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سرمقالهراز صـنـعـت

سومین فصل سال 
درحال آغاز شدن 
اســت و تابستانی 
که گذشت آبستن 
تفاقات تاثیرگذار  ا

و مهم برای صنعت خودرو ایران بود.
دومین صنعت بزرگ ایران )خودرو( تابســتانی 
داغ و تاثیرگذار را پشــت سر گذاشت و حاال وارد 

سومین فصل سال ۹۶ می شود.
مردادماه، به رســم هرســال نمایشــگاه خودرو 
مشــهد برای هفدهمین بار برگزار شد و با اینکه 
گمان می رفت در غیاب بزرگ ترین خودروســاز 
ایران یعنی ایران خودرو به مانند همیشه جذاب 
نباشــد، حضور پررنگ و پرشــکوه شرکت های 
خودروساز بخش خصوصی بازی را عوض کرد و 
این نمایشگاه با همه ضعف هایش توانست بازهم 
مثل همیشــه به پر اقبال ترین نمایشگاه خودرو 

کشور قبل از نمایشگاه تهران تبدیل شود.
در این میان گــروه بهمن با دومیــن حضور در 
نمایشگاه های کشور در سال ۹۶ پس از واگذاری 
به بخــش خصوصی، با طراحــی متفاوت غرفه و 
 FAW رونمایی از محصول جدیدش از خانواده
به عنوان غرفه برتر شناخته شود و گوی سبقت را 
از سایرین برباید تا ثابت کند که تحول در بخش 

خصوصی صنعت خودروی ایران رخ داده است.
از ســوی دیگر مردادماه یک اتفاق مهم دیگر هم 
برای صنعت خــودرو داشــت و آن خداحافظی 
با محمدرضــا نعمــت زاده و خوش آمدگویی به 
محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن 
و تجارت جدید بــود. مردی که تــا پیش از این 
معاون اجرایی رئیس جمهور بود و حاال در دولت 
دوازدهم با سابقه پربار در حوزه وزارت بازرگانی 
به صندلی ســاختمان خیابان ســمیه تکیه زد. 
سیاست های او تاکنون طبق آنچه که بیان کرده 
تفاوت چندانی با سیاست های وزیر سابق نداشته 
و تقریبا تمام قد از همه تصمیمات نعمت زاده در 

این حوزه دفاع کرده است. 
براساس آنچه که شــریعتمداری تاکنون گفته، 
او نیز به افزایش تیراژ خودروســازان، حمایت از 
تولید داخل و نقش داشتن قطعه سازان ایرانی در 

قراردادهای خارجی می اندیشد.
عالوه بر این اتفاقات، نمایشــگاه اتومکانیکا نیز 
در روسیه برگزار شد و قطعه سازان ایرانی نیز در 
آن نقش آفرینی کردند. در این بین شرکت اورند 
پیشــرو به عنوان یکی از بزرگ ترین قطعه سازان 

داخلی حضور پررنگی در این نمایشگاه داشت.
از همه این ها که بگذریم به قراردادهای خودرویی 
می رسیم که در نوبت امضا مانده بودند و باالخره 

پس از نزدیک به دوسال نوبت به امضایشان رسید. 
قرارداد رنو، ایدرو و هلدینگ ناصح با ســهم ۶۰ 
درصدی رنو و ۴۰ درصدی دو طرف ایرانی نهایتا 

در مردادماه به امضا رسید.
قرارداد تولیــد خودروهای تجاری میــان بنز و 
ایران خودرو دیزل هم در روزهای آخر شــهریور 
در فرانکفورت امضا شــد. تا تعــداد قراردادهای 
خودرویی رسما امضا شــده در پسابرجام به عدد 

۴ برسد.
اتفاقات مرور شده به ویژه امضای دو قرارداد اخیر 
می تواند برای صنعت خــودروی ایران و صنعت 

قطعه سازی بسیار تاثیرگذار باشد.
با رویکرد جدیــدی که هدف تیــم جدید مجله 
اســت، مطالبی از مهم ترین های آنچه پیشــتر 
گفته شــد می خوانید. همکاران ما در راز صنعت 
درنظر دارند هر شــماره جذاب تریــن رخدادها 
در حــوزه خــودرو و صنعت در قالــب گزارش، 
گفت و گو و خبر را تولید و منتشر کنند؛ همچنین 
در هر شــماره اینفوگرافی هایــی از جذاب ترین 
اتفاق های صنعتی و خودرویی روز دنیا و همچنین 
ســلبریتی ها و مقامات خارجی خواهیم داشت 
و گاه، شــوخی هایی در ایــن حــوزه در صفحه 
کمیک استریپ خستگی شما را در خواهد کرد. با 

راز صنعت همراه باشید.

مرداد داغ صنعت خودرو

 فرناز استادنوبری



پــرونــده راز صـنـعـت

5شماره 01      مهر 1396

مسئولیت های اجتامعی

مســئولیت های اجتماعی شــاید در نــگاه اول به عنوان حاشــیه 
فعالیت های یک شــرکت صنعتی به نظر برســد، امــا اگر دقیق تر 
شــویم این موضوع با متن کار، گره ای باز نشــدنی خورده است. 
فعالیتی که اگرچه در خیلی از موارد نه تنها ســودی برای شرکت 
نخواهد داشت بلکه تقریبا در همه پروژه ها بودجه هایی غیرقابل 
باور نیز روی دست مدیریت می گذارد. اما برداشتن قدمی مثبت 
در جهت فرهنگ سازی کردن موضوع کمک و همنوع دوستی، حس 
امنیتی برای فرد به ارمغان می آورد که با هیچ دارایی کالن مادی 
برابری نمی کند. در اولین شماره با مدیریت هیئت مدیره هلدینگ 
رایزکو در این باره به گفت وگو نشسته ایم و گزارشی خواندنی از 

جشنی برای کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تفرش داریم.
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گفت وگوراز صـنـعـت

رئیس هیئت مدیره رایزکو تشریح کرد:

سه مسئولیت اجتماعی ویژه
در مسیر رایزکو

توجه جدی به مســئولیت های اجتماعی در 
رایزکو چه زمانی کلید خورد؟

شــکل گیری فکر پیگیری جدی مسئولیت های 
اجتماعی در رایزکو به تجربه است. در طول تمام 
سال های گذشــته شــاهد این بودم که باوجود 
اقدامات گسترده در حوزه های مختلف اجتماعی 
و خیریه بســیاری از این اقدامــات تاثیرگذاری 
جدی ندارند و اقیانوس هایی هستند که عمقشان 
حتی به یک بند انگشت نیز نمی رسد، این مسئله 
در یکی از تجارب گــروه ما نیــز به خوبی خود 
را نشان داد. در سال 8۴  مشــارکت در ساخت 
مدرسه ای در  اطراف یکی از روستاهای زاهدان 
داشتیم. چند سال بعد وقتی در جریان یک سفر 
به  همان منطقه ســر زدیم با صحنه ای عجیب 
مواجه شدیم. مدرســه ای که با تمام سختی  ها و 
مشقت ها و با ســرمایه گذاری چند خیر ساخته 
شــده بود به محلی برای نگهداری گوســفندها 
تبدیل کرده بودند. وقتی جویا شدیم که چرا این 
اتفاق افتاده، گفتند ما نتوانستیم برای آنجا معلم 
پیدا کنیــم و با این حرف به راحتی آن مدرســه 
ازبین رفت. این موضوع مــا را به فکر فرو برد که 
صرف اقدام برای امور خیریه بدون برنامه  و هدف 

پاسخگوی نیازها نخواهد بود.
این تجربه مجموعه شــما را در ورود به امور 

خیریه به کدام سمت حرکت داد؟
یکــی از بخش هــای مدنظــر مــا در حــوزه 
مسئولیت های اجتماعی، فعالیت در زمینه »آب« 
بود. آب به عنوان یکی از مشکالت آتی کشور نیاز به 
نگاهی دقیق تر داشت و ازاین رو ما تالش کردیم در 

این حوزه بازار و تجارتی جدید به وجود آوریم. من 
در تمام این سال ها شریکی دارم که با او در صنعت 
نفت فعال هستم و ما از 32 سال پیش با یکدیگر 
همراهیم. در سفری که به همراه ایشان به آلمان 
داشــتیم، در جریان مذاکرات و در شرایطی که 
تحریم ها تشدید شده بود، قیمت ارز رشد صعودی 
داشت و وضعیت اقتصادی جامعه به هم ریخته بود 
تصمیم گرفتیم همه آورده و سود حاصل از حضور 

ما در عرصه آب به امور خیریــه اختصاص یابد و 
جریان اصلی کار از این قصه کلید خورد.

 برای برطرف کردن مشکالتی که پیش از این 
در اجرای امور خیریه بــا آن مواجه بودید چه 

برنامه ریزی در دستور کار قرار گرفت؟
برای مدیریت این امور خیریه سه حوزه را درنظر 
گرفتیم. جامعه برای ســالم بودن، نیاز به انسان 
سالم دارد و این انســان سالم از چگونگی سپری 
کردن و پرورش در  دوران بچگی و طفولیت شکل 
می گیرد. ازاین رو تصمیم گرفتیم بخشی از منابع 
این کار را به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
اختصاص دهیم، زیرا وقتی افراد اساس و بن مایه 
قابل اتکایی داشــته باشــند به افرادی سالم در 
جامعه تبدیل می شوند. درحال حاضر ما کمک 
هزینه تحصیل و پرورش نزدیک به شــش هزار 
کودک را در زنجیره همیاری ها تقبل کرده ایم و 
بازهم اگر به ما گزینه های جدید و مطمئن معرفی 
شود، امکان پیگیری آن ها وجود خواهد داشت. 
در خراسان برای کودکان استثنایی برنامه های 
جداگانه ای در دست اقدام داریم و لوازم التحریر 
تعدادی از مدارس را تقبل کردیم و این روند در 

آینده نیز ادامه خواهد داشت.
دومین محور محیط زیست است؛ زیرا انسان سالم 
به محیطی سالم احتیاج دارد. در این بخش نیز 
کارهای فکری جدی انجام دادیم که از مســائل 
ابتدایی حوزه مانند درخت کاری آغاز می شــود 
و به مسائلی مهم تر چون کمپین های اجتماعی 
و آموزش جاری می گردد. ما در این راستا اعالم 
کردیــم که به عنــوان حامی شــیر ایرانی فعال 

قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران، در 
کنار به رسمیت شناختن فعالیت اقتصادی دو 
بخش دولتی و خصوصــی، فضایی ویژه را نیز 
برای تعاون اقتصادی درنظر گرفته است. قیدی 
مهم که نشان می دهد اقتصاد ایران نه به سمت 
دولتی سازی حرکت می کند و نه صرفا سودآوری اقتصادی را در دستور کار 
قرار خواهد داد. اصل مهم تعاونی ها که در نگاه اسالمی به اقتصاد مصداق های 
متنوعی پیدا می کند، در طول سال های گذشته از سوی بسیاری شرکت های 
دولتی و خصوصی دنبال شده و در این مسیر  شرکت ها باتوجه به گستردگی 
و نفوذ کالنی که در اقتصاد ایران دارند، می بایســت مجری سهم خود از 

مسئولیت اجتماعی باشد.
هرچند بسیاری از شرکت های دولتی فعال هنوز به شاخص های تعیین شده 
در مسئولیت های اجتماعی نزدیک نشده اند و شرکت های فعال در عرصه 

بخش خصوصی مانند رایزکو با اقدامات قابل توجه خود در طول سال های 
گذشته درکنار فعالیت حرفه ای در عرصه اقتصاد کشور، به امور خیریه و 
مسئولیت های اجتماعی خود نگاهی ویژه داشته اند و صحبت های حمیدرضا 
صمدی رئیس هیئت مدیره رایزکو مهر تاییدی بر این اقدامات گسترده است.
صمدی معتقد است شرکت هایی به گســتردگی رایزکو درکنار حضور 
خود در اقتصاد ملی، وظیفه مهمی نیز در قبال مردم ایران دارند و از این 
رو برنامه ریزی کالن برای بهبود فرهنگ، آموزش، بهداشــت و ایمنی 
اقشار کم درآمد باید به عنوان مسئولیتی جدی در کنار دیگر فعالیت ها 
در دستور کار قرار گیرد. اقدامات سه گانه رایزکو در مسائل مربوط به امور 
خیریه شاهدی بر این مدعاست. اقداماتی که هرچند در طول چند سال 
آغاز به کار خود نتایج قابل قبولی به ثبت رســانده، اما به اعتقاد رئیس 
هیئت مدیره رایزکو هنوز در گام های ابتدایی قرار دارد و نتایج قطعی آن 

در سال های آینده مشخص خواهد شد. 

