرکت های داخلی در نمایشگاه حضور 
پیدا نکردند. این شرکت ها ازنظر واردات خودرو، 

شرکت های مطرحی بودند؟
 اوال که شــرکت های وارداتی هم به رغم بسته بودن 
سفارشات حضورداشتند. آنهایی هم که حضور نداشتند 
با صحبتی که بنده با آنها داشتم دلیلش را بسته شدن 
ثبت سفارش نمی دانستند، هرچند که معتقدم که این 
موضوع تاثیرداشت ولی تقریبا همه شرکت های خیلی 
خوب این بار در نمایشگاه حضور داشتند و تنها یکی، 
دو شرکت غیبت داشــتند، اما خیلی از  شرکت های 

واردکننده حاضر بودند.
پس شما هم دلیل غیبت معدود شرکت ها را همان 
ثبت شرکت ها می دانید. گفته می شود که در اعتراض 

به همان بحث ثبت سفارش این اتفاق رخ داده.
قریب به اتفاق حاضر بودند ولی من هم دلیلش را همین 
می دانم، اما شرکتی هم مثل کرمان موتور به دلیل بحث 
شخصی خودشان نتوانستند حضور یابند و ربطی به 
ثبت سفارش نداشت. تقریبا از میان شرکت های غایب، 
کرمان  موتور بزرگ ترین شرکت بود، آن هم به خاطر 
اینکه تحویل هایشان دیر شده و نگران بودند که در 

نمایشگاه شرکت کنند.
به نظرم گروه بهمن دو رونمایی داشته است.

نه، ما یک رونمایی داشــتیم که آن هم اصال رونمایی 
محصول نبود، بلکه آغاز همکاری برند هاوال با گروه 

بهمن بود.
 توضیحی درباره این آغاز همکاری می دهید؟

گروه بهمن محصوالت خودروی هاوال را به نمایشگاه 
.H9 و H6و H2  آورده بود. یعنی

 این سه خودرو جزو محصوالت شاسی بلند به حساب 
می آیند؟

بله. اصال کمپانی هاوال، بزرگ ترین شاسی بلندساز 

چین است. االن 4 سال است که خودرو H6 در چین 
حائز رتبه برتر می شود.

اینها محصوالت شرکت گریت بال هستند؟
بله، هاوال از تولیدات شرکت گریت بال است. گریت بال 
یکی از معتبرتریــن، بزرگ تریــن و پرفروش ترین 
خودروسازان چینی است که به کشورها و قاره های 

مختلف محصوالت خود را صادر می کند.
 می تواند بازار ایران را در انحصار خود بگیرد؟

مطمئنم که می تواند این کار را بکند.
 این محصوالت چه شــرایط و ویژگی های خاصی 

دارند؟
 H2 محصولی است که بیشــتر خانم ها طرفدار آن 
هستند و باقیمتی پایین تر از 100  میلیون تومان  وارد 
می شود و برند شناخته شده ای است. این ماشین قدرت 
خوبی دارد و دیزاین فوق العاده زیبا و کیفیت خیلی 
خوب و در عین حال امکانات خیلی زیادی دارد که ما در 
نمایشگاه هم اعالم کردیم که مطمئن هستیم می تواند 
رقیب خیلی خوبی برای خودروسازهایی باشد که در آن 

بخش و تیپ خودرو فعالیت می کنند. 
 این خودروها کامال وارداتی هستند؟

درواقع ما اینها را به صورت   وارد و مونتاژ می کنیم.
ارائه این محصوالت به بازار به چه صورت است؟

ما ابتدا با محصول H2 شــروع می کنیم. امیدواریم 
بتوانیم تا پایان سال فروشش را شروع کنیم و با چند ماه 

.H9 و بعد هم H6 فاصله
 خودروی وانت ترالورد برای گروه بهمن نیست؟

قرار است که این خودرو را هم وارد کنیم.
 مگر از این محصول هم در نمایشگاه رونمایی نشد؟

نه، ما رونمایی نکردیم. رونمایی یعنی اینکه شما فعالیتی 
را در حیطه تولید یا فروش آغاز می کنید. ما در نمایشگاه 

فقط می خواستیم یک حالت فیدبک از بازار بگیریم.
قرار است ترالورد هم به زودی وارد بازار شود؟

هنوز خیلی مشخص نیست. بهامید خدا تا سال آینده.

روزهای ششم تا دهم آذرماه، مرکز نمایشگاه بین المللی شــهر آفتاب برای دومین سال پیاپی 
میزبان نمایشگاه بین المللی خودروی تهران بود که عالقه مندان را به این نقطه کشاند و نکته مهم 
استقبال خوب شــرکت کنندگان خارجی و همچنین بازدیدکنندگان بود. گروه بهمن هم یکی از 
شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه بین المللی خودروی تهران بود که با ویژگی های خاص غرفه و 
محصوالتش نگاه ها را به سوی خود جلب کرد. بارزترین ویژگی غرفه بهمن موتور این بود که در آنجا 
خبری از کپی کاری نبود و کارهای جذابی صورت گرفته بود. ایجاد یک بوتیک در این غرفه یا موتور 
بازشده خودروی هاوال از نکات جالب بود تا بازدید کنندگان از نزدیک این موتور را مشاهده کنند.
مسئوالن بهمن در طراحی غرفه دســت به ابتکار جالبی زده بودند و از 30 مووینگ نور استفاده 
کرده بودند که جلوه ای خاص به غرفه بخشیده بود و چشــم ها را خیره می کرد. درباره برگزاری 
دومین نمایشــگاه بین المللی خودروی تهران و حضور پررنگ بهمن موتور با مریم کربالیی زاده، 
مدیر بازاریابی گروه بهمن گفت و گو کردیم. کربالیی زاده دومین نمایشگاه خودروی تهران را بسیار 
توسعه یافته تر از دوره اول دانست و استقبال شرکت کنندگان و همچنین بازدیدکنندگان را بسیار 

بهتر از دوره قبل ذکر کرد...

مدیربازاریابی گروه بهمن درگفت و گو با راز صنعت:

دومین نمایشگاه خودروی تهران 
توسعه یافته تر از دوره قبل بود
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فروش سه محصولی که نام بردید در سال 96 آغاز 
خواهد شد؟

 فقط فروش خودروی H2   را در ســال 96 شــروع 
می کنیم و بقیه در سال  97 اجرا خواهد شد.

کال برگزاری نمایشــگاه چه تاثیــری روی کار 
خودروساز یا شرکت های واردکننده خودرو دارد؟

هنوز تست خودرو خیلی جا نیفتاده که مردم بتوانند 
بروند خودرو را تست و لمس کنند. نمایشگاه می تواند 
بستری برای این باشد که مردم از نزدیک ماشین را 
ببینند، مقایسه کنند و برای خرید تصمیم بگیرند. البته 
این خیلی مهم است که زیرساخت درستی در نمایشگاه 
وجود داشته باشد. به نظرم در نمایشگاه امسال تهران 
اطالع رسانی بهتری در این زمینه انجام شد و بستر 
غرفه سازی و برگزاری نمایشگاه نسبت به سایر شهرها 
بهتر بود. برای ما به خاطر اینکه به خوبی توانستیم آغاز 
همکاری مان را انعکاس دهیم، خیلی خوب بود ضمن 
اینکه پوشش خبری خیلی خوبی را در طول برگزاری 
نمایشگاه شاهد بودیم. از آنجا که سه روز از نمایشگاه  با 
ایام تعطیل مصادف شد، بازدید خیلی خوبی هم انجام 
شد و آنچه می خواستیم را در نمایشگاه به دست آوردیم.

شما تاکنون در نمایشــگاه های بین المللی سایر 
کشورها حضور داشته اید؟

از طرف گروه بهمن خیر، ولی خودم هم در توکیو و هم 
در شانگهای بوده ام.

فکر می کنید ضعف ما در چه قسمت هایی است؟ 
عدم حضور برندهای معتبر خودروســاز یا اینکه 
خودمان ضعف هایی داریم که آنها به خاطرش وارد 
نمی شوند؟ فارغ از بحث تحریم ها که چندسالی 
در کشورمان مطرح بوده، در مسائل زیرساختی و 

اجرایی چطور است؟
به نســبت کشــوری مثل چین که االن 80 برند 
خودروسازی شــرکت می کنند بله ضعف داریم. 
مثال در نمایشگاه شانگهای حداقل یک هفته زمان 
الزم دارید تا بتوانید کل نمایشگاه را درست ببینید! 
یعنی ما صبح تا شب که می رفتیم، نمی رسیدیم 
که تمام غرفه ها را ببینیم و حتی دو غرفه هم شبیه 
همدیگر نبود. اوال به خاطر اینکه واقعا کل سازمان 
برای نمایشــگاه وقت می گذارند. نمایشگاه هدف 
آنهاست و به خاطر آن تالش می کنند که یک مدل 
و محصولی داشته باشــند نه مثل اینجا که فقط 
یک واحدی مثل واحد نمایشگاه می آید و غرفه ای 
می سازد و دعوت به آوردن ماشین ها می کند. در 
کشورهایی که به بازدید نمایشــگاه ها رفتم کل 

سازمان برای آن نمایشگاه تالش می کند.
یعنی برنامه ریزی کوتاه مدت برای مقطع کوتاهی در 

سال ندارند و کل سال درگیر این موضوع هستند؟
به نظرم آنچه در نمایشگاه آنها نمایان است را نمی توان 
در یکی، دو ماه جمع کرد. اینکه غرفه ســازی انجام 
دهید و یک سری ماشین بیاورید و آخر خالقیتتان هم 
این باشد که یک سری آپشن در ماشین نصب کنید یا 
یک محصول از آن طرف بیاورید. آنها در غرفه سازی 
خیلی خیلی خالقیت دارند به طوری که در یک هفته ای 
که نمایشــگاه را زیرورو کردم هیچ دو غرفه ای شبیه 
همدیگر نبود. آنها برای هر کارشان برنامه دارند چون 
در موردش خیلی فکر کرده اند؛ البته به نظرم نمایشگاه 
امسال توانست کمی این اختالف را کم کند. هم در 
بحث غرفه سازی و هم بازی های مجازی تالش شده 
بود که کمی از اختالفات بکاهــد، اما به هرحال این 

بیس ما تقریبا ضعیف است و شاید هنوز در صنعت 
خودروسازی حرف چندانی برای گفتن نداریم.

من فکر می کنم یکی از علت ها همین باشد. چین را 
مثال می زنید، درحالی که خودروسازان زیادی دارد 
که محصوالت بین المللی تولید می کنند. ولی من 
فکر می کنم که ما در خودروسازی مان هنوز به آن 

مرحله نرسیده ایم. 
برند )WEY( یکی برندهای الکچری است که واقعا 
تالش می کند وارد بازار آمریکا شود. یا خود محصوالت 
هاوال درحال حاضر در اســترالیا، اروپا و کشورهای 
آسیایی نظیر ایران به فروش می رسد و برای دیدن و 
شرکت کردن می تواند خیلی جذاب باشد. یا در چین 
که یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیاست مثال باید 4 
ساعت در صف می ایستادید تا بتوانید غرفه بی ام و را 

ببینید. درواقع خیلی ساختاریافته و متفاوت بود.
تعداد خودرروسازان بین المللی در نمایشگاه امسال 
افزایش پیدا کرده بود یا اینکه همان ها بودند ولی 

کیفیت برگزاری باالتر بود؟
یک سری خودروساز جدید هم آمده بودند. ضمن اینکه 
خودروسازان داخلی مانند سایپا و ایران خودرو پارسال 
خیلی جدی شرکت نکرده بودند و با همدیگر 500 متر 

غرفه هم نگرفته بودند، ولی امسال این طور نبود.
محصوالت وارداتی خود را ارائه می دهند؟

هر دو، هم محصوالت وارداتی و هــم آنها که مونتاژ 
می کردند را داشتند. مثال ایران خودرو هم با بنز شرکت 
کرده بود و محصوالت خود ایران خودرو هم بود. سایپا 
هم با چانگان و سیتروئن حضور داشت و محصوالت 

خودش را هم ارائه کرده بود.
به نظر شما این نمایشگاه با همین سطح پیشرفتی 
که نسبت به سال گذشته داشته، چند سال دیگر 
می تواند در سطح بین المللی حرفی برای گفتن داشته 

باشد؟ اگر با همین روند جلو برود.
البته بخشــی از این موضوع به ایــن برمی گردد که 
زیرســاخت ها بهبود پیدا کند، ولی بخش دیگر به 
صنعت خودروسازی ما بستگی دارد که بتواند جذابیت 
ایجاد کند تا بقیه بخواهند شرکت کنند. بازهم به نظرم 
وضعیت امسال نسبت به سال گذشته بهتر بود هرچند 

که بازهم جای کار دارد.
سال گذشته برخی پیش بینی می کردند با توجه 
به اینکه شهر آفتاب کمی از مرکز شهر دور است 
تا حدودی دچار مشکل شود، اما ظاهرا در عمل اتفاق 

عکس افتاد.
امسال باالی 2 میلیون نفر بازدیدکننده داشت، چون 

سه روز تعطیل بود. 

پس این دوری راه ضربه چندانی نزد؟
می دانید که مقوله خودرو برای مردم ما جذاب است. 
ضمن اینکه تسهیالتی هم برای تردد ایجاد می کنند و 
پارکینگ هایی هم درنظر می گیرند. مسیر هم چندان 
پرترافیک نیست و مردم عالقه مند به دیدن هستند. 
در صورتی که چند روز قبل از این نمایشگاه که نمایشگاه 
دیگری برگزار شده بود بسیار خلوت بود و بازدیدکننده 
چندانی نداشت. شاید شهر آفتاب برای برگزاری هر 
نمایشگاهی خوب نباشد، اما خودرو برای مردم ایران 

جذابیت دارد.
همین آمار 150 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 

نشان دهنده همین موضوع است.
بله، روز دوشنبه ششم آذرماه باالی 120 هزار تا بلیت 

فروخته شده بود.
پس با کمی اطالع رسانی، آمار بازدید افزایش پیدا 

کرده است.
 نمایشگاه امسال ستاد برگزاری قدرتمندی داشت که 
به خوبی اطالع رسانی می کرد و بیلبوردها در سطح 

شهر نمایان بود.
ظاهرا خیلی زودتر از زمان برگزاری تبلیغات شروع 
شده بود و از شــهریورماه علنا این بیلبوردهای 

تبلیغاتی را در سطح اتوبان های تهران می دیدیم.
به دلیل اینکه رقابتی بین خودروسازان ایجاد شده بود. 

مثال خود ما هم تبلیغ کرده بودیم.
آیا به اهدافی که داشتید، دست پیدا کردید؟

این تنها نمایشگاهی بود که تقریبا همه مدیران بازاریابی 
شرکت ها به غرفه ما آمدند و برایشان جالب بود. حتی 
مسئوالن برگزاری اذغان داشتند که اگر سطح برگزاری 
گروه بهمن در دیگر نمایشگاه ها 10 بوده االن به 100 

ارتقاء یافته است. 
غرفه بهمن ویژگی های خاص و منحصربه فردی 
درنمایشــگاه داشــت. این موارد بیشتر برای 
بازدیدکننده جذابیت داشــت یا برای صاحبان 

صنایع خودرو؟
مثال الیسنس بوتیک اتفاقا برای بازدیدکننده اهمیت 
بیشتری داشــت، به طوری که خیلی ها با آن عکس 
می گرفتند. کنارش می ایســتادند و حتی ســوال 
می پرسیدند. حتی برخی خواستار خرید آن بودند و 
اکسسوری های استفاده شده برایشان جذابیت داشت. 
تاکنون این کار را در ایران کسی انجام نداده بود. زیر 
تمام ماشین ها چوب بود و زیر چوب ها نور مخفی کار 
شده بود و رنگ هایش تغییر می کرد. یک سری کارهای 
این طوری انجام داده بودیم که برای مشتری جذابیت 

داشته باشد.
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نگاهی به جای خالی شرکت های غایب در دومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران در شهرآفتاب

این نیامدن دلیل اعتراضی 
هماهنگ نداشت

دومیــن نمایشــگاه 
تهــران  خــودروی 
درحالــی در نیمه اول 
آذرماه امســال برگزار 
شد که باوجود حضور 
تعداد زیادی از شرکت های داخلی و خارجی فعال در 
حوزه خودرو، جای غایبان نیز ملموس و محسوس بود. 
درواقع نبود غرفه شرکت هایی که در نمایشگاه حاضر 
نبودند توجــه خیلی از بازدیدکننــدگان را نیز جلب 
می کرد. این موضوع باتوجه به اعمال محدودیت های 
اخیر توسط دولت در حوزه واردات خودرو و بسته بودن 
ثبت سفارش از تیرماه سال جاری، حاشیه هایی را هم 
به دنبال داشت. پرشیا خودرو، جهان نوین آریا، رامک 
خودرو، کرمان موتور، اطلس خودرو، آســان موتور و 
خودروسازان راین، تعدادی از شرکت هایی بودند که یا از 
ابتدا قصد حضور در این دوره از نمایشگاه خودرو تهران 
را نداشتند، یا مدتی بعداز ثبت نام و در آستانه برگزاری، 

انصراف خود از حضور در نمایشگاه را اعالم کردند.

   صحت و سقم یک احتمال
یکی از حاشیه ها و گمانه زنی هایی که درمورد حضور 
نداشــتن برخی از شــرکت های غایــب در دومین 

نمایشگاه بین المللی خودرو تهران مطرح شد، اقدام 
اعتراضی آنها به بسته شــدن طوالنی ثبت سفارش 
خودرو و تاثیــر نامطلوب این اتفاق بــر فعالیت آنها 
بوده است. این درحالی است که بعضی از مدیران این 
شرکت ها از چنین هدف و قصدی اظهار بی اطالعی 
می کنند. در ســوی دیگر اما برخی دیگر از مدیران 
شــرکت های بدون غرفه، همزمان شــدن برگزاری 
این دوره از نمایشگاه با بســته بودن چندماهه ثبت 
سفارش خودرو را با خالی ماندن جای این شرکت ها 
در سالن های نمایشــگاهی شــهر آفتاب بی ارتباط 
نمی دانند. آنها اما تحلیل دیگری از این موضوع دارند. 
بر این اساس به نظر می رسد معلق ماندن تکلیف ثبت 
سفارش خودروهای وارداتی باعث شد بازار این گروه 

از خودروها شرایط خاصی پیدا کند. 
به طور کلی شرکت های حاضر در نمایشگاه بین المللی 
خودرو تهــران در دو گروه طبقه بندی می شــوند. 
یک دســته خودروســازان داخل بودند و گروه دیگر 
شــرکت های واردکننــده، اما نباید ایــن موضوع را 
فراموش کرد که ثبت ســفارش برای همه شرکت ها 
بسته شده است. بر این اســاس حتی ایران خودرو و 
ســایپا باوجود اینکه محصوالتی دارند ساخت داخل 
هســتند و درواقع مزیــت نمایشــگاهی ندارند، اما 

خودروهای جدیدی مانند 2008، کپچر یا ســراتو 
را نیز دارند که اگرچه از جذابیت ارائه در نمایشــگاه 
برخوردار هســتند و تا حدی خودروی تولید داخل 
به شمار می روند، اما بخش قابل توجهی از آنها وارداتی 
اســت و باتوجه به شــرایط فعلی، قابلیت عرضه به 
مصرف کننده را ندارند. در این شرایط می توان گفت 
برخی شرکت های دولتی با همین وضعیت، احتماال 

مکلف به حضور در نمایشگاه بوده اند.

   شرکت هایی که محصول نداشتند، نیامدند
اوضاع حاکم بر بازار خودروهــای وارداتی باتوجه به 
موانع و محدودیت هایی که در نتیجه بخشــنامه ها و 
تصمیمات دولتی در این بخش به وجود آمده، وضعیت 
بســیار نابه ســامانی اســت. تاجایی که خودروهای 
عرضه شده در نمایشگاه های خودرو سطح شهر این 
روزها دیگر قیمت گذاری مشــخصی ندارند و قیمت 
برخی خودروها هم چند برابر افزایش یافته اســت. 
در برخی از شــرکت ها مانند پرشــین پــارس که با 
شــعار تحویل خودرو طی نهایتا 90 روز به مشتری 
فعالیت می کرد، اساسا دیگر خودرویی وجود ندارد. 
بر این اساس می توان گفت شــرایط بازار فعلی بسیار 
خاص است؛ بنابراین وقتی عرضه کننده، واردکننده 
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یا نمایندگی رســمی یک برند با وضعی مواجه است 
که نمی تواند خودرو ثبت ســفارش کرده و وارد کند 
و بالتکلیف اســت، ترجیح می دهد بــرای حضور در 
نمایشگاه، اجاره و ســاخت غرفه هزینه نکند. صرف 
چنین هزینه قابــل توجهی برای این شــرکت ها از 
نظر اقتصــادی توجیه پذیر نیســت. بــه این ترتیب 
شرکت هایی که پیش بینی می کردند تا چند ماه آینده 
محصولی برای عرضه نداشته باشــند، به نمایشگاه 
نیامدند؛ بنابراین یکی از مهم ترین دالیل عدم حضور 
تعدادی از شــرکت های عرضه کننده در نمایشــگاه 
خودرو تهران را می توان همین نامشخص بودن اوضاع 

فعلی و شرایط آینده بازار دانست.

   حضور پررنگ چینی ها برای حفظ بازار
باوجــود اینکه شــرایط مبهم حــال و آینــده بازار 
خودروهای وارداتی و مسئله ثبت سفارش، به عنوان 
یکــی از اصلی ترین دالیل نبود برخی شــرکت های 
واردکننده در آخرین نمایشــگاه خودرو شهر آفتاب 
مطرح می شــود، اما نگاهی کوتاه به محصوالت این 
شــرکت ها نشــان می دهد عرضه کنندگان غایب، 
اکثرا عرضه کننــده خودروهای اروپایــی، کره ای و 
ژاپنی بودند. درحالی که باوجود همه این مشکالت، 
شــرکت های عرضه کننده خودروهای چینی و البته 
هندی در این دوره از نمایشگاه در کنار خودروسازان 
داخل، حضوری پرقدرت و پررنگ داشــتند. درباره 
اینکه باوجود همه مشکالت مطرح، چرا این شرکت ها 
در نمایشگاه حضور داشــتند اما گروه دیگر نیامدند 
و دلیل این ناهماهنگی در اقدام اعتراضی چیســت، 
برخی از فعاالن صنعت خودرو معتقدند اساســا این 
اتفاق ارتباطی به رفتار اعتراضی یا حرکت هماهنگ 
میان شرکت ها نداشته است، بلکه به نوعی به هزینه و 
فایده کردن شرکت ها و توجه آنها به صرفه حضورشان 

در نمایشگاه مرتبط است.
ضمن اینکــه حضــور قابل توجه چینی هــا در این 
نمایشگاه، نشــان می دهد عزم خودروســازان این 
کشور برای تداوم حضور و توسعه بازار خود در ایران 
جزم است. چینی ها در کشــورهای دیگر نیز چنین 

اقداماتی دارند که شاید بتوان این فرآیند در ایجاد و 
حفظ بازارهای مختلف جهانی را به حساب ذکاوت و 

هوشمندی آنها گذاشت. 
در عین حال همان طور که اشــاره شد، شرکت های 
حاضر در ایــن نمایشــگاه را می تــوان در دو گروه 
طبقه بندی کرد. یک گروه شــرکت هایی بودند که 
بر اســاس رابطه حضور یافتند. یعنی آن دســته از 
عرضه کنندگان خودرو که برای ایجاد غرفه، تکلیف 
یا تشویق شــدند و گروه دیگر شرکت هایی بودند که 
با وجود اینکه می دانســتند ممکن اســت در عرضه 
محصوالت با مشــکل مواجه شــوند، امــا تا حدی 
هوشــمندی به خرج دادند و سعی کردند این شرایط 
نامطلوب را به سود خود تغییر دهند. به این دلیل که 
براساس یکی از پیش بینی های مطرح در این زمینه، 
به هرحال اوضاع مبهم فعلی مداومت نخواهد داشت 
و شرایط تا چند ماه دیگر با یک راهکار قانونی تغییر 
خواهد کرد و بازار هم راه خود را پیدا می کند و دوباره 
به ثبات می رسد و هر سیاستی منجر به ایجاد اوضاع 

فعلی شده، درنهایت تعیین تکلیف می شود.
همچنیــن باتوجه به اســتقبال مــردم از دوره اول 
نمایشگاه خودرو تهران، شــرکت هایی که در گروه 
دوم قرار دارند، بر اســاس این پیش بینی ها و با هدف 
برندیگ، با ایجــاد غرفــه و حضور در ســالن های 
نمایشگاهی شــهر آفتاب، از فرصت تبلیغاتی ایجاد 

شده به بهترین شکل استفاده کردند.

   از مزایای شرکت در نمایشگاه تهران
یکی از ســواالت مطرح این اســت که آیا بازار آینده 
شــرکت های غایب، تحت تاثیر از دســت رفتن این 
فرصت تبلیغاتی قرار خواهد گرفــت؟ در این رابطه 
برخی از کارشناســان معتقدند اگر یک شــرکت یا 
نمایندگی قرارداد قطعی بسته بود و در آینده نزدیک 
قصد تولید یــا واردات محصول جدیــد و عرضه آن 
به بازار را داشــته و فقــط به خاطر مســائل قانونی، 
بخشنامه ای، شــرکتی یا درون سازمانی به نمایشگاه 
نیامده باشد، قطعا متضرر خواهد شد. به این دلیل که 
عدم حضور در دومین دوره چنین نمایشگاهی مهمی 

در پایتخت بعد از حدود 10 سال، آن هم با این حجم از 
استقبال مخاطب، از نظر حرفه ای کار اشتباهی است 

و مضراتش بیشتر از مزایایش خواهد بود. 
درواقع از لحاظ برندینگ و از نظــر صرفه تبلیغاتی، 
این نمایشگاه فرصتی خوبی بود که از دست رفتنش 
هزینه هایــی را به همراه خواهد داشــت. درهرحال 
وقتی یک شرکت قرار اســت از یک محصول جدید 
رونمایی کند ناچار است هزینه های تبلیغات محیطی، 
تلویزیونی و... را بپردازد. امــا این اتفاق به طور عادی 
در نمایشــگاه خودرو می افتد. ضمــن اینکه بخش 
قابل توجهی از بازار کل کشور تحت تاثیر بازار تهران 
است که این مسئله هم مزایای شرکت در نمایشگاه 

را افزایش می داد. 