 عسل داداشلو

هدف و رویکرد ما همواره 
خدمت به مردم و جامعه 
ایران بوده است. همه 
این فعالیت ها در شرکت 
خیریه راز تجمیع شده 
است و تمام 28 شرکتی 
که در زیرمجموعه ما 
فعالیت می کنند و با نام 
واحد رایزکو شناخته 
می شوند، موظفند در پایان 
سال بخشی از درآمد خود 
را برای این امور خیریه به 
شرکت راز واگذار کنند
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خواهیم شــد تا امکان آن وجود داشــته باشد 
که زنجیره محیط زیســت با حمایــت از فضای 
ســبز و جانورانی که برای مردم ایــران اهمیت 
دارند تکمیل شود. در کنار آن در تولیدات روی 
ســبک کردن خودرو، کاهــش آلودگی و پایین 
آوردن اســتفاده از مواد غیرقابل بازگشــت به 
محیط زیســت کار برده ایم، تمام هدف و اولویت 
ما حفظ داشته های کشور و تامین محیط زیستی 

سالم است.
سومین محور اقدامات ما به حوزه سالمت مربوط 
می شود. بازی سالمت بسیار بزرگ است و ازاین رو 
تالش کردیم یک حوزه خاص را تعیین کرده و در 
همان مســیر عمیق تر کار کنیم. در این حوزه ما 
ورود به عرصه پیشــگیری بیماری را هدف قرار 
دادیم و سرطان ســینه بانوان به عنوان محور )با 
دیدگاه مادران ســالم( مطرح شد. دستگاه های 
پزشــکی مورد نیاز را خریــداری نموده ایم و با 
امکانات شرکت در اختیار متقاضیان قرار خواهیم 
داد، هرچند توانایی ما محدود است اما برای بخش 
مهمی چون پیشگیری بیماری برنامه های جدی 

را در دستور اجرا و تعمیق پذیری داریم.
کارهایی که تاکنون در حوزه امور خیریه انجام 
شــده تا چه میزان به اهداف ابتدایی نزدیک 

بوده اند؟
ما هنوز در نقطــه ابتدایی کار خود هســتیم و 
نیاز به آن وجــود دارد که بااســتفاده از تجارب 
سال های گذشته اقدامات خود را به شکلی عمیق 
پیگیری کنیم. در 3۰ ســال ابتدایی کار نیاز به 

مقدمه چینی هایی بــرای قدرت گرفتن پایه های 
اقتصادی شرکت داشتیم و حاال زمان آن رسیده 
کارهای دلی که تاکنون فرصــت چندانی برای 
آن ها وجود نداشته را پیگیری کنیم. ما برای این 
سه برنامه رنگ هایی را درنظر گرفتیم، رنگ آبی 
برای کودکان، رنگ ســبز برای محیط زیست و 
رنگ صورتی برای حوزه درمانی، تالش می کنیم 
در تمام این سه بخش کارنامه ای عمیق و اثرگذار 

و جاری از خود به یادگار گذاریم.
نحوه تقســیم کار برای فعالیت های خیریه در 

شرکت های زیرمجموعه رایزکو چگونه است؟
هدف و رویکرد ما همواره خدمت به مردم و جامعه 
ایران بوده اســت. همه این فعالیت ها در شرکت 
خیریه راز تجمیع شده است و تمام شرکت هایی 
که در زیرمجموعه ما فعالیــت می کنند و با نام 
واحد رایزکو شناخته می شوند، موظفند در پایان 
سال بخشــی از درآمد خود به عنوان مسئولیت 
اجتماعی به امور خیریه را واگذار نمایند. هر یک 
از شرکای ما که در شرکت های مختلف فعالیت 
می کنند درصد مشــخصی از درآمدهای خود را 
به امور خیریه اختصاص داده اند و خوشــبختانه 
در سه سال گذشته تمام شرکت ها سهم خود را 
به طور کامل پرداخت کرده انــد. با این اعتبارات 
درمانگاه ســاخته شده، دو مدرســه و دانشگاه 
ساخته شده و این نتیجه حضور تمام شرکا بوده 
است. در حوزه علمی برنامه ریزی های گسترده ای 
داشــتیم که در آینده می توان بیشــتر از آن ها 
صحبت کرد. اما در زمینه اقدامات انجام شــده، 

مجموعه مــا حامی مالی دانشــگاه امیرکبیر در 
ســاخت مجموعه ورزشی این دانشــگاه بوده و 
امیدواریم این حضور در دیگر بخش های عملی 

کشور نیز تداوم داشته باشد.
 آیا رایزکو درکنار فعالیت های داخلی شرکت، 
تاکنون برنامه ای برای مشارکت در امور خیریه 

با سایر سازمان ها یا بخش ها نیز داشته است؟
مهم ترین موضوع در امــور خیریه نتیجه بخش 
شدن آن هاست. کشور ما بســیار ثروتمند است. 
وقتی در ماه های محرم و رمضــان میزان هزینه 
صرف شــده ازســوی مردم را در این ایام را عزیز 
می بینیم مشخص می شود تنها درصورت مدیریت 
بخشی از این منابع در حوزه های خاص می توان 
بسیاری از مشکالت اجتماعی را حل کرد. هرچند 
بخشــی از آن ها مسئولیت دولت اســت اما باید 
درنظر داشــت که دولت هم با مشــکالت جدی 
روبه روســت و مردم  می توانند بــا برنامه ریزی 

بسیاری از مسائل امروز جامعه را حل کنند.
ما در این راســتا صرفــا پیشــنهاد داده ایم که 
شــاید بتوان با حفظ بخش قابل توجهی از منابع 
درراستای اعتقادات مردم بتوان با گوشه ای از این 
سرمایه کالن مشکالت اجتماعی را حل کرد. در 
این زمینه باید پس از مطالعه و بررسی های دقیق 
به برنامه ای جدی برســیم و پس از آن اقدامات 
اجرایی الزم در دســتور کار قرار گیرد. دولت نیز 
اگر بتواند اطالعــات و برنامه هایی که در اختیار 
دارد را وارد این حوزه کند می توان به نتیجه نهایی 

امیدوار بود.
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مهرمهربانی در دیار پرفسور حسابی کودکان مددجو را خوشحال کرد

اشک های شوق پشت 
بادبادک های رنگی

میان صدها بادکنک رنگی و هیاهویی پیچیده در سالن 
هم می شود، برق شادی را در چشمان شفاف این کودکان 
دید. کودکانی که داشتن ها را آنچنان تجربه نکرده اند و 
انگار در فرصت های اندک اینچنین، خوب می دانند چه 

طور لحظه های خوشحالیشان را غنیمت بدارند. 
لباس، کیف، کفش و لوازم تحریر نو آن هم در آســتانه 
سال تحصیلی جدید برای خیلی از کودکان شاید اتفاقی 
معمول و هرساله باشد، اما برای این بچه ها که در روزهای 
آخر شهریور در سالن پرفسور حسابی شهر تفرش جمع 
شده بودند، چندان معمول نبود.  کودکانی که اکثر آن ها 
به دالیلی چون بی سرپرستی، بدسرپرستی یا معلولیت 
در پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی 

این منطقه قررار دارند.
2۶ شهریور امســال کمی آن ســوتر از مقبره پرفسور 
حسابی در شهر خرم تفرش، جشنی با نام مهِرمهربانی 
برپا شد که مهمانانش همین بچه ها بودند. جشنی که 
هدف از برگزاریش شیرین کردن روزهای آغازین مدرسه 
برای این کــودکان بود. کیف، کفش، لباس ورزشــی، 
لوازم تحریر و... از اقالمی بود که موسســه خیریه راز با 
کمک شــرکت آب معدنی دی دی به کودکان نیازمند 
در پوشش بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی اهدا 
کرد تا شاید طعم سال تحصیلی ۹۶-۹7 برای این بچه ها 

دلنشین تر باشد.
 این مراسم که به همت موسســه خیریه راز در سالن 
پرفسور حسابی تفرش برگزار شــد، میزبان  فرماندار، 
فرمانده نیروی انتظامی نماینده سابق تفرش در مجلس 
شورای اسالمی و همینطور مســئوالن کمیته امداد و 

بهزیستی این شهر و جمعی از خیران نیز بود.
موسســه خیریه راز با کمک شــرکت آب معدنی دی 
دی یکی از زیر مجموعه های رایزکو است که امسال به 
حوزه آسیب های اجتماعی ورود کرده و با فعالیت های 
عام المنفعه سعی دارد تا مســئولیت اجتماعی خود را 
در جامعه محقق کند. در همین راستا و پس از برگزاری 
چندین فعالیت مشابه در شهرهای مختلف کشور، این 
بار برای 25۰ نفر از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی شهر تفرش در سالن اجتماعات 
پرفسور حسابی مراســمی برپا کرد تا عالوه بر اعطای 
هدایایی به این بچه ها، مراسم شادی را در آستانه سال 

تحصیلی برایشان ترتیب دهد.
دراین مراســم دکتر عباس غفاری معاون سرمایه های 
انسانی شرکت آب معدنی دی دی که برگزارکننده این 
مراسم برای این کودکان بود با اشاره به فعالیت های ارزنده 
دکتر حمیدرضا صمدی، رئیس هیئت مدیره گروه رایزکو 
در امور خیریه گفت: دکتر صمدی عالوه بر فعالیت های 
قابل توجه در حوزه کارآفرینی و برای حدود بر سه هزار و 
۴۰۰ نفر در بخش های مختلف صنعتی گروه رایزکو،ایجاد 
اشتغال کرده است و همچنین شرکت آب معدنی دی دی 

را نیز تاسیس کرده  که تمامی عواید آن  صرف امور خیریه 
و عام المنفعه می شود. ضمن اینکه موسسه خیریه راز نیز 
با هدف توسعه فعالیت های خیریه این مجموعه درکنار 
شرکت دی دی راه اندازی شــد، تا فعالیت هایی از این 

دست به صورت مدون تری پیش رود.
 او با اشاره به اینکه دکتر صمدی تمام زندگی خود را صرف 
میهن دوستی و نوع دوستی کرده ادامه داد: این مجموعه 
عالوه بر ساخت خانه هایی برای پرسنل خود درمانگاه 
خیریه ای را نیز راه اندازی کرده که عالوه بر ارایه خدمات 
رایگان به پرسنل خدماتی را نیز به افراد بی بضاعت ارایه 
می کند. غفاری در پایان ســخنانش به شعری از ناصر 
خسرو قبادیانی اشاره کرد و دانش آموزان را آینده سازان 
کشور خواند و گفت: درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر 
آوری چرخ نیلوفری را. آنچه می تواند تکیه گاه شما برای 
پیشرفت در آینده باشد نه بضاعت مالی که بضاعت علمی 
است. شما باید دکتر حسابی را به عنوان یکی از بزرگان و 
مفاخر کشور و شهر تفرش الگوی خود  قرار دهید و من 
امیدوارم  چندین پروفسور حسابی از همین بچه ها به 

جامعه عرضه خواهد شد.

 در ادامه این مراسم محمد حیدری نماینده سابق تفرش و 
نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسالمی نیز ضمن 
تشکر از متولیان این جشــن گفت: آموزش و پرورش 
سنگ بنای پیشرفت و اعتبار هر کشوری است. اگر امروز 
کشوری در دنیا حرفی برای گفتن در عرصه جهانی دارد، 

در کالس و مدرسه سرمایه گذاری کرده است. 
او با اشاره به اینکه دانش آموزان امروز سهم بسزایی در 
رشد کشور در آینده دارند، فعالیت خیریه در این حوزه را 

قابل تقدیر دانست.    
در کنار برنامه های شــاد و مســابقه ها و اهدای جوایز 
متعددی که در مراســم مهِرمهربانی در سالن پرفسور 
حسابی رقم خورد، خبری خوش اشک شادی برگونه های 
حاضران این مراسم نشاند، آن هم زمانی که مجری مراسم 
اعالم کرد که با مساعدت دکتر صمدی ویلچر برقی نیز 
برای محمد مهدی، دانش آموز معلول حاضر دراین جلسه 
تهیه خواهد شد. ویلچری که محمد مهدی دو سالی بود 
که وعده اش را از مسئوالن بهزیستی و کمیته امداد تفرش 
گرفته بود و کمبود بودجه هیچ گاه رخصت برآورده شدن 

آرزویش را فراهم نکرده بود.
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در هر شــماره در این پرونــده گزارش هایــی از موضوعات روز 
صنعت خواهید خوانــد. گزارش های این هفته مربــوط به تاثیر 
نوسانات قیمت ارز بر قطعه سازی کشور است و همچنین گزارشی 

از امدادهای بهمن خودرو به ارگان های امدادی کشور.

گزارش
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نگاهی به فعالیت های گروه صنعتی بهمن خودرو

امداد و خدمات بهمن
به  حمل ونقل عمومی

بیش از۶۰ سال از عمر 
گروه بهمن می گذرد، 
مجموعه ای که از سال 
1331 و با نام »ایران 
خلیج کــو« کارش را 
آغاز کرد و اندکی بعد با نام »ایران وانت« به فعالیت 
خود ادامه داد. سال 1378بود که این گروه خودروساز 
با تغییر نام به »گروه بهمن« به عنوان یک هلدینگ، 
حوزه فعالیت هایش را به حوزه های تولیدی، بازرگانی 
و ســرمایه گذاری گسترش داد. شــرایط مدت ها به 
همین منوال ادامه داشــت تااینکه بخش خصوصی 
در ســال 13۹5 اقدام به خرید بیش از ۶۰ درصد از 
سهام این شرکت کرد و رویکرد و ماموریت این گروه 
ازآنجا تغییرات بیشتری به خود گرفت. درحال حاضر 
ماموریت اصلی این شــرکت پوشــش نیازهای بازار 
حمل ونقل با رویکرد تولید وسائل نقلیه از دوچرخه و 
موتورسیکلت گرفته تا وانت و کامیونت و 18 چرخ. اما 
بخش عمده ای از فعالیت گروه بهمن مربوط به تامین 

نیازهــای حمل و نقل ارگان های عمومــی و امدادی 
می شــود. در این گزارش به این موضــوع خواهیم 
پرداخت و ســرویس دهی گروه بهمن به حمل و نقل 

امدادی کشور را بررسی خواهیم کرد.

    تسهیالت ویژه برای حمل ونقل امدادی
یک نگاه اجمالی به خودروهای ارگان ها و سازمان های 
امدادی هــر فردی را بــه این نتیجه می رســاند که 
بســیاری از ارگان ها و نهادهــای عمومی در بخش 
حمل و نقل خود از محصوالت گروه بهمن اســتفاده 
 می کنند و ویژگی هــا و کیفیت محصــوالت بهمن 
درکنار ســرویس دهی مطلوب این گروه خودروساز 
چه در بخش فروش و چه در بخــش خدمات پس از 
فــروش، این نهادهــا و ارگان های عمومــی را برآن 
داشــته تا از محصوالت این گروه در تامین نیازهای 
حمل و نقل خود بهره ببرند. نکته جالب اینجاست که 
اکثر این ارگان ها بــدون هیچ گونه پرزنت و بازاریابی 
دست به خرید محصوالت بهمن برای تامین نیازهای 

حمل ونقل خود می زنند. ازآتش نشانی و تعاونی های 
روستایی و ستاد کل نیروهای مسلح گرفته تا وزارت 
نیرو و اورژانس و شرکت ملی گاز و وزارت راه و بسیاری 
از نهادهای دیگــر، از جهاد کشــاورزی و آموزش و 
پرورش و دانشــگاه ها گرفته تا موسســات خیریه و 
بهزیستی و نیروی انتظامی، از میادین میوه و تره بار 
و سازمان ملی زمین و مســکن و فناوری اطالعات و 
صنایع و معادن و صدا و سیما تا راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و سازمان دامپزشکی و شهرداری های مختلف 
و سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و... شاید 
اگر بخواهیم تمام ارگان های خریدار محصوالت بهمن 
را نام ببریم مثنوی هفتاد من بشود اما سوال اینجاست 
که دلیل این گونه استقبال برای خرید از محصوالت 
گروه بهمن چیست. هرچند دلیل اصلی این موضوع 
می تواند کیفیت باالی محصوالت باشد اما تسهیالت 
گروه بهمن هم درکنار آن شــاید دلیل دیگری برای 
این اتفاق باشد. یک بررســی کلی نشان می دهد که 
گروه صنعتی بهمن برای این گونه ارگان ها و نهادهای 

 مرتضی میثاقی
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عمومی به خصوص نهادهای خیریه و امدادی مانند 
بهزیستی ها، ،آتش نشانی، اورژانس، اداره برق، شرکت 
ملی گاز ایران و... تخفیفاتی ویژه در بخش فروش از 3 
تا 1۰ درصد قائل شده تا سیل مشتریان از ارگان ها و 
نهادهای عمومی و امدادی روانه این گروه خودروساز 
شــوند. در برخی موارد هم به درخواســت ارگان  ها، 
فروش به صوت غیرنقدی و اقساطی انجام شده است. 
پرفروش ترین محصوالت گــروه بهمن در این بخش 
را می توان وانت مــزدا دوکابیــن و تک کابین وکاپرا 
دانست که نیازهای حمل و نقل این ارگان ها را تامین 
می کنند. کیفیت باالی محصــوالت و نحوه فروش 
گروه بهمن باعث شــده تا سال به ســال به مشتریان 
این گروه خودروساز اضافه شــود. این درحالی است 
که درکنار تمامی این ارگان ها می توان به بســیاری 
از شــرکت های بخش خصوص هم اشــاره کرده که 
نیازهای خود در بخش حمل ونقــل را ازگروه بهمن 
تامین می کنند و بسیاری از شرکت های تولید مواد 
غذایی کامیونت های خــود را از این گروه خریداری 

می کنند.

    خدمات پس از فروش چگونه است؟
اما گروه بهمن خدمات ویــژه ای هم برای ارگان های 
ذکرشده در بخش خدمات پس از فروش ارائه می کند. 
قطعا نــوع اســتفاده از خودروهای امــدادی مانند 
آمبوالنس ها، ماشین های آتش نشانی، امداد اداره برق، 
شرکت گاز و بسیاری از نهادهای دیگر باعث می شود تا 
احتمال استهالک و فرسودگی در این خودروها باالتر 
برود و به همین خاطر گــروه بهمن خدمات ویژه ای 
برای آن ها درنظر می گیرد. ســعید قنادیان، مسئول 
پذیرش تعمیــرگاه مرکزی گروه بهمــن دراین باره 
می گوید:»شرایط ایجاب می کند که نوع خدمات ما به 
خودروهای امدادی برخی از نهاد های عمومی مانند 
آتش نشانی، آمبوالنس و... متفاوت باشد. وقتی کارکرد 
این خودروها به نوعی ارتباط مستقیم به عموم جامعه 
دارد پس ماهم خدمات متفاوت تری برای آن ها ارائه 
می کنیم. به طور مثال وقتی یک خودروی آمبوالنس 
برای تعمیــر وارد تعمیرگاه مرکزی می شــود دیگر 
نیازی وجود ندارد تا این ماشین درنوبت طوالنی بماند 
و به همین خاطر خارج از نوبت به سرویس و تعمیر این 
خودروها می پردازیم. خدمات ارائه شده به ارگان ها در 

تهران بیشتردر تعمیرگاه مرکزی انجام و با باالترین 
کیفیــت خدمات ارائه می شــود که بیشــترین 

خودروهــای مراجعه کننده در 
ایــن بخش 

وانت های مزدا و کاپرا هســتند. یکی دیگر از موارد 
مهم در این زمینه  این است که طبق قانون صنایع، 
فاکتور تعمیرگاه مرکزی در قطعــات ۶ ماه گارانتی 
دارد و درخدمات 3 ماه و همین موضوع خیال ارگان ها 
را در بخــش خدمات پس از فــروش تاحدود زیادی 
راحت کرده است. کلیه مشــتریانی هم که نسبت به 
خدمات ارائه شده و فاکتور معترض باشندتا 3 ماه به 
آن ها سرویس مجدد به حســاب تعمیرکار خدمات 
رایگان ارائه می شــود. ضمن اینکــه برخی خدمات 

ســرویس های  و 
ن  یــگا ا ر

نند  ما

تنظیم موتور و... ارائه می شــود. تمامی خودروهای 
مراجعه کننده به تعمیرگاه مرکزی هم به طور رایگان 
از خدمات کارواش بهره مند هســتند. ذکر این نکته 
خالی از لطف نیســت که بیشــتر قطعات مربوط به 
قطعات سوخت خودروها هم توســط شرکت اورند 
تامین می شــود.« قنادیان درباره مقایســه کیفیت 
خودروهای فــوق گفت: »وانت مزدا کمی خشــک 
است و شــاید محیط داخلی آن کمی قدیمی است 
اما شــاید مقاومت آن کمــی باالتر باشــد. اما کاپرا 
خودرویی به روزتــر و لوکس تر اســت و هندلینگ 
آن هم بهتر اســت و کم تر راننده یا ارگانی است که 
ایرادی خاص از این خودرو بگیــرد. ما همچنین در 
بخش هزینه ها تخفیفاتی خاص برای برخی ارگان ها 
قائلیم و سرویس هایی خارج ازدرخواست ارگان بعد از 
مراجعه به تعمیرگاه مرکزی ارائه  می دهیم.« اما نکته 
بعدی بحث تجهیز برخی ازخودروهای امدادی است. 
قنادیان دراین باره می گوید: »گروه بهمن درهنگام 
فــروش، خودروها را به صورت معمولــی به ارگان ها 
ارائه می دهد اما برخی ازشرکت های تابعه هستند که 
کار تجهیز این خودروها را انجام می دهند. که دراین 
باره می توان به خودروهای آتش نشانی، امداد شرکت 
گاز و اداره برق، آمبوالنس، بهشت زهرا، خودروهای 
پول رسان بانک و... اشاره کرد. مثال بخش بدنه عقب 
خودروهای پول رسان و شیشه های این خودروها ضد 
گلوله می شود که البته گروه بهمن به صورت مستقیم 
در این زمینه خدماتی ارائه نمی دهد و شــرکت های 
تابعه این کار را انجام می دهند.« شاید با بررسی این 
موارد حاال بهتر بتوان متوجه شد که دلیل استقبال 
روزافزون ارگان ها و نهادهای عمومــی و امدادی از 
محصوالت بهمن در بخش حمل ونقل خود چیست. 
ماموریت و چشم انداز این گروه صنعتی هم چیزی جز 
تولید محصوالت و خدمات باکیفیت و ارتقاء جایگاه 
کنونی خود درصنت خودروسازی و تبدیل به قطب 
اول خودروسازي کشــور در زمینه ارائه خودروهاي 
متمایز و باکیفیت با هدف جلب رضایت هرچه بیشتر 

مشتریان نیست.

یک نگاه اجمالی به 
خودروهای ارگان ها و 
سازمان های امدادی هر 
فردی را به این نتیجه 
می رساند که بسیاری 
از ارگان ها و نهادهای 
عمومی در بخش حمل و نقل 
خود از محصوالت گروه 
بهمن استفاده  می کنند 
و ویژگی ها و کیفیت 
محصوالت بهمن درکنار 
سرویس دهی مطلوب 
این گروه خودروساز چه 
در بخش فروش و چه 
در بخش خدمات پس از 
فروش، این نهادها و 
ارگان های عمومی را برآن 
داشته تا از محصوالت این 
گروه در تامین نیازهای 
حمل و نقل خود بهره ببرند
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گزارش ويژه

براساس ارزیابی جامع انجام شده از سوی ساپکو

پمپ های بنزین اورند پیشرو
نویز ندارد

خرابی و صدای پمپ بنزین برای فردی که سال هاست 
تجربه رانندگی دارد موضوع غریبی نیست. خیلی ها 
از صدای زیاد پمپ های بنزین گاهی به رادیو پخش 
خودرو پناه می آورند، گرچه ممکن است این صداها 
حتی سیستم های پخش را هم تحت تاثیر قرار دهد. 
وجود انــواع مختلف این پمپ بنزیــن در بازار لوازم 
یدکی خودرو انتخاب یک پمپ بنزین مناسب را که با 
استانداردهای الزم ساخته شده گاهی سخت می کند. 
شــرکت اورند پیشــرو در دو دهه گذشــته یکی از 
مهم ترین تولیدکنندگان پمپ بنزین بوده اســت و 
توانســته در این حوزه فعالیت های قابل قبولی ارائه 
کند و از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در راســتای 
جذب آلودگی های بنزین بهــره ببرد. این مهم باعث 
افزایش طول عمر پمپ شده و صدای اضافی پمپ را به 
حداقل می رساند. طراحی پمپ های بنزین متناسب 
با نوع باک و سیســتم انتقال سوخت در خودروهای 
مختلف متفاوت اســت و به همین دلیل شرکت های 
بزرگ خودروسازی بخشی از پمپ های بنزین خود را 

از اورند پیشرو تهیه می کنند.
اما چندی پیش از سوی ایران خودرو به عنوان یکی از 
مشتریان شــرکت اورند پیشرو، مشکلی درخصوص 
نویز پمپ هــای تولیدی این شــرکت مطرح شــد. 
موضوعی که برای شــرکت اورنــد از اهمیت زیادی 
برخوردار بود، تا درصورت تایید نهایی، این مشــکل 
را هرچه سریع تر رفع کند. به همین دلیل در 21 تیر 
امسال، جلسه ای در شــرکت اورند پیشرو با حضور 

نمایندگان مهندسی و کیفیت ایران خودرو و ساپکو، 
برگزار شــد و نویز پمپ بنزین ۴۰5 بــا پمپ بنزین 

خودرو پژو 3۰1 با روش جدید پژو مقایسه شد.
در این روش نویز خودرو پــژو 3۰1 به عنوان مالک و 
معیار برای مقایسه انتخاب شد که با توجه به یکسان 
بودن عدد نویز دو پمپ خودروهــای  ۴۰5 و 3۰1، 
معیار پذیرش مطابق با نویز پمپ پژو 3۰1 قرار گرفت. 
با توجه به موارد اشاره شــده تا نهایی شدن موضوع 
نویز در شــرکت پژو، نویز پمپ های تولیدی شرکت 
اورند پیشــرو در محدوده رنج پمپ 3۰1 به صورت 
مقایســه ای مورد تایید قرار گرفــت و ادعای وجود 
نویز روی محصوالت پمپ های بنزین شــرکت اورند 