   الیل مختلف نیامدن شرکت ها  
درنهایت به نظر می رسد باوجود وجه مشترک تعدادی 
از عرضه کنندگان خودرو که غیبتشان در نمایشگاه 
بود، علت حضور نداشتن آنها با یکدیگر متفاوت بوده 
است. در این رابطه یکی از مدیران گروه خودروسازی 
راین درباره حضور نداشتن این شــرکت در دومین 
نمایشــگاه بین المللی خودرو تهران توضیح داد که 
دلیل نیامدن این شرکت به نمایشگاه این بود که هنوز 
قرارداد قطعی و نتیجه بخشی برای عرضه محصوالت 
جدید نداشت و محصوالتی که درحال حاضر توسط 
این شــرکت عرضه می شــود، در ســال 94 به بازار 
معرفی شده اند؛ بنابراین به دلیل نبود محصول جدید، 
هیئت مدیره این گروه خودروسازی به این جمع بندی 

نرسید که در نمایشگاه حضور یابد.
همچنین درمورد عدم حضــور کرمان موتور در این 
نمایشگاه نیز از منابع غیر موثق شنیده می شود که این 
شرکت چندین ماه است که تعداد زیادی از محصوالت 
خود را پیش فروش کرده، اما موفق به تحویل به موقع 
آنها به مشــتری نشده اســت؛ بنابراین یک احتمال 
مطرح درمورد کرمان موتور این است که حضور این 
شرکت در نمایشگاه باتوجه به این شرایط و وضعیت، 
می توانست به وجهه اجتماعی و جایگاه این شرکت 

در بازار ضربه بزند.
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در جدول فروش محصوالت بهمن موتور دو محصول مورد توجه و پرفروش یعنی B30 و مزدا3 جدید فعال با تکمیل ظرفیت فروش مواجه هستند. این درحالی است که 
بهمن موتور شرایط جدیدی را در فروش وانت مزدا کارا 2000 تک کابین و دوکابین اعالم کرده است.

جدول فروش محصوالت گروه بهمن

فروش کشنده فاو جفت محور یورو 4 مدل FAW( 96( بااستفاده از تسهیالت اعتباری شرکت بهمن لیزینگ

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

کشنده فاو 
جفت محور 

مدل96

مالیات بر پیش پرداخت
ارزش افزوده

بیمه بدنه سال 
اول

اصل مبلغ جمع واریز نقدی
قسط

قسط بیمه 
بدنه سال های 

آتی

جمع اقساط ماهیانه 
با احتساب بیمه 

بدنه سال های آتی 
به صورت کاهشی 

)ریال(

ارائه دو ضامن 839.640.00098.230.00062.130.0001.000.000.0004869.480.0003.300.00072.780.000
معتبر 807.105.000130.765.00062.130.0001.000.000.0006063.060.0003.410.00066.470.000

   اطالعیه فروش محصوالت سیبا موتور

 فروش نقدی و نقدی اعتباری  وانت مزدا کارا 2000- تک کابین و دوکابین

زمان تحویلنرخ بهرهمالحظاتالباقیپیش پرداختقیمت نقدیشرایط پرداختنام محصول

وانت کارا 
تک کابین

یک سال بیمه بدنه --354.300.000نقدی
رایگان

-

15 روزه

12 ماهه

طی 3 فقره چک به 354.300.000230.300.000
مبلغ 42.820.000

بدون سود-

طی 3 فقره چک به 159.400.000
مبلغ 73.534.000

15درصد-

طی 3 فقره چک به 124.000.000
مبلغ 87.180.000

16درصد-

24 ماهه

طی 6 فقره چک به 354.300.000159.4000.000
مبلغ 41.180.000

17درصد-

طی 6 فقره چک به 124.000.000
مبلغ 48.840.000

18درصد-

وانت کارا 
دوکابین

یک سال بیمه بدنه --397.300.000نقدی
رایگان

-

15روزه

12 ماهه

طی 3 فقره چک به 397.300.000258.200.000
مبلغ 47.990.000

بدون سود-

طی 3 فقره چک به 178.800.000
مبلغ 82.390.000

15درصد-

طی 3 فقره چک به 139.100.000
مبلغ 97.690.000

16درصد-

24 ماهه

طی 6 فقره چک به 397.300.000178.800.000
مبلغ 46.100.000

17درصد-

طی 6 فقره چک به 139.100.000
مبلغ 54.700.000

18درصد-
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   شرایط عمومی:
1( مبلغ پیش پرداخت طی یک فقره چک بانکی در وجه شرکت بهمن لیزینگ یا واریز نقدی به یکی از حساب های بانکی به نام شرکت بهمن لیزینگ نزد ملت شعبه کندوان 
انقالب 709056/12 ، جاری طالیی سپه شعبه خالد اسالمبولی26720/94 ، کشاورزی 510210939، تجارت 296740527 ، صادرات  0101693769009انجام شود.

2( بابت اقساط ماهانه چک دریافت مي شود، چک های دریافتی باید از حساب های بانکی عضو شبکه شتاب، به نام متقاضی و بدون هیچ گونه قلم خوردگی بوده و تماماً در 
وجه شرکت بهمن لیزینگ صادر شود.

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

ضمانت در متن چک
 توجه: 2 ماه قبل از سررسید چک کلی متقاضی باید نسبت به تقسیط چک کلی اقدام کند .

3(کلیه چک ها باید در محل شرکت و توسط متقاضی تکمیل و در وجه شرکت بهمن لیزینگ صادر شود.
4( سایر شرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شرکت مندرج در سایت شرکت بهمن لیزینگ به آدرس WWW.BAHMALEASING.COM است.

5( سند و پالک خودرو تا پایان اقساط و تسویه حساب نهایی به نام شرکت بهمن لیزینگ و نزد شرکت باقی مانده و هزینه نقل و انتقال بعدی به عهده خریدار است.

- کلیه قیمت ها به ریال است.
- یک فقره چک ضمانت به مبلغ کل خودرو دریافت می شود.

- مبلغ بیمه بدنه بابت دو سال به قیمت های فوق اضافه می شود. سال اول به صورت نقد و سال دوم طی یک فقره چک ده ماهه است. سند به نام خریدار و در رهن شرکت 
سیبا موتور است و ضمنا وکالت فک پالک از مشتری اخذ خواهد شد.

شاسی کامیون کمپرسی FAW  نقدی و نقدی اعتباری

تحویلتعداد اقساطنرخ سوداقساط ماهانهپیش پرداختقیمت نقدینام محصول

شاسی کامیون 
FAW 2.999.000.0001.499.500.000کمپرسی

15 ماهه20درصد115.054.920
60 روز کاری

18 ماهه22درصد99.933.024

کامیونت 6 تن تایگروی FAW  نقدی و نقدی اعتباری

تحویلتعداد اقساطسود مشارکتاقساط  ماهیانهپیش پرداختقیمت نقدینام محصول

10 روز کاری15 ماهه20درصد980.000.000490.000.00037.597.14000کامیونت 6تن یورو4

 10 روز کاری18 ماهه22درصد980.000.000490.000.00032.655.673کامیونت 6تن یورو4

جدول فروش محصوالت نگین خودرو)RENAULT(  بخشنامه فروش مشارکتی

زمان تحویلشرایط فروش مشارکتیمشخصات فنیخودرو

سود انصرافسود مشارکتپرداخت اولپیش پرداخت

کولئوس
KOLEOS

4WD 2500به تعداد محدود

70.000.000 30.000.000
یک فقره چک یک ماهه

60 روزه16درصد18درصد

70.000.00030.000.000
یک فقره چک دو ماهه

90 روزه17درصد19درصد

تلیسمان
TALISMAN
به تعداد محدود

E3 1600
TURBO ENGINE

70.000.00030.000.000
یک فقره چک یک ماهه

60 روزه16درصد18درصد

70.000.00030.000.000
یک فقره چک دو ماهه

90 روزه17درصد19درصد

داستر
DUSTER

4WD
FULL + MONI-

TOR

40.000.00010.000.000
یک فقره چک یک ماهه

60 روزه16درصد18درصد

10.000.000 یک فقره چک 40.000.000
دو ماهه

90 روزه17درصد19درصد

2WD
FULL+ MONI-

TOR

40.000.00010.000.000
یک فقره چک یک ماهه

60 روزه16درصد18درصد

40.000.00010.000.000
یک فقره چک دو ماهه

90 روزه17درصد19درصد
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ادامه تغییر و تحوالت مدیریتی در گروه خودرو سازی سایپا
آخرین روز آبانماه بود که خبرگزاریها اعالم کردند محمد شــریعتمداری طی حکمی 
محسن قاسم جهرودی را بهعنوان جایگزین مهدی جمالی به ِسَمت مدیرعاملی گروه 
خودروسازی سایپا منصوب کرده. هرچند در این زمینه تناقضاتی هم وجود داشت و 
یکی، دوروز بعداز این جابه جایی منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران اعالم کرد براساس قانون تجارت انتخاب مدیرعامل از وظایف و 
اختیارات هیئت مدیره هر شرکت است و در مورد سایپا باتوجه به رای اکثریت، اعضای 
هیئت مدیره تصمیم به تغییر مدیرعامل سایپا گرفته اند و این جابه جایی صورت گرفته 
دقیقا براســاس نص صریح ماده 124 الیحه اصالح قانون تجارت است.گفتنی است 
مهدی جمالی بیش از دو سال سکانداری شرکت سایپا را برعهده داشت، اما در طول این 
مدت نتوانست مشکالت این شرکت خودروسازی را برطرف کند؛ به همین منظور وزیر 
جدید تصمیم به تغییر مدیریتی این شرکت گرفت.کمتر ازدوهفته بعداز این انتخاب 
بود که شاهد تغییر و تحوالت در بند مدیریتی و هیئت مدیره سایپا بودیم که می توان به 
ابالغ حکم انتصاب »کامران کریمي« به عنوان »مدیر امور مجامع و ارزیابي شرکت هاي 
گروه«، ابالغ حکم اختتام ماموریت »حمید ابدالي« از »عضویت در هیئت مدیره شرکت 
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا«، ابالغ حکم انتصاب »کامران کریمي« با حفظ سمت 

»به عنوان دبیر هیئت مدیره«، ابالغ حکم انتصاب »فرامرز خاکساري« به ِسمت »عضو 
موظف هیئت مدیره و نماینده شخصیت حقوقي شرکت پارس خودرو در هیئت مدیره 
شرکت طیف سایپا«، ابالغ حکم انتصاب »محمدرضا هنري کیا« به ِسمت »عضو غیر 
موظف هیئت مدیره و نماینده شخصیت حقوقي شرکت سازه گستر سایپا در هیئت مدیره 
شرکت پارس خودرو«، ابالغ حکم اختتام ماموریت »سید محمدعلي سید ابریشمي« در 
»هیئت مدیره شرکت سایپا سیتروئن« ابالغ حکم انتصاب آقاي »علیرضا بادکوبه هزاوه« 
به ِسمت »عضو غیر موظف هیئت مدیره و نماینده شخصیت حقوقي شرکت سایپا در 
هیئت مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا«، ابالغ حکم اختتام ماموریت »سید محمدعلي 
سید ابریشمي« در »عضویت هیئت مدیره مرکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا«، 
ابالغ حکم اختتام ماموریت »اکبر شمسي الهیجاني« در عضویت »هیئت مدیره شرکت 
کارخانجات پالسکوکار سایپا« و ابالغ حکم اختتام ماموریت »عباس صفري« در عضویت 
»هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاري سایپا« اشاره کرد؛ همچنین روز چهارشنبه 
بیست و دوم آذرماه طی حکمی ازسوی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، محمد زارع پور 
اشک زری به عنوان مدیرعامل جدید زامیاد منصوب شد. این درحالی است که عمر دوران 
مدیریتی بهزاد ظهیری مدیرعامل سابق زامیاد به 4 ماه هم نکشید تا این چهره جای خود 
را به زارع پور بدهد.گفتنی است محمد زارع پور پیش از این ِسمت هایی همچون معاون 
اقتصادي گروه خودروسازی سایپا، عضو هیئت مدیره رایان سایپا، قائم مقامی رایان سایپا، 
نائب رئیس هیئت مدیره سایپا کاشان،  رئیس هیئت مدیره سایپا سوریه و مشاور مدیرعامل 
گروه سایپا و معاون اداری مالی سازمان منطقه آزاد کیش را در کارنامه خود ثبت کرده بود. 
همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا طی حکمی محمد هادی نوری را به عنوان 
مدیرعامل شرکت سایپا دیزل منصوب کرد. همچنین بهزاد ظهیری که پیش از این به 
عنوان مدیرعامل شرکت زامیاد فعالیت می کرد، توسط مدیر عامل سایپا به عنوان مشاور 
مدیر عامل، منصوب شد. محسن جهرودی در حکمی دیگر سید علی رضا محمودی را به 
عنوان قائم مقام مدیرعامل گروه در امور بازاریابی و فروش منصوب کرد.او همچنین طی 

حکمی مجتبی نظری را به سمت معاونت ارتباطات و امور مشتریان سایپا منصوب کرد.

نتایج جالب نظرسنجی درباره معیارهای مردم ایران برای خرید خودرو
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی خودور 
تهران نتایج جالبی را درباره معیارهای مورد نظرمردم ایران درباره خرید خودرو طی یک 
نظرسنجی منتشر کرد. در این نظرسنجی آمار جالبی به دست آمده است، ازجمله اینکه 
اولویت اصلی 33 درصد افراد در انتخاب خودرو، باال بودن استحکام و ایمنی است، همچنین 
تنها 6 درصد از نظردهندگان، اولویت اول خرید خود را به برندهای چینی اختصاص داده اند. 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از هزار و 543 نفر درخصوص بودجه خرید خودرو، 
خودرو مورد عالقه، کشور سازنده مورد عالقه و اصلی ترین معیار خرید خودرو نظرسنجی 
کرده که 84 درصد پاسخ دهندگان آن را مردان تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق در 
خصوص اولویت اصلی افراد برای خرید خودرو )به جز قیمت( نشان می دهد که اولویت اصلی 
33 درصد افراد، باال بودن استحکام و ایمنی خودروها بوده است و 29درصد پاسخ دهندگان 
هم قدرت و شتاب خودرو را اصلی ترین اولویت خود در انتخاب خودرو عنوان کرده اند. پس از 
آن، معیارهای زیبایی ظاهری با 13 درصد، کیفیت بدنه با 11 درصد و خدمات پس از فروش 
با 9 درصد اصلی ترین شاخصه های انتخاب خودرو برای مصرف کنندگان است. در این میان 
پایین بودن مصرف سوخت خودرو با 5 درصد کم ترین فراوانی را کسب کرده است. درحالی 
بررسی سطحی در بازار خودورهای خارجی کشورمان نشان می دهد که خرید محصوالت 

چینی با افزایش واردات خودروها افزایش پیدا کرده است، اما نتایج این نظرسنجی حکایت 
از آن دارد که شاید گزینه های چینی در رده آخر برندهای مورد عالقه خارجی مردم ایران 
قرار دارد و انگار ارزان بودن این خودروها تنها دلیل و چاره خرید است. پاسخ افراد به این 
نظرسنجی در خصوص میزان تمایل به خرید برندهای خارجی نیز نشان می دهد برندهای 
خودروی آلمانی با 27 درصد فراوانی همچنان باالترین رتبه را در میان کشورهای سازنده 
خودرو کسب کرده اند. پس از آن، برندهای ژاپنی با 20 درصد، فرانسوی با 19 درصد و کره ای 
با 14 درصد قرار دارند. تنها 6 درصد از بازدیدکنندگان اولویت اول خرید خودروی خود را  به 
خرید برندهای چینی اختصاص داده اند. از موضوعات جذاب دیگر در نظر شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران مربوط به حوزه  خودرو میزان تمایل مشتریان به خرید کالس های 
متفاوت خودرو است. بر همین اساس از بازدیدکنندگان در خصوص نوع خودروی مورد 
عالقه نیز سوال شده است. نتیجه جالب توجه در نتایج، تمایل 63 درصد افراد به خرید انواع 
خودروهای SUV است. درمقابل 25 درصد افراد تمایل به خرید خودروهای سدان دارند 
و تنها 12 درصد تمایل به خرید خودروی هاچ بک داشته اند. توزیع تمایل بانوان به خرید 
انواع کالس های خودرو، 56 درصد خودروهای شاسی بلند، 28 درصد خوروی سدان و 15 
درصد مدل های هاچ بک بوده است. شاید اگر درصد بانوان در این نظرسنجی بیشتر بود، 

نتایج حاصل هم دستخوش تغییرات فراوانی می شد.

صحبت های نگران کننده معاون وزیر راه:
خودروی داخلی کم ترین ایمنی را دارد

بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه اواسط آذرماه در تهران برگزار شد. بخشی از 
موضوعات بررسی شــده در این همایش به تلفات جاده ای درکشورمان برمی گشت و 
آمار نگران کننده ای در این باره اعالم شد. داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی 
کیفیت پایین خودروهای ســاخت داخل را از عوامل افزایش تلفات انسانی در حوادث 
جاده ای دانست و گفت: اگر تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند، مردم خودروی ایمن 
استفاده می کنند و خســارت های تحمیلی به جامعه و شرکت های بیمه کم می شود. 
به گفته کشاورزیان یک میلیارد خودرو در جهان پالک شده که دو درصد این آمار مربوط 
به ایران است، درحالی که تنها یک درصد جمعیت دنیا در ایران زندگی می کند. رئیس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سهم ایران از تلفات جاده ای در جهان را 1.25 

درصد برآورد کرد و گفت: پارسال 1.5 میلیون خودروی جدید در کشور پالک شد که 
این به معنای رشد 11 درصدی تردد در کشور است و باتوجه به افزایش تردد خودرو در 
کشور، کاهش تلفات جاده ای که خسارت های سنگینی را به جامعه و شرکت های بیمه 
وارد می کند، بسیار سخت است.کشاورزیان، استفاده مردم از خودروهای ایمن تر، راه ایمن 
و امداد و نجات مناسب را از ارکان ایمنی در جاده های کشور دانست و گفت: مدیریت 
ریسک باید در بیمه خودروها لحاظ شود، خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث در ماده 
18 به مواردی اشاره شده که وضع خودرو، کاربری خودرو و سال ساخت خودرو باید در 
محاسبه هزینه بیمه لحاظ شود. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی خودروهایی که در 
کشور تولید می شود، کم ترین ایمنی را در بین خودروهای جهان دارند و باید فکری به حال 
خودروهای غیر ایمن کنیم. کشاورزیان از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد خواست که با 
کاهش عوارض واردات خودرو، به ایمن شدن خودروهای مورد استفاده مردم کمک کند.
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داستان متفاوت خودروهای بدون راننده 
 اســتقبال از خودروهای بدون رانند روزبه روز درکشــورهای توسعه یافته افزایش 
پیدا می کند. پایگاه خبری »کوارتز« آمریکا با گزارشــی در این باره اعالم کرد ایده 
خودروهای بدون راننده با توانایی حرکــت خودکار به قدری با اقبال عمومی روبه رو 
شده که در 47 شهر جهان به کار آمده است.  طبق گزارش این رسانه آمریکایی در 49 

درصد این شهرها، یک تا سه سال است از خودروهای بدون راننده استفاده می شود و 
این شهرها بیشتر در انگلیس، آمریکا و هلند قرار دارند. البته در برخی شهرهای سوئد، 
فنالند، نروژ، کانادا، استرالیا، فرانسه، چین، ژاپن، کره جنوبی و حتی امارات نیز می توان 
این فناوری را دید، ازجمله این شهرها می توان به »آمستردام، ایدوفن، هارلم، روتردام 
و واخنینگن« در هلند، »آستین، بوستون، چاندلر، دیترویت، الس وگاس، پیتسبورگ، 
سان آنتونیو، سان فرانسیسکو و واشنگتن« در آمریکا و »بریستول، کمبریج، لندن، 
اکسفورد و میلتون لینس« در انگلیس اشاره کرد. مدیرعامل یک شرکت انگلیسی 
در این زمینه اعالم کرده: خودروهای بدون راننده در سال 2018 به طور کامل آماده 
بهره برداری اند. »کوین کالرک« گفته: درمــورد کاهش قیمت آنها هنوز در ابتدای 
راهیم تا خرید آنها برای مصرف کنندگان مقرون به صرفه باشــد.  تحقیقات رسانه 
آمریکایی »بلومبرگ« نشان می دهد استفاده از این فناوری ابتدا در میان کسب و کارها 
رواج پیدا می کند. نکته جالب توجه اینجاســت که اوایل خردادماه سال جاری یک 
دستگاه خودوری بدون راننده در پارک علم و فن آوری هرمزگان درکشورمان مورد 
آزمایش قرار گرفت. هرچند تقی مهری رئیس پلیس راهور کشورمان همان موقع 
اعالم کرد پلیس فعال اجازه تردد به این خودروها را نمی دهد و تردد این خودروها در 
جاده های شهری و غیر شهری به تدوین آیین نامه و قوانین نیاز دارد تا حقوق مردم 
رعایت شود. قرار بود این سیستم پس از پایان آزمایش های ایمنی نیمه دوم امسال 

به طور رسمی رونمایی شود که فعال خبری از این اتفاق نیست.

واردات 52 هزار خودروی چینی در8 ماه اول سال 
براساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در هشت ماهه  نخست امسال 
52 هزار و 844 دستگاه خودروی سواری وارد ایران شده که ارزش آن به یک میلیارد 
و 412 میلیون و 84 هزار و 347 دالر می رســد. در این میان کشور امارات متحده 
عربی بیشترین میزان صادرات خودروی سواری به ایران را داشته و به نوعی مهم ترین 
بندر صادرکننده خودرو به ایران است. براساس این گزارش در این مدت 36 هزار 
و 912 خودروی ســواری از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است که البته 
بخشی از این تعداد خودرو نیز، خودروهای وارداتی چینی است. از سوی دیگر، به طور 
مستقیم از چین تنها 2170 دستگاه خودرو به ایران وارد شده که به نظر می رسد رقم 
واقعی واردات خودروی چینی بیش از این باشد، یعنی از میان خودروهای اماراتی 
بخش عمده ای از آن مربوط به خودروهای چینی است که از طریق امارات به ایران 
وارد شده اند. واردات خودروی ایران درمجموع از طریق بیش از 65 کشور جهان انجام 

می شود که نام ایاالت متحده آمریکا نیز در این میان به چشم می خورد.

درآمد دولت ازخودرو در بودجه 97 چگونه است؟
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور یکشنبه 19 آذر الیحه بودجه سال 1397 
را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد. نکته مهم در این میان پیش بینی افزایش درآمد 
دولت از خودرو و شاخه های مربوط به آن است. در الیحه بودجه 97 بابت حقوق ورودی 
خودرو 2 هزار و 205 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب در قانون 
بودجه 96 حدود هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق بند درآمدها، واگذاری 
دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی الیحه بودجه سال 97 بابت حقوق ورودی 
خودرو 2 هزار و 205 میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم در الیحه بودجه 96 

معادل 3 هزار 200 میلیون تومان برآورد شده بود، اما درنهایت رقم 1.3 هزار میلیارد 
تومان در قانون بودجه 96 مصوب شد. این درحالی است که هم اکنون بحث هایی مبنی 
بر احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو در دولت مطرح و درحال پیگیری است. دولت 
در الیحه بودجه سال 97، میزان مالیات شماره گذاری خودرو را هم رقم یک هزار و 683 
میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. درحالی دولت در الیحه بودجه سال 1397 درآمد 
2 هزار و 200 میلیارد تومانی از محل مالیات واردات خودرو به کشور را درنظر گرفته 
است که این رقم در مقایسه با درآمدهای مالیاتی امسال کاهش 6/ 31 درصدی را نشان 
می دهد؛ بنابر بودجه مصوب سال 1396 درآمد مالیاتی 3 هزار و 220 میلیارد تومان از 
محل واردات خودرو برای دولت در نظر گرفته شد؛ به رغم آنکه درآمد دولت از این محل 
افزایشی در نظر گرفته شده اما بررسی آمار بانک مرکزی در شش ماه سال جاری نشان 
می دهد که دولت نتوانسته درآمدهای خود از این محل را محقق کند. براساس آمار 
بانک مرکزی، درآمد مالیاتی مصوب برای شش ماه سال جاری یک هزار و 640 میلیارد 
تومان بوده و این در شرایطی است که دولت در این مدت تنها توانست 130 میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو کسب کند. این موضوع درحالی است که 
در شش ماه سال جاری واردات خودرو به کشور با افزایش 44 درصدی مواجه شده است. 
برهمین اساس به نظر می رسد که دولت در بودجه سال آینده درآمدهای خود از این 
محل را کاهش داده است؛ همچنین در این الیحه پیش بینی دولت از میزان درآمد از 
محل مالیات شماره گذاری خودرو در سال 1397 مبلغ یک هزار و 683 میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده است. از آنجا که رقم مصوب مالیات شماره گذاری در بودجه سال  
جاری یک هزار و 110 میلیارد تومان است؛ بنابراین دولت در این بخش افزایش 6/ 50 

درصدی را برای خود درنظر گرفته است.
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آلودگی هوا

به تازگی محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، 
مشکل ترافیکی تهران را به مسئله امنیتی تشبیه کرد 
و گفت که حتی هوای تهران از داعش نیز خطرناک تر 
است؛ اما به دلیل نبود اطالعات دقیق، نمی توان تصور 
واضحی از خطر تروریسم آلودگی در تهران و شهرهای 

بزرگ ارائه داد.
در ســه ماهه پاییز امســال آلودگی هوا تا حد زیادی 
مشکالتی را برای شهروندان به وجود آورد، به طوری که 
حتی کار به تعطیلی مــدارس در تهــران و برخی از 
کالنشهرهای کشور مثل تبریز و اصفهان کشید. حال 
سوال این است که در شرایطی که تنفس نه تنها برای 
کودکان و گروه های حســاس سخت شــد، که نفس 
کشیدن برای یک یک شهروندان مشکل می شود، آیا 
تعطیلی مدرسه ها راهکار خوبی برای برون رفت از این 

بحران است؟ 
هرساله با شــروع پاییز میزان آالینده ها از سطح مجاز 
باالتر می رود. این شرایط به دنبال برودت هوا، کاهش باد 
و باران تشدید می شود و منظره زشتی در شهرهای آلوده 
ترسیم می کند. در اینجاست که اغلب صاحب نظران در 
مواجه با این آسمان خاکستری لیستی از مقصران اعالم 
می کنند و انگشت اتهام به سمتی می گیرند، اما این نشان 
دادن مقصران دردی را از شهرهای آلوده و شهروندانش 

دوا می کند؟
براســاس آمارهایی که هراز گاهی اعالم می شود، بین 
80 تا 90 درصد آلودگی شهر تهران به دلیل وجود انواع 
خودروهاست. ترافیک، غیر اســتاندارد بودن سوخت 

خودروها، فرسودگی و کیفیت خودروها از عوامل موثر 
در تشدید این آلودگی است. اما با مشخص شدن این 
دالیل هم نمی توان تقصیرها را به گردن یک وزارتخانه 

یا سازمان انداخت و آنها را مجبور به حل مشکل کرد. 
درحالی که برخی معتقدند دولت نظارت کافی و اجبار 
الزم برای اجرایی شــدن مصوباتی کــه برای کاهش 
آلودگی صادر شده است ندارد،گروهی دیگر به مسئولیت 
اجتماعی همه اقشار جامعه برای کاهش آلودگی اشاره 
دارند و معتقدند از مردم گرفته تا صنعتگران و هنرمندان، 
باید در اقدامی جدی برای کاهش آلودگی نقشــی ایفا 
کنند و دولتمردان را مجبور به اجرای قوانینی کنند که 
می تواند رنگ آبی را به آسمان شهرهایمان بازگرداند. 
در این میان قطعه ســازان خودرو نیز می توانند نقش 

به سزایی را اجرا کنند.