پیشرو رد شد.
رعایت نشدن برخی از استانداردها در تهیه پمپ های 
بنزین خودرو می تواند باعــث اختالل در کار موتور و 
رادیو شود به طوری که گاهی با ارسال سیگنال های 
مضر کنترل موتور و رادیو از دست رود. بدین منظور 
نیز از برخی قطعات جهت حذف تداخل امواج استفاده 
می شود. بدون این قطعات هم پمپ کار می کند ولی 
روی سایر سیستم های اشاره شــده نویز می اندازد و 
برخی مواقع این نویز الکترومغناطیسی باعث خرابی 
کارکرد مجموعه های خودرو می شود. )توجه: سیستم 

یا سیم؟ چک شود.(
ارزیابی جامع و تعیین گرید ساپکو از سوی دو ممیز 
ســاپکو )مهندس مرادپور و مهنــدس طاهرخانی( 
۹۶ در حوزه های »طراحی مهندســی و تحقیقات« 

و »ســاخت و خودکفایی« با حضور معاونت محترم 
کســب وکار اروند، مدیریت مهندســی مرغوبیت، 
مدیریت مهندســی محصول و نمایندگان تضمین 

کیفیت در 22 تیر امسال برگزار شد.
همچنین در این ارزیابی میزان توانمندی ســازمان 
درخصوص زیرساخت های مهندسی و توان مهندسی 
سازمان مورد ســنجش قرار گرفت. براساس نتیجه 
ارزیابی های فوق و ارزیابی در سرفصل های جداگانه 
ســایر حوزه ها، گرید ســازمان تا اواخر شهریور ۹۶ 

تعیین و اطالع رسانی خواهد شد.
به اعتقاد کارشناســان حداقل عمــر کارکرد پمپ 
باید 18هزار ساعت معادل 5۰۰  هزار کیلومتر باشد. 
اســتفاده از برخی کیت ها )قطعــات( داخل پمپ و 
همچنین انتخاب جنس مناسب برای برخی قطعات 
باعث این عمر می شــود. این موضوع در ظاهر اصال 
مشخص نیست و ممکن است پمپی در ظاهر اصلی 

باشد، اما بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل می شود.
شرکت اورند با توجه به اهمیت پمپ در خودرو سعی 
کرده تا از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا برای ارتقاء 
کیفیت این محصول خود استفاده کند، چرا که این 
قطعه دو وظیفه کلیدی در سیســتم سوخت رسانی 
به عهده دارد: نخست ایجاد فشــار الزم جهت انتقال 
بنزین از باک به ســمت موتور و دومی نمایش میزان 
بنزین درون باک به راننده. نخستین مرحله از حذف 
آلودگی های موجود در بنزین توسط صافی این قطعه 

انجام می گیرد.
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رویداد

در بخش رویداد هر شــماره راز صنعــت، جدیدترین رخدادها 
در حوزه صنعت و خودرو را در قالب گــزارش، گفت و گو و اخبار 
می خوانیــد. ایــن رخدادهــا مربوط بــه مهم ترین نمایشــگاه ها، 

سمینارها و رونمایی از خودروهای داخلی و خارجی است.
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نمايشگاهراز صـنـعـت

آنچه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودروی مشهد گذشت

جذابیت غرفه شرکت های داخلی 
در حد استانداردهای جهانی

می گویند مجهزترین 
مجموعه نمایشگاهی 
اســت.  کل کشــور 
نمایشــگاه بین المللی 
مشهد یا مشهد اکسپو 
که تابستان امسال هم از 1۶ تا 2۰ مردادماه، عصرها تا 
شــب ها حجم قابل توجه بازدیدکنندگان هفدهمین 
دوره نمایشــگاه بین المللی خــودرو، قطعات و صنایع 
وابسته در آن حضور داشتند. نمایشگاه مشهد با وجود 
فاصله قابل توجه از مرکز این شــهر، بازدیدکنندگان 
زیادی را به سمت خود کشیده بود که با سن وسال های 
مختلف، سالن به سالن و غرفه به غرفه با هیجان می رفتند 
و از انواع و اقســام خودروهای داخلی و خارجی جدید و 

رنگارنگ با شوق و ذوق دیدن می کردند.
در نمایشگاه خودروی مشهد 15۰ شرکت که ۶۰ تای 
آن ها خارجی و نماینده کشــورهای ژاپن، کره جنوبی، 
چین، ترکیه، آلمان، فرانسه و ایتالیا بودند، حضور داشتند. 
غرقه بعضی از شرکت ها نه در سالن های بزرگ و گوشه 
به گوشه، که در فضای باز نمایشگاه قرار داشت و توجه 
بازدیدکنندگان را قبل از ورود به سالن های سرپوشیده 
جلب می کرد، البته غرفه هایی که در فضای باز برپا شده 
بود، اکثرا برای ارائه و به نمایش گذاشــتن خودروهای 
سنگین و کار و تجاری در نظر گرفته شده بودند. کامیون، 
تریلر، مینی بوس و اتوبوس ها از جمله این خودروها بودند.

نمایشــگاه خودروی مشــهد عموما یکی از مهم ترین 
نمایشگاه هایی است که هر سال در کشور برگزار می شود. 
برای همین هــم خیلی از شــرکت های حاضر در این 
نمایشــگاه جدیدترین محصوالت خود را معرفی و از 
آن ها رونمایی می کنند. در همین راستا امسال هم شاهد 
رونمایی چندین محصول جدید بودیم. از نکات جالب 
هفدهمین نمایشگاه خودروی مشهد، هم زمانی تقریبی 

آن با روز خبرنگار بود که همین مســئله هم باعث شد 
شرکت ها مراسم های رونمایی محصوالت جدید خود 
را در کنار برنامه ای برای تجلیل از خبرنگاران حاضر در 

نمایشگاه برگزار کنند.

    بازدید از نمایشگاه با همسر و فرزندان
خودرو، روغن موتور، تجهیزات موتوری، بدنه و الستیک 
اتومبیل، دزدگیر، تجهیزات برقــی اتومبیل و صنایع 
وابسته همه را می شد در هفدهمین نمایشگاه خودروی 
مشهد پیدا کرد. البته همه کنار هم نبودند و هرکدام جای 
خود را داشتند. حتما به دلیل تنوع و گوناگونی شرکت ها 
و محصوالت هم بود که از همــان روز اول و افتتاحیه، 
بازدیدکنندگان زودتر از بازگشــایی نمایشگاه پشت 
درها جمع شده بودند و آن ازدحام جمعیت، به محض 
باز شدن درها در تمام نمایشگاه پخش شدند. در چشم 
برهم زدنی هر جای نمایشگاه، از غرفه ها گرفته تا فضای 
جلوی کافه ها و رستوران ها و فضای سبز و... پر شده بود از 
مشهدی ها و مردمی که از شهرهای دیگر خراسان رضوی 
آمده بودند که تازه شنیده می شد امسال استقبالشان از 

نمایشگاه، نسبت به سال گذشته کم تر بوده است.
آنچه درمورد بازدیدکنندگان از نمایشگاه خودروی مشهد 
جالب بود، تنوع آن ها بود. به این معنی که از پسرهای 
نوجوان و جوان که اصطالحا به عنوان »عشق ماشین« 
شناخته می شوند برای دیدن نمایشگاه می آمدند تا زنان 
و مردان بزرگسال. بعضی از مردها با همکاران خود آمده 
بودند و برخی بعداز تمام شدن کار، دست همسر و بچه ها 
را گرفته بودند و برای گذراندن یک شب متفاوت در کنار 
جاذبه های صنعت خودرو، به نمایشگاه خودروی مشهد 
آمده بودند که اتفاقا فاصله قابل توجهی هم از خیابان ها و 

محالت مرکز شهر مشهد داشت.

    همه جز یکی از خودروسازان اصلی آمدند
در نمایشگاه امســال خودروی مشــهد، غیر از آن ۶۰ 
شــرکت خارجی که به نمایندگی از کشورهای ژاپن، 
کره جنوبــی، چین، ترکیــه، آلمان، فرانســه و ایتالیا 
حضور داشتند، ۹۰ شــرکت داخلی هم حاضر بودند. 
شناخته شده ترین شــرکت های داخلی حاضر در این 
نمایشگاه شامل شرکت های سایپا، پارس خودرو، گروه 
بهمن، کرمان موتور، کارمانیا، جهان نوین آریا، آرین موتور، 
نگین خودرو، عظیم خودرو، مدیران خودرو، رامک خودرو، 
خودروسازان بم، ماموت، آریا دیزل و... بودند. البته جای 
خالی غرفه ای مختص به یکی از دو خودروســاز بزرگ 
و اصلی کشورمان در این نمایشگاه به شدت معلوم بود. 
درواقع نبود غرفه بزرگی که مثل همیشه همه دیوارها و 
زمینش آبی باشد و این طرف و آن طرفش نشان معروف 
سِر اسبی روی سپر به چشم بخورد، حسابی جلب توجه 

می کرد. 
همچنین در کنار خودروســازان در نمایشگاه خودرو 
مشهد، شرکت های قطعه ســاز حضور داشتند و اساسا 
بخشی از جذابیت نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز 

به دلیل حضور همین شرکت های قطعه ساز بود. 

B30 رونمایی هیجان انگیز از بسترن    
یکی از غرفه های بزرگ نمایشگاه امسال خودرو در مشهد، 
متعلق به گروه بهمن بود. وسعت غرفه این امکان را ایجاد 
می کرد که تعداد زیادی از بازدیدکنندگان بتوانند یکجا 
در این غرفه کنار هم جمع شوند. این غرفه غیر از سالن 
اصلی، بخش دیگری را در طبقه دوم همان غرفه برای 
پذیرایی از مدیران خودروسازی، خبرنگاران و اصحاب 
رسانه اختصاص داده بود. این فضا را تصور کنید در این 
شرایط که روز دوم نمایشگاه غرفه گروه بهمن به شدت 
شلوغ بود و تعدادی از بازدیدکنندگان از شوق برنده شدن 
در مسابقه ای که در همین غرفه برگزار شده بود، جایزه 

خود را به دیگران نشان می دادند. 
ناگهان در آن هیاهو و صدای بلند موسیقی و سروصدای 
مجری برنامه، راس ساعت 1۹ و 2۰ دقیقه پارچه براق و 
زرق وبرق داری کنار رفت و محصول جدید این شرکت، 
یعنی بســترن B30 نمایان شــد. خودرویی که گفته 
می شود یکی از بهترین محصوالت ارائه شده توسط این 
شرکت به شمار می رود. مدلی که با قیمت مناسب و برای 
استفاده خانواده به بازار خودروی کشور عرضه می شود. 
به همین دلیل هم بود که بعد از رونمایی از این محصول، 
به بازدیدکنندگان از غرفه که خیلی از آن ها به صورت 
خانوادگی در نمایشگاه حضور داشتند، این فرصت داده 
شد که سوار این محصول جدید بشوند و بعد از نشستن 
روی صندلی های بســترن B30، امکانات و اصطالحا 
آپشن های خودرو را از نزدیک ببینند و برای خرید آن 

تصمیم گیری کنند.

 الهام دانیالی
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    آنچه در غرفه سایپا جلب توجه کرد
در نبود ایران خودرو غرفه شرکت سایپا، از آن غرفه هایی 
بود که بازدیدکنندگان با سطح درآمد متوسط که دنبال 
خودروی های جدید مناسب با جیبشان هستند، دنبال 
 C4 و C6 آن می گشتند. اتفاقا دو مدل خودروی سدان
که قرار اســت توسط سایپاـ  ســیتروئن به بازار عرضه 
شوند در غرفه این شرکت بزرگ خودروساز کشور توجه 
خیلی از بازدیدکنندگان را جلب می کرد. غیر از این ها 
خودروی C3 XR هم بود که پیش از این در نمایشــگاه 
خودروی مشهد در سال ۹5 در کنار سه محصول دیگر 
سیتروئن به نمایش گذاشته شده بود، اما حاال که گفته 
می شود این محصول هاچ بک فرانسوی قرار است تا پایان 
امسال به بازار خودرو کشور عرضه شود، بار دیگر در غرفه 
این شرکت به نمایش گذاشته شد تا بازدیدکنندگان از 
نزدیک آن را ببینند و در آینده بهتر بتوانند درمورد خرید 
آن تصمیم بگیرند. عالوه بر این خودروها، سایپا کوئیک و 
ساینا اتوماتیک نیز که در گروه محصوالت ارزان قیمت این 
شرکت، حتما طرفدار زیادی هم دارند، در غرفه شرکت 
سایپا جلب توجه می کردند. البته آنچه بازدیدکنندگان 
را به سمت دیدن و نشســتن روی صندلی های این دو 
خودرو می کشید، بی شک طراحی و ظاهر آن ها نبود، 
بلکه تبلیغ درمورد قیمت پایین آن ها در کنار آپشن هایی 
مانند؛ فرمان برقی، مانیتور، سیستم تهویه دیجیتال، 
کروزکنترل، استارت دکمه ای، دوربین، سنسور عقب 

و... بود. 
همچنین غرفه ســایپا چانگان هم به عنــوان یکی از 
غرفه های مهم گروه خودروســازی ســایپا در آخرین 
نمایشگاه خودروی مشــهد، بازدیدکنندگان زیادی را 
به ســمت خود جذب می کرد. این شرکت محصوالت 
جدید خود را در غرفه برای بازدیدکنندگان به نمایش 

درآورده بود. 

     آپشــن های جالــب برلیانــس برای 
بازدیدکنندگان

پارس خودرو هم از آن شرکت هایی است که در تمام 
ســال های فعالیت خود، محصوالت خوبی را به بازار 

خودروی کشور عرضه کرده و به نظر می رسد توانسته 
اعتماد مصرف کننده را هم جلب کند. به همین دلیل 
هم غرفه این شــرکت در نمایشگاه خودروی مشهد، 
جزو غرفه های شلوغ بود. بازدیدکنندگان با اشتیاق 
برای دیــدن جدیدترین محصــول هاچ بک کراس 
پارس خودرو به غرفه اش می رفتند تا برلیانس کراس 
C3 که گفته می شــود نســخه ارتقاء یافته برلیانس 
H320 است را از نزدیک ببینند. معموال هم آپشن ها و 
امکانات این مدل برلیانس، مانند استارت بدون کلید، 
سانروف، سنســور دنده عقب، بسته شدن پنجره ها با 
ریموت و... که گزینه های جدیــد و هیجان انگیزی 
در خودروهــای داخل محســوب می شــوند، توجه 

بازدیدکنندگان را حسابی جلب می کردند.

     کرمان موتور و نگین خودرو چه کردند
کرمان موتور هم از آن شــرکت هایی اســت که این 
روزها مصرف کننده محصوالتش را با نام خود شرکت 
می شناســد. برای همین هم بود که بازدیدکنندگان 
نمایشگاه خودروی مشــهد که شــنیده بودند این 
شــرکت غیر از عرضه انواع محصوالت جک، لیفان 
و... به تازگی عرضه محصوالت هیوندای کره جنوبی، 
به خصوص دو مدل i10 و i20 را به صورت مونتاژ داخل 
آغاز کرده، با کنجکاوی تمام، برای بازدید از این غرفه 
به دنبال آن بودند و با حضور در غرفه، بعد از بازدید از 
محصوالت، شروع به سوال و جواب از مسئوالن حاضر 
در غرفه می کردند و جویای انواع و اقسام شرایط فروش 

محصوالت می شدند.
همچنین غرفه نگین خودرو، هــم به لحاظ موقعیت 
مکانی که در سالن خود داشت و هم از نظر جذابیت 
محصوالتی که به عنوان نماینده رسمی رنو فرانسه در 
ایران دارد، از غرفه های شلوغ و پر رفت و آمد نمایشگاه 
محسوب می شد. این شــرکت بازدیدکنندگان خود 
را به ارائه خودروهایی مانند رنو کولئوس، تلیسمان، 
داستر و سمبل به طور هم زمان تحت تاثیر قرار داده 

بود. 
شرکت خودروسازی کارمانیا به عنوان نماینده رسمی 
بی وای دی چین در ایران، با ســه محصول سواری و 

یک محصول کار و تجاری، شــرکت آرین موتور پویا 
نماینده رسمی محصوالت میتسوبیشی موتورز ژاپن 
در کشور با تمام محصوالت خود شامل میتسوبیشی 
اوتلندر، ASX، لنســر و میراژ و شرکت رامک خودرو 
به عنوان نماینده رســمی محصوالت ســانگ یانگ 
کره در ایران، بــا دو محصول ســانگ یانگ تیولی و 
کوراندو نیز از شــرکت هایی بودند که در هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی خودرو مشــهد، توجه خیلی از 
بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده بودند و غرفه های 
شــلوغ آن ها ســایر رهگذران را به حضور در غرفه و 
امتحان کردن محصوالت و پرس و جو درمورد امکانات، 

آپشن ها و شرایط فروش آن ها ترغیب می کرد.
عظیم خــودرو هم از شــرکت هایی بود کــه در این 
نمایشگاه به عنوان نماینده رسمی محصوالت فوتون 
در ایران حضور یافت و اتفاقا در یک مراســم شلوغ و 
هیجان انگیز، از محصول جدید و شاســی بلند خود 
با نام فوتون ســاوانا رونمایی کرد و بازدیدکنندگان 
زیادی را در این مراسم به وجد آورد. خودروسازان بم 
هم با جیلی GC6 به عنوان جدیدترین محصول خود 
در این نمایشگاه حاضر شدند. شرکت مدیران خودرو 
هم از شرکت هایی اســت که صحبت از حضورش در 
این نمایشگاه نباید فراموش شود. این شرکت یکی از 
محصوالت خود به نام چری تیگو 7 را برای اولین بار در 
نمایشگاه خودروی مشهد به نمایش درآورد. شرکت 
پاکرو هم با به نمایش گذاشــتن محصوالت هیبرید 
هیوندای در فضای باز این نمایشگاه با غرفه ای جذاب، 

بازدیدکنندگان زیادی را به سمت خود می کشید.
بر این اساس می توان گفت با حضور تمام شرکت های 
داخلی و خارجــی که به آن ها اشــاره شــد و همه 
شرکت هایی که فرصت اشــاره به بودن آن ها در این 
نمایشگاه دست نداد، هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
خودروی مشهد بهتر از سال های گذشته برگزار شد. 
نمایشــگاهی که از نظر وســعت، چیدمان و زیبایی 
جذابیت زیادی داشــت و به عنوان یک نمایشــگاه 
تخصصی، به خوبی آنچه انتظار می رفت را در ســطح 
باال و شاید نزدیک به استاندارد نمایشگاه های جهانی، 

عرضه کرد و به نمایش گذاشت.
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شمارش معکوس  برای توقف تولید خودرو پرسروصدا

تیبا جای خالی پراید را پر می کند؟
بیست و شش سال پس از تولید اولین پراید توسط سایپا، 
این شرکت خودروسازی باتوجه به اعمال استانداردهای 
جدید در خودروسازی کشور طی سال آینده چاره ای 
جز اعالم توقف تولید این خودروی پرفروش نداشت. 
اوایل سال 1372 بود که بعد از چند سال واردات این 
خودروی کره ای، سایپایی ها کار تولید این خودرو را در 
ایران آغاز کردند و شاید بتوان گفت که پراید به نوعی 
جای پیکان را در بازار ایران پر کرد و رفته رفته تبدیل 
به پرفروش ترین خودروی تولید داخل کشورمان شد. 
خودرویی که بسیاری از استانداردهای الزم را بهره مند 
نبود اما باتوجه به قیمت پایینش در مقایســه با سایر 
خودروهای تولید داخل یکه تاز بــازار داخل بود. این 
درحالی اســت که پراید به  غیر از قیمت ارزانش هیچ 
مزیت دیگری نداشــت و وقتی حرفی از تلفات جانی 
درتصادفات جاده ای زده می شــد نــام پراید به عنوان 
رکورددار وســایل نقلیه درکشته شــدن ایرانیان در 
این تصادفات به چشــم می خورد. کار تا جایی پیش 
رفت که حتی در مقطعی تصمیم به این گرفته شد که 
پرایدسواران اجازه تردد برون شهری را پیدا نکنند اما 
به دلیل استفاده قابل توجه از این خودرو، این طرح هم 
به سرانجام نرسید. طی سالیان اخیر بارها و بارها خبر 
توقف تولید این خودرو پرسروصدا به گوش می رسید، 
اما درعمل اتفاقی رخ نداد تا اینکه با تصمیمات جدید 
درصنعت خودروسازی کشور زنگ پایان تولید پراید از 

چند ماه پیش به صدا درآمد.

    توقف قطعی تاپایان سال
اواخر خردادماه بود که عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن درگفت وگو با خبرنگاران به این نکته 
اشاره کرد که سازمان استاندارد اعالم کرده خودروی 
پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج شود 
و کمیسیون صنایع به خودروسازان نیز اعالم کرده و 
آن ها تا پایان سال جاری پراید را بازنشسته می کنند. 
اواسط مردادماه هم این موضوع جنبه قطعی تر به خود 
گرفت؛ تاجایی که نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد هفدهم مرداد درگفت و گــو با خبرگزاری 
تسنیم درباره دالیل واقعی توقف تولید پراید اعالم کرد: 
»این خودرو استانداردهای قدیمی را پاس کرده است، 
اما به صورت کلی چون استانداردهای ما سختگیرانه تر 
شده پراید نمی تواند این اســتانداردها را پاس کند.« 
نکته مهم اینجاست که باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده 
درباره استانداردهای جدید برای خودروسازان، شرکت 
خودروسازی سایپا استارت برای حذف تدریجی این 
خودروی قدیمی را آغاز کرده اســت و آمارهای ارائه 
شده در5 ماهه اول سال نشان می دهد که تولید پراید 
درمقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با حدود 1۰ 
درصد کاهش مواجه شده اســت و به نظر می رسد که 
سایپا باتوجه به افزایش تیراژ تیبا، قصد دارد این خودرو 
را جایگزین پراید درآینده کنــد. اولین گام در این راه 
توقف تولید پراید 111 درکارخانه ســایپا سیتروئن 
کاشــان بود که آخرین محصول ازاین دست در تاریخ 

نهم شهریور تولید شد و خط تولید این محصول رسما 
متوقف شد. این درحالی اســت که سایپا هنوز تعداد 
فراوانی از پرایدهای تولید شده خود را به فروش نرسانده 
است و به همین خاطر مسئوالن این گروه خودروسازی 
تصمیم به فروش ویژه پراید تا قبل از توقف قطعی آن 

گرفتند. اوایل شــهریورماه بود که گروه خودروسازی 
ســایپا در اطالعیه ای اعــالم کرد: »پیرو بخشــنامه 
2۰1۹58 و برنامه ریــزی جهت خــروج محصوالت 
پراید از گردونــه تولید به اطــالع متقاضیان محترم 
می رساند، گروه ســایپا در تالش است تا این خروج از 
چرخه تولید آسیبی به مصرف کنندگان واقعی نرساند 
و پیش از اتمام برنامه تولید برای آخرین بار نسبت به 
پیش فروش این خودروها اقدام می کند.« به گفته رضا 
تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی 
سایپا: »پس از اعالم زمان توقف تولید پراید تقاضای 
این خودرو افزایش یافت؛ بنابراین طرح فروش پایانی 
پراید برنامه ریزی شده تا مصرف کنندگان واقعی این 
خودرو را خریداری کننــد. بنابراین ما فروش پراید به 
نمایندگی های فروش در سراسر کشور را متوقف کرده 
و طرح فروش مســتقیم به مصرف کنندگان نهایی را 
اجرایی کردیم.« این طرح از سه شنبه 7 شهریورماه آغاز 
شده و براساس آن تنها مصرف کنندگان نهایی به ازای 
هر کد ملی امکان خرید یک دستگاه خودروی پراید را 
دارند تا این خودرو به دست دالالن و واسطه ها نرسد. 
حاال کم تر از شش ماه تا پایان سال ۹۶ و توقف قطعی 
تولید پراید باقی مانده است. سایپایی ها خوب می دانند 
که دلیل اصلی فروش باالی این خودرو قیمت تقریبا 
مناسب آن در مقایسه با سایر محصوالت بوده است و 
این خودرو از لحاظ کیفیت حرفی برای گفتن نداشته 
است. این درحالی است که شواهد نشان می دهد این 
گروه خودروسازی می خواهد تیبا را جایگزین پراید در 
بازار خودروی داخلی کند، اما این سوال مطرح می شود 
آیا قشر کم درآمد جامعه تفاوت قیمت این دو خودرو 
را برمی تابد؟ تفاوت قیمت بین گران ترین مدل پراید و 
ارزان ترین مدل تیبا چیزی درحدود ۶۰ میلیون ریال 
است. آیا تیبا خواهد توانست با این اختالف قیمت جای 
پراید به عنوان پرفروش ترین محصول داخلی را در بازار 

خودروی ایران پرکند؟

عزیز اکبریان، رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن 
به این نکته اشاره کرد 
که سازمان استاندارد 
اعالم کرده خودروی پراید 
تا پایان سال 96 باید از 
خطوط تولید خارج شود 
و کمیسیون صنایع به 
خودروسازان نیز اعالم 
کرده و آن ها تا پایان سال 
جاری پراید را بازنشسته 
می کنند. نیره پیروزبخت، 
اعالم کرد: »این خودرو 
استانداردهای قدیمی 
را پاس کرده است، 
اما به صورت کلی چون 
استانداردهای ما 
سختگیرانه تر شده پراید 
نمی تواند این استانداردها 
را پاس کند
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با تالش دانشمندان دانشگاه هاروارد 
اتفاق افتاد