    بیماری های ناشی از هوای آلوده 
اغلب ما بارها درمورد وضعیت آلودگی هوا و اثرات سوء 
آن بر سالمت انسان ها و سایر موجودات شنیده ایم. از 
سرطان گرفته تا ســکته های قلبی و مغزی نخستین 
مخاطراتی است که برای افراد جامعه به واسطه هوای 
آلوده به وجود می آید؛ حتی برخی یافته های مســتند 
نشان می دهد آلودگی  هوا تا 35 درصد احتمال ابتال به 
سکته مغزی را افزایش می دهد. براساس آمار بین المللی 
بیماری هــای ناشــی از آلودگی هــوا چهارمین رتبه 
مرگ و میر را به خود اختصــاص داده اند و بنابر گزارش 
سازمان ملل متحد هرساله 3 میلیون نفر از مردم جهان 

بر اثر این پدیده جان خودرا ازدست می دهند؛ همچنین 
تحقیقات انجام شده توسط شــرکت کنترل کیفیت 
هوا و وزارت بهداشت نیز حاکی اســت که میزان این 
آالینده ها در شهر تهران هشت برابر استاندارد جهانی 
است، به این ترتیب روزانه 1200 تن آالینده در هوای 
تهران پخش می شــود . این درحالی اســت که گفته 
می شود حدود 70 درصد مرگ ومیرها در تهران ناشی از 
مشکالت تنفسی و قلبی است که این مشکالت ارتباط 

مستقیم یا غیرمستقیم با آلودگی هوای تهران دارد.
در این میان اما توســعه حمل و نقــل عمومی به ویژه 
مترو و بی آر تی، حذف ناوگان فرســوده تاکسی رانی، 
اتوبوس رانی و مینی بوس رانی، احیاء معاینه فنی به عنوان 
بازوی نظارتی شهرداری، توسعه تجارت الکترونیک و 
مدیریت تقاضای سفر، استفاده از اتوبوس برقی و تاکسی 
هیبریدی و  نصب فیلتر دوده بر ناوگان دیزل شهرداری 
بخشی از مشکالت را حل کنند و قطعه سازانی که امکان 
تولید محصوالتی را دارند که در کاهش آلودگی هوا موثر 
است نیز باید با پررنگ دیدن این مسئولیت اجتماعی، 
البی هایی را برای مشارکت موثرتر در تولید خودروهای 

استاندارد و با فیلتر دوده انجام دهند.

    خودروهای آالینده 
گفته می شــود حدود 85 درصد میزان آالیندگی هوا 
در تهران به ناوگان حمل ونقل مربوط می شود و در این 
میان موتورســیکلت های کاربراتوری به عنوان وسائل 
نقلیه تک سرنشین سهم به سزایی در افزایش آلودگی 

گزارشی از نقش قطعه سازان خودرو در کاهش آلودگی هوای تهران

تروریسم آلودگی
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هوای پایتخت ایفا می کنند. براساس آمار از 11 میلیون 
موتورسیکلت در کشور، چهار میلیون موتورسیکلت در 

تهران جابه جا می شوند.
یکی از عمده ترین مســائلی که به ویژه در کشورهای 
پیشــرفته برای جلوگیری از افزایــش آلودگی هوا 
مدنظر قرار می گیرد، قطعه ای به نام »کاتالیســت« 
است که دارای عمر مفید بوده و 80 درصد آالیندگی 
اگزوزها را کاهش داده و باید پس از پایان عمر مفیدش 
تعویض شــود. در ایران چه برای خودروها و چه برای 
موتورســیکلت ها تعریفی برای تعویض کاتالیســت 
وجود ندارد و چنین مسئله ای در کشور مرسوم نیست.

 از سوی دیگر اغلب خودروهای سنگینی که در کشور 
دیزلی هستند به شــکل قابل توجهی آالینده محیط 
محسوب می شــود به طوری که چندی پیش عیسی 
کالنتری، رئیس ســازمان محیط زیســت گفت: 51 
درصد آلودگی شهر تهران ناشی از تردد 20 تا 25 هزار 

کامیون است که شبانه وارد تهران می شوند. 
گفته می شود، از مجموع ذرات معلق تولیدی در شهر 
تهران، 23 درصد ســهم کامیون ها، 4 درصد ســهم 
مینی بوس ها، 12درصد ســهم اتوبوس های شرکت 
واحد و 18 درصد سهم سایر اتوبوس ها است. از این رو 
باتوجه به دیزلی بودن ناوگان های یادشــده می توان 
نتیجه گیری کرد که خودروهای دیزلی عامل مهمی 

در آالیندگی شهر تهران هستند.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و باتوجه به منابع 
آالیندگی فیلتر جاذب دوده تنها راهکار واقعی کاهش 
ذرات معلق خروجی از خودروهای دیزلی است، البته 
این راهکار مقوله جدیدی نیست بلکه نصب فیلتر دوده 
به منظور حذف ذرات معلق خروجی از اگزوز خودروهای 
دیزلی از سال 1994 میالدی در کل دنیا آغاز شده است.
مهدی رضایی فعال حوزه محیط زیســت با اشاره به 
تصویب قانون فیلتر دوده از مهرماه ســال 95، گفته 

است: این مصوبه از دو قســمت تشکیل شده که یک 
بخش آن بــرای خودروهای نو و بخــش دیگر برای 
خودروهای کارکرده اســت که متاسفانه این مصوبه 
ارزشمند در اجراء با مشکالت بســیاری روبهرو بوده 

است.

DPF اورند و تولید    
مهندس علیرضــا اصالنی معاونت بهبود و توســعه 
شــرکت هلدینگ رایزکو نیز در این بــاره می گوید: 
بیش از 70 درصد منابع آلودگی هوا در کالنشهرهای 
ما به دلیل وسایل نقلیه ای هســتند که در شهر تردد 
می کنند پس هرچقدر بیشــتر بایــد روی این منابع 
آلودگی هزینه کنیم. این درحالی است که بی توجهی 
به ایــن ذرات معلقی که به واســطه خودروها در هوا 
پراکنده می شود، چنان تبعات سوئی بر سالمتی افراد 
دارد که با هیچ بودجه ای نمی توان آن را جبران کرد، 
چراکه هیچ سیستم تصفیه ای که در دستگاه تنفس 
داریم نمی تواند این آالینده ها را حذف کند و مستقیم 
وارد خون شده و همین ذرات معلق منجر به نازایی و 

سرطان و هزاران بیماری دیگر می شود.
او بهترین راهکار را برای مقابله با این ذرات معلق این 
می داند که نگذاریم آنها از خودرو خارج شوند. چراکه 
وقتی وارد هوا شــوند کاری نمی تــوان کرد. اصالنی 
می گوید: همه افراد هم به اشکال مختلف در معرض این 
دود قرار دارند. کسانی که داخل شهر تردد دارند بیشتر 
استنشاق می کنند و آن کسی که در خانه نشسته است 
کمتر استنشاق می کند. درواقع میزان در تماس بودن 
متفاوت است وگرنه ذرات معلق در هوای همه جا هست.

اصالنــی با بیــان اینکه منبــع اصلی ایــن PM در 
خودروهای دیزلی اســت، می گوید: به دلیل ماهیت 
احتراق داخل موتور خودرو PM زیادی تولید می شود. 
بهترین راهکار برای حدف این PM وســیله ای است 

به اســم DPF  کــه ذرات معلق را تــا قطر یک صدم 
میکرون کامال حذف می کند. 

از سال 2009 زمانی که اســتاندارد یورو 5 به اجرا در 
آمد همه خودروهای دیزلی باید مجهز به قطعه ای به 
نام DPF ,Diesel particulate filter  می شدند که 
در اگزوز خودروهای دیزلی نصب می شود و آالیندگی 

آن را تا حد زیادی کاهش می دهد. 
هدف این اســتاندارد کاهش 80درصد ذرات دیزل 
)دوده( اســت، گرچه این قطعه در بازه معینی بعداز 
اســتفاده از خودرو باید تعویض شود، اما اثرات مثبت 
آن در کاهش آلودگی هوا به حدی است که درمجموع 
هزینه هــای دولت هــا را در حوزه ســالمت کاهش 

می دهد.
در ایــران طــی اطالعیــه ای از ســوی پلیــس به 
خودروسازی ها اعالم شده است که از ابتدای دی ماه 
سال 1395 تمام محصوالت بایستی به این سیستم 
مجهز شوند، اما از آنجایی که قیمت خرید هر دستگاه 
DPF جهت نصب بر کامیون ها میزان زیادی در قیمت 
محصوالت تاثیر می گذارد، به نحوی که خودرو سازها 

تمایلی برای نصب این قطعه ندارند.
اصالنی بااشــاره به قانونی برای نصب این قطعه روی 
تمام خودروهای دیزل می گوید: گویا اجباری به اجرای 
آن وجود ندارد، چراکه هنوز هم خودروهای سنگینی 
که تازه تولید می شوند نیز مجهر به این قطعه نیستند. 
او می گوید: البته چندی اســت که شــرکت اورند با 
تولید این قطعه قصد دارد که 150 دستگاه فیلتر روی 
اتوبوس های شرکت واحد نصب کند که بخشی از آن 

نصب شده است.
براساس این گزارش خوردوسازان با هزینه ای معادل 
 DPF 10 تا 12 میلیون می توانند یک کامیونت را به
مجهز و در سال از ورود حجم زیادی از آالینده به ریه 

شهروندان جلوگیری کنند. 
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نمایشگاهراز صـنـعـت

گزارشی از سه نمایشگاه برتر خودروی جهان 

رقابت در فرانکفورت
ژنو و دیترویت

نمایشــگاه بین المللی 
خودروی آلمان IAA که 
بیشتر با نام نمایشگاه 
خــودروی فرانکفورت 
می شــود  شــناخته 
از جمله بزرگ تریــن و مهم تریــن رویدادهای صنعت 
خودرو محســوب می شود. این نمایشــگاه هر دو سال 
یک بار در یکی از مهم ترین کشورهای خودروساز دنیا 
یعنی آلمان برگزار می شــود. اولین بار در سال 1897 
شــهر برلین میزبان تنها 8 خودرو بود و ســنگ بنای 
IAA همان جا گذاشته شد. پس از استقبال خوبی که از 
این گردهمایی صورت گرفت برگزاری آن بیش ازپیش 
مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که در ســال 1939 
تعداد بازدیدکنندگان به هشــتصد هزار نفر رسید، اما 
در سال 1951 بود که شــهر فرانکفورت برای اولین بار 
میزبان نمایشگاه بین المللی آلمان شــد. در این سال 
بیش از پانصد هزار نفر از نمایشگاه خودرو بازدید کردند. 
تاریک ترین دوره این نمایشگاه مربوط به سال 2001 
بود که واقعه 11 سپتامبر سایه ســنگین خود را روی 
جو نمایشــگاه انداخته بود. از سال 1991 میالدی این 

نمایشــگاه به دو بخش صنعتی و خودرو تقسیم شده 
است به گونه ای که نمایشگاه مدل های صنعتی و تجاری 
در سال های زوج و در شهر هانوفر آلمان برگزار شده و 
نمایشگاه مشهور فرانکفورت که به خودروهای شخصی 
اختصاص دارد  در سال های فرد برگزار می  شود. به طور 
معمول برای برگــزاری هرباره این نمایشــگاه به 12 
ساختمان نیاز است. در نمایشــگاه امسال فرانفکورت 
تعدادی از پیشــتازان صعنت خودروســازی جهان از 
جدیدترین تولیدات خود رونمایی کردند که به تعدادی 
از آنها اشاره می کنیم. بی شک نام مرسدس بنز، به تنهایی 
جذابیت زیــادی ایجاد می کند. پــس عجیب نبود که 
اَبَرخودروی ایــن برند، الماس درخشــان فرانکفورت 
 AMG 2017 باشد. این محصول به مناسبت 50 سالگی
عرضه خواهد شد و البته بار تبلیغاتی باالیی نیز به همراه 
خواهد داشت. تا قبل از نمایشگاه فرانکفورت هیچ تصویر 
واضحی از خودروی AMG پروژه یک منتشــر نشده 
بود و صرفا پنج تیزر کوتــاه با حضور لوئیس همیلتون، 
گوشــه هایی از طراحی آن را به نمایش گذاشته  بودند. 
چند ماه پیش، مرسدس از سیستم محرکه  پروژه یک 
رونمایی و تأیید کرد که این هایپرکار، یک اَبَرخودروی 

هیبریدی تمام چرخ محرک با حداقل هزار اسب بخار 
قدرت خواهد بود. دو موتور الکتریکی 161 اسب بخار، 
چرخ های جلو خودرو را به حرکت درمی آورند؛ درحالی 
 که یک پیشرانه شش سیلندر 1.6 لیتری توربوشارژ با 
حداقل 700 اسب بخار قدرت، از طریق یک جعبه دنده 
اتوماتیک هشت سرعته نیرو را به چرخ های عقب ارسال 
می کند. تا یک سال پیش، برنامه  تویوتا و هوندا در زمینه  
ســاخت خودروهای هیدروژنی چندان جدی گرفته 
نمی شــد و حتی پس از عرضه  محصــوالت تجاری نیز 
آینده  مدل های مجهز به پیشــرانه های پیل سوختی، 
مبهم به نظر می رســید. بااین حال، به نظر می رسد که 
مرسدس بنز، به موضوع سوخت هیدروژنی با جدیت نگاه 
 EQ F-Cell می کند و حتی یک نمونه  مفهومی به نام
روانه بازار خواهد کرد. مرســدس بنز F-Cell، ترکیبی 
از فناوری هــای مربوط به پیل ســوختی هیدروژنی و 
موتور الکتریکی خواهد بود تا اولین خودروی هایبرید 
هیدروژنی دنیا باشد. بنا به شــایعات مطرح شده، این 
مدل می تواند با هربار شارژ، مســافتی در حدود 500 
کیلومتر طی کند. یکی از مهم ترین خودروسازان اروپا 
رنو است که در نمایشگاه امسال حضوری پررنگ داشت. 
دپارتمان رنو اســپرت، برای عالقه مندان خودروهای 
تقویت شــده و مســابقه ای، کامال شناخته شده است. 
این بخــش از رنو که با نــام اختصاری RS شــناخته 
می شود، در دنیای موتوراسپرت سابقه  درخشانی دارد 
و حتی در فرمــول یک هم فعالیــت می کند؛ درحالی  
که فولکس گلف GT محبوب تریــن هاچ بک داغ بازار 
اروپا محسوب می شود و نسخه  R از نسل جدید هوندا 
 RS سیویک هم معرفی شده اســت، جای خالی مگان
مدرن، بیش از پیش احســاس می شود. جزئیات زیادی 
از توانایی های فنی مدل آینده  این خودرو منتشر نشده 
اســت؛ اما باتوجه به رقبا، می توان اطمینان داشت که 
مگان RS بعدی با پیشرانه  توربوشارژ 2 لیتری عرضه 

شود و بیش از 300 اسب بخار قدرت داشته باشد.
تویوتا هم در نمایشگاه فرانکفورت ســورپرایز داشت. 
همان طور که پیش بینی می شــد، امــروزه کراس اور 
هیبریدی تویوتا، حضور قدرتمندی در بازار جهانی دارد 
و با استقبال خوبی مواجه شده است. این موضوع، مسلما 
تویوتا را به ارائه  مدل های قدرتمندتر و جذاب تر تشویق 

 آرش فرحزاد
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خواهد کرد. با این حساب، نسخه  Hy-Power از تویوتا 
C-HR، می تواند اولین کراس اور هیبریدی تقویت شده  
تاریخ باشــد. فولکس هم در این نمایشگاه بیکار نبود، 
هرچند خبری از نمونه  نهائی و آماده  تولید خودروهای 
برقی ســری I.D نیســت، تعداد مدل هــای مفهومی 
فولکس واگن در این گروه، هرروز بیشتر می شود. نسخه  
اولیه  کراس اوور مفهومی و تمام برقی فولکس به عنوان 
عضو جدیــدی از خانواده خودروهــای برقی I.D.، در 
نمایشگاه خودروی شانگهای معرفی شد. درحال حاضر، 
مدل I.D. Buzz )نســل جدید و برقی از ون افسانه ای 
 Concept. فولکس واگن( و هاچ بک کامپکــت برقِی
I.D )با توانایی حرکت تا مسافت 390 تا 600 کیلومتر 
با یک بار شــارژ( نیز عضوی از خانواده I.D. هستند. در 
خــودروی I.D. Crozz، پنل های خورشــیدی جلب 
توجه می کنند، البته در چهار گوشــه سقف واحد های 
لیدار را می بینیم که وجــود قابلیت های خودران را در 
I.D. Crozz تأییــد می کنند. احتمــاالً این ویرایش 
جدید، از همان پیشرانه  برقی نسخه  اولیه با قدرت 302 
اسب بخار و توانایی طی کردن 500 کیلومتر مسافت با 
یک بار شارژ استفاده می کند. ب ام و هم حداقل با دو مدل 
جدید به نمایشگاه فرانکفورت آمد. سال های زیادی از 
تولید خودروهای i3 و i8 در مجموعه  بی ام و می گذرد. 
این محصوالت، هرچند تمام برقی، پرفروش و بسیار کارا 
هستند؛ به دالیل مختلف ازجمله نوع بدنه و قیمت غیر 
اقتصادی، مورد توجه عمــوم مردم دنیا قرار نگرفته اند. 
این موضوع، بــی ام و را به فکر ســاخت یک محصول 
مدرن با فناوری های ســری i انداخته است که مسلما، 
i5  نام خواهد داشت. محصول جدید به صورت مفهومی 
در نمایشــگاه خودروی فرانکفورت حضور داشت؛ اما 
در برنامه  تولید بی ام و تا پیش از آغاز ســال 2021 قرار 
دارد. مدت زیــادی از معرفی بی ام و ســری 8 در قالب 
یک خودروی مفهومی نمی گذرد. این خودرو شــدیدا 
مورد تحسین کارشناسان واقع شده است و طرفداران 
بی ام و امیدوارند شــاهد رونمایی از مدل نهائی و قابل 
تولید آن باشند؛ درحالی که بی ام و سری 8، می تواند به 

سلطنت مرسدس کالس S کوپه در کالس لوکس های 
دودر پایان دهد؛ نمونه  مسابقه ای و غیر جاده ای آن در 
فرانکفورت رونمایی شد. اگر M8 GTE  تولید شود، در 
اقدامی کم سابقه شاهد معرفی نسخه مخصوص پیست 
یک خودرو، پیش از تولید نمونه  جــاده ای آن خواهیم 
بود. یکی دیگر از مشــهورترین خودروسازان چینی در 
بازار جهانی که تالش زیــادی برای حضور در بازارهای 
غیر آسیایی دارد، چری است. سال های گذشته، شاهد 
کسب جوایز متعدد و معتبر توسط کراس اور چری تیگو 
7 بودیم و این بار طرح مفهومی دیگری از این خودروساز 

چینی، روانه  نمایشگاه خودروی فرانکفورت شد. مدیران 
چری، این خودروی مفهومی را کامال مشــابه نمونه ای 
می دانند که بــه زودی روی خط تولیــد خواهد رفت و 
مجهز به پیشرانه  مدرن هیبرید یا تمام برقی خواهد بود.

   مهم ترین نمایشگاه خودروی اروپا 
در مقایســه با نمایشــگاه خودروی ژنــو و دیترویت، 
نمایشگاه فرانکفورت از شــهرت و محبوبیت کم تری 
برخوردار است. از ســویی دیگر نباید فراموش کرد که 
مهد خودروســازی دنیا، مســلما یکی از قدیمی ترین 
رویدادهای مربوط به این صنعــت را میزبانی می کند. 
نمایشگاه خودروی آلمان از سال 1897، بیش از 120 
سال قبل، پذیرای عالقه مندان و کارشناسان بوده است؛ 
درحالی  که ژنو و دیترویت، به ترتیب 112 ســال و 64 
سال قدمت دارند. نمایشگاه خودروی آلمان به عنوان 
نمایشــگری از بــازار و فن آوری های خــودروی اروپا 
شناخته می شود و به همین دلیل، بعضی از خودروسازان 
مشهور دنیا که در اروپا حضور کم رنگی دارند، طبیعتا 
در نمایشگاه های ساالنه فرانکفورت هم غایب خواهند 
بود. با وجود آنکه آلمان یکی از قطب های خودروسازی 
جهان به شمار می آید اما نمایشگاه خودروی فرانکفورت 
از اعتبار کمتری نســبت به نمایشــگاه خودروی ژنو 
، توکیو و حتی دیترویت برخوردار اســت. نمایشــگاه 
خودروی ژنو را می توان معتبرترین نمایشــگاه خودرو 
در اروپا دانست. نمایشگاه بین المللی خودرو ژنو در ماه 
مارس هر سال در ژنو کشــور سوئیس برگزار می شود. 
محل برگزاری آن یک مرکز همایش در نزدیکی فرودگاه 
بین المللی ژنو اســت که توسط ســازمان بین المللی 
تولیدکنندگان وســایل نقلیه موتوری ســازمان دهی 
می شــود و یکی از بزرگ ترین نمایشــگاه های خودرو 
در سطح دنیا به حســاب می آید. این نمایشگاه خودرو 
که نخستین بار در ســال 1905 برگزار شــد، تقریبا 
میزبان تمامــی انواع خودروهای با موتور درون ســوز 
در طول تاریخ خودرو بوده اســت؛ یعنــی از زمانی که 
خودروهای با سوخت بنزین و ماشین های بخار ساخته 

نمایشگاه فرانکفورت

نمايشگاه بين المللی 
خودروی آلمان IAA که 
بيشتر با نام نمايشگاه 
خودروی فرانکفورت 
شناخته می شود از جمله 
بزرگ ترين و مهم ترين 
رويدادهای صنعت خودرو 
محسوب می شود. اين 
نمايشگاه هر دو سال 
يک بار در يکی از مهم ترين 
کشورهای خودروساز 
دنيا يعنی آلمان برگزار 
می شود. اولين بار در سال 
1897 شهر برلين ميزبان 
تنها 8 خودرو بود و سنگ 
بنای IAA همان جا گذاشته 
شد
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شــدند. به طور معمول اَبَرخودروها بیش ترین توجه را 
در این نمایشگاه به خود جلب می کنند. دایره فعالیت 
این نمایشــگاه تنها به خودرو محدود نبوده و مسائل 
مرتبط بــا آن همچون خودروهای نمونــه، تجهیزات 
تازه، پیشــرفت های تکنیکی، قراردادهای بین المللی 
و مســائل سیاســی و اجتماعی نیز در این نمایشگاه 
خودرو مطرح شده اســت. باید درنظر داشت باوجود 
آنکه سوئیس هیچ صنعت خودروی بومی ندارد، اما این 
نمایشگاه محل بسیار خوبی برای رقابت خودروسازان 
به حســاب می آید. نمایشــگاه خودروی ژنو باتوجه به 
ماهیت خود مملو از رونمایی از انواع خودروهای لوکس 
و سوپراسپرت ها است و به همین دلیل جزو رویداد های 
محبوب عالقه مندان به صنعت خودرو است. در همین 
راستا نیز در نمایشــگاه ژنو 2017 شاهد پرده برداری 
از چندین سوپراســپرت جذاب بودیم که در آینده ای 
نزدیک عرضه می شــوند و قطعا حرارت ایــن بازار را 
بیش از پیش باال می برند. فراری با 812 سوپرفست به 
ژنو 2017 آمد. این خودرو جایگزین F12 tdf خواهد 
شــد و به قدرتمند ترین پیشرانه  12 ســیلندر فراری 
مجهز است و توانایی تولید 790 اســب بخار را دارد، 
اما فراری تنها ســازنده  سوپراسپرت ایتالیایی نبود که 
با دســت پر به ژنو آمده بود. المبورگینی نیز با معرفی 
هوراکان پرفرمنته، توانایی خــود را تولید خودروهای 
بسیار سریع، به رخ همگان کشــید. این سوپراسپرت 
به پیشرانه  بهینه شــده  10 ســیلندر هوراکان مجهز 
اســت و با توجه به تغییرات گسترده در قوای محرکه، 
سیســتم انتقال قدرت و آیرودینامیک بدنه، موفق به 
شکستن رکورد نوربرگ رینگ شده است که پیش تر در 
اختیار پورشه 918 بود. عالوه بر خودروسازان ایتالیا، 
شرکت های مطرح آلمانی نیز در ژنو خوش درخشیدند. 
 AMG مرســدس بنز از جدید ترین پــروژه  انحصاری
رونمایی کرد. سدان مرسدس AMG GT، با پیشرانه ی 
800 اسب بخاری و طراحی جذاب بدنه ی خود، سعی 
بر کســب بازار پورشــه پانامرا دارد. از طرف دیگر نیز 
پورشه با رونمایی از نســل جدید 911GT3 با امکان 
سفارش جعبه دنده ی دستی، شــور و شوق زیادی را 
برای عالقه مندان این دسته از خودروها به همراه آورد. 
بدین ترتیب افرادی که به دنبال تجربه ی ناب رانندگی 
هستند، می توانند از پیشرانه  تنفس طبیعی 500 اسب 
بخاری و جعبه دنده  6 سرعته  دستی 911GT3  لذت 

 ،720S ببرند. مک الرن نیز در ژنو 2017 با رونمایی از
برای ســایر تولیدکنندگان سوپراسپرت ها خط ونشان 
  650S 720  بهبودهای متعددی را نسبت بهS .کشید
تجربه کرده اســت و اکنون در کمتــر از 2.8 ثانیه به 
سرعت 100 کیلومتر بر ساعت می رسد تا بدین ترتیب 
خود را به عنوان سریع ترین خودروی بازار با قیمت کمتر 
از 500 هزار دالر معرفی کند و در کنار اَبَرخودروهای 
میلیون دالری بایستد. در کنار معرفی انواع مختلفی از 
خودروهای توانمند، تعداد زیادی از خودروهای لوکس 
 ،XC60 نیز در نمایشگاه ژنو 2017 معرفی شدند. ولوو
لکسوس LS 500h، آئودی Q8 اسپرت و فولکس واگن 
آرتئون برخی از مهم ترین خودروهای رونمایی شده در 

رویداد خودرویی ژنو بودند.