خداحافظ پنچری، 
خداحافظ زاپاس

خبر

دانشمندان و محققان دوره فوق دکتری دانشگاه 
هاروارد توانسته اند الستیک هایی را اختراع کنند 
که از نظر سختی تقریباً مشــابه با الستیک های 
معمولی هســتند با این تفاوت که برتری ویژه ای 
نسبت به این الســتیک ها دارند و قادرند خود را 
ترمیم کنند. اگرچه مواد بــه کار رفته همان مواد 
الستیکی و رزین طبیعی و معمول الستیک هاست 
اما با تغییرات مهندسی ایجاد شده یک الستیک 
بادوام و خود ترمیم ساخته شده است  . در این روش 
بااســتفاده از هیدروژل های خود ترمیم )ساخته 
شده بر پایه آب( ذرات پلیمری الستیک به صورت 
رشته های دسته بندی شده ساخته می شوند. این 
ویژگی سبب ایجاد الستیک خشکی  می شود که 
شــامل پیوند هیدروژنی قابل بازگردانی و دائمی  
با ظرفیت یکسان هستند؛ از آنجایی که اتصاالت 
با ظرفیت برابر یکپارچگی مواد الستیک را حتی 
در تغییرشــکل های بزرگ هم برقرار  می سازند  ، 
اتصاالت قابل بازگردانی شکســته    شــده، دوباره 
بازیابی    می شوند تا عمل  ترمیم انجام شود. با اینکه 
این اولین بار نیســت که مواد خود ترمیم شونده 
معرفی  می شــوند اما با این حال چنین محصولی 
بی سابقه است چرا که اوالً استفاده از این تکنولوژی 
برای مواد جامد بسیار مشکل است، ثانیاً برخالف 
الستیک های ترمیم شونده گذشته که فقط قادر به 
رفع پنچری بودند و بعضاً زمان چندساعته برای 
انجام ترمیم کامل الزم بــود اما در این تکنولوژی 
جدید عالوه بر رفع پنچری از صاف شدن الستیک 
نیز جلوگیری می شود و تمام این ها در یک لحظه 
و به محض برداشته شدن تنش از الستیک و پیدا 
کردن فرصت ترمیم، صورت  می گیرد. دانشــگاه 
 هاروارد قصد دارد با در اختیار داشتن امتیاز اختراع 
این محصول هرچه زودتر ایــن موضوع را به یک 
فرصت تجاری تبدیل کند. اگرچه این الستیک ها 
نیاز به کار و تالش زیادی دارند تا از هر نظر برای 
تجاری سازی آماده شوند  ؛ اما طولی نخواهد کشید 

تا به بازار عرضه شوند.

افزایش 50 درصدی واردات
خودرو در5 ماه نخست سال

واردات خودروهای ســواری به کشــورمان درمقایســه با ســال گذشته از 
نظر تعداد43 درصد و از نظــر ارزش با بیش از     ۵۰ درصد رشــد روبهرو 
بوده اســت. در پنج ماهه نخست امســال بیش از 38 هزار دستگاه خودرو 
از گمرکات کشــور ترخیص شــده که ارزش آن ها بیش از یک میلیارد و 42 
میلیون دالر اســت؛ این درحالی اســت که در مدت مشــابه ســال گذشته 
26 هزار و ۵۰۰ دســتگاه خودرو بــه ارزش 7۰۰ میلیون دالر وارد شــده 
بود. در چهار ماهه نخســت امســال  هم آمار حکایت از ورود نزدیک به 26 
هزار دستگاه خودرو ســواری و ترخیص در گمرک های کشورمان دارد. این 
میزان در مدت مشــابه ســال 9۵ حدود 18 هزار دســتگاه بود که این امر 
نشــان دهنده افزایش 3۰ درصدی نسبت به مدت مشــابه پارسال است. 
این درحالی است که سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی هم فعال بسته 
شــده اســت و طبق اعالم علی  علی آبادی فراهانی، مدیــرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت دســتورالعملی را برای 
واردات خودرو به دولت پیشــنهاد داده است که در صورت تصویب دولت، 
ابالغ خواهد شــد. به نظر می رسد یکی از موافقان بســته شدن سایت ثبت 
سفارش خودروهای خارجی مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران باشد که از این حجم واردات گله دارد. خسروتاج درروز معارفه وزیر 
جدید صنعت ، معدن و تجارت درباره افزایش 43 درصدی واردات خودرو 
درسال جاری گفت: »واردات خودرو باید حساب شده باشد و نمی تواند یله 
و رها باشد که افراد هرچه خواستند خودرو وارد کشور کنند.« این درحالی 
اســت که بهرغم افزایش واردات خودروهای خارجی شــاهد رشد قیمتهای 
این خودروها هم هســتیم که رئیــس انجمن صنفی واردکننــدگان خودرو 
بسته شدن سایت ثبت ســفارش خودرو را از دالیل اصلی افزایش قیمت 

خودروهای خارجی در بازار اعالم کرده است.
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حضور نمایندگان ایران در »اتومکانیکا«ی مسکو 

اورند باز هم پیشرو
ابتدای شــهریورماه 
امسال، تولیدکنندگان 
قطعــات خــودرو و 
تجهیزات تعمیرگاهی 
دراکســپوی مســکو 
گردهم آمدند، تا آخرین دســت آوردها، تکنولوژی 
و خدمات خود را به نمایــش بگذارند. بیش از 13۰۰ 
شرکت از ۴1 کشور دنیا در بیســت و یکمین دوره از 
این نمایشگاه حضور داشــتند. شرکت اورند پیشرو، 
تولیدکننده تجهیزات سیستم ســوخت خودرو نیز 
یکی از چهار نماینده ایران در اتومکانیکای مســکو 
بود تا جدیدتریــن محصوالتــش را در معرض دید 

هیئت های تخصصی تجاری قرار دهد.
عالوه بر اورند پیشرو، شرکت سرکان فیلتر، شرکت 
تولیــدی یدکی موتور ایــران و انجمن ســازندگان 
ماشــین، نیز به نمایندگی از ایران در این نمایشگاه 

اتومکانیکای 2۰17حضور داشتند.

    در افتتاحیه اتومکانیکا چه گذشت؟
در آب و هوای مطبوع روزهای پایانی آگوست، مسکو از 
همیشه شلوغ تر بود، بخشی از این شلوغی اما به دلیل 
حضور پررنگ قطعه ســازانی بود که برای حضور در 
اتومکانیکای 2۰17 به ســرزمین تــزار آمده بودند. 
به گفته ســرگی اکســاندروف مدیر مرکز نمایشگاه 
روسیه، این دوره از نمایشگاه اتومکانیکا به نسبت سایر 
نمایشــگاه هایی که در این مجموعه برگزار شده بود، 

بازدیدکنندگان بیشتری داشت.
مراسم افتتاحیه با سخنرانی نمایندگان برگزارکننده 
اتومکانیکای 2۰17 آغاز شد و با معرفی شرکت های 
حاضر در نمایشــگاه ادامه پیدا کرد. برگزارکنندگان 
ضمــن اشــاره بــه افزایــش شــرکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان، گفت: این دوره از نمایشگاه اتومکانیکا 
تنها مخصوص قطعات خودروهای ســواری نیست و 

قطعات خودروهای تجاری را هم دربر می گیرد. 
در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه مدیر بخش روسیه 
شرکت مســه فرانکفورت که برگزارکننده نمایشگاه 
بود به اهمیت قطعات در ایمنی خودروها اشاره کرد 
و گفت: ارزان سازی، افزایش امکان تعمیرات قطعات 
خودرو تاثیر قابل توجهی بر باال رفتن کیفیت زندگی 
شــهری دارد. او همچنین به موضوع اشتغال زایی با 
توسعه صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: برای کاهش 
بازار سیاه در حوزه قطعات خودرو باید تولید قطعات 
اورجینال افزایش یابد. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
اتومکانیکای 2۰17 همچنین به بحث اهمیت هوای 
پاک و ارتباط آن با سیستم سوخت با کیفیت، مانند 

کاتالیست و قطعات تصفیه گر دیگر نیز اشاره شد. 

    تاریخچه اتومکانیکا
نمایشگاه اتومکانیکا کمی کم تر از نمایشگاه خودرو 
عمر دارد. معتبرترین نمایشــگاه خــودروی جهان، 
نخستین بار در زمینه صنعت خودرو در سال 18۹7 

توسط انجمن صنعت خودرو کشور آلمان، در محوطه 
نمایشگاهی شهر فرانکفورت برگزار شد. در ابتدا این 
نمایشگاه با موضوعات خودروهای سبک و سنگین و 
تمامی صنایع مرتبط با خودرو برگزار می شد، اما در 
سال 1۹71 به علت رکود اقتصادی حاکم بر اروپا، این 
انجمن برگزاری این نمایشگاه را لغو کرد. اما تعدادی 
از صاحبان تعمیرگاه ها، مراکز خدمات پس از فروش 
و برخی از سازندگان قطعات یدکی خودرو همچنان 
خواهان برگزاری نمایشــگاه بودنــد.  به همین دلیل 
شــرکت نمایشــگاه های بین المللی فرانکفورت، با 
استناد به این واقعیت که وضعیت اقتصادی موجود، 
امکان خرید خــودرو نو را از مردم گرفتــه و آن ها را 
مجبور کرده تا به سالم نگاه داشتن خودروهای خود 
 )Automechanika( فکر کنند، نمایشگاه اتومکانیکا
را بنیان نهاد. بدین ترتیب قطعه سازان و ارائه دهندگان 
خدمات پس از فروش راه خود را از سازندگان خودرو 

جدا کردند.
بنابراین نخســتین دوره این نمایشگاه با موضوعات 
قطعات یدکــی، خدمات پس از فــروش ، تجهیزات 

تعمیرگاهی و کارواش در ســال 1۹71 برگزار شد. 
Automechan� )درحال حاضر نمایشگاه اتومکانیکا 

ika( توســط شــرکت نمایشــگاه های فرانکفورت 
)Messe Frankfurt( در کشــورهای مختلف دنیا 
برگزار می شــود و مرجع اصلی صنعت تولید قطعات 

یدکی و خدمات پس از فروش خودرو است.

    برنامه های جانبی نمایشگاه »اتومکانیکا«ی 
امسال

conti�  حضور شــرکت های بزرگ و معتبری چون:
 nental، maan filter، bosch ، dayco، sogefi
و... در نمایشــگاه اتومکانیکا 2۰17 روســیه نشان 
از ســطح قابل توجه این نمایشــگاه داشــت. گرچه 
شمار قطعه سازان ایرانی در این نمایشگاه زیاد نبود، 
اما درعوض کشــورهای چیــن، کره جنوبی و ترکیه 
به صورت پرتعداد و به شــکل گروهی در پاویون های 
اختصاصی در این نمایشگاه حاضر بودند و این امکان 
را داشتند، تا مشــتریان بیشــتری را برای مذاکره 

به سمت خود ترغیب کنند. 
درکنار بازدید از غرفه  شــرکت های مختلف اما این 
دوره از نمایشگاه اتومکانیکا برنامه های جانبی چون 
کنفرانس هایی در زمینه ارتقاء سطح کیفی قطعات، 
ارتقاء ســطح خدمات پس از فروش به خودروها نیز 
داشــت؛ همچنین آمارها و ارقامی از تاثیر نمایشگاه 
در باال بــردن ضریب فروش شــرکت های حاضر در 
نمایشگاه و باال رفتن میزان ضریب اطمینان مشتریان 
و تامین کنندگان قطعات نیز به حاضران ارائه می شد.

تعدادی از شرکت های صاحب نام در این نمایشگاه نیز 
با برگزاری کارگاه هایی، برخی از تجربیات خود را در 
بحث فروش قطعات در اختیار حاضران و عالقه مندان 

در نمایشگاه قرار دادند.
در این نمایشگاه شــرکت های مختلف بنا به زمینه 
فعالیتشان ســعی داشــتند تا خدمات خود را برای 
بازدیدکنندگان در نمایشــگاه به نمایــش بگذارند. 
مثال شرکت بوش سرویس سنترهایی را که به تازگی 
راه اندازی کرده بود، در نمایشگاه اتومکانیکای مسکو 
به نمایش گذاشت. این سرویس سنتر هر خودرویی 

از هر برندی را پذیرش کرده و خدمات ارائه می کند.
برخی دیگــر از شــرکت ها نیز در حــوزه دیجیتال 
مارکتینــگ و تبلیغات آنالین بــرای فروش قطعات 
مصرفی خود برنامه ها و اپلیکیشن های طراحی شده 
خود را به بازدیدکنندگان معرفی کردند. اورند خودرو 

یکی از این شرکت ها بود.