   اولین میعادگاه ساالنه خودروسازان 
اولین نمایشــگاه بین المللی خودرو در ابتدای هر سال 

میالدی در آمریکا برگزار می شــود. این نمایشگاه که 
نمایشــگاه بین المللی خودروی آمریکای شمالی نام 
دارد هرساله بهترین خودروسازان جهان را به دیترویت 
در ایالت میشیگان می کشــاند. در نمایشگاه خودروی 
دیترویت 2017، تعداد زیادی از خودروسازان حضور 
فعالی داشتند و جدیدترین دستاورد های خود را معرفی 
کردند. مطرح تریــن خودروســاز های جهان، حضور 
گســترده ای در این رویداد داشتند و با نمایش آخرین 
دستاورد ها، توانایی های خود را به رخ کشیدند. تویوتا 
از ســتارگان نمایشــگاه خودروی دیترویت بود. غول 
خودروسازی جهان، مدل 2018 تویوتا کمری را معرفی 
کرد تا عالقه منــدان به دنیای خودرو، با نســل جدید 
محبوب ترین سدان جهان آشنا شوند. تویوتا هم چنین 
از نسل جدید سدان لوکس لکسوس  LS رونمایی کرد 
که با طراحی خیره کننده  خود، به رقابت با ســالطین 
این بخش، مرســدس بنز اس کالس و بی ام و ســری 
هفت خواهد رفت. یکی دیگر از ســتاره های نمایشگاه  
دیترویت 2017، ســدان اسپرت کیا اســتینگر بود. 
توسعه  این خودرو در استودیوی طراحی کیاـ هیوندای 
در آلمان و زیر نظر پیتر شرایر انجام گرفته است. توانایی 
حرکتی استینگر نیز در پیســت نوربرگ رینگ و زیر 
نظر مدیر اســبق بخش M Power بی ام و تست شده 
است. مدیران کیا درخصوص استینگر عنوان کردند که 
این خودرو دید جهان را به برند کیا تغییر خواهد داد. 
شاسی بلند لوکس و کوپه  آئودی Q8 از دیگر محصوالت 
شاخص رویداد خودروی اخیر بود. این خودرو به رقابت 
با بی ام و X6 خواهد رفت. شاسی بلند GLA، نسل جدید 
ای کالس کوپه و AMG GT C  نیز توسط مرسدس بنز 
معرفی شــدند و بی ام و رقیب قدیمی این شــرکت، از 
قوی ترین و همچنین کم مصرف ترین نســخه  ســری 
5 رونمایی کرد. یکی از خودروهای شاســی بلند این 
نمایشــگاه محصول جدید فولکس واگن یعنی تیگوان 
آل اسپیس است که به قصد رقابت با حریف سرسخت 
ژاپنی خود یعنی نیســان اکس تریل وارد میدان شده 
است. شاسی بلند بزرگ شهری فولکس واگن با ظرفیت 
7 سرنشــین که احتماال رقابت سرسختی را با لندرور 
دیســکاوری نیز در پیش خواهد داشت. افزایش 220 
میلی متری طول تیگوان آل اســپیس نسبت به نسخه  
معمولی خود، دلیل قاطعی برای یدک کشیدن کالس 
بزرگ این خانواده  آلمانی است. مشخصات فنی مدلی 
که قرار است در بازار آمریکا عرضه شود، شامل نیروگاه 
کوچک 4 ســیلندر 2 لیتری اســت که از توان 184 
اسب بخاری و گشتاور 300 نیوتون متری سود می برد. 
  ِ طرح مفهومی وی موشن نیســان هم، نگاهی به آینده 
نه چندان دور صنعت خودروســازی است که به نوعی 
ما را با نســل  خودروهای آینده آشنا می کند. طراحی  
آیرودینامیک با انحنا و خطوط  زیاد در سراســر بدنه، 
جدای ظاهر عجیب و جدید نسبت به خودروهای امروز، 
آیرودینامیک مثال زدنــی را نیز برای این ژاپنی پرادعا 
به همراه آورده اســت. این خودرو از سیستم رانندگی 
خودکار بهره می برد که پلی برای آشــنایی با رانندگی 
خودروهای آینده است. دلیل نام وی موشن، جلوپنجره  
نیسان بوده که به شکل حرف V درآمده است، اقدامی 
که به عنوان یکــی از المان های مطــرح زبان طراحی 
جدید این ژاپنی با این الگوی منحصربه فرد شــناخته 
می شــود. در مورد مشــخصات فنی این خودرو هنوز 
اطالعاتی منتشر نشده اســت و تا قطعی شدن برنامه  

نیسان برای تولید این مدل باید منتظر بمانیم.

اولين نمايشگاه بين المللی 
خودرو در ابتدای هر سال 
ميالدی در آمريکا برگزار 
می شود. اين نمايشگاه 
که نمايشگاه بين المللی 
خودروی آمريکای شمالی 
نام دارد هرساله بهترين 
خودروسازان جهان را 
به ديترويت در ايالت 
ميشيگان می کشاند. 
در نمايشگاه خودروی 
ديترويت ۲۰17، تعداد 
زيادی از خودروسازان 
حضور فعالی داشتند و 
جديدترين دستاورد های 
خود را معرفی کردند



در پرونده برجام به سراغ کارشناسان صنعت خودرو رفته ايم تا 
تاثيرات اين عهدنامه پرماجرا را بر واردات خودرو، توليد خودرو و 
قطعه سازی بدانيم. با ما همراه باشيد تا در آستانه سالگرد برجام 

از نکات مثبت و منفی اين قرارداد بيشتر آگاه شويم.

 سالگرد برجام
و صنعت خودرو
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گفت وگو

برای شروع، برایمان شرح دهید اورند پیشرو از 
ابتدای شروع فعالیت خود تا امروز تا چه اندازه 

به اهداف تعیین شده دست یافته است؟
زمانی که اورند پیشرو شروع به فعالیت کرد، تنها 
بر تولید لوله های سوخت فعالیت می کردیم اما 
به مرور زمان با کســب دانش و تجربه و سنجش 
نیاز مشتری، کار گسترش یافت و سایر قطعات 
سیستم سوخت رسانی خودرو هم در خط تولید 
اورند قرار گرفت و امسال هم موفق به تولید ریل 
سوخت شــدیم. فعالیت هایی که تاکنون انجام 
شــده اســت همواره بر پایه نوآوری و تغییرات 
مثبت، همچنیــن ارائــه تکنولوژی های جدید 
برای صنعت خودروسازی کشــور بوده است. از 
سال 1387، در حوزه سیســتم سوخت رسانی 
ایــن قابلیت را داشــتیم که تولیــد را برمبنای 
استانداردهای یورو چهار انجام دهیم، اما فراگیر 
شدن و انبوه سازی این سیستم و به واسطه عدم 

ارائه تاییدهای الزم توسط اداره استاندارد و نبود 
فشــار کافی برای اســتفاده از یورو چهار، عمال 
شرایط تغییر از ســال 1393 فراهم شد. بخشی 
از موفقیت در برآورده کردن نیاز مشتری خالصه 
می شــود که در این زمینه باید مشتری هایمان 
بگویند ما چقــدر موفق بوده ایم. ســعی کردیم 
تکنولوژی روز را برای همه خودروسازها تامین 

کنیم.
چرا گسترش تکنولوژی های روز دنیا در زمینه 
قطعه سازی در ایران با تاخیر استفاده می شود؟
این موضوع از یک ســو بــه نبود اجبــار و الزام 
دولت برمی گردد و از طرف دیگر می توان گفت 
خودروســازها هم به دالیل مختلــف درمقابل 
این تکنولوژی ها مقاومــت می کنند. چراکه هر 
تکنولوژی نو و تازه ای که در تولید قطعات ایجاد 
می شــود، با یک هزینه ای همراه است؛ بنابراین 
بخشی از مقاومت خودروسازها می تواند ناشی از 

این موضوع باشد که تامین مالی برایشان دشوار 
است، اما نکته مهم تر این است که دستگاه های 
دولتی، هم تا مدت ها پس از ایجــاد تکنولوژی 
اجبار و اصراری بــرای اســتفاده از آن ندارند، 
درحالی که هرچه استانداردهای محیط زیستی 
و قوانین قوی تر باشــد، قطعه ســازی پیشرفت 
بیشتری می کند. حال آنکه در حوزه قطعه سازی، 
توانمندی خوبی وجود دارد اما شرایط و محیط 
برایشان فراهم نبوده است، درحالی که خیلی از 
قطعه سازها با شرکای خارجی در ارتباط هستند 
و دانش فنی الزم را کسب می کنند که باید زمینه 
استفاده از این استعدادها فراهم باشد؛ بنابراین 
در یک جمع بندی کلی می تــوان گفت زنجیره 
خودروسازی، قطعه ســازی و دولت باید به طور 
هماهنگ با یکدیگر و هم سو با یک هدف حرکت 
کنند تا تکنولوژی روز در ایران هم جایگاه خود 
را پیدا کند و نتیجه ایجاد چنین شرایطی بهبود 

سطح کیفی زندگی مردم است. 
تحریم ها در شبکه قطعه سازی و خودروسازی 
کشور و به طور مشخص در فعالیت های شرکت 

اورند پیشرو چه تاثیری گذاشته بود؟
تحریم شاید یک بحث سیاســی باشد، اما تاثیر 
مســتقیمی در اقتصاد و معیشــت مردم دارد. 
خودروسازی و قطعه سازی کشــور هم بی تاثیر 
از تبعات تحریم ها نبود و درنهایت فشــار اصلی 
روی مردم آمد. در یک بــازه زمانی مردم انتظار 
تامین خودرو داشــتند اما خودروساز با معضل 
تامین قطعات رو به رو بود، قطعه ســاز مشــکل 
تامین مواد اولیه را داشــت که این عوامل سبب 
شده بود قطعه سازها مجبور باشــند از راه هاي 
مختلف مواد اولیه مورد نیــاز را تامین کنند. در 
آن شرایط بحراني ضوابط قانوني هم به طور کامل 
رعایت نشد و سبب شد تا کاالهاي کم کیفیت که 
استانداردهاي الزم را نداشتن تنها براي خروج از 
بحران و رفع نیازهاي آن مقطع زماني وارد کشور 
شــود که عواقبش هنوز هم وجود دارد. ارتباط 
قوي که مي توانســت بین قطعه سازها و شرکاي 
خارجیشان حفظ شــود از بین رفت و درنهایت 
مردم متحمل ضرر شــدند و استفاده بهینه شان 
تحت تاثیر قرار گرفت و مــردم مجبور بودند در 
آن مقطع زماني با پرداخت هزینه باال،  خودروي 

کم کیفیت تحویل بگیرند. 
آیا تحریم ها عالوه بر مشــکالت مالي،  ســد 
راه پیشــرفت هاي علمي و فني قطعه سازي و 
خودروسازي ایران هم بود؟ چقدر باعث عقب 

افتادن توان علمي ما از استاندارد جهاني شد؟
شرکت اورند پیشــرو با تمام هزینه هایي که در 

تحریم های ایجاد شده علیه ایران در چند سال گذشته بسیاری از صنایع را تحت تاثیر خود قرار داده 
بود، صنعت خودروسازی کشور هم از این قائده مستثنی نبوده و شرکت های تولیدکننده قطعات 
خودرو، تامین کنندگان مواد اولیه، خودروسازها و به طور کلی تمامی زیرمجموعه های این صنعت 
عظیم، نه تنها در تامین مواد مورد نیاز خود دچار مشکل شده بودند، بلکه هزینه ها هم به تبع این 
تحریم ها افزایش چشمگیری داشته و باعث شده بود رونق از فضای صنعتی کشور خارج شود. اما با 
تصویب برجام و پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی آن سال ها، بار دیگر چرخ صنعت کشور به حرکت 
درآمد و انگیزه ای تازه در میان اهل فن شکل گرفت. اورندپیشرو هم از این قائده خارج نبوده است 
و در تمام سال های تحریم مانند دیگر رقیبانش شرایط سختی را سپری کرد. اما حال باید دید این 
شرکت پس از برجام چه شرایطی را سپری می کند و تاثیر رفع تحریم ها در بخش های مختلف آن به 
چه شکل بوده است، به همین منظور با مرتضی سبحانی، معاونت توسعه کسب وکار اورند پیشرو به 

گفت و گو نشستیم تا شرایط اورند پیشرو را پیش و پس از برجام  بررسی کنیم.

در گفت وگو با مرتضی سبحانی، معاونت توسعه کسب وکار اورند پیشرو مطرح شد

قطعه سازي ایران پس از برجام 
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بعد از رفع تحريم ها 
ورود شرکت هاي خارجي 
به ايران زياد شد و اين 
واقعيتي است که نمي توان 
انکار کرد. مذاکرات 
خوبي صورت گرفت اما 
در حال حاضر هنوز هم 
اوضاع آن طورکه انتظار 
مي رفت،  نيست. بسياري 
از شرکت هاي خارجي براي 
حضور در ايران مطمئن 
نيستند

تحریم ها داشت،  توانست آخرین تکنولو ژي هایي 
که برایش برنامه ریزي کرده بود را انجام دهد اما با 
پرداخت هزینه باالتر. باتوجه به برنامه ریزي هاي 
ما پیش از شروع تحریم،  شرایط تکنولوژیکي در 
شرایط تحریم دور زده شــد، اما هزینه باالتري 
برایمان ایجاد شــد و تحریم هایي از این جهت 
فشار مضاعفي را بر اورند پیشرو وارد کرد اما در 
مقابل برخي مذاکرات ما در سطح بین المللي به 
سرانجام نرسید و اگر تحریم وجود نداشت قطعا 
سرعت رشــدمان خیلي بیشــتر از حاال بود، اما 
دست اندازي ایجاد شد که به راحتي نتوانیم نیازها 

را تامین کنیم.
شــرایط در دوران پســابرجام براي صنعت 
قطعه سازي و خودروسازي به چه سمتي هدایت 

شد؟
بعد از رفع تحریم ها ورود شرکت هاي خارجي به 
ایران زیاد شد و این واقعیتي است که نمي توان 
انکار کرد. مذاکرات خوبــي صورت گرفت اما در 
حال حاضــر هنوز هم اوضــاع آن طورکه انتظار 
مي رفت،  نیست. بسیاري از شرکت هاي خارجي 
براي حضور در ایران مطمئن نیستند. مذاکرات 
زیادي انجام مي شــود اما اینکه به نتیجه برسد 
هنوز مشــخص نیســت که نتیجــه انتخابات 
ریاست جمهوري آمریکا و روي کار آمدن ترامپ 
هم مزید بر علت شد و سبب شد تا  اوضاع پس از 
تصویب برجام آن طور که انتظار مي رفت نباشد. 
امور بانکي بین المللي اگرچه بهتر از قبل شــده 
اســت اما هنوز هم اوضاع براي خریدوفروش در 
عرصه بین المللي هموار نشــده است. تمام این 
شرایط ســبب شــده تا انتظاري که کل شبکه 
قطعه ســازها از پــس از برجام داشــتند تامین 
نشــود،  اگرچه شرایط بســیار بهتر از دوره قبل 
است. قبال کشــورهاي خارجي جواب سالم ما 
را هم نمي دادند اما در شــرایط فعلي وضع بهتر 
است. باید تالش ها به ســمتي باشد که ورود ارز 

و سرمایه گذاري از طرف شرکاي خارجي بیشتر 
شــود و به عبارتي شــرکت هاي خودروسازي 
خارجي در ایران پایبند شوند و ترسشان از بین 

برود.
قوانین موجود در کشور را در زمینه قطعه سازي 

چطور ارزیابي مي کنید؟
در زمینه قوانین جاي کار بســیاري وجود دارد 
و بســیاري از قوانین گمرکــي و مالي قدیمي و 
ناکارآمد اســت. قوانین گمرکي طوري است که 
به راحتي قطعاتي که در کشــور توان تولیدشان 
وجود دارد،  از کشــورهاي دیگر وارد مي شــود. 
در حالي که باید به جاي وارد کردن قطعه، توان 
تکنولو ژي،  دســتگاه هاي تولید قطعات و مواد 
اولیه مرغوب این کشــورها وارد ایران شــود. از 
طرف دیگر حمایت بانک ها از تولیدکنندگان باید 

بهتر شود. زنجیره تامین توان کار دارد اما نیاز به 
حمایت مالي دارند. 

قوانین محیط زیستي دولت را چطور ارزیابي 
مي کنید؟  چه شــرایطي باید باشد تا قوانین 

به درستي اجرا شود؟
دولت باید سخت گیري هاي خود را بیشتر کند. 
سازمان هاي نظارتي باید بر اجراي قوانین نظارت 
دقیق تري داشته باشــند. قانون زماني جوابگو 
خواهد بود که نظارت و پیگیري وجود داشــته 
باشد. مانند اتفاقي که در زمینه استفاده از کمربند 
ایمني رخ داد،  تا زماني که نظارت وجود نداشت 
و سختگیري نبود،  کسي آن را رعایت نمي کرد اما 
اکنون اوضاع تغییر کرده اســت. به نظر مي رسد 
چنین سیاستي براي قوانین محیط زیستي هم 
الزم باشــد. باید به مرحله ای برســد که رعایت 
نکردن قانون، ناهنجاري اجتماعي به شمار رود. 

جایگاه تکنولوژي قطعه سازي ایران نسبت به 
استاندارد جهاني را چطور ارزیابي مي کنید؟

ایران در بســیاري از حوزه ها از جهت تکنولو ژي 
و دانــش فنــي در ســطح بین المللي اســت و 
شــرکت هاي قطعه ســازي مي توانند در زمینه 
دانش در ســطح دنیا حرفي براي زدن داشــته 
باشند اما مشــکلي که وجود دارد این است که 
گســتره بازار وسیع نیســت و تنها دسترسي به 
بازار محدود داخلي وجود دارد،  بازي نکردن در 
عرصه بین المللي سبب شده اعتمادبه نفس الزم 
را نداشته باشیم. در بازدیدهایي که از شرکت هاي 
خارجي داشتیم به وضوح دیدیم که آنها توانایي 
خاصي ندارند که ما نداشته باشیم تنها تفاوتمان 
در ارتباطات با دنیاست. کشورهاي دیگر خیلي 
راحــت در عرصه بین المللي حاضر مي شــوند و 
عرض اندام مي کنند اما قطعه ســازهاي ایراني به 
واسطه هشت سال تحریم و دور بودن از جامعه 
جهاني هنوز آن طور که باید توان حضور در میان 
سایر کشــورها را ندارند و اعتمادبه نفسشان در 
این زمینه پایین است. شاید این مشکل را بتوان 
اصلي ترین مشکل قطعه سازي ایران هم به شمار 

آورد. 
حضور شرکت هاي خارجي در نمایشگاه هاي 
قطعه سازي ایران را در شــرایط پس از برجام 

چطور ارزیابي مي کنید؟
بعد از برجام حضــور شــرکت هاي خارجي در 
نمایشــگاه هاي ایران بیشتر شــده است. حضور 
این کشــورها وقتي در ایران پررنگ شود ریسک 
سرمایه گذاري کم مي شود. ایران در نمایشگاه هاي 
قطعه سازي باتوجه به موقعیتي که دارد،  توانایي 
باالیي دارد کــه بتواند شــرکت هاي بزرگ تر را 
براي حضور جذب کند و مي توان نمایشگاه هاي 
بسیار بزرگي در شرایط پس از برجام برگزار کرد 
اما مي بینیم که حتي در شرایط بعد از برجام هم 
شرکاي تجاري ما در سطح منطقه اي است. اگرچه 
رنو و پژو  بعد از برجام وارد ایران شدند اما حضور 
آنها هنوز هم محدود اســت امــا از جهت اینکه 
بتوانیم در بازار قطعه سازي و خودروسازي تبدیل 
به یک وزنه شویم اوضاع مساعدي وجود دارد اما 
دولت هم باید هرچه بیشتر موانع سرمایه گذاري 

این شرکت ها در ایران را هموار کند.
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گزارشراز صـنـعـت

تصویب برجــام قطعا 
بزرگ تریــن اتفاق در 
تاریخ یک سال گذشته 
ایران بــود،  اتفاقي که 
به هشت سال تحریم 
چندجانبه علیه ایران پایان داد و انگیزه تازه اي را براي 
انجام فعالیت دوباره میان صنایع کشــور ایجاد کرد. 
اگرچه تاثیر این توافق در تمامي زمینه ها اعم از دارو 
و گردشگري دیده مي شود اما صنعت خودروسازي را 
مي توان بزرگ ترین برنده برجام دانست. تحرکات در 
این حوزه از روزهاي ابتدایي پسابرجام شروع شده و 

همچنان ادامه دارد. 
طی حدودا 20 ماهی که از لغو تحریم های بین المللی 
علیه ایران می گذرد، 6 قرارداد و تفاهم نامه همکاری 
مشترک میان خودروسازان داخلی و خارجی به امضا 
رسیده و در این بین برخی وارد فاز اجرا شده و برخی 
دیگر نیز در مرحله ایجاد زیرساخت )به خصوص خط 

تولید( هستند.
نکته بســیار مهم درمورد قراردادها و تفاهم نامه های 
خارجی صنعت خودرو اینجاســت که در مقایسه با 
گذشته، شکل و شمایل و مفاد آنها در حوزه هایی مانند 
سرمایه گذاری، تولید داخل، انتقال فناوری و صادرات، 
فرق کرده و به نوعی سروسامان یافته است. هرچند تا 
به اجرا درآمدن همه این قراردادها و تفاهم نامه ها راه 
زیادی مانده است، با این حال همین که در این مدت 
نسبتا کم، 6 خودروساز بزرگ دنیا حاضر به حضور در 

ایران شده اند، جهشي مثبت است. 
در مجموع، اتفاقاتی که پس از برجام در خودروسازی 
کشور رخ داده، در مقایسه با سایر صنایع و بخش های 
داخلــی، ملموس تــر به نظر می رســد و این موضوع 
نشــان می دهد بازار خودرو ایران تــا چه اندازه برای 
ســرمایه گذاران خارجی اهمیت دارد. درحال حاضر 
نیز اولویت مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حوزه خودروســازی، اجرای درســت قراردادها و 
تفاهم نامه های مورد نظر در این صنعت است، چه آنکه 
به گفته منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، تاکید این سازمان بر 
آن است تا هرچه زودتر قراردادهای مربوطه اجرایی و 
محصوالت حاصل از آنها روانه بازار شوند. وی همچنین 
تاکید کرده که تا پایان ســال هیچ قرارداد دیگری در 
خودروسازی کشــور امضاء نخواهد شــد. گفته های 
مدیرعامل سازمان گسترش در شــرایطی است که 

اجرای قراردادها و تفاهم نامه های پسابرجامی صنعت 
خودرو می تواند سایر خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا 
را نیز برای سرمایه گذاری در ایران ترغیب و پای آنها 
را به کشور باز کند. تاکنون حضور شرکت پژو و رنو در 
ایران یکي از رخدادهاي بزرگ در صنعت خودروسازي 

کشور است. 

   تحریم ها چه بر سر خودروسازي ایران آورد؟
به طور خالصه می توان از اتفاقات زیر به عنوان بخشی 

از آثار مســتقیم و غیرمســتقیم تحریم ها بر صنعت 
خودروسازی ایران نام برد؛

1. قطع ارتباط شرکت های اروپایی، کره ای و ژاپنی با 
خودروسازی ایران که از جمله آنها می توان به پژو اشاره 
کرد. این خودروساز به  دلیل تحریم ها از ایران خودرو 
جدا شد تا یکی از عوامل اصلی افت تولید این شرکت 

طی سال های 1391 و 1392 باشد.
2. محدودیت های بانکی در نقل و انتقال پول و نتیجتاً 
افزایش هزینــه انتقال آن که این مســئله نیز به نوبه 
خود در باال رفتن قیمت تمام شده خودروهای داخلی 

اثرگذار بود.
3. محدودیــت در خریــد برخــی اقالم مــورد نیاز 
خودروسازان و قطعه سازان که به لحاظ سطح کیفیت، 
تامین آنها از کشــورهای توســعه یافته ضروری بود؛ 
همچنین تغییر منابع تامین این دســته از قطعات به 
شرکت هایی با سطح کیفیت پایین تر مانند چینی ها 
نیز ازجمله دیگر عواقب تحریم ها علیه خودروسازی 

کشور به شمار می رود.
4. عدم امکان گشــایش اعتبارات بانکی و محدودیت 
در خریدهای غیر نقدی. این مسئله نیز تاثیرات منفی 

خود را در تامین قطعات به جا گذاشت.
5. توقف تمامی مشــارکت ها و فعالیت های مبتنی بر 
توسعه در خودروسازی ایران، به نحوی که عماًل امکان 
ارتقاء تکنولوژی و اســتانداردها در سطحی مطلوب 

وجود نداشت.
6. افزایش جهشی نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش قیمت 
تمام شده خودرو که درنهایت به عنوان یکی از عوامل 
اثرگذار، منجر به باال رفتن قیمت خودروهای داخلی 

شد.
با دقت روی هر یک از محدودیت های باال می توان به 
عمق فاجعه تحریم و میزان اثرگذاری آن بر کیفیت و 
قیمت تمام شده محصوالت درحال تولید از طرفی و 
توقف فرآیند توسعه در خودروسازی برای حصول به 
شرایط پایدار و تولید محصوالت رقابتی از طرف دیگر، 
پی برد. خودروسازی ایران در دوران تحریم ها از تامین 
با کیفیت، به موقع و اقتصادی قطعات حساس خودرو، 
همچنین تامین محصوالت CCC و CCC از بیشــتر 
شرکت های معتبر دنیا واقعاً محروم بود. به همین دلیل 
تولید همان محصوالت قبلی آن هم با کیفیتی به مراتب 
ضعیف  تر باعث شده بود که مشتریان داخلی بیش از 
گذشــته از وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل 
ناراضی شوند. به این موضوع باید افزایش قیمت دور از 

خودروسازها،  برندگان برجام

 ريحانه جاويدی

حضور رنو در ايران تنها 
به توليد خودرو ختم 
نمي شود،  بلکه آن طور 
که وزير صنعت، معدن و 
تجارت در مراسم امضاء 
قرارداد رنو با اشاره به 
طوالنی شدن روند امضاء 
آن گفت: ايجاد يک مرکز 
توانمند تحقيق و توسعه 
و يک مرکز فنی مهندسی 
از سوی رنو در ايران، 
مدنظر قرار گرفته که 
نشان می دهد اين قرارداد 
در مقايسه با قراردادهای 
قبلی رنو وضعيت بهتری 
دارد. محمدرضا نعمت زاده 
تاکيد کرد: عالوه  بر 
اين، قطعه سازان کشور 
می توانند در زنجيره مدنظر 
قرار گيرند و اگر اين 
توانايی را داشته باشند 
و قطعات آنها مشابه ساير 
کشورها باشد، رنو از آنها 
قطعه خريداری خواهد کرد
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انتظار خودروهای داخلی را که ناشی از تامین گران و 
همچنین تورم اقتصادی آن دوران بود نیز اضافه کرد.

   پژو،  راه را باز کرد
یکي از نخســتین اتفاقــات پس از تصویــب برجام،  
قرارداد ایران خودرو و پژو بود که ســبب شد این دو 
شرکت پس از نزدیک به پنج ســال جدایي، بار دیگر 
فعالیت هاي مشترک خود را از سر بگیرند. کارشناسان 
معتقدند،  حضور پــژو در ایران راه را بــراي فعالیت 
سایر شرکت ها باز کرد. محمدرضا نجفی منش عضو 
انجمن قطعه ســازان، می گوید: اینکه ایران خودرو و 
پژو توانستند قرارداد همکاری مشــترک با یکدیگر 
امضاء کنند، اتفاقی مثبت از ناحیه برجام به حســاب 
می آید. وی با بیان اینکه برجام راه را برای حضور دیگر 
خودروسازان دنیا در ایران نیز باز کرده است، می افزاید: 
پس از توافق هسته ای، رنو نیز وارد فاز سرمایه گذاری 
دوباره در صنعت خودرو کشــور شد و تا چندی دیگر 
قرارداد جدید خود را با خودروســازان داخلی امضاء 

خواهد کرد.
نجفی منش همچنین با اشاره به مذاکرات خودروسازان 
ایرانی با فولکس واگن و فیات، ایــن موضوع را نیز از 
اثرات مثبت برجام دانســته و تاکید می کند: جدای 
از خودروسازان، شرکت های قطعه ســاز معتبر دنیا 
نیز پس از برجام راهی کشــور شــده اند و حتی بوش 
آلمان اقدام به بازگشــایی دفتر خــود در ایران کرده 
است. نجفی منش این را هم می گوید که برجام سبب 
شده تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان، رفته رفته 
به سمت شرکت های اصلی سوق پیدا کند. وی تاکید 
می کند: باتوجه به اجرای برجام، خودروسازان داخلی 
کم کم می توانند قطعات مورد نیاز خود را از شرکت های 
به اصطالح مادر تهیه کنند، حال آنکه پیش تر به دلیل 
تحریم ها، امکان چنین کاری ســخت بود. گفته های 
عضو انجمن قطعه سازان اما در شرایطی است که فربد 

زاوه، کارشناس خودرو نیز »قرارداد پژو« را اتفاق اصلی 
صنعت خودرو پس از برجام می داند. 

وی می گوید: اگــر بخواهیم مــالک اتفاقات پس از 
برجام را عملیاتی شدن آنها درنظر بگیریم، به صورت 
گســترده اتفاق خاصی در خودروســازی کشور رخ 
نداده و تنها می توان از »قــرارداد پژو و ایران خودرو« 
به عنوان رخدادی نسبتا عملیاتی نام برد. وی با اشاره 
به اینکه برجام عمال از شش ماه پیش قابلیت اجرا پیدا 
کرده، می افزاید: اتفاقاتی کــه پس از برجام تا به امروز 
در خودروسازی کشور رخ داده، متناسب با تصورات 
و پیش بینی ها بوده، هرچند بایــد پذیرفت که روند 
کار به کندی پیش رفته اســت. این کارشناس تاکید 
می کند: مشکالت به جا مانده از ناحیه محدودیت های 
بانکی، روند کار را کند کرده، اما نتوانسته سبب توقف 
آن شود. به گفته زاوه، آنچه پس از برجام در اقتصاد و 
صنعت کشور به خصوص »خودروســازی« رخ داده، 
طبیعی و مطابق با پیش بینی ها بوده اســت و کمتر 
کارشناس مســئول دولتی، انتظاری چیزی بیش از 

اینها را داشته است.

   چرا حضور مستقل رنو در ایران مهم است؟
رنوی فرانسه و شرکای داخلی، 660 میلیون یورو برای 
تولید خودرو در ایران سرمایه گذاری می کنند. شرکت 
فرانسوی رنو از 10 سال پیش تاکنون با اجرای قرارداد 
پلت فرم مشترک C90 حضور فعالی در بازار خودروی 
ایران دارد. اما با امضاء این قرارداد برای نخســتین بار 
در تاریخ خودروسازي کشــور،  یک شرکت خارجی 
به صورت مســتقل به تولید خــودرو در ایران خواهد 
پرداخت. یکي از نکات مثبتي که حضور مستقل رنو در 
ایران به همراه دارد، این است که می تواند راه را برای 
سرمایه گذاری مستقیم و مستقل دیگر خودروسازان 
بزرگ دنیا نیز باز کند. در واقع برندهای معتبر صنعت 
خودرو جهان وقتی موفقیت حضور مستقل رنو را در 

ایران به چشم ببینند، برای سرمایه گذاری مستقل در 
کشور ترغیب شده و این می تواند پای بزرگان دیگری را 
به خودروسازی و بازار داخل باز کند. بدون شک نتیجه 
حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران، رقابتی 
شدن بازار خودرو کشور اســت، اتفاقی که مشتریان 
سال هاست انتظار آن را می کشــند و حاال این رویا در 
مسیر تعبیر قرار گرفته اســت، اما جدا از اثرات مثبت 
قرارداد رنو و ایدرو برای صنعت و بازار خودرو کشور، 
این قرارداد برای خودروساز فرانسوی نیز بسیار مهم 
بوده و حکم یک برد بزرگ را دارد. اهمیت بازار ایران 
برای رنو، نه فقط به دلیل گســتردگی خود آن، بلکه 
به علت موقعیت جغرافیایی و اســتراتژیک کشور نیز 
هست، چه آنکه رنو می تواند با حضور در ایران، به بازار 
چندصد میلیونی کشــورهای اطراف نیز دسترسی 

آسان تری پیدا کند. 
حضور رنو در ایران تنها به تولید خودرو ختم نمي شود،  
بلکه آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم 
امضاء قرارداد رنو با اشاره به طوالنی شدن روند امضاء 
آن گفت: ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه و 
یک مرکز فنی مهندسی از سوی رنو در ایران، مدنظر 
قرار گرفته که نشان می دهد این قرارداد در مقایسه با 
قراردادهای قبلی رنو وضعیت بهتری دارد. محمدرضا 
نعمت زاده تاکید کرد: عالوه  بر این، قطعه سازان کشور 
می توانند در زنجیره مدنظر قرار گیرند و اگر این توانایی 
را داشته باشند و قطعات آنها مشابه سایر کشورها باشد، 
رنو از آنها قطعه خریــداری خواهد کرد. وزیر صنعت 
در ادامه از ایجاد خط تولید موتور مســتقل براساس 
قرارداد رنو خبر داد و تاکید کــرد: کارخانه ای در این 
راستا شکل می گیرد که به غیر از تولید موتور برای رنو، 
برای سایر محصوالت داخلی هم موتور تولید خواهد 
کرد. نعمت زاده همچنین با اشــاره به انتقاداتی که از 
سهم 40 درصدی ایدرو در قرارداد رنو مطرح می شد، 
گفت: ابتدا قصد داشتیم با 40 درصد سهام در قرارداد 
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رنو حضور پیدا کنیم، اما درنهایت این سهم را به نصف 
کاهش داده و 20 درصد از سهام مربوطه را به بخش 

خصوصی واگذار کردیم.

   حذف واسطه هاي صادرات
عالوه بر حضور شــرکت هاي خودروســازي بزرگ 
دنیا در ایران،  یکي دیگــر از اتفاقات مثبت که پس از 
برجام در حوزه صنعت خودروســازي رخ داد،  حذف 
واسطه ها بود،  دیگر خودروسازان خارجی برای صادرات 
محصول به ایران، نیــازی به  واســطه ندارند، وقتی 
تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، بسیاری 
از خودروســازان دنیا صادرات مســتقیم محصول به 
بازار کشــور را قطع کردند و این موضوع ســبب شد 
خودروهای خارجی با واسطه و درنتیجه با صرف هزینه 
بیشتر، به دست مشتریان داخلی برسند. حتی بسیاری 
از نمایندگی هــای عرضه کننده خودروهای خارجی، 
عمال به صورت غیر رسمی فعالیت کرده و این موضوع 
دردسرهایی را برای مشــتریان ایرانی ایجاد کرد. این 
درحالی است که با اجرایی شدن برجام، خودروسازان 
دنیا دیگر محدودیتی بــرای حضور در بــازار ایران 
نداشته و می توانند بدون واسطه و به صورت مستقیم، 
محصوالت خود را صادر کنند. البته کارشناسان بر این 
باورند که این موضوع نیز هنوز چندان جنبه عملیاتی 
به خود نگرفته و فعال مقدمات اجرا شــدن آن فراهم 
آمده اســت. در این مورد زاوه تاکید می کند: درحال 
حاضر تعــداد اندکی از واردکننــدگان موفق به اخذ 
نمایندگی رسمی از شرکت های خودروساز خارجی 
شــده اند و ســایرین هنوز درحال مذاکره و چانه زنی 
هستند. به گفته وی، درحال حاضر مانع ورود مستقیم 
خودروهای خارجی به ایران برداشته شده و باید منتظر 
ماند و دید خارجی ها درنهایــت با کدام نمایندگی ها 
در ایران به توافق خواهند رسید. زاوه در پایان تاکید 
می کند که برجام تابه امروز تاثیر خاصی روی کم و زیاد 

شدن واردات خودرو به کشور نداشته است.

   تاثیرات منفي برجام 
برجام اما هرچه در ورود خودروسازان خارجی به ایران 
نقش داشته، از آن سو یکی از عوامل اصلی رکود بازار 
خودرو کشور نیز بوده است. این اثر منفی از آن جهت 
است که بازار خودرو کشور پس از مثبت شدن مذاکرات 
هســته ای و توافقات مربوطه، به تدریج در رکود فرو 
رفت زیرا مشتریان گمان می کردند از یک سو خودرو 
ارزان خواهد شد و از سوی دیگر، محصوالت خارجی 
با کیفیــت و قیمت مناســب و در مدت زمانی کوتاه، 
روانه ایران خواهند شــد. این خوش بینی مشتریان، 
به خصوص پس از برجام، بیشتر و بیشتر شد تا جایی 
که بازار خودرو مدت هاست ســر در رکود فرو برده و 
بسیاری از مشتریان چشم به آینده و ورود محصوالت 

جدید دوخته اند.
البته یکی از دالیل اثــر منفی برجام بر بــازار، خود 
خودروسازان بودند، چرا که از همان ابتدا به صراحت 
اعالم کردند محصوالت جدید از شرکت های معتبر دنیا 
در راه ایران هستند. باتوجه به اعالم خودروسازان، طبعا 
بسیاری از مشتریان نیز تصمیم گرفتند خرید خودرو 
را به عقب انداخته و وقتی محصوالت پژو و فولکس و 

فیات راهی بازار شدند، اقدام به خرید کنند. 
آینده خودروسازي ایران در فضاي پسابرجام

نگاه کارشناسان نســبت به آینده خودروسازي ایران 

بعد از تصویب برجام،  نگاهي تقریبا متناقض اســت، 
درحالي که بسیاري از کارشناســان معتقدند ایران 
مي تواند از شــرایط مناسب ایجادشــده به نحو موثر 
استفاده کرده و همپاي سایر کشــورها مانند مصر و 
آفریقاي جنوبي،  در بازار بین المللي خودرو حاضر شود 
اما برخي دیگر از آنها مي گویند،  تا زماني که مشکالت 
زیرساختي خودروسازي در ایران حل نشود، نمي توان 
انتظار داشت ایران از فرصت هاي موجود بعداز تصویب 
برجام به طور مناسب استفاده کند. براساس گزارش 
منتشرشده از سوي موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی،  بازار خودروی جهان به دو دسته کشورهای 
توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می شود. در بخش 
بازار کشــورهای توسعه یافته شــاهد کاهش فروش 

به دلیل اشباع بازار هستیم. در این زمینه می توان به 
بازار اتحادیه اروپا اشاره کرد؛ هرچند فروش خودرو در 
اتحادیه اروپا به نسبت زمان بحران مالی بهبود یافته 
اســت، اما وضعیت فروش خودرو در کشورهایی که 

هنوز گرفتار رکود اقتصادی هستند، راکد است.
در میان کشورهای توســعه یافته بررسی بازار خودرو 
در آمریکای شــمالی نشــان از آن دارد که در سال 
2015 بازارهای آمریکا در بیشــترین سطح فروش 
خود قرار گرفتند و توانستند رکورد فروش حدود 5/ 
17 میلیون وسیله نقلیه )7/ 5 درصد افزایش نسبت 
به سال قبل( را ثبت کنند. با وجود این پیش بینی ها 
حکایت از آن دارد که به احتمــال زیاد فروش آمریکا 
در دو ســال آتی یکنواخت خواهد بود و ممکن است 
در سال 2018 با رکود متوسطی مواجه شود که این 
امر ناشــی از چرخه های اقتصادی، افزایش یک باره 
نرخ های بهره تســهیالت خودرو توسط فدرال رزرو و 
ورود انبوهی از وسایل نقلیه دسته دوم به بازار مصرف 

خودرو خواهد بود.
در شرایطی که خودروسازان جهانی نسبت به تقاضا 
در بازار کشورهای توسعه یافته با دیده شک و تردید 
می نگرند؛ بنابراین آنها به منظور افزایش تقاضای خود 
برنامه ریزی مدونی را در کشــورهای درحال توسعه 
صورت داده اند. یکی از برنامه های جدی خودروسازان 
حضور در بازار اقتصادهــای نوظهور و بازار خاورمیانه 
و آفریقا اســت. از آنجا که یکــی از بخش های مورد 
توجه خودروسازان برای توســعه بازارشان، توجه به 
کشورهایی با اقتصاد نوظهور )برزیل، هند و مکزیک( 
بود؛ بنابراین ســرمایه گذاری های گسترده ای توسط 
بسیاری از خودروسازان جهانی در این کشورها صورت 
گرفت؛ حال آنکه تولید خــودرو در بازارهای نوظهور 
براساس برنامه ریزی خودروسازان جهانی پیش نرفت 
و رکود فروش خودرو در این کشورها، تهدیدی برای 
خودروسازان شد، بنابراین انتظار می رود طی پنج سال 
آتی، رشــد فروش باال و ثابتی در خاورمیانه و آفریقا 

رخ دهد.
براســاس ارزیابی گروه PWC که به ارزیابی صنعت 
خودرو در جهان پرداخته، بیشــترین میزان فروش 
در ایران، مصر، آفریقای جنوبی و نیجریه پیش بینی 
می شود. این رشد عامل محرکی برای توسعه فعالیت 
کارخانه های خودروساز منطقه خواهد بود؛ به گونه ای 
که با افزایش حــدود 50 درصدی تولید ســاالنه تا 

کارشناسان باتوجه به 
مزيت بازار خودرو ايران و 
الگوی جهانی تقاضا تاکيد 
بر توسعه صنعت خودرو 
ايران همگام با تحوالت 
جهانی دارند؛ به گفته آنها 
از آنجا که بازار ايران 
تقاضای بسيار خوبی را 
درون خود دارد؛ بنابراين 
خودروسازان ايرانی 
بايد از طريق مشارکت 
با خودروسازان جهانی 
ضمن توسعه صنعت 
خودرو کشور، تقاضا و 
فروش محصوالت خود را 
افزايش دهند؛ چراکه اين 
موضوع اثر جدی در رشد 
شاخص های کالن اقتصادی 
کشور دارد
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ســال 2021، در هر ســال حدود 3 میلیون دستگاه 
در آفریقا و خاورمیانه تولید خواهد شــد. در شرایطی 
پیش بینی ها بر این تاکید دارد که ایران در سال های 
آینده جزو کشورهایی با رشــد تقاضای موثر خواهد 
بود که کشــورمان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
خودرو در خاورمیانه، به دلیل برخورداری از جمعیت 
نسبتا باال )سهم یک درصدی از کل جمعیت جهان( و 
همچنین دارا بودن طبقه متوسط با درآمد روبه رشد، از 
پتانسیل باالیی برای تولید و فروش خودروهای جدید 
برخوردار است که این امر منجر به تمایل بسیاری از 
برندهای خارجی برای ورود به بــازار تولید و فروش 

ایران شده است.
به این ترتیب، کارشناسان باتوجه به مزیت بازار خودرو 
ایران و الگوی جهانی تقاضا تاکید بر توســعه صنعت 
خودرو ایران همگام با تحوالت جهانی دارند؛ به گفته 
آنها از آنجا که بــازار ایران تقاضای بســیار خوبی را 
درون خود دارد؛ بنابراین خودروسازان ایرانی باید از 
طریق مشارکت با خودروسازان جهانی ضمن توسعه 
صنعت خودرو کشــور، تقاضا و فــروش محصوالت 
خود را افزایش دهند؛ چراکه ایــن موضوع اثر جدی 
در رشــد شــاخص های کالن اقتصادی کشور دارد. 
یکی دیگر از مزیت های ایران نبود خودروســازی در 
منطقه خاورمیانه است؛ بنابراین خودروسازان ایرانی 
می توانند ضمن تامین بازار داخل، بازار کشــورهای 
همسایه را نیز تحت پوشش خود قرار دهند و میزان 

فروش خود را افزایش دهند.

   تعامل جهاني،  ضامن ادامه حیات خودروسازي
با این وجود گــروه دیگري از کارشناســان معتقدند 
اگرچه روند خودروسازي در ایران بعداز تصویب برجام، 
روندي مثبت بوده است اما در شرایطي فعلي نمي توان 
نظر قطعي داد. امیرحسین کاکایي،  کارشناس خودرو 
درباره این موضوع مي گوید: »  قطعا بزرگ ترین برنده 
برجام صنعت خودروسازي بود. خودروسازي صنعتي 

است که براي رقابت پذیري نیاز به تعامل جهاني دارد 
در تمام دنیا صنعت خودروسازي با این تعامالت زنده 
اســت و ادامه حیات مي دهد حتي خودروســازهاي 
اروپایي هم بــراي اینکه کیفیت کارشــان را افزایش 
دهند،  مجبورند برخي قطعات را از کشــورهاي دیگر 
وارد کنند تــا هزینه هم به مــوازات افزایش کیفیت 
کاهش یابد؛ بنابراین بدون تعامل بین المللي به هیچ 
عنوان نمي شود صنعت خودروسازي را پیشرفت داد. 
پس از همین الفباي ساده متوجه مي شویم که برجام 

چقدر فضا را براي خودروسازي مناسب کرد.«
او افزود: »اتفاقي که بعــداز تصویب برجام رخ داد، در 
وهله نخست ورود سرمایه هاي خارجي به کشور و در 
مرحله ورود فناوري هاي روز دنیا به ایران بود که اگر 
چنین روندي به درستي ادامه یابد درنهایت صادرات 
هم تضمین مي شود. در کنار این شرایط مورد دیگري 
که باید به آن توجه شود،  بهبود کیفیت زیرساخت ها 
وتوجه به طراحي خودرو است زیرا براي ورود به عرصه 
صادرات نخست باید کیفیت را بهبود بخشیم. وقتي 
از طراحي خودرو صحبــت مي کنیم منظورمان تنها 
توجه به فرم ظاهري و بحث هاي هنري کار نیســت 
بلکه فناوري را هم شــامل مي شود که تکمیل چنین 

فرآیندي از ما خودروساز بهتري مي سازد.«
کاکایي بیان کرد: » نکته دیگري که باید به آن توجه 
داشته باشــیم این است که بدانیم ســرمایه گذاري 
خارجي یک تیغ دولبه است. حضور شرکت هایي مانند 
رنو و پژو در ایران اگرچه اتفاق خوبي اســت اما نکته 
مهم این است که توجه کنیم ما چقدر از این ظرفیت 
مناسب استفاده مي کنیم، از فناوري روز این شرکت ها 
تا چه اندازه براي بهبود کار خود بهره مي بریم. زماني 
مي توانیم بگوییم برجام قطعا به ســود خودروسازي 
ایران بوده اســت که به جاي اینکه خیابان هایمان از 
ماشین هاي این شرکت ها پر شود، کارخانه هایمان با 
فناوري هایشان به حرکت درآید؛ بنابراین زماني نتیجه 
قطعي برجام در بازار خودروســازي ایران مشــخص 

مي شــود که خودروهاي ایراني بــه مرحله صادرات 
برسد تا این اتفاق رخ ندهد نمي توان بررسي کرد که 

خودروسازیمان چقدر پیشرفت کرده است.«
اگرچه این کارشــناس خودرو معتقد اســت برنده 
اصلي برجام صنعت خودروســازي است، اما از طرف 
دیگر مي گویــد برجام براي قطعه ســازي ایران موثر 
واقع نشــد. او بیان کرد: » اینکه برجام در قطعه سازي 
تاکنون تاثیر چنداني نداشــته است،  یک امر طبیعي 
بوده چراکه در وهله نخست باید خودروسازي تکاني 
بخورد تا بازار براي فروش قطعه هاي ســاخت ایران 
فعال شود. قطعه سازها باید به جذب سرمایه و فناوري 
ورود کرده،  با شرکت هاي بین المللي مشارکت کنند، 
چراکه قطعه سازي کشــور بیش از هرچیز به تعامل 
جهاني نیاز دارد. اینکه قطعه ســازها مي گویند هنوز 
تاثیر برجام را در روال کاري خود ندیدند کامال حرفي 
درست و منطقي است. از طرف دیگر آنها معتقدند که 
محدودیت هاي بانکي هنوز هم به قوت خود باقي است 
و همین امر شرایط را برایشــان دشوار کرده است اما 
قطعه سازها باید بدانند که این محدودیت شرایط براي 
خودروسازها هم وجود داشــت اما با این وجود باز هم 
مشارکت ها شــکل گرفت و بهتر است قطعه سازها از 

تجربه دیگر صنایع در این زمینه استفاده کنند.«
امیرحسین کاکایي درباره آینده صنعت خودروسازي 
کشــور بعداز تصویب برجام تصریح کرد: » اگر خیلي 
خوب حرکــت کنیم در دو ســال آینــده مي توانیم 
تولیداتي مناســب با بهره وري و کیفیت خود به بازار 
عرضه کنیم، اما آنچه مسلم اســت توجه به این نکته 
اســت که پیشــرفت ها زماني حاصل خواهد شد که 
قطعه ساز و خودروساز همسو با یکدیگر حرکت کرده 
تا صادرات به معناي واقعي شکل گیرد اما هنوز زمان 
مناســب براي نظر دادن درباره آینده خودروسازي 
نیست. اواسط ســال آینده مي توان قضاوت کرد که 
حضور ایــران در عرصه بین المللي چقــدر مي تواند 

پررنگ باشد.«
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گفت وگوراز صـنـعـت

قصد داریم اوضاع و احوال خودروسازی، واردات 
خودور و تولید قطعات آن را در سه دوره یعنی 
قبل از تحریم هــا، در دوران تحریم ها و بعداز 
برجام بررســی کنیم که چه تحوالتی رخ داده 
و آیا مثبت بوده یا منفی و نگاه شما چیست؟ تا 
قبل از تحریم ها از لحاظ خودروسازی وضعیت 

خوبی داشتیم؟
در این ســه مقطع یعنــی پیــش از تحریم ها، 
دوره تحریم هــا و بعد هــم بحث برجــام، یک 
رفت وبرگشت سینوسی داشــتیم. یعنی قبل از 
تحریم ها به خصوص در سال های 89 و 90 تقریبا 
شرایط خوبی را به لحاظ آمار تولید درخودروسازی 
داشــتیم. ارتباطات خارجی مان هم فعال بود و 
تقریبا شرکای تجاری شرکت های داخلی مشخص 
بودند و خودرو به صورت )CKD( وارد می شــد و 
اینجا مونتاژ می شد و به مصرف داخلی می رسید. 
البته خیلی بحث هاي مرتبط با توســعه به ویژه 
در زمینه هایی مثل صادرات، رســیدن به سیکل 
کامل خودروساز شدن و حتي تحوالتي به اندازه 
آنچه که در ابتدای دو دهه قبل پیاده شد، دنبال 

نمی شــد، اما با این وجود ارتباط بازرگاني خوبي 
با دنیا داشتیم به نحوی که به راحتی ال سی های 
یوزانس یک ســاله بــاز می کردیــم و ارتباطات 
بانکی فعالي با دنیا داشــتیم. در بخش هایي که 
نیاز به تامین قطعات حســاس وارداتي داشتیم 
به راحتي اقــدام مي کردیــم. از طرفی هم بحث 
داخلی سازی و قطعه سازی ها مسیر خود را طي 
مي کرد. درواقع قبــل از تحریم ها به خصوص در 
حوزه بازرگانی شرایط خوبی داشتیم. تحریم هاي 
صنعت خودروســازي به نظــرم از اوایل دهه 90 
شروع شد و بیشــتر بخش تجارت خارجی لطمه 
خورد. درواقع عالوه بر اینکــه بخش کوچکي از 
نیاز بازار به خودرو از طریق واردات تامین مي شد 
بخشی از قطعات استراتژیک و ماژول هاي برخي 
از خودروها نیز از خارج تامین می شد. اگرچه در 
ابتدا برخي شرکت ها ارتباط خود را قطع کردند اما 
در ادامه و با پیدا شدن روش هاي دور زدن تحریم 
به دلیل قطع ارتباطات بانکی عمال امکان تامین 
غیرممکن شــد. به طوري که خیلی از طرف های 
خارجی تمایل داشتند کار کنند ولی چون ارتباط 

پولی و بانکی تقریبا غیرممکن بود نمي توانستیم 
عملیــات تامین را انجام دهیــم. به خاطر همین 
حضور چینی ها پررنگ تر از گذشته شد. سال های 
ســختی بود به خصوص به دلیــل دولتي بودن 
صنعت خودروســازي عمال امکان تعدیل نیرو و 
کاهش هزینه ها نیز وجود نداشت، هم سایپا و هم 
ایران خودرو مجبور بودنــد به رغم کاهش تولید 
نیروهای خودشــان را حفظ کننــد و این باعث 
افزایش هزینه هاي ثابت و جاري این شــرکت ها 
شد. بخشي از مشکالت مربوط به کمبود نقدینگي 
این شرکت ها درحال حاضر به هزینه هاي غیر قابل 
بازگشت همان دوران مربوط مي شود. هزینه هایي 
که بعدها در قالب زیان های انباشــته و معوقات 
بانکی به این شــرکت ها تحمیل شد و هنوز هم 
تبعات آن وجود دارد. پس از برجام و بعداز اینکه 
نظام تحریم هــا فرو ریخت، خیلي ها به اشــتباه 
انتظار داشتند صنعت خودروسازي ایران سریعا 
و در فضاي ایجاد شده ناشــي از برجام به شرایط 
ایده آل که همان توســعه یافتگي است برسد در 
حالیکه با مجموع وضعیتي که خودروســازي و 
اقتصاد ما داشت در بهترین حالت بایستي منتظر 
شرایطي مشابه شرایط پیش از تحریم ها مي بودیم. 
البته از آنجایي که دولت حسن روحاني با نگرشي 
جدید به موضوع سیاست و جذب سرمایه خارجي 
قصد رونق بخشــي به اقتصاد و صنعت را داشت 
بنابراین انتظــارات زیادي را هــم ایجاد کرد. در 
این دوران شرکت های خودروساز روش مذاکره 
و تعامل را با شــرکای خود تغییر دادند. درواقع 
خواستار مشارکت بیشتر در بحث صادرات شدند و 
همچنین افزایش عمق ساخت داخل. اما به هرحال 
باتوجه به محدودیت هاي سیاسي و اقتصادي فعلي 
که دولت درگیر آن است هنوز نتوانسته ایم حتي به 
شرایط قبل از تحریم ها برگردیم. برای همین اگر 
بخواهیم این سه مقطع را در تعریف خالصه باهم 
مقایسه کنیم باید بگوییم شرایط قبل از تحریم ها 
برای ما مناسب تر بود و تحریم ها واقعا وضعیت را 

خراب کرد و االن بینابین است. 
دلیل اصلی این مشــکل به دولتی بودن این 

صنعت برمی گردد؟
البته دولتــي بودن صنعت خودروســازي حتما 
در مشــکالت فعلي این صنعــت بي تاثیر نبوده 
ولــي محدودیت هــاي فعلي در مســیر جذب 
سرمایه خارجي بیشــتر به کلیت اقتصاد و تاثیر 
فاکتورهاي سیاسي روي تعامالت بازرگاني صنعت 
خودروسازي بر مي گردد. اگرچه دولتي بودن این 
صنعت باعث شــده بهره وري منابع به ویژه منابع 
مالي و انساني در این شــرکت ها به شدت پایین 

اواخر تیرماه ســال1394 بود که توافق جامع و نهایی هســته ای وین 
)برجام( بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 منعقد شد.کشورمان بیش از 
3 سال سخت را دردوران تحریم ها سپری کرده بود و از لحاظ اقتصادی در 
وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. این شراط بر همه حوزه ها ازجمله صنعت 
خودرو تاثیرگذاشته بود. حاال بیش از دوسال از این توافق و معاهده برجام 
سپری شده است. آیا برجام توانسته طی این مدت تاثیرات مثبت خود را بر حوزه خودرو ازجمله 
خودروسازی، ساخت قطعات و واردات نشان دهد؟ در همین رابطه با حسن کریمی سنجری کارشناس 
صنعت خودرو گفت و گو کردیم. کریمی سنجری بازگشت به وضعیت قبل از شروع تحریم ها را سخت 

می داند، اما بهبود صنعت خودروسازی در کشورمان را غیرممکن نمی داند... .