    حضور در مسکو با هدف افزایش صادرات
در چهار روز نمایشــگاه، اورند  پیشــرو بزرگ ترین 
تولیدکننده مجموعه سیســتم سوخت رســانی در 
کشــور به عنوان یکی از معدود قطعه ســازان ایرانی 
در این نمایشگاه میزبان مشــتریان بین المللی بود. 
باک پلیمری چند الیه مطابق با اســتانداردهای روز 
دنیا، لوله هــای پلمیری تا پنج الیه، پمپ ســوخت، 
کاتالیســت، لوله های ترمــز و... ازجمله محصوالتی 
بود که می شــد در غرفه اورند پیشرو در سالن فوروم 
اتومکانیکای 2۰17 یکی از مهم ترین سالن های این 
نمایشگاه دید. این شــرکت همچنین ضمن نمایش 
محصول جدید، چون نوارهای آب بندی، تالش کرد 
تا اســتفاده های دیگر لوله های پلی آمیدی به غیر از 
کاربردش در سیستم سوخت رســانی را نیز به عنوان 

 سعیده علیپور

در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه مدیر 
بخش روسیه شرکت 
مسه فرانکفورت که 
برگزارکننده نمایشگاه 
بود به اهمیت قطعات در 
ایمنی خودروها اشاره 
کرد و گفت: ارزان سازی، 
افزایش امکان تعمیرات 
قطعات خودرو تاثیر قابل 
توجهی بر باال رفتن کیفیت 
زندگی شهری دارد
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یک نوآوری جدید به نمایش بگذارد.
بهروز کشاورز، رئیس توســعه صادرات اورند پیشرو 
ازکســانی بود که در غرفه اورند پیشرو در نمایشگاه 
اتومکانیکای 2۰17 حضور داشت. او با اشاره به اینکه 
محصوالت این شرکت عالوه بر مشتریان خودروساز، 
قابلیت عرضه در بــازار افترمارکت را نیز دارند، گفت: 
ضمن اینکه تمامی محصوالت اورند در این نمایشگاه 
معرفی شــدند، محصوالت جدید این شــرکت که 
به تازگی به بازار وارد شده مانند ریل سوخت و لوله های 
ترمز نیز در این نمایشــگاه در معرض دید عموم قرار 
گرفته اســت. کشــاورز در زمینه برنامه هــای اورند 
پیشــرو برای صادرات محصوالت این شرکت به اروپا 
گفت: قطعا صادرات از اولویت های ما است. هم اکنون 
در شــرق اروپا، ایتالیا، هند و کشــورهای همسایه و 
حتی چین مشتریانی داریم که به آن ها قطعه عرضه 
می کنیم. درواقع یکی از مهم ترین دالیل حضور ما در 

مسکو گسترش این بازارهای صادراتی است.
او با اشاره به اینکه نمایشگاه های بین المللی فرصت 
خیلی خوبی در معرفی برند قطعات خودرویی ایرانی 
است، گفت: متاسفانه نام ایران در این صنعت چندان 
خوب شناخته نشــده، این درحالی است که اکنون 
قابلیت زیادی در قطعه ســازان کشــور بــرای ورود 
به بازارهــای جهانی وجــود دارد و حضور در فضای 
نمایشگاهی بهترین فرصت برای ایجاد ارتباط و تبادل 
اطالعات و معرفی برندهای ایرانی است. کشاورز ابراز 
امیدواری کــرد: امیدواریم روزی برســد که به جای 
کشور چین قطعه ســازان ایرانی حضور گسترده ای 
در نمایشگاه هایی ازاین دســت داشته باشند و سهم 
قطعه ســازان ایرانی در بازارهای جهانــی روزبه روز 

بیشتر شود.

    نگاهی به پیشینه اورندپیشرو
 شرکت اورند پیشــرو پس از تاسیس در سال 137۶ 
، در مسیر گسترش دانش، مهارت ها و تخصص فني، 

مطابق با پیشــرفت هاي روز دنیــا و درجهت بهبود 
ایمني ، سالمت و رفاه جامعه و مشتریان نهایي خود 
گام برداشــت و با به کارگیــری توانایي هاي خود در 
تحقیقات و نــوآوري و بااســتفاده از تکنولوژي هاي 
نوین ، نســبت به تولید قطعات متنوع خودرو اقدام 
کرد.  درحال حاضر، اورند پیشــرو با دارا بودن بیش 
از هزار پرسنل و همچنین تکنولوژي تولید لوله  هاي 
پلیمري تک الیه ، ســه الیه و پنج الیه، باک پلیمري 
تک الیه و شش الیه، قطعات مختلف تزریقی، نوارهای 
آب بندی خودروها و نیز خطــوط مجهز مونتاژی در 
ســایت های مختلف تولیدی، به عنــوان بزرگ ترین 
طراح و تولیدکننده مســیر کامل نگهداري و انتقال 
سوخت خودروهای سواری در داخل کشور فعال بوده 
و در همین راستا، باتوجه به کیفیت باالی محصوالت 
تولیدی خود دارای صادرات به کشــورهاي مختلف 

آسیایي و اروپایي است. 

از ســوی دیگر این شــرکت با نگاه جــدی به حفظ 
محیط زیست، همواره طراحی و تولید محصوالت سبز 
و دوستدار محیط زیست را سرلوحه اقدامات خود قرار 
داده و در این مســیر، مطابق با آخرین پیشرفت هاي 
علمي دنیــا و منطبق بــر اســتانداردهاي ایمني و 
زیســت محیطي روز جهان، پروژه هــای نوآورانه ای 
ازجمله طراحی و تولید قطعات سیستم سوخت رسانی 
خودروهای تولیدی در کشور منطبق با استاندارد های 
یورو۴ و با قابلیت ارتقاء تا ســطح یورو۶ ، جایگزینی 
قطعات الســتیکی با قطعات قابل بازیافت و سبک تر 
پالســتیکی در سیســتم تخلیه بخارات و نوارهای 
آب بنــدی خودرو، طراحــی و تولید بــاک پلیمری 
خودروها و بســیاری موارد دیگر اقدام کرده است و 
باتوجه به نگاه ویژه به امر نوآوري و کیفیت محصوالت 
و خدمات، همیشه به عنوان یک شریک مطمئن براي 

خو درو سازان مطرح بوده است. 
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گفت وگوراز صـنـعـت

گفت وگو با رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه سازان ایران

امنیت سرمایه گذاری بزرگ  ترین 
نیاز قطعه سازان

ماه گذشته نمایشــگاه اتومکانیکا در روسیه 
برگزار شد و چهار شرکت قطعه سازی از ایران 
نیز در این نمایشگاه حضور داشتند. از نظر شما 
برگزاری این نمایشــگاه ها و همچنین حضور 
شرکت های ایرانی چه تاثیری در معرفی صنعت 
قطعه سازی ایران و صادرات محصوالت ایرانی 

و حضور در بازار رقابت جهانی خواهد داشت؟
برگــزاری نمایشــگاه در همه جــای دنیــا مبتنی 
بر دو اصل اســت. نخســتین اصل، نمایش آخرین 
دستاوردهای صاحبان صنایع و ارائه برنامه های توسعه 
محصوالتشان در آینده و دومین اصل نیز ایجاد ارتباط 

بین فعاالن اقتصادی در نمایشگاه است.
هرچقدر شــرکت های صاحب نام بیشــتری در این 
نمایشگاه ها حضور داشته باشــند، این امکان بیشتر 
برای متخصصان فراهم می  شــود تا بهتر و بیشــتر 
در جریان نوآوری ، تکنولــوژی و دانش روز دنیا قرار 
گیرند. این موضوع مخصوصا در صنعت قطعه سازی 
بسیار مهم اســت، چراکه شاهد هســتیم که هرروز 
تکنولوژی خودروها درحال تغییر است و می توان در 
این نمایشــگاه ها از آینده صنعت خودرو مطلع شد و 
براســاس آن برنامه ریزی کرد. در حال حاضر صنعت 
خودرو به سوی برقی شدن پیش می رود و قطعه سازان 
نیز برای اینکه از این تکنولوژی عقب نمانند باید در 
جریان علم روز دنیا قرار گیرند. حضور در نمایشگاه ها 
و بازدید از آن ها می تواند فرصت خوبی برای آشنایی 

نزدیک با تکنولوژی خودروهای جدید باشد.
در نمایشــگاه اتومکانیا روســیه نیز قطعه ســازان 
کشــورهای مختلفی حضور دارنــد و فرصتی برای 
قطعه سازان داخلی اســت تا با صنعت این کشورها 
ارتباط برقرار کنند و با شناخت متقابل فرصتی برای 
آشنایی آن کشورها با قابلیت های قطعه سازی در ایران 
نیز فراهم کنند. به نظر بنده حضور در این نمایشگاه ها 
می تواند تاثیر مثبتی در صنعت قطعه ســازی کشور 

داشته و زمینه ساز حضور در بازارهای رقابتی باشد و 
حتی ممکن است منجر به بستن قراردادهایی نیز در 

این نمایشگاه  شود.
رشــد صنعت خودرو و در کنــار آن صنعت 
قطعه ســازی خودرو تا چه میزان می تواند در 
اقتصاد کشور موثر باشــد و به توسعه ایران 

بینجامد؟
خودروسازی یک صنعت استراتژیک است که اغلب 
کشورهای صنعتی و توســعه یافته دنیا برمبنای آن 
توانسته اند اقتصاد خود را رشــد دهند. ازجمله این 
کشورها کره جنوبی است. این کشور حدود 1۹ سال 
پیش به صورت جدی در صنعت خودرو فعال شــد و 
حال شاهدیم محصوالت خودرویی آن به همه جای 
دنیا صادر می شود. کشور چین نیز با سیاست مشابهی 
صنعت خودروی خود را رشد داد. رشد صنعت خودرو 
موجب باال رفتن نقدینگــی و باال ر فتن نقدینگی نیز 
افزایش رفاه و درنتیجه کاهش مفاســد اجتماعی را 

دربر دارد. 
 قطعه سازان تا چه میزان در این توسعه یافتگی 

نقش دارند؟
8۰ واحد صنعتی  صنعت خودروسازی بیش از 7۰ـ 
را در کنار خود به گــردش می اندازد، بخش عمده ای 
از این واحدهای صنعتی شــرکت های خودروسازی 
هستند. این بخش به قدری برای خودروسازان اهمیت 
دارد که اغلب خودروســازان بزرگ دنیــا با ایجاد و 
حمایت از قطعه سازان توانمند، کسب و کار خود را در 
دنیا توسعه داده اند. در حال حاضر خودروسازانی که 
دارای شبکه قطعه سازان قوی نباشند، موفق نخواهند 
بود، چراکه صنعت قطعه سازی برای خودروسازان یک 

صنعت استراتژیک محسوب می شود.
 وضعیت این صنعت را چطور ارزیابی می کنید؟ 
آیا وضعیت نسبت به ســال های گذشته بهتر 

شده است؟

متاسفانه در ایران چندان به صنعت قطعه سازی توجه 
نشده است، به همین دلیل هم صنعت خودروسازی 
نتوانسته در کشور آن طور که باید و شاید رشد کند؛ 
البته ما با مسائلی مانند تحریم هم مواجه بوده ایم، اما 
جدای از مسئله تحریم، سیاست های اتخاذ شده برای 
ارتقاء صنعت قطعه و خودرو چندان درخشان نبوده 
است. هرچند پیشتر این طور نبود و برنامه های خوبی 
برای رشــد صنعت خودرو اتخاذ شده بود که می شد 
آثارش را در رشد تعداد قطعه سازان دید. در دهه 7۰ 
به صورت جدی به ایجاد شبکه قطعه سازی در کشور 
توجه شد و این صنعت تا آخر دهه 8۰ نیز رشد خوبی 
داشت و از حمایت های خودروسازان برخوردار بود، 
به طوری که در نیمه دوم دهه 8۰ تعداد قطعه سازان 
کشور رشد زیادی کرد و حتی امکان و قابلیت مذاکره 
با خودروسازان و قطعه سازان تراز اول جهانی را یافت. 
اما بعد از دهه 8۰ تحریم های گسترده، صنایع کشور 
و مخصوصا صنعت خودرو را هدف قرار داد، به طوری 
که در نیمه اول دهه ۹۰ قطعه ســازان آســیب های 
جدی دیدند. خوشــبختانه در یکی دوســال اخیر 
وضعیت پیش آمده کمی ترمیم شــد، اما هنوز بهبود 

پیدا نکرده است.
 نقش قطعه سازان در قراردادهای خودرو های 
خارجی و داخلی در ایــران را چطور ارزیابی 
می کنید؟ آیا این شرکت ها جایگاه واقعی خود 

را یافته اند؟
قطعه سازان در قراردادهای خودرو های داخلی نقش 
پررنگی دارند. حتی درخصــوص خودروهایی مثل 
خانواده پــژو و رنو نیز با تمام ضربه های ســختی که 
در چند سال اخیر به بدنه قطعه ســازی کشور وارد 
شد، این صنعت توانســت با اتکا به مدیرانش، خوب 
عمل کند و باالی 8۰ درصد قطعــات این خودرو ها 
را باتوجه به اســتانداردهای تعیین شــده از ســوی 