تاثیرات برجام درحوزه صنعت خودرو در گفت وگو با کریمی سنجری  مطرح شد

افزایش تنوع واردات
امید به بهبود شرایط خودروسازان

 مرتضی ميثاقی
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باشد و همین امر تمایل شرکت هاي خارجي را در 
زمینه مشارکت تقریبا از بین ببرد، ولي مشکالت 
نظام بانکی هم وجود دارد. مي توان به جرئت گفت 
که بانک های معتبر اروپا به لحــاظ رفتاري با ما 
هنوز در زمان تحریم ها بهسر مي برند. البته این 
تا حدودي طبیعي است، نباید فراموش کنیم که 
این دولت های اروپایي هستند که از برجام حمایت 
مي کنند نه شــرکت ها و بانک هــاي خصوصي 
اروپا. بیشــتر بانک هاي اروپایي به دلیل مراودات 
ســنگیني که با اقتصاد آمریکا دارند تحت تاثیر 
سیاســت هاي ایاالت متحده هستند تا سیاست 
کشورهاي مطبوع خود. به هرحال باید بپذیریم که 
اکثر این بانک ها در سیاست گذاري تعامالت خود 
مستقل عمل مي کنند؛ بنابراین ترجیح مي دهند 
که خود را بــا آمریکا هماهنگ کننــد که منافع 
بیشتري برایشــان دارد حتي اگر به ظاهر چنین 

ادعایي نداشته باشند. 
مشکالت بیشتر در بخش خودروسازی دیده 
می شود، آیا در بخش واردات هم همین مشکل 
را داریم؟ چون االن برندهــای خارجی را زیاد 

می بینیم.
 واردات تقریبــا بیزینــس ســودآوري بــراي 
خارجي هاست، چراکه بدون پرداخت هزینه هاي 
ناشي از سرمایه گذاري مي توانند محصول خود را 
وارد و از این طریق بخشي از بازار تقاضاي ایران را 
تقریبا مجاني در اختیار بگیرند. به خصوص وقتي 
واردات از کانال هاي غیررسمي صورت پذیرد که 
در آن صورت حتي هزینه ســرمایه گذاري روي 
ایجاد زیرســاخت هاي خدمات پس از فروش را 
هم نمي پردازند. براي همین در دوران تحریم ها 
شاهد بودیم که واردات خودرو در زمان هایي حتي 

افزایش هم پیدا کرد.
آن زمان هم محدودیت های معامالت بانکی و 

مسائل ارزی وجود داشت.
ولی آن را حل می کردند. همان موقع هم با دوبی 
حواله نقدی داشتیم و کار می کردیم. حجم زیادی 

از واردات ازطریق بازار دوبی انجام می شود. 
 در صنعت خودروسازی این کار شدنی نبود؟

این کار را می کردیم اما هزینه هایمان باال می رفت. 
وقتی در واردات هزینه هایتان باال می رود، قیمت 
خودرو باال رفته و مشتری نهایی پولش را می دهد، 
ولی در خودروســازی نمی توانیــد قیمت را باال 
ببرید. درواقــع در بحث قیمت تمام شــده یک 
محدودیت هایی دارید. اولین محدودیتتان شورای 

رقابت اســت که اجازه باال رفتن قیمت را به شما 
نمی دهد. حتی اگر شــورای رقابــت را هم کنار 
بگذارید، وقتی تولید انبوه می کنید بازار با شــما  
همراهی نمی کند. در هــرم تقاضا هرچه قیمت 
را باال ببرید، الیه های بیشتری از تقاضا را از دست 
می دهید ولی در واردات این طور نیست و براساس 
تقاضا، ثبت ســفارش می کنیــد؛ بهخصوص که 
تنها بخش محدودي از نیاز بازار از طریق واردات 

تامین مي شود.
باتوجه بــه اینکه عنوان می کنیــد خیلی از 
مشکالتی که در بخش خودروسازی داشتیم در 
بخش واردات وجود نداشت، دوران پسابرجام 
تاثیری در بخش واردات هم گذاشته یا خیلی به 

این قضیه مرتبط نمی شده؟
در بحث واردات تنوع خیلی بیشتر شد. در زمان 
تحریم ها با کشورهای آسیایی کار می کردیم. مثال 

تویوتا و هیوندا ازجمله شرکت هایی بودند که از 
قبل بودند ولی بعداز برجام، تنوع بیشتر شد یعنی 
خیلی از واردکننــدگان، نمایندگی محصوالت 
اروپایی را هــم گرفتند. خیلی از شــرکت های 
اروپایی در ایران نمایندگی نداشتند و در بازار هم 
چندان فعال نبودند، ولــی اتفاقا تحریم به بحث 
واردات کمک کرد البته گذشته از افزایش نرخ ارز 
که باعث شد یک مقدار تقاضای بازار کاهش پیدا 
کند. اما به لحاظ تجاری به راحتی از دوبی ماشین 
وارد می شــد. خارجی ها، بیزینس خودشــان را 
محدود نمی کنند بهویژه آنکه واردکنندگان ایراني 
معموال پول خودرو را از قبل از مشــتري دریافت 
مي کنند. در واردات اول پــول را می دادند و بعد 
خودرو را می گرفتند درحالی که در خودروسازی 
اینگونه نیست. چرخش نقدینگي در خودروسازی 
ایــران متفاوت اســت. خریدهــاي خارجي در 
خودروسازي نقدینگي زیادي را مي طلبد؛  بنابراین 
در این نوع خریدها بدون برخورداري از اعتبارات 
یوزانس مدت دار، تولید خودرو با مشــکل مواجه 

مي شود. 
در بحث قطعه سازی شرایط چگونه بوده؟

اســتفاده از روش هــاي غیر معمــول در تامین 
قطعه خارجي یا مواد اولیه مورد نیاز شرکت هاي 
قطعه ســاز در زمان تحریم ها، هزینه تمام شــده 
قطعه را افزایش مي داد. اصوال پاي قطعه ســازان 
چیني از همین دوران به خودروســازي ایران باز 
شــد. به هرحال شرکت هاي قطعه ســازي براي 
حمایت خودروســازها و براي اینکه بیزینسشان 
دچار مشــکل نشــود مجبور بودند به هر روشي 
قطعات را به خطوط تولید خودروسازان برسانند. 
قیمت خرید از چیــن ارزان تر بــود. به ویژه اگر 
ســطح کیفیت را هم تنــزل دهیــد. به هرحال 
چیني ها در زمان تحریم به ویژه در خودروسازي 
و قطعه سازي با شرکت هاي ایراني تا مي توانستند 
همکاري کردند و البته منافــع زیادي هم از این 
همکاري نصیبشان شــد. حاال بگذریم از اینکه 
بعضي قطعه سازها، قطعه را از چین وارد و به اسم 
خودشان به خودروساز مي دادند. به همین دلیل 
در دوران تحریم می بینید که کیفیت خودروهای 
تولیدی خیلی کاهش پیدا کرد که بیشتر به خاطر 
قطعات بــود. از آنجایي که تولید در آن ســال ها 
خیلی افت کرد، به همین نســبت هم شــرایط 
قطعه سازان سخت شد. بهعالوه که خودروسازان 
نتوانستند بدهی های خودشان را به صورت مستمر 
با سررسید به قطعه سازان پرداخت کنند. بخشی 
از این فشــار تحریم در قالب بدهی های سنگین 
خودروسازها به قطعه ســازان منتقل شد و چون 
خیلی از قطعه ســازان بنیه مالی قوی نداشتند 
ورشکسته شدند و تعدیل نیرو کردند و نتوانستند 
کار کنند. بعــداز قضیه تحریم هــا و برجام تنها 
توانستیم بعضی از آنها را احیا کنیم و برخی دیگر را 
اصال نتوانستیم چون واقعا از گردونه حذف شدند.

درمورد پسابرجام و صنعت خودروسازی عنوان 
کردید که در خوش بینانه ترین حالت این است 
که انتظار داشته باشید به دوران قبل از تحریم 
برگردد. آیا درمورد قطعه سازی هم همین است؟ 
یعنی شرایط درحال حاضر قطعه سازان همین 

دولتي بودن صنعت 
خودروسازي حتما در 
مشکالت فعلي اين 
صنعت بي تاثير نبوده 
ولي محدوديت هاي 
فعلي در مسير جذب 
سرمايه خارجي بيشتر 
به کليت اقتصاد و تاثير 
فاکتورهاي سياسي روي 
تعامالت بازرگاني صنعت 
خودروسازي بر مي گردد



است که باید انتظار داشته باشید به دوران قبل از 
تحریم برگردد؟

قطعه ســازی ایران خیلی مســتقل نیست و این 
خطاي استراتژیکي است که قطعه سازان ما دارند. 
درست است که قطعه سازی در کنار خودروسازی 
رشــد می کند، اما از یک جایی به بعد باید مسیر 
رشــدش را جدا کند. قطعه ســازی ما مشکالت 
ســاختاری دارد. اولین کاری که باید بکند بحث 
ملحق شدن قطعه سازان کوچک و تبدیلشان به 
هلدینگ های بزرگ قطعه سازی است برای اینکه 
بتوانند وارد فضای رقابتی شوند. ما کمتر هلدینگ 
قطعه سازی داریم که فرضا بتوانند خط تولید پژو، 
هیوندا، نیسان یا رنو را در خارج تامین کند و درواقع 
همه اینها به خودروســازی خودمان وابسته اند؛ 
بنابراین شــما هر نســخه ای که االن دررابطه با 
خودروسازی می پیچید شــامل قطعه سازان هم 
می شود. قطعه ســازی ما این پتانسیل را دارد که 
خودش را از خودروسازی جدا کند، بنابراین پاسخ 

من درمورد قطعه سازان هم صدق مي کند.
حدود یکی، دو سال اخیر زمزمه اخبار یک سری 
قراردادهــا مخصوصا درمورد شــرکت های 
فرانســوی نظیر پژو و رنو به گوش می رسد. آیا 
نمود اجرایی پیدا کرده اســت یا فقط در حد 
بستن قراردادهاست. آیا واقعا می توانیم امیدوار 
باشیم که این قراردادها به مرحله اجرا و تولید 

برسد؟
قرارداد پژو با ایران خودرو نهایی شــد و شرکت 
مشترکشان به نام ایکاپ تشکیل شد، ولی من هم 
اعتقاد دارم که شاید می توانست سرعت بیشتری 
داشته باشد. احتماال بخشی به خاطر عدم پایبندی 
آمریکایی ها به مفاد برجام باشد. البته قراردادی را 
هم که رنو با شــریک خصوصی خود بسته است، 
هنوز عملی و اجرا نشــده و گویا درمورد ســایت 

تولید هم هنوز توافق نشده اســت. ولی مواردی 
در این قراردادها مثل بحــث 30 درصد صادرات 
یا 40 درصد ســاخت داخل وجود دارد که بیشتر 
نگرانی ها روي عملي شــدن این تعهدات است. 
طرف ایرانی باید روي تحقق این بندها پافشاری 
کند و طرف خارجی نیز بایستي مسئولیت پذیری 
خودش را در این بخش نشان دهد. اگر حتی این 
قراردادها عملیاتی شود و اساسا به این تبدیل شود 
که آنها )CKD( ارسال کنند و اینجا مونتاژ شود و 
به بازار عرضه شود، هدف اصلی قراردادها تامین 
نمی شود. تغییر نگرشی که به آن اشاره کردم بعداز 
بحث برجام اتفاق افتاد، به خاطر همین دو بند بود.  
قبل از تحریم ها CKD می آمد، مونتاژ می شد و نیاز 
بازارمان مرتفع می شد، اما اگر این بحث صادرات 
اتفاق نیفتد و بحث ســاخت داخل که هر دو مهم 
است و البته صادرات مهم تر، به نظرم توسعه ای در 
صنعت خودروسازی اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین 
در بحث مشارکت ها بیشتر باید دنبال این باشیم 

که مفاد آن اجرایی شود. 
چرا فقط دو خودروســاز معتبر فرانسوی قدم 
جلو گذاشته اند و بقیه شرکت ها چندان تمایلی 
ندارند. اصال دلیل اینکه اینها استقبال کردند به 
سوابق قبلی شان برمی گردد یا احساس دیگری 
داشته اند. آیا بازار ایران بازار خوبی هست یا نه؟ 
اگر بازار خوبی هست چرا بقیه جلو نیامده اند. 
البته به بخشی از این پرسش، پاسخ دادید که 
به خاطر همان اتفاقات بعداز ترامپ است ولی 
دلیل اینکه فرانسوی ها زودتر استقبال کردند، 

چه بوده؟
وقتی در جایی تجارتی دارید و بخشی از انرژی، 
بازار، سرمایه گذاری و زیرساخت هایتان آنجا گیر 
هست، ترجیح می دهید که دوباره بازار و بیزینس 
خودتان را بگیرید و زنده کنید. مثال رنو، طلبی از 

صنعت خودروي ایران بابت بحث  ال 90 داشت. 
پژویی ها هم اینجا زیرساختی داشتند و بخشی از 
بازارهای خودشان را در جاهای دیگر دنیا ازدست 
داده بودند و پیش بینی می کردند که برجام هم به 
نتیجه می رسد که البته پیش بینی درستی هم بود 
و برجام به نتیجه رسید و اولین شرکتی هم بودند 
که آمدند. باحضور فرانســوی ها مشکلی ندارم. 
درواقع باید از هر شرکتی که می خواهد در ایران 
سرمایه گذاری کرده و به ما کمک کند، استقبال 
کنیم و شرایط را برای حضورش فراهم کنیم، اما 
چرا شــرکت های دیگر نمی آیند این موضوعي 
است که باید ریشه یابي شود. البته به غیر از آنکه 
عملکرد آمریکایي ها در قضیه برجام مي تواند در 
بي میلي خیلي از شرکت ها موثر باشد. ولي آیا این 
همه ماجراست؟ آیا در اقتصاد و سیاست به اندازه 
کافي شرایط را براي حضور سرمایه گذار خارجي 
فراهم کرده ایم؟ آیا به اندازه کافي از مشــوق هاي 
اقتصادي و معافیت هاي مالیاتی براي تشــویق 
حضور سرمایه گذار خارجي بهره برده ایم؟ اینها 
مسائل اساســي هســتند که باید تکلیفمان را با 
آنها روشــن کنیم اگر دنبال جذب سرمایه گذار 

خارجي هستیم.
امیــدوار هســتید غیــراز فرانســوی ها 
خودروســازهای دیگر معتبر بین المللی وارد 

بازار ایران شوند؟
به ســختی. تا موقعی که این دو عامل یعنی یک 
عامل خارجی که بیشتر آمریکایی ها هستند و یک 
عامل داخلی که همان محدودیت های کسب و کار 
و اقتصاد و بهره وری در ایران هســت، وجود دارد 
تقریبا به ســختي مي توان به حضور سرمایه گذار 
خارجي امیدوار بود. به عالوه آنکه حضور دولت در 
صنعت خودروسازی هم خیلی زیاد است و همین 
باعث کندي روند توسعه در این صنعت شده است. 

گفت وگوراز صـنـعـت
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زمستان
و نگهداری خودرو

ماجرای فصل ســرما و خرابی خودروها اگرچه داستانی تکراری 
است که همه ســاله اتفاق می افتد اما آگاهی نداشــتن مردم يا 
رعايت نکردن بعضی نکات کوچک باعث شــده هرسال با شروع 
اين فصــل درآمد تعميرکاران خــودرو باالتر مــی رود. از خرابی 
ترموستات ناشی از گرم نکردن خودرو گرفته تا ترکيدن موتور 
ناشی از دير يا کم ريختن ضديخ. در اين پرونده صحبت با چندين 
تعميرکار و کارشــناس خودرو در قالب مصاحبــه و گزارش تهيه 
شــده که شــايد بتواند تاحدودی به ســالمت خودروی ما در اين 

فصل کمک کند.

پــرونــده راز صـنـعـت
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راهکارراز صـنـعـت

زمستان هم از راه رسید، فصل ســرما. معموال باتوجه 
به سرد شدن هوا در زمستان اســتفاده از خودروهای 
شخصی باتوجه به بارش برف و باران و همچنین برودت 
هوا افزایش پیدا می کند. اما آیا صاحبان خودرو تفاوت 
استفاده از وسایل نقلیه خود در این دوران سرد را با سایر 
فصول می دانند؟ وقتی در یک صبح سرد زمستانی که 
همراه با بارش برف یا باران هم شده است، خود را برای 
رفتن به محل کار یا مکان های دیگــر آماده می کنید 
به همان اندازه از آمادگی استفاده از وسیله نقلیه خود 
برای اســتفاده در این زمان هم خبر دارید؟ آیا وقتی 
خود را آماده سفر آن هم در فصل سرد کرده اید به همان 
اندازه درباره وضعیت ماشین خود برای استفاده از آن 
در جاده های برفی خبر داریــد؟ فکر این را کرده اید که 
اگر خدای نکرده سرویس های اولیه را درباره استفاده 
از اتومبیل شخصی خود در سفر زمستانی انجام نداده 
باشید، ممکن است چه مشکالتی برای شما ایجاد شود؟ 
فکرش را بکنید هنوز مقدار زیادی از طول ســفر باقی 
مانده است و ماشین شما در جاده های سرد و برفی دچار 
مشکل شده است و از ادامه سفر بازمانده اید. اینجاست 
که به این فکر فرو می روید اگر ســرویس های ابتدایی 
خودرو را برای سفر در فصل ســرما انجام داده بودید 
حاال یک اتومبیل قبراق و سرحال شما و خانواده تان را 
به مقصد رسانده بود و یک خاطره به یادماندنی را برای 
شما رقم زده بود؟ اما سوال اینجاست نکات جانبی مهم 

برای استفاده از خودرو و ایجاد امنیت بیشتر در طول 
مدت این استفاده چه چیزهایی است تا شما را در این 
مدت دچار مشکل نکند. شاید بهترین راهنماها در این 
میان تعمیرکاران و مکانیک های باتجربه خودرو هستند 
و توصیه های ایمنی آنهاست که همه مشکالت را برای 
رانندگان و صاحبان خودرو مرتفع می کند. گشتی در 
سطح شهر تهران و گفت و گو با برخی از این تعمیرکاران 
مارا بیشتر به آنچه نیاز یک خودرو برای استفاده درفصل 

سرماست آشنا می کند... .

  ا غفال نشوید
شاید در نگاه اول این موضوع ضروری به نظر برسد که 
چک کردن موتور و بخاری ماشین و بررسی وضعیت 
ضدیخ مهم ترین نکته برای حفظ ســالمت خودرو در 
فصل زمستان است. اما وازگن تعمیرکارقدیمی محله 
مجیدیه تهران درگفت و گو با راز صنعت به نکته مهم 
دیگری در این باره اشــاره می کند و آنها بررسی وضع 
تایر های خودرو قبل از اســتفاده از آن در فصل سرد و 
به خصوص در سفرهای زمستان است. وازگن در این باره 
می گوید: من اهمیت تایرها را به خصوص در فصل سرما 
در ایمنی کمتر از کمربند، ترمز یــا ایربگ نمی دانم. 
شــاید توصیه اولیه یعنی اســتفاده از الستیک های 
زمستانی )یخ شکن( برای همگان مقرون به صرفه نباشد 
به خصوص که بارش برف در همه نقاط ایران به حدی 

نیست که همیشه مجبور به استفاده از این الستیک ها 
باشیم، اما تنها مزیت آنها حرکت راحت تر در برف و یخ 
نیست و نوع جنس آنها باعث شــده تا مقاومتشان در 
برابر سرما بیشتر از الستیک های معمولی باشد. پس 
الستیک های زمســتانی تنها برای استفاده در برف و 
یخ نیســت و جنس نرم مواد اولیه به همراه عاج های 
زبرتر به آنها در برقراری اصطکاک کارآمدتر بر سطوح 
خشک، سرد و یخ زده خیابان ها کمک کرده و در این 
شــرایط آب و هوایی از الســتیک های »چهار فصل« 
بهتر عمل می کنند.« وازگن اما بــه نکته دیگری هم 
اشــاره می کند:»اگر رانندگان مایل یا قادر به استفاده 
از تایرهای زمستانی نیســتند باید کامال به سالمتی 
تایرهای خود اطمینان داشته باشند. اینکه آیا تایرها 
دارای عاج مناسبی برای حرکت در جاده های یخی و 
برفی هستند و اصال کیفیتشان درحدی است که بتوان 
با خیال آسوده سوار بر خودرو شــد؟ نکته مهم دیگر 
همراه داشــتن زنجیر چرخ برای سفرهای زمستانی 
به خصوص در جاده های برفگیر است. در سال های دور 
سیستم زنجیرهای چرخ به نحوی بود که شاید خیلی 
از رانندگان قادر به بســتن آنها بر الستیک نبودند، اما 
طی سال های اخیر سازندگان لوازم خودرو کمی کار را 
راحت کرده اند و زنجیر چرخ های جدید که جنسشان 
پالستکی است را روانه بازار کرده اند و بستن آنها روی 
تایر بسیار راحت است، اما همین زنجیرها هم بستنشان 

آنچه رانندگان باید برای نگهداری خودرو در فصل سرما بدانند

 9 گانه حیاتی برای عبور آسان
از فصل سرد
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احتیاج به آگاهی دارد و راننــدگان حتما باید از نحوه 
بستن زنجیر چرخ مطلع باشند. یک خودرو هرچقدر 
هم که سیســتم ترمز و ایمنی باالیی داشته باشد اگر 
الستیک های مناســب و مجهزی نداشته باشد شاید 
در خیابان ها و جاده های برفی و یخ زده، راننده را دچار 
مشــکل می کند. پس بازهم تاکیــد می کنم یکی از 
مهم ترین موارد برای رانندگان در فصل سرما اطمینان 
از وضعیت تایر خودرو درکنار توجه به مســائل فنی 

خودرو است.«

   از سالمت برف پاک کن، شیشه گرم کن و بخاری 
مطمئن شوید

قطعا برای سرنشــینان داخل خودرو در فصل ســرد 
مهم ترین نکته ســالمت بخاری این خودرو اســت تا 
آنها سرمای بیرون را احســاس نکنند و در سفرهای 
کوتاه مدت و بلندمدت از گرمــای داخل خودرو لذت 
ببرند اما این، همه نکات مهم نیســت و باید به مسائل 
دیگر هم اشــاره کنیم. در همان محله مجیدیه تهران 
این بار سراغ یک باتری سازی و کارشناس مسائل برقی 
خودرو رفتیم. احمد نــوروزی تعمیرکار قطعات برقی 
خودرو در خیابان اســتاد حســن بنا در این باره به راز 
صنعت گفت: »همگان فکر می کنند اگر بخاری ماشین 
در وضعیت مطلوبی به ســر ببرد دیگر همه شــرایط 
داخلی خودرو برای استفاده در فصل سرما یا روزهای 
برفی و بارانی کافی است، اما فراموش نکنید مواردی 
مهم تر از ســالمت بخاری خودرو نه برای سرنشینان 
که برای راننده وجــود دارد. معموال باتوجه به برودت 
هوای بیرون، شیشه های خودرو بخار می گیرد و شاید 
بتوان شیشه های جلو را با همان بخاری به حالت اولیه 
بازگرداند، اما اطیمنان از سالمت شیشه گرمکن عقب 
خــودرو و همچنین گرمکن های آینه هــای بغل )در 
ماشین های مدل باال( از ملزومات استفاده از خودرو در 
فصل سرما است. برای سرنشینان خودرو بخارکردن 
یا نکردن شیشه خیلی فرقی نمی کند، اما راننده حتی 
برای یک لحظه هم با شیشه بخارگرفته قادر به رانندگی 
نیست. نکته مهم دیگر بررسی وضعیت برف پاک کن 
خودرو است که تاثیر به سزایی در ایمنی خودرو دارد. 
رانندگان حتما در آغاز فصل سرما باید وضعیت تیغه 
برف  پاک کن را چک کنند و اگر پالســتیک این تیغه 
خشک شد بود نسبت به تعویض آن اقدام کنند. نکته 
مهم دیگر این است که اگر به طور مثال صبح ازخواب 
بیدار شدید و موقع رفتن به ســرکار به همراه ماشین 
دیدید که برف ســنگینی روی شیشه خودروی شما 
نشسته است، ســعی نکنید این برف را به وسیله برف 
پاککن ازروی شیشه پاک کنید. این کار هم باعث آسیب 
رسیدن به برف پاک کن می شود و هم به شیشه آسیب 
می زند. برف پاک کن بیشتر نقش تمیز کردن شیشه و 
جلوگیری از نشستن برف و باران روی شیشه را دارد.« 

   به باتری خودرو توجه کنید
آقای نــوروزی در ادامه صحبت های خود به بررســی 
وضعیــت باتری خودرو در فصل ســرد اشــاره کرد و 
صحبت های خود را اینگونه ادامــه داد: »نکته مهم و 
ضروری در مورد باتری ها این است که این وسیله مهم و 
حیاتی درخودرو، با فرارسیدن فصل سرما و به خصوص 
وقتی که هوا در شــرایط یخبندان قــرار دارد بیش از 
50 درصد قدرت خود را از دســت می دهد. عمر مفید 
باتری ها معموال بین دو تا سه ســال اســت و حتی اگر 
با گذشت این مدت مشــکلی در روشن کردن خودرو 
نداشته باشــید، بهتر است با فرا رســیدن فصل سرما 
اقدام به تعویض باتری خودرو کنید. یکی از نشانه های 
بارز باتری ضعیــف، صدای ناله ماننــد و خرخر موتور 
است. اگر چنین صدایی شــنیدید، اتومبیل خود را به 
تعمیرگاه ببرید. درضمن ممکن اســت مشکل باتری 
به خاطر فعل وانفعاالت شــیمیایی )خوردگی( یا شل 
بودن بست ها و کابل ها باشد. با یک بررسی کوتاه متوجه 
خواهید شد که چنین مشکلی وجود دارد یا خیر. اگر 
خوردگی یا سولفاته شدن باتری در بخش خارجی آن 
باشد، می توانید آن را با دستمالی آغشته به محلول آب 
و جوش شیرین تمیز کنید. آب باتری را هم چک کنید. 
توجه کنید که آب باتری باید روی صفحه های الکترود 
را بپوشاند. باتري، واسطه اي است که عدم عملکرد آن 
ساعت ها شما را در هواي سرد زمستان معطل مي کند. 
مشکالت باتري معموالً در تابستان ظاهر نمي شوند، اما با 
سردي هوا باتري هاي ضعیف و داراي مشکل نمي توانند 
موتور را روشن کنند. رانندگان همچنین باید سیستم 
شــارژ باتري خودرو را نیز بازدید کنند.« و ســرانجام 
توصیه آخر آقای نوروزی: »از اصول مهم و اساســی در 
رانندگی زمستانی، دیدن و دیده شدن است. ابتدا تمام 
چراغ های اتومبیلتان را روشــن کنید و گشتی به دور 
آن بزنید. اگر المپ سوخته ای می بینید آن را تعویض 
کنید. بعد از آن چراغ های راهنما، چراغ چشــمک زن، 
چراغ ترمز و دنده عقب را چک کنید. داخل اتومبیل هم 
از سالم بودن چراغ داشبورد و چراغ های صفحه راهنما 
اطمینان حاصل کنید. اگر مشکلی وجود داشت سریعا 

آن را برطرف کنید.«

   نقش حیاتی ترموستات و رادیاتور
نکات مهم دیگری کــه تعمیــرکاران باتجربه خودرو 
در فصل سرما به آن اشــاره می کنند وضعیت کارکرد 
گرم کننده ها و خنک کننده های آب و موتور خودرو یعنی 
ترموستات و رادیاتور هســتند. اول به سراغ ترموستات 
برویم. ترموســتات در اصل برای این نصب شده تا اول 
صبح به گرم شدن زودتر موتور کمک کند. موتور به نوعی 
طراحی شــده که در دمای کاری ایــده آل خودش کار 
کند. توجه داشــته باشید که بیشــتر فرسایش موتور 
هنگامی رخ می دهد که موتور ســرد باشد. یک موتور 

ســالم وقتی گرم شود فرسایش بســیار ناچیزی دارد. 
بنابراین ترموستات این اجازه را به موتور می دهد که در 
سریع ترین زمان ممکن گرم شده تا اینکه به دمای کاری 
مطلوب و ازقبل طراحی شــده برسد. وجود ترموستات 
برای ثبات دمای سیستم موتور ضروری است. هرچند 
برخی مکانیک های قدیمی بر این عقیده هستند که در 
تابستان باید ترموستات را باز کرد که موتور جوش نیاورد، 
مسئله اینجاست که همان طور که دمای باال برای موتور 
ضرر دارد، دمای پایین هم موجب مستهلک شدن قطعات 
موتور و عواقبی مثل روغن سوزی، افزایش مصرف سوخت 
و... می شود. با این حال گاهی در فصل گرما برای تجاوز 
نکردن دمای موتور از حد مجاز، مکانیک ها ترموستات 
را با نمونه ای دما پایین تر تعویض می کنند؛ بنابراین برای 
اینکه موتور شما در فصل سرما، سرد کار نکند و بخاری 
هم گرمایش خوبی داشته باشد، پیشنهاد می کنیم حتما 
از وجود ترموستات با دمای استاندارد )چیزی که کارخانه 
نصب کرده( و سالمت کارکرد آن مطمئن شوید. نکته 
مهم دیگر به رادیاتور باز می گردد. بسیاری از رانندگان 
برای خودرو از آب مقطر یا آب مخصوص رادیاتور استفاده 
می کنند. در این خودروها معموال رادیاتور بخاری و موتور 
با مشکل گرفتگی و رســوب لوله ها مواجه نمی شود، 
اما اگر از آب لوله کشی استفاده شــود امکان بروز این 
مشــکالت هم وجود دارد. پس بهتر است که به صورت 
دوره ای مســیر رادیاتورها و لوله های اتصالی را بررسی 
کنید. همچنین بهتر است پیش از شروع فصل سرما، از 
محلول های رادیاتور شور استفاده کنید و پس از گذشت 
دوره مخصوص شست وشوی مسیر آب، محتوای سیستم 

خنک کننده موتور را تخلیه کرده و مجددا پر کنید.

   توجه به رنگ و بدنه
موارد باال را شــاید بتوان ضروری ترین اقدامات برای 
تامین ســالمت و ایمنی خودرو در فصل سرما دانست 
اما هنوز موارد دیگری هم وجود دارند، ازجمله توجه به 
رنگ بدنه خودرو. وقتی در منطقه برف شدیدی باریده 
می شــود و این نعمت زیبای الهی سراسر خیابان ها و 
جاده ها را سفیدپوش می کند، ساده ترین راه برای آب 
کردن برف ها و بازکردن سریع راه ها، ریختن شن و نمک 
روی برف است. ترکیبی که می توان آن را دشمن رنگ 
و بدنه خودرو دانست. اگر در مناطقی زندگی می کنید 
که کل فصل زمستان برف و باران می بارد، شاید شستن 
خودرو را فراموش کنید یا امری بیهوده تلقی کنید. اما 
فراموش نکنید شستن خودرو باعث می شود تا شن ها 
و نمک هایی که به بدنه و کف خودرو چســبیده اند، از 
خودرو پاک شده و از پوسیدگی اتاق خودرو جلوگیری 
شود. البته میزان شست و شوی خودرو به میزان سرما و 
میزان نمکی که به خودروی شما پاشیده شده بستگی 
دارد، اما سعی کنید خودروی خود را زمانی به کارواش 
ببرید که دمای هوا باالتر از صفر است تا بدین ترتیب از یخ 
زدن قفل ها و دستگیره خودرو پس از شست و شو در امان 
بمانید. همچنین، با روغن کاری قفل ها، در باک و صندوق 
عقب از یخ زدن آنها جلوگیری کند. در این گزارش به 
رعایت 9 مورد حیاتی  جانبی یعنی وضعیت الستیک ها، 
برف پاک کن، بخاری، شیشه گرمکن، چراغ ها، باتری، 
ترموســتات، رادیاتور و رنگ و بدنه خــودرو در فصل 
زمستان اشاره کردیم. با رعایت این موارد با خیال راحت 
درخودروی گرم و ایمن خود زمســتان را درجاده ها و 
خیابان ها ســپری کنید و به راحتی فصل زمســتان را 

پشت سر بگذارید... .
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آیا می دانید که؟

در روزهای سرد سال یک ماده برای به حرکت درآوردن 
اتومبیل شما بسیار مهم اســت و آن هم ضد یخ است. 
ماده ای که از یخ زدن رادیاتور خودروی شما جلوگیری 
کرده و در روزهای گرم از به جــوش آمدن آب رادیاتور 

جلوگیری می کند.
آقا رسول، بیست سالی اســت که در مغازه اش در غرب 
تهران خدمات تعویض روغن و ضد یخ به مشتریانش ارائه 
می کند و می گوید: حاال دیگر فروش ضد یخ تنها منوط به 
زمستان نیست. در گذشته ضد یخ را تنها برای یخ زدگی 
آب رادیاتور استفاده می کردند تا از ترکیدگی رادیاتور در 
سرمای زمستان محافظت کند، اما تجربه نشان داده است 
استفاده از خنک کننده ها یا ضدیخ ها نه تنها به حفاظت 
از موتور خودرو در برابر یخ زدن کمک می کند بلکه مانع 
از خوردگی اجزاء آن شــده و هم زمان بــا دفع حرارت 

تولید شده، تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار کند. 
او می گوید: استفاده از خنک کننده ها یا ضد یخ ها نه تنها 
به حفاظت از موتور خودرو دربرابر یخ زدن کمک می کند 
بلکه مانع از خوردگی اجزاء آن شــده و هم زمان با دفع 
حرارت تولید شده، تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار 
می کنند.  البته او خاطرات زیادی هم از مشتریانی دارد 
که به دلیل ناآگاهی یا حواس پرتی در هوای سرد از ضد 
یخ اســتفاده نکردند و با ترکیدگی سیستم آب رسانی 

خودروشان مواجه شدند. 

    ضد یخ چیست؟
ضد یخ مایعی سبزرنگ است که از ماده  »اتیلن گیلکول« 
تشکیل شده است. این ماده پس از ترکیب با آب موجود 
در رادیاتور اتومبیل دمــای یخ زدگی را کاهش و دمای 
جوش را افزایش می دهد؛ همچنین ضد یخ به عنوان یک 

حالل در ترکیب شیشه شوی ماشین نیز به کار می رود.
برای هرچه بهتر کار کردن اتومبیل بایســتی ضد یخ 
هرسال یا هر دو سال یک بار تعویض شــود. آقا رسول 

معتقد است: استفاده از ضد یخ سخت نیست و حتی تازه 
راننده ها هم می توانند به راحتی ضد یخ را خریداری کنند 
و آن را در خودروی خود بریزند، اما ابتدا به چند نکته باید 
توجه کرد. در بعضی از خودروهای جدید به دلیل استفاده 
کردن از آلیاژهای متفاوت در ساخت رادیاتور و سیلندرها 
الزم است که از انواع خاصی از ضد یخ استفاده شود. قبل از 
خرید ضد یخ حتما از وضعیت خودروی خود و اینکه چه 

ضد یخی برای آن مناسب است اطمینان پیدا کنید.
او ادامه می دهد: ترکیب مورد نظر برای پیش گیری از 
یخ زدگی به صورت معمول باید به صورت 50 درصد آب و 
50 درصد ضد یخ باشد. ممکن است که اتومبیل شما به 
ترکیب متفاوتی نیاز داشته باشد، پس قبل از اضافه کردن 
ضد یخ از وضعیت خودروی خود و میزان ضد یخ مورد 

نیاز برای خودرو مطمئن شوید.
اما اســتفاده از ضد یخ می تواند درصورت بی احتیاطی 
خطراتی هم داشته باشد. آقا رسول در این باره می گوید: 
در هنگام کار با ضد یخ مراقب باشید تا مایع مورد نظر 
با دست شما یا ســطوح رنگ خورده اتومبیل برخورد 
نکند. ضد یخ دارای خاصیت اســیدی قوی اســت که 
می تواند به خوردگی یا ســوختگی شدید روی سطح 
خودرو یا پوست بدن منجر شــود. ضد یخ دارای بویی 
شبیه به شیرینی جات است که موجب جذب کودکان 
و حیوانات می شــود. این ماده می تواند به سرعت باعث 
ایجاد مسمومیت های شدیده شده و به راحتی شخص 
استفاده کننده را از پای د ر آورد. این ماده را از دسترس 
کودکان خارج کنید. از رها کــردن آن در فضای آزاد یا 
بدون درپوش خودداری کنید. از ریختن این ماده به درون 
دریا یا رودخانه ها پرهیز کنید. ترکیبات موجود در ضد یخ 
می تواند برای ماهی ها نیز شدیدا خطرناک و کشنده باشد. 
از دورریختن ضد یخ خودداری کنید. معموال در گاراژها 
و تعمیرگاه های خودرو دســتگاه هایی برای بازیافت و 

استفاده مجدد از ضد یخ نیز وجود دارد.

آقا رسول معتقد اســت نمونه های ایرانی ضد یخ های 
موجود در بازار اثربخشــی خوبی دارد، به طوری که ما 
به اغلب مشتریانمان همین نمونه های ایرانی را توصیه 
می کنیم، چراکه هم قیمت مناسبی دارد و هم کیفیت 

خوب.
او حتی نحوه صحیح ریختن ضدیخ در رادیاتور و هواگیری 
خودرو را هم در چند مرحله توضیح می دهد تا بتوان با 
خواندن این مراحل به راحتی نسبت به ریختن ضد یخ در 
خودرو شخصی اقدام کنیم. به گفته او این مراحل مطابق 
با دســتورالعمل ایران خودرو و مخصوص خودروهای 
پژو 405 تمامی مدل ها و ســمند و پرشیا )مدل های 

موتورمشابه پژو405( است.
1. ابتدا موتور را خاموش کرده تا کامال سرد شود )حداقل 

نیم ساعت(.
2. درپوش رادیاتور و شیر تخلیه زیر رادیاتور را باز کنید تا 
آب رادیاتور تخلیه شود. )از روبهرو سمت راستـ  پایین 

رادیاتور(
3.  شیر تخلیه را ببندید )در جهت حرکت عقربه های 

ساعت(
4. پیچ هواگیری روی پوسته ترموستات را باز می کنیم 

)دو پیچ پالستیکی و فلزی(
5.  ترکیب آب و ضد یخ را با نسبت 50 درصد از هرکدام 
داخل رادیاتور سرریز کنید. )پیشنهاد می شود به جای 
آب لوله کشی از آب رادیاتورهای موجود در بازار یا برفک 

یخچال استفاده کنید(.
6.  زمانی که مطمئن شدید تمام هوای سیستم خارج شد 
)مایع به صورت روان و بدون حباب جاری شد( پیچ های 

هواگیری را می بندید. 
7. حال درپوش رادیاتور را ببندید. خودرو را روشن کنید 
و منتظر بمانید تا آمپر آب باال برود، در صورتی که چراغ 
آمپر آب و stop روشن نشد هواگیری را صحیح انجام 

داده اید.

اهمیت و لزوم استفاده از ضد یخ در فصول مختلف سال

خودرویتان را به ضد یخ مجهز کنید
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شاید در روزهای زمستان، زمانی که از سرمای جانکاه 
خیابان به داخل خودرو پناه می بریم و داخل خودرو را 
از خیابان هم سردتر می بینیم، بیشتر حسرت داشتن 
یک خودرو لوکس با صندلی های مجهز به گرم کن را 
می خوریم. مخصوصا اینکه اغلــب اوقات باید دقایق 
طوالنی انتظار بکشــیم تا موتــور و درنتیجه بخاری 

خودرو گرم شود.

    گرم کن و سردکن صندلی و فرمان
گرم کن و ســردکن صندلی و فرمان کاربردی ترین 
آپشن های خودروی لوکس است. سیستم گرم کن 
صندلی ها کــه روی اکثــر خودروهــای وارداتی 
قراردارد، همان قدر در زمستان کاربردی و مطبوع 
هستند که سردکن در تابستان حس خوبی به شما 
می دهد، اما به غیر از اینها، آپشــن گرم کن غربیلک 
فرمان به خصوص در فصول سرد سال موجب تسلط 
بیشــتر به فرمان و البته گرم ماندن دســتان شما 

خواهد شد.
آپشن گرم کن در برخی از خودروها قابلیت کم و زیاد 
کردن درجه حرارت را نیز دارد. در برخی از خودروها 
فقط شامل صندلی راننده و سرنشین جلو و در برخی 

دیگر شامل راننده و همه سرنشینان می شود. 

    دیگر در انحصار لوکس ها نیست
در سال های نه چندان دور قابلیت گرم کن خودرو فقط 
برای تعدادی از خودرهای لوکس و گران قیمت وجود 
داشت، اما هم اکنون این آپشن گرم کن خودرو به طور 
گسترده ای و با قیمت مناسب برای استفاده بر تمامی 
خودروها تولید و عرضه می شود. پد گرم کن صندلی 
خودرو قابلیت نصب برای تمامــی خودروها را دارد. 
توجه داشته باشید این پدهای گرم کن زیر تودوزی 
صندلی نصب می شوند. این آپشن دارای کلید تنظیم 

گرمای کم و زیاد است.

    معرفی گرم کن صندلی 
گرم کن های صندلی انواع مختلفی دارند که هرکدام 
بــر خودرویی خاص قابل نصب و اســتفاده اســت، 
برخی از خودروها نیز خود به شــکل آپشن کارخانه 
دارای این سیســتم هســتند که با زدن یک کلید 
قابلیت فعال ســازی آن  به صورت مجزا برای قسمت 
باالیی صندلی و پایین صندلی و به شــکل هم زمان 
وجود دارد. گرم کن های صندلی نخستین بار توسط 
کادیالک در ســال 1966 برای کمــک به کمردرد 

عرضه شدند. 

    مزایای گرم کن صندلی 
صندلی های گرم شــده خودرو، باعث ایجاد احساس 
راحتی بسیار زیادی در فصل زمستان می شود، گرچه 
میزان گرما و احساس ناشی از آن بسته به سلیقه هر 

فرد متفاوت است. 

    شایعات پیرامون گرم کن های صندلی 
براساس شایعات موجود در میان عوام، ادعا می شود 
که گرم کن های صندلی موجب هموروئید )یبوست( 
بواسیر می شود که این امر به هیچ وجه صحت نداشته 

و وضعیت بیماری را هم وخیم تر نمی کند. 
درحالی که اغلب خودروهــای داخلی فاقد کرمکن 
هستند، می توانید خودرو خود را با نصب یک گرم کن 
به خودروهای لوکس شبیه کنید، اما باید به این نکته 
توجه داشت که نصب باید توسط فردی حرفه ای انجام 
گیرد، در صورتی که نصب به درســتی انجام نشود، 
ممکن است کلید گرم کن از کار بیفتد یا اینکه قسمتی 

از صندلی توسط گرم کن سوزانده شود. 

    نکات مهم در تعمیر گرم کن صندلی 
خرابی گرم کن صندلی از دو دلیل ناشی می شود، دلیل 
اول المنت های گرم کن هستند که سوخته و دیگر قابل 
استفاده نیســتند که در این حالت باید کل سیستم 
گرم کن توسط تعمیرکار متخصص عوض شود، حالت 
دوم کم هزینه تر و رایج تر اســت، در این حالت فیوز 
مربوط به گرم کن سوخته اســت که با جایگزینی آن 

مشکل گرم کن صندلی نیز برطرف می شود. 

    گرم کن صندلی به صورت مجزا 
برخی از کارخانه های سازنده گرم کن صندلی مدعی 
هســتند که گرم کن آنهــا قابلیت اتصــال روی هر 
خودرویی را دارد و برای هر صندلی یک کیت مصرف 
می شــود. دو صفحه گرم کن موجود در بســته روی 
یک عدد صندلی در قسمت پشــتی و زیرپایی قابل 

جای گذاری است. 
نظر دکتر Mizhiritsky و دکتــر Shamie که هر 
دو متخصص ارتوپدی و دردهای ناحیه کمر هستند 
بر این اســت که بودن گرم کن صندلی بهتر اســت. 
به گفته دکتــر Mizhiritsky گرما بــرای کمر مفید 
اســت گرچه، با اطمینان نمی توان گفت که گرمای 
منشــعب از صندلی تا عمق بافت های عضالنی کمر 
امکان انتقال را داشته باشــد، مخصوصا که در فصل 
سرما مردم از لباس های ضخیم برای گرم کردن خود 

استفاده می کنند. 
از طرف دیگر نظر Baudu متخصــص لوازم راحتی و 
فیزیوتراپی، مثبت تر است، او معتقد است که صندلی های 
گرم شده که به شما امکان کنترل دما در ناحیه در آسیب 
دیده را می دهند، مفیده بوده و می توانند به عنوان مکملی 

برای درمان های درد کمر استفاده شوند.  
درنهایت صندلی های دارای گرم کن در زمســتان و 
شب های خنک تابستان، باوجود ایجاد گرما در نزدیک 
بدن شما، باعث گرم شدن بدنتان شده و درنتیجه شما 
احساس راحتی بیشــتری در رانندگی های طوالتی 

خواهید کرد. 
در سال های قبل، صندلی های دارای گرم کن فقط در 
تعداد محدودی از ماشین های گران قیمت و لوکس 
وجود داشت، درحالی که این امکان به طور گسترده تر 
و با قیمت مناسب تری برای استفاده تمام افراد تولید 

و عرضه می شود.

این لوکس های گرم کننده
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افقی
 سيستم حمل و نقل زيرزمينیـ  جمع جمهوریـ  از شهرهای آلمان

2. از گل های خوشبوـ  پشت پا زدنـ  چراغ کنترلی خودرو
3. از خودروهای محبوب سرزمين آفتاب تابانـ  تيره

4. از کشورهای درگير جنگـ  از ضماير جمع فارسیـ  نماينده دولت در کشوری ديگر  
ـ در دستگاه ها و سيستم های مکانيکی کاربرد زيادی دارد

5. از يکاهای جرم قديمی ايرانی اســتـ  از خودروسازان آمريکايیـ  به خودروهای 
صندوق دار گويند 

6. قطعه ای در خودرو که دود داخل سيلندر را به بيرون منتقل می کندـ  قسمتی از 
سيستم ترمز خودروـ  هوای فرنگی

7. از ماشــين های صنعتی برای باالبــردن و جابه جايی موادـ  بعضی ماشــين ها الزم 
دارند!

8. از خودروســازان ژاپنیـ  به خودروهايی که صندوق عقب آنها تقريبا حذف شده 
می گويند 

9. نقش بازيگرـ   از مفاهيم علم شيمیـ  از وسايل جابه جايی در گذشته
10.  مرکز کنترل عملکرد خودروـ  آوای تعجبـ  نزديک نيست

11. از وسايل کمک راننده در خودروـ  بنيان گذار بنز 
12. از روستاهای صومعه سراـ  موی سوخته

13. از مشخصه های اصلی خودروـ  از وسايل حمل و نقل دريايیـ  لکسوس محصول 
اين کشور است

14. از مفاهيم کامپيوتریـ  الفبای موسيقیـ  دهرـ  دست
15. نوعی سيسيتم ضدسرقت خودرو

عمودی
1. نوعی خودرو کوچکـ  کمک راننده

2. چينـ  گيجـ  بلندترين شــب ســالـ  ريشــه مصدر 
زايش

3. رشد کردنـ  از مدل های هيوندای
4. خودروی همه چی تمام!

5. خودروهای تشريفاتیـ  از خودروسازی های ايران
6. از محبوب تريــن خودروهای بريتانيايــیـ  جهتـ  از 

سازهای ايرانی
7. دوره زمانیـ  چهارمين حروف الفبای يونانیـ  چاه 

8. تکـ  ماده نيستـ  با هدف هل دادن کشتی طراحی 
می شود 

9. تمام ، کلـ  از مدل های شاسی بلند شورولتـ  توان، 
رمق

10.  از مدل های تويوتا ـ سقف جمع شونده خودرو را گويند
11.  راهـ  باالپوشـ  خاندانـ  مادر در گويش لری

12.  رطوبتـ  کيسه هوای داخل خودروـ  گرداب 
13.  از قطعات خودرو به شکل پيستونیـ  از مدل های 

کيا
14.  از نام های دخترانهـ  شب نيستـ  سالمند

15.  تکرار يک حــرفـ  دور چرخ های خودرو قرار دارد 
ـ نصيحت

1
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برون مرزی

در بخش برون مرزی می توانيد گزارش هايی از مســابقات مهم 
خودرويی دنيا بخوانيد.همچنين در هر شماره در مورد خودروی 
ســلبريتی های جهانی گزارش های ويژه به همراه تصاويرشــان 
خواهيد خواند که در اين شماره نوبت به رونالدو رسيده است.

صفحه اخبار خودروهای خارجی نيز قســمت ديگر پرونده برون 
مرزی راز صنعت است.

پــرونــده راز صـنـعـت
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مسابقه

اگر در یک جلسه تمام رانندگان فرمول یک، ایندی، 
DTM ، WTCC ، و تمام رانندگانی که در ســطوح 
باالی اتومبیلرانی رانندگــی میکنند، دور هم جمع 
شوند و شــما از تکتک آنان بپرســید که مسابقات 
حرفهــای اتومبیلرانی را از چه رشــتهای شــروع 
کردند، همه و بدون استثناء به شــما خواهند گفت 
از »کارتینگ«. مســابقات کارت سواری )کارتینگ( 
رشته ای پایه است و همان طور که دو و میدانی مادر 
تمام ورزش ها است، کارتینگ درواقع مادر اتومبیلرانی 
 single( است که در آن از خودروهای تک سرنشین
Seater( و چرخ بــاز )open wheel( اســتفاده 
می شود. خودروهایی که برخالف ظاهر کوچکشان، 

توانایی ها و قدرت فوق العاده زیادی دارند.

    تاریخچه :
»ارت انگلس« بنیانگذار کارت سواری است. او در سال 
1956 و در کالیفرنیای آمریکا، یک موتور چمن زنی را 
روی یک شاسی لوله ای نصب کرد و به این شکل اولین 
کارت جهان را ساخت. وقتی استقبال دیگران را دید، 
در طی چند سال 300 دستگاه از آن را ساخت و اقدام به 
برگذاری مسابقات مربوط به آن کرد تا هر روز به تعداد 
طرفداران آن افزوده شود. در سال 1962 فدراسیون 
جهانــی اتومبیلرانی )FIA( کمیســیون بین المللی 
کارتینگ )CIK(  را تاسیس کرد و کارتینگ به عنوان 

یک رشته اتومبیلرانی ثبت شد. 

    قوانین :
در فرمول یک و بسیاری از رشــته های اتومبیلرانی 
بخش زیادی از موفقیت یک راننده به شرایط اتومبیل 
بســتگی دارد، اما در کارتینگ تنها مهــارت راننده 
تاثیرگذار است. در مسابقات کارتینگ شرایط برای 
همه یکســان اســت و تمام رانندگان از یک موتور، 
یک نوع ســوخت، یک نوع الستیک و یک نوع روغن 
اســتفاده می کنند، البته تنظیمات شخصی ای مثل 
تنظیم باد، تغییر ســوزن کاربراتور و... وجود دارد اما 
به انداز ه ای نیســت که بتواند کمبود مهارت راننده را 
جبران کند. تنها محدودیت قانونی ای که وجود ندارد، 
شاسی اســت که راننده می تواند از بین گزینه های 
مختلف شاسی خود را انتخاب کند، اما قوانین ساخت 
شاسی برای کمپانی های سازنده چنان دست و پاگیر 
است که تقریبا شاسی ها هم تفاوت چندانی با یکدیگر 
ندارند. مســابقات کارتینگ کالس بندی های خاص 
خود را دارد. اولیــن و مهم ترین ایــن کالس بندی 
ازلحاظ موتور و برگذاری اســت. مثال برگزار کننده 
می گوید باید همه از فالن نوع موتور و فالن الستیک 
و... استفاده کنند. هرکســی که تمام موارد را رعایت 
کرد، می تواند در مسابقه شــرکت کند. کالس بندی 

دیگــر از لحاظ ســنی انجــام می شــود. کارتینگ 
کالس هــای mini ، micro ، نوجوانــان، جوانان و 
مســترز را دارد که مثال رده جوانان مربوط به گروه 

سنی 15 سال به باال است.

    ویژگی های فنی :
کارت یک خودرو مســابقه ای تمام عیــار حرفه ای 
است که به سبب دارا بودن نســبت توان به وزن باال، 
نزدیک ترین خودرو به خانــواده خودروهای فرموال 
به حساب می آید. شــرایط فنی اتومبیل های کارت 
بســته به کالس بندی آنها متفاوت اســت. مثال یک 
کارت در کالس جوانــان با پیشــرانه 125cc  را که 
شتاب صفر تا 100 در حدود 4.5 ثانیه دارد و حداکثر 
سرعت آن به 180 کیلومتر بر ساعت می رسد، یا مثال 
در سوپرکارت شــتاب کمتر از 3 ثانیه و حدود 2.5 
ثانیه است و حداکثر سرعت به 250 کیلومتر بر ساعت 
می رسد. گیربکس این خودروها هم نیز در کالس های 
مختلف متفاوت اســت. در اکثر کالس ها گیربکس 
به صورت تک دنده اســت، امــا کالس هایی دنده ای 
نیز وجود دارند که مثال در کالس شــیفتر خودروها 
دارای یک گیربکس شش سرعته هستند. موتورهای 
کارتینگ انواع دو زمانه و چهار زمانه دارند. موتورهای 
چهارزمانه برای استفاده در کارت های رنتال )تفریحی 
و آموزشی( استفاده می شوند ولی موتورهای دو زمانه 
اکنون به صورت حرفه ای برای کارت های مسابقه ای 
ساخته می شوند. موتورهای دوزمانه انواع 100 ، 125 
و 250 سی ســی دارند که بین 16 تا 32 اسب بخار 

قدرت دارند.
ازجمله قوانین دیگر در مســابقات، مجموع حداقل 
وزن راننده و ماشین اســت. مثال برگزارکننده وزن 
164 کیلوگرم را برای کالس جوانان اعالم می کند. در 
پایان مسابقه وزن کشی انجام می شود. اگر راننده ای 
ســبک تر از وزن اعالمی باشــد، جریمه خواهد شد. 
معموال رانندگان پیش از مسابقه وزن خود را محاسبه 
و کمبود وزن را بااســتفاده از وزنه های سربی جبران 
می کنند. اگر هم راننده ای بیشتر از وزن اعالمی باشد 
جریمه ای نخواهد داشــت، چراکه اضافه وزن به ضرر 
خود اوســت. یکی از پارامترهایی کــه رانندگی در 
کارتینگ را سخت می کند، موضوع نیروی G   است. 
این نیرو هنگام ترمزگیری، شتاب گیری و پیچیدن به 
راننده وارد می شود؛ بنابراین رانندگان این رشته باید 
تمرینات بدن سازی مشخصی را درنظر بگیرند. جالب 
است بدانید درحالی که سوپرخودروهایی مثل فراری 
و المبورگینــی بیشــتر از  1G  را نمی توانند تحمل 
کنند، در کارتینگ نیروی قابل تحمل به 2G  و حتی 
در شاسی های مدرن تر به 3G  نیز می رسد. این رقم 
در اتومبیل های فرمول یک به 6G  می رســد. انتقال 

قدرت در کارت به چرخ عقب و از طریق زنجیر )مانند 
موتورسیکلت( انجام می شــود. در اغلب کالس های 
کارتینگ این خودروها دیفرانسیل ندارند. به همین 
دلیل در هنگام عبور از پیچ ها معموال یکی از چرخ ها 

یا ُسر می خورد یا از زمین جدا می شود.

    خودروهای کارت چپ نمی کنند
این اتومبیل ها به دلیل باال بودن نیروی G قابل تحمل 
آســتانه تحمل باالیی دربرابر چپ کــردن دارند و در 
صورت عبور از این آســتانه، بازهم این خودرو ها چپ 
نمی کنند، چراکــه به جای چپ کــردن محور عقب 
خودرو ُسر خواهد خورد. بستگی به نوع تصادف دارد. در 
اتومبیل های چرخ باز، یکی از شایع ترین و خطرناک ترین 
انواع تصادفات، برخورد چرخ های دو ماشین به یکدیگر 
است )چرخ به چرخ شدن(. در این حالت باتوجه به اینکه 
کدام چرخ های دو اتومبیل با یکدیگر برخورد کرده اند 
ممکن اســت یک خودرو یا هر دو خودرو از زمین جدا 

کارتینگ، پایه مسابقات اتومبیلرانی

اولین میدان
عاشقان سرعت 
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شــوند یا حتی چپ کنند. حتی چنین تصادفاتی در 
فرمول یک نیز بارها رخ داده است. درباره الستیک ها 
نیز باید گفت که در کارتینــگ نیز مانند فرمول یک از 
الستیک های بدون آج اســلیک )Slick( برای زمین 
خشک و از الســتیک های آج دار بارانی )Rain( برای 

رقابت در زمین خیس استفاده می شود.

    کارتینگ در ایران
مردم در ایران مشــابه ماشــین های کارتینگ را در 
شــهربازی ها دیده بودنــد. در ســال  1380 اولین 
مسابقات کارتینگ در ایران با ده ماشین و ده داوطلب 
کار خود را آغاز کرد. ابتدا آموزش ها به صورت تجربی 
بود، اما بعداز مدتی با راه اندازی کالس های کارتینگ، 
آموزش این رشته ورزشــی هم آکادمیک شد. چهار 
سال طول کشید تا وسایل و امکانات به سطح اول دنیا 
نزدیک شود. از سال 1384 نیز فدراسیون اتومبیلرانی، 
مســابقات قهرمانی ایران برگزار شد. درحال حاضر 

مســابقات قهرمانی کشــور در دو کالس موتورهای 
روتکــس مکــس )Rotax Max( و ورتکس راک 
)Vortex Rok( برگزار می شــود. مسابقات روتکس 
توسط مجموعه فرموال در پیست فرموال و در پیست 
پرند برگزار می شود و مسابقات راک توسط فدراسیون 
در پیســت آزادی، قم کرمان و سایر شهرهای دارای 
پیست استاندارد برگزار می شــود، گرچه مسابقات 
راک این روزها حال و روز خوبی ندارد و برگزاری آن با 
نابه سامانی ها و مشکالتی همراه شده است. هم اکنون 
پیست های بسیاری در کشور و در شهرهایی ازجمله 
مشــهد، تهران، کرمان، شــیراز، بندرعباس، قشم، 
کیش، اردبیل، گیــالن، گرگان و... وجــود دارد که 

پذیرای عالقه مندان به این رشته هستند.

    مسابقات بین المللی :
مسابقات کارتینگ عالوه بر برگزاری مسابقات داخل 
باشگاهی، محلی و ملی که در ایران فقط مسابقات ملی 

برگزار می شود، شامل مسابقات قهرمانی بین المللی 
هم هست. مســابقات روتکس خاورمیانه، مسابقات 
شرق آسیا یا مسابقات قهرمانی اروپا ازجمله مسابقات 
بین المللی هستند. عالوه بر این هر ساله بهترین های 
هر کشور از سراسر جهان برای شرکت در رقابت های 
ســاالنه جهانی خود را بــه پیســت های برگزاری 
می رســانند تا خود را به دنیای ورزش های موتوری 
بشناسانند. مسابقات جهانی روتکس هرسال در یک 
کشور برگزار می شود. پیســت کارتینگ بین المللی 
پرند در تهران شرایط میزبانی از مسابقات جهانی را 
دارد. با این حال مسابقات راک هرسال در ایتالیا برگزار 
می شود. سن کارتینگ در جهان حدود پنج یا شش 
سالگی است. به عنوان مثال مایکل شوماخر زمانی که 
در چهار سالگی پدرش کارت پدالی او را به یک موتور 
چمن زنی مجهز کرد، اولین تصادف خود را با تیر چراغ 
برق تجربه کرد و دوسال بعد در شش  سالگی قهرمان 

مسابقات محلی کارتینگ شد.
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جیپ رانگلرهای سفارشی امروزه دیگر 
جدید نیســتند. معموالً بزرگ ترین، 
قدبلندترین و عجیب ترین نمونه های 
این خــودرو در کانــون توجهات قرار 
می گیرنــد. مخصوصاً آنهایــی که در 
نمایشــگاه های تیونینــگ به نمایش 
درمی آیند؛ اما متخصصان افترمارکت 
گایگر کارز آلمــان روش بهتری را در 
پیش گرفته و تالش داشته اند احترامی 
به این خودرو نظامی نمادین داشــته 
باشند. این موسســه خودرو تیون شده 
خــود را جیپ گایگــرـ  ویلیز می نامد 
و همان گونــه کــه نام خودرو نشــان 
می دهد، رانگلر ویلیــز ادای احترامی 
به اولین خودروی نظامی در اوایل دهه 
40 میالدی محســوب می شــود. این 

خودرو دو درب دارای رنگ بدنه نظامی 
ســبز زیتونی بــوده و در آن می توان 
نوشته ها و لوگوی مشــابه ویلیزهای 
جنگ جهانی دوم را مشــاهده نمود. 
ویژگی هایی همچون سپرهای خشن 
با وینچ موتــوردار، رینگ های فوالدی 
با همان رنــگ بدنه، الســتیک های 
70/265، محفظــه الســتیک زاپاس 
تقویت شده در عقب، سیستم اگزوز ویژه 
و... باعث خاص تر شــدن نمای بیرونی 
رانگلر ویلیز شــده اند. در داخل کابین 
شــاهد صندلی های پارچه ای هستیم 
که با همان رنگ سبز زیتونی پوشانده 
شده و باعث شــده اند نمای داخلی و 
خارجی خشــن و باابهتی ایجاد شود. 
زیر کاپوت همان پیشــرانه 6 سیلندر 

3.6 لیتری پنتاستار کارخانه باقی مانده 
است. این پیشــرانه که دست  نخورده 
قدرت 284 اسب بخاری و گشتاور 347 
نیوتون متری داشته و به یک گیربکس 
6 سرعته دستی یا اتوماتیک و طبیعتاً 
سیستم چهارچرخ محرک متصل است. 
با این تفاسیر، نمونه کامل شده گایگر 
کارز مونیخ بهای 80700 دالری دارد؛ 
اما عجله کنید زیرا تنها 10 دســتگاه 
از ایــن خودرو خاص ســاخته خواهد 
شــد! کابین خودرو نیز دســت خوش 
تغییر شــده و چرم زیادی در آن بهکار 
رفته اســت. دو صندلی انفــرادی در 
بخش عقــب و یک کنســول مرکزی 
بین آنها دارای پانل لمسی 4.3 اینچی، 

نگه دارنده های فنجان و... قرار دارد.

ادای احترام به 
جیپ پرافتخار

خودرو آلفارومئو 4C  بهمنظور ارتقاء 
آمار فروش کمپانی طراحی شده بود، 
ولی این مدل خیلی از این نظر نتوانست 
موفق باشد و آخرین آمار نشان می دهد 
که آلفارومئو ســال پیش فقط 1671 
دســتگاه از این مدل در آمریکا و اروپا 
توانســته به فروش برســاند. کمپانی 
از همیــن االن به فکــر راه حلی برای 
این مشــکل افتاده و در همین راستا 
روبرتو فدلی، مهندس ارشد آلفارومئو و 
مازراتی گفته است که کمپانی درحال 
  4C کار روی یک نسخه به روز شده از
است که از یک سیســتم تعلیق بهینه 

و یک سیستم فرمان بهبودیافته بهره 
می برد. این مدل به روز شــده ممکن 
است با یک موتور جدید وارد بازار شود 
که جای موتور توربــو 1.75 لیتری 4 
سیلندر با 237 اسب بخار نیرو و 349 
نیوتن متر گشــتاور را خواهد گرفت. با 
این ترکیب فنی، خودرو فعلی می تواند 
صفر تا صــد را در 4.1 ثانیــه پر کند و 
حداکثر سرعتی برابر با 257 کیلومتر 
داشته باشد. فدلی درمورد مشخصات 
فنی خودرو صحبتی نکرده ولی گفته 
که  »ما درحال بازگشــت بــه فرمول 
یک هستیم و 4C  باید خودروی ویژه 

جدید ما باشد.« فدلی همچنین تایید 
کرده که 4C  بهروز شــده با گیربکس 
دســتی ارائه نخواهد شــد و وی فکر 
می کند تقاضای کافی در بــازار برای 
آن وجود ندارد. درحالی که عدم وجود 
یک گیربکس دستی برای این خودرو 
قطعا عالقه مندان این نــوع خودروها 
را ناراحت خواهد کرد، فدلی گفته که 
فراری برای ارائه گیربکس دستی روی 
مدل کالیفرنیا تقریبا 10 میلیون یورو 
هزینه کــرده بود. درنهایــت، فقط دو 
خودروی کالیفرنیا با گیربکس دستی از 

فراری خریداری شد.

 C4 آلفا رومئو
نسخه 2018
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شرکت Prior Design، قطعاتی را برای 
پیک آپ مرســدس بنز X کالس تولید 
کرده اســت که این قطعات را به صورت 
افترمارکت به بازار عرضه می کند و نصب 
این قطعــات روی این پیــک آپ، ظاهر 
تهاجمی و جســورتری به ایــن خودرو 
می دهد. مرسدس X Class ، دارای سه 
مدل با سطح امکانات متفاوتی است که 
این شرکت برای تیونینگ، مجهزترین 
مدل آن  را انتخاب کرده است. این خودرو 
که روی پلتفرم نیســان ناوارا قرار دارد 
دستخوش تغییرات سنجیده ای شده که 
این تغییرات، از جلوی X Class شروع 
شده است. دریچه های ورودی هوا در جلو 
بزرگ تر شده اند و یک نوار افقی LED در 
دو طرف سپر قرار دارند و نقش چراغ های 
روشــنایی در روز را دارند. ورودی های 

بزرگ هــوای جلو درون ســپر، در کنار 
اسپویلر نصب شده در زیر آن چهره جذابی 
به نمای جلو X Class داده اســت، ولی 
این زیبایی مدت زیادی دوام نمی آورد، 
چراکه به دلیل فاصله کم ســپر تا زمین، 
درصــورت پیمودن مســیرهای آفرود، 
امکان شکستن ســپر جلو وجود دارد. 
شــرکت Prior Design، بااستفاده از 
جلوپنجره ای مشکی رنگ، باعث تهاجمی 
به نظر رسیدن پوزه این خودرو شده است. 
    Prior شرکت ،X class در نمای جانبی
Design  با نصب فندرهای برجسته در 
اطراف چرخ ها، نمای عضالنی و عریضی 
به این پیک آپ داده اســت. درون سپر 
عقب، یک دیفیوزر جدید طراحی شده 
است که در دو گوشــه آن، دو خروجی 
اگزوز طراحی شده اســت که اگر واقعی 

باشند، انتظار شنیدن صدای گوش نوازی 
را از آن داریم. پشــت این چهره خشن 
مرسدس x Class، یک پیک آپ سایز 
متوســط قرار دارد که مرســدس تایید 
کرده است که برای افرادی که عالقه به 
داشتن یک X Class  با چهره جسورتر 
و خشن را دارند، کیت های بدنه AMG را 
به تولید خواهد رساند. این خودرو از یک 
پیشرانه شش سیلندر V شکل برخوردار 
است که قادر به تولید بیشینه قدرت 258 
اسب بخار و بیشینه گشتاور 550 نیو تن متر 
است که این قدرت و گشتاور توسط یک 
جعبه دنده هفت سرعته اتوماتیک به هر 
چهار چرخ این خودرو منتقل می شود. 
این خودرو نیز مانند سایر کراس اوورها 
و SUVهای بنز، از سیستم انتقال قدرت 

4Matic  بهره می برد.

پیکاپ بنز روی 
پلتفرم نیسان

ب ام و درحال توسعه خط تولید خودروهای 
سری i با نسخه الکتریکی x3 است. بنا به 
گزارش اتوموتیو نیوز یوروپ، انتظار می رود 
این کراس اوور جدید باعنوان ix3 معرفی 
شود. هرالد کروگر، مدیرعامل ب ام و با بیان 
این خبر گفت: x3  تمام الکتریکی را در سال 
2020 به بازار عرضه خواهیم کرد که در این 
نسخه x و i در کنار هم قرار می گیرند. هرالد 
 i همچنین حق استفاده این شرکت از حرف
برای مدل های این سری را تایید کرد. ب ام و 
نام گذاری i1 تا i9  را بــرای تولیدات خود 
درنظر گرفته و فضای فراوانی را برای توسعه 
خط تولید بخش الکتریکــی اختصاص 
می دهــد. درحال حاضــر، ب ام و هاچ بک 
کوچک i3 و خودروی اســپرت پالگ  این 

هیبریدی i8 را ارائه می کند. این خودروساز 
درنظــر دارد دســت کم دو خــودروی 
الکتریکی جدید نیز معرفی کند که یکی 
از آنها احتماال i5 نام دارد. پیش نمایش این 
خودرو همچنین در نمایشــگاه اتومبیل 
 i vision فرانکفورت امسال باعنوان کانسپت
Dynamics صورت گرفت. یکی دیگر از 
خودروهای الکتریکی آینده که پرچم دار 
 i9 الکتریکی اســت که احتماال باعنوان
معرفی خواهد شد که طبق پیش بینی ها، 
در ســال 2021 وارد خط تولید در آلمان 
می شود. ب ام و می تواند نسخه  کراس اوور 
به نام ix9  را معرفی کند . ix8  نیز می تواند 
به عنوان زیرگروهی از کوپه سری 8 به بازار 
معرفی شود. انتظار می رود ب ام و امسال 

100 هزار خودروی الکتریکی را به سراسر 
جهان به فروش رساند. عالوه بر خودروهای 
سری i، ب ام و همچنین نسخه های پالگ 
 X5 این را برای سری 3، سری 5، سری 7 و 
ارائه می کند. تا ســال 2025، گروه ب ام و 
در نظر دارد خط تولید خــود را به تولید 
25 خودروی الکتریکی توسعه دهد که 12 
مورد از آنها کامال الکتریکی خواهند بود. 
ب ام و با ارائه مدل های بیشــتر الکتریکی 
X آن را در فضــای کــراس اوور می بیند. 
درحال حاضر، مدل های X حدود یک سوم 
از فروش ب ام و را تشکیل می دهند. کروگر 
 X-Offensive ،می گوید: مدل تهاجمی ما
 X است. به همین دلیل سال 2018 را سال

نام گذاری می کنم.

ix3 کراس اوور 
جدید بی ام و
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در بیش از 5 دهه تاریــخ المبورگینی 
افتخارات بســیاری ثبت شده، سازنده 
اولین ها در دنیای سوپراســپرت های 
موتور وسط، ســریعترین ها در رکورد 
ســرعت و اولین هــا در دنیای ســوپر 
SUV ها. اما حاال این گاو خشــمگین 
بازگشتی احساس برانگیز به دنیای سوپر 
SUV ها دارد، بــا معرفی المبورگینی 
اوروس به عنــوان دومیــن SUV از 
نوع المبورگینی! خــب، المبورگینی 
همیشه به عنوان ســازنده خشن ترین 
و زیباترین سوپراســپرت های تنفس 
طبیعی مطرح بوده و مصداق بارز آنها 
در دنیای امروز، آونتادور و هوراکان )تا 
حدودی!( هستند. اما سوالی که پیش 
می آید این است که آیا یک SUV پنج 
سرنشینه که بسیار بزرگ تر و بلندتر از 
اســتاندارد سوپراسپرت هاست، کمی 
آلمانی نیست؟! مجموعه فولکس واگن 
شــامل چندیــن کمپانی مطــرح و 
نام آشناست که حاال هرکدام برای خود 
ســازی کوک کرده اند؛ بنابراین بیم آن 
می رفت اوروس که از پلتفرم اســتیل 
و آلومینیومی MLB اســتفاده شده در 
پورشــه کاین، بنتلی بنتایگا و آئودی 
Q7 بهره می برد، بیشــتر به آنها شبیه 
باشــد تا یک المبورگینی؛ اما بچه گاو 
خشمگین ما نه به زشتی بنتایگا است و 
نه به مانند کاین و Q7 بی شخصیت )نه 
که این دو خودرویی بی شخصیت باشند 
اما وقتی حرف از المبورگینی می زنید 
انتظارتان از شــخصیت باال می رود.(! 
بیش از 5 ســال از زمانی که کانسپت 
اوروس را دیدیم می گذرد، و در تمام این 
مدت دوست داشــتیم در زیبایی کم از 

آن کانسپت نداشته باشد. اما اگر نگوییم 
اوروس زیباتر از آن کانســپت نیست، 
زشت تر هم نیست. با اینکه کمی بزرگ تر 
و پهن تر شده و از خطوط تیز و رادیکالی 
آن کاسته شــده، به طرز المبورگینی 
واری زیباست. در جلو ورودی های هوا و 
اسپلیترها و کاپوتی که فقط می خواهد 
رو به جلو حملــه ببرد فقــط نام یک 
کمپانی را به ذهن مــی آورد. در نمای 
کناری هم گلگیرهــا به حدی بزرگ و 
خشن هستند که حتی نمای رینگ های 
21 اینچی هم باعث نمی شــود از آنها 
غافل شــوید. بله، درست خواندید، 21 
اینچ در حالت پایه و شما قادر به سفارش 
رینگ های 23 اینچــی غول پیکر هم 
هستید. در عقب هم با اینکه خبری از 
لوله های اگزوز نسخه کانسپت نیست، 
اما باحضور چراغ های الهام گرفته شده از 
سنتناریو و شیشه عقب بسیار کوچکش 
کامالً یک گاو خشمگین به نظر می رسد. 
هرچقدر هم ظاهر خشنی داشته باشید، 
بدون مشخصات فنی خوب نمی توانید 
یک المبورگینی کامل باشید. با عنایت 
به همین موضــوع، اوروس اولین موتور 
توربو در قلمرو المبو را صاحب شــده. 
موتور 4.0 لیتــری V8 تویین توربویی 
که از بنتلی کنتیننتــال GT و آئودی 
RS6 بــه عاریت گرفته شــده و حاال 
641 اسب بخار قدرت و 850 نیوتن متر 
گشــتاور از دور rpm 2.250 دارد. 
به کمک گیربکس 8 سرعته ZF، جثه 
2.2 تنی اوروس قادر است در 3.6 ثانیه 
صفرتاصد را طی کند که در این رقم با 
جیپ گرندچروکی ترک هاوک برابری 
می کند. در حداکثر سرعت هم اوروس 

با ثبت رقم 306 کیلومتر بر ســاعت، 
بنتلی بنتایگا و گرندچروکی ترک هاوک 
را پشت سر گذاشته و لقب سریع ترین   
SUV جهــان را از آن خــود می کند. 
یک ســوال مهم، چرا المبورگینی در 
این خودرو به ســنت های خود پایبند 
نمانده است؟ اول اینکه یک SUV برای 
رسیدن به کمال، باید در آفرود هم خود 
را به اثبات برساند، و با موتور های تنفس 
طبیعی نمی توان گشتاور مورد نیاز برای 
آفــرود اوروس را فراهم کرد. دوم اینکه 
این موتور ســبز ترین موتوری بوده که 
تابه حــال در یک گاو خشــمگین قرار 
گرفته و در 100 کیلومتــر تنها 290 
گرم کربــن دی اکســید آزاد می کند. 
همان طور که انتظــار می رفت، قدرت 
و گشــتاور SUV المبورگینــی به هر 
چهارچرخ منتقل می شود. گشتاور در 
حالت عادی به نســبت 40/60 در جلو 
و عقب پخش می شود که این میزان در 
جلو می تواند تا 70 درصد و در عقب تا 
87 درصد افزایش یابد. برای توقف این 
گاو ســنگین وزن، المبو به صورت پایه 
ترمزهای کربن سرامیکی به ابعاد 440 
میلی متر در جلــو و 370 میلی متر در 
عقب را بــرای آن تعبیه کرده که یعنی 
اوروس صاحــب بزرگ ترین ترمزها در 
بین یک خودروی تولیدی است! برای 
افزایش فرمان پذیری اوروس، سیستم 
فرمان پذیــری به چهار چــرخ یکی از 
مهم ترین تدابیر اســت که به کمک آن 
می توان به چرخ های عقب هم به میزان 6 
درجه فرمان داد. دمپرهای تطبیق پذیر 
و سیســتم الکترومکانیکــی پایداری 
پیچشی هم از دیگر تجهیزاتش هستند 

 SQ7 که سابق بر این در بنتایگا و آئودی
استفاده شده بودند. در را که باز کنید، 
به سبک تمام المبورگینی ها با کابینی 
شبیه به هواپیما مواجه می شوید. دکمه 
استارت به ســبک خاص المبورگینی 
زیر یک ســوئیچ قرمز قرار گرفته و در 
سمت چپ آن، شما می توانید حاالت 
رانندگی را کنتــرل کنید. چهار حالت 
نرمال، اسپرت، پیست و برفی به صورت 
پایه برای شما موجود است و می توانید 
دو حالت آفرود و شــنی را هم سفارش 
دهید. بــا تغییر این حــاالت رانندگی 
می توانید به تنظیمات مورد عالقه خود 
برای دیفرانســیل ها، فرمان، سیستم 
تعلیق و گیربکس برسید؛ به عنوان مثال 
در حاالت برفی، شــنی و آفرود ارتفاع 
بیش از حــد نرمال اســت و در حاالت 
اسپرت و پیســت به کمترین حد مورد 
نیاز می رســد. بااینکه ایــن کابین با 
پوشــش آلکانترا )با قابلیت انتخاب از 
بین 4 رنگ مختلــف( و صندلی های 
بی نظیرش تماماً حس یک المبورگینی 
را منتقل می کند، اما تکنولوژی آئودی 
را هم به همراه دارد و واضح ترین نمونه 
آن، نمایشگرهای دوقلوی مرکز کنسول 
که برای اولین بــار در آئودی A8 به کار 
برده شــده بودند. تا به اینجــای کار با 
یک المبورگینی چــه در بیرون و چه 
در درون امــا با کمی ساختارشــکنی 
مواجه بودیم، اما اوروس که قرار است 
ساالنه 3.500 دستگاه فروش جهانی 
داشته باشد، 165.000 پوند انگلستان 
و 200.000 دالر آمریــکا قیمت دارد 
که می توان گفت برای یک گاو از سنت 

آگاتا معامله بسیار خوبی است.

سورپرایز 
المبورگینی
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