بیش از ســه میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمســتقیم در صنعت خودروسازی و سایر صنایع 
وابسته مشغول به کار هســتند که از این میزان، حدود 700 هزار نفر، به طور مستقیم در صنعت 
خودرو و قطعه سازی و حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز در سایر صنایع وابسته اشتغال دارند، این 
در حالی ست که فعاالن صنعت قطعه سازی در کشور معتقدند در صورت فراهم شدن فرصت های 
سرمایه گذاری برای خودروسازان خارجی، برقراری ارتباط موثر با آن ها و اتخاذ سیاست های درست 
می توان این ظرفیت را تا چند برابر بیشتر کرد. در این باره با رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه سازان 

کشور گفت و گویی انجام داده ایم.
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خودروســازان ســاخته و تحویل دهد. سال گذشته 
1۴۰۰ خودرو به اتکای همین قطعه ســازان کشــور 
تولید شد و امســال 15۰۰ خودرو تولید خواهد شد. 
درمورد قراردادهــای جدیدی که با خودروســازان 
خارجی مثل پژو، رنو و همچنین فولکس واگن بعداز 
برجام بسته شده اســت، نیز قطعه سازان ایرانی آغاز 
به همکاری با این شــرکت ها کرده اند، اما باتوجه به 
پیچیدگی های تکنولوژی جدید، تنها تعداد معدودی 
از ۶۰۰ قطعه ساز توانستند به این موضوع ورود کنند 
که امیدواریم این قابلیت در سال های آینده افزایش 

پیدا کند. 
 حمایت های دولتی در بهبود صنعت قطعه سازی 

چه نقشی می تواند داشته باشد؟
دولت می تواند با رفع موانعی ازســوی بانک ها، بازار 
سرمایه، گمرک و بیمه در جان بخشی به قطعه سازان 
نقش داشته باشد. ازسوی دیگر خودروسازان داخلی 
نیز با پرداخت بدهی خود به قطعه ســازان می توانند 
جانی دوباره به این صنعت بدهند تا به زودی شــاهد 

بالندگی صنعت خودروی داخلی باشیم.
 جایگاه ایــران در صنعت قطعه ســازی دنیا 
کجاســت؟ چقدر با تکنولوژی روز دنیا در این 

زمینه فاصله داریم؟
برای پاسخ به این سوال شــاید بهتر باشد به ارزیابی 
همین کشور همســایه ایران، یعنی ترکیه بپردازم. 
این کشور در 2۰ سال اخیر شرایطی را فراهم کرد تا 
بستر مشارکت خودروسازان خارجی و سرمایه گذاری 
خودروسازان معتبری از آمریکا، ژاپن، کره و اروپا را 
فراهم کند. تولید این خودروها در داخل خاک ترکیه 
به نحوی بود که قطعات آن خودرو ها در خاک ترکیه 
تولید و از این کشــور صادر می شــد. به همین دلیل 

درحال حاضر شاهد هســتیم که شبکه قطعه سازی 
قوی در ترکیه به وجود آمده اســت به گونه ای که در 
سال گذشته باکمک همین قطعه سازان ترک، چیزی 
حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو تولید شد که 
بخش عمده آن به ارزش 2۴.۰۶ میلیارد یورو از این 

کشور صادر شد.
چنین سودآوری نتیجه بســتری بود که دولت این 
کشور برای صنعت قطعه ســازی فراهم کرد. کشور 
چین نیز این کار را کرد. 1۹ ســال پیــش با فراهم 
آوردن شرایط و اتخاذ سیاست هایی و همچنین تقبل 
3۰ درصد از هزینه های تولید صنعت خودروســازی 
و قطعه ســازی خود را به شــکل قابل توجهی رشد 
داد. امــا متاســفانه در ایران به دلیل دشــمنانی که 
توســعه یافتگی ایــران را نمی خواهنــد و همچنین 
مخاطرات سرمایه گذاری، در سال هایی که کشورهای 
همسایه ما به سرعت رشــد کردند ما از این امکانات 
محروم بودیــم و به همین دلیل نتوانســتیم ضمن 
تامین قطعات خودرو برای خودروســازان داخلی در 
حوزه خارجی نیز فعالیت داشته باشیم. گرچه دولت 
در افق توســعه 1۴۰۴ مشــخص کرده که تولیدات 
داخلی خودرو باید به سه میلیون  خودرو )2 میلیون 
برای مصرف داخلی و یک میلیون بــرای صادرات( 
و همچنین برای قطعه ســازان نیــز تعریف کرده که 
باید بین۶ تا 7 میلیارد دالر صادرات داشــته باشند، 
اما فضای این اتفاق فراهم نیست. گرچه شرکت های 
داخلی خودروسازی سعی می کنند به سختی خود را 

وارد این بازار رقابت جهانی کنند.
 انتظار شــما از دولت مردان برای ایجاد فضای 

سرمایه گذاری در کشور چیست؟
صادرات خودرویی شــرایط خاصی نیــاز دارد که هم 
مسئوالن نظام باید در این زمینه همکاری الزم را داشته 
باشند و هم خود قطعه سازان باید خود را برای ورود به 
بازارهای رقابتی که بسیار استراتژیک و مهم است آماده 
کنند و هم دولت با ایجاد فضای امنیت سرمایه گذاری 

سبب حضور خودروسازان مهم دنیا  شود. 

قطعه سازان در 
قراردادهای خودرو های 
داخلی نقش پررنگی 
دارند. حتی درخصوص 
خودروهایی مثل خانواده 
پژو و رنو نیز با تمام 
ضربه های سختی که در 
چند سال اخیر به بدنه 
قطعه سازی کشور وارد 
شد، این صنعت توانست 
با اتکا به مدیرانش، 
خوب عمل کند و باالی 
8۰ درصد قطعات این 
خودرو ها را باتوجه به 
استانداردهای تعیین شده 
از سوی خودروسازان 
ساخته و تحویل دهد
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برون مرزی

در بخــش برون مــرزی می توانیــد گزارش هایــی از جدیدترین 
مســابقات مهم خودرویی دنیا بخوانید؛ همچنین در هر شــماره 
درمورد خــودروی چنــد ســلبریتی گزارش های ویــژه به همراه 
تصاویرشان خواهید خواند. صفحه اخبار خودروهای خارجی نیز 

قسمت دیگر پرونده برون مرزی راز صنعت است.



راز صـنـعـت
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مسابقه

مهیج ترین مسابقات اتومبیل رانی چگونه شکل گرفت

یکه تازی ایتالیا و آلمان
زمانی که فرانسوی ها 
در ســال 1۹۰۶ اولین 
گرندپــری )جایــزه 
بزرگ( را برگزار کردند، 
فکرش را نمی کردند که  
چند دهه بعد به مســابقه بزرگ و پرهیجانی در جهان 
تبدیل شود. اولین مسابقه 32 خودرو را دربرمی گرفت 
که در مسیری به مسافت 1۰۴ کیلومتر در نزدیکی لمان 
برگزار شد و دو روز به طول انجامید. خودروی برنده یک 
رنو تحت هدایت فرانس سیز مجارستانی بود که سرعت 
متوسطی برابر 1۰۰ کیلومتر در ســاعت داشت. از آن 
شروع ساده، »فرمول یک« متولد شد و با گذر زمان در این 
سال ها به یکی از پرطرفدارترین ورزش های دنیا تبدیل 
شده است. این ورزش میلیون ها طرفدار و تعداد بسیار 
زیادی از اسپانسرها را به خود جذب کرده است. فرمول 
یک به کالسی از خودروها گفته می شود که تک نفره و به 
اصطالح »چرخ باز« هستند. »چرخ باز« به خودروهایی 
گفته می شود که تایرهای خودرو از بدنه جدا و خارج از 
آن هستند، برخالف خودروهای معمولی که تایرها زیر 
سپر قرار گرفته اند. فرمول یک گل سرسبد رقابت های 
اتومبیل رانی اســت و معرفی کننده بهترین راننده ها و 

پیشرفته ترین ماشین ها و تکنولوژی هاست. قهرمان شدن 
در رقابت های فرمول یک، یعنی شما بهتریِن بهترین ها 
در بین رانندگان دنیا هستید. اما رسیدن به این قهرمانی 
و رانندگی در این رقابت به ســادگی به دست نمی آید. 
راننده های امروزی قبل از رانندگی در بهترین مسابقه 
اتومبیل رانی برای سالیان به رقابت می پردازند و کسب 
تجربه می کنند. مقصود از لفظ »فرمول« مجموعه ای 
از مقررات و قوانین است که تمامی شرکت کنندگان و 
خودروها باید از آن متابعت کنند. فصل قهرمانی فرمول 
یک جهــان از مجموعه ای از مســابقات، که به جایزه 
بزرگ مشهور است تشکیل شده، که معموالً در فهرست 
پیست های فرمول یک، و در موارد معدودی در جاده های 
بسته شهری برگزار می شود. نتایج تمامی مسابقات جمع 
بسته می شود تا دو فهرست قهرمانان فرمول یک جهان 
در هر سال، یکی در بخش فهرست رانندگان قهرمان 
فرمول یک جهان و دیگری در بخش فهرست سازندگان 
قهرمان فرمول یک جهان مشخص شود. این مسابقات 
یک رویداد مهم تلویزیونی است که میلیون ها نفر از بیش 
از 2۰۰ کشور جهان آن را به صورت زنده تماشا می کنند. 
خودروها با ســرعتی تا 35۰ کیلومتر در ساعت با هم 

مسابقه می دهند.

    مسابقات مدرن تر 
مســابقات قهرمانی جهان موتورســواری در ســال 
1۹۴۹ به وجود آمد. در سال 1۹5۰ »فیا« )فدراسیون 
بین المللی اتومبیل رانی( اولین بار مســابقات رسمی 
قهرمانی جهان را با قوانینی مشابه فرمول یک امروزی 
برگزار کرد. این مسابقات در شــش گرندپری اروپایی 
به عالوه ایندیاناپولیــس 5۰۰ برگزار می شــد. در آن 
ســال ها کارخانه های ایتالیایی مانند آلفارومئو، فراری 
و مازراتی حضور تاثیرگذاری در مســابقات داشتند و 
همیشه رقابتی ترین ماشین ها بودند. تیم های فرانسوی 
مثل تالبوت یا انگلیسی مثل بریتیش ریسینگ موتورز 
هم در این مسابقات حضور داشــتند اما شانس زیادی 
برای کســب پیروزی نمی دیدند. تیم های ایتالیایی و 
آلمانی معموال 2 یا 3 راننده بومی و یک راننده غیربومی 
داشتند. به عنوان مثال آلفارومئو در سال 1۹5۰ سه راننده 
ایتالیایی با نام های: جوزپه فارینا، لوئیجی فاجولی و پیرو 
تاروفی داشت و دیگر راننده اش خوان مانوئل فانجوی 
آرژانتینی بود. آلفا در آن سال ها درخشش بسیار زیادی 
داشت و راننده هایش تقریبا همه رقابت ها را با پیروزی 
پشت سر می گذاشتند. البته یکی از رقابت هایی که جزو 
مســابقات بود اما اهمیت زیادی برای تیم های اروپایی 
نداشت ایندی 5۰۰ بود. قوانین این رقابت با رقابت های 

 آرش فرحزاد
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اروپایی فرق داشت و کم تر، تیم های اروپایی به این رقابت 
می آمدند. به طور کلی، ایندی 5۰۰ اهمیت زیادی برای 
فرمول یک نداشت و در دهه ۶۰ هم از این رقابت ها کنار 
رفت. نینو فارینا اولین قهرمان مسابقات قهرمانی جهان 
بود و سال بعد هم خوان مانوئل فانجو بازهم با آلفارومئو 
قهرمان این مسابقات شد. تیم آلفا با ماشین آلفتای 15۹ 
در مسابقات سال 1۹51 شرکت کرد که موتورهای بسیار 
قدرتمندی داشتند. موتور این خودرو حدود ۴2۰ اسب 
بخار قدرت داشت. البته بهای این قدرت هدف رفت باالی 
سوخت بود. این خودرو 125 تا 175 لیتر بنزین را در هر 
1۰۰ کیلومتر استفاده می کرد. انزو فراری -که قبل از 
جنگ جهانی دوم در آلفتا رانده بود- و طراح موتورش 
اورلیو المپردی اولین افرادی بودند که متوجه شــدند 
این موتورهای 1٫5 لیتری سوپرشارژ شده یک بن بست 
هستند. هرقدر قدرت موتور باال برود به معنای مصرف 
سوخت بیشتر است که سوخت بیشتر هم وزن خودرو 
را افزایش می دهد هم باعث پیت استاپ های متعددتر 
و طوالنی تری خواهد شــد. در آخرین رقابت های سال 
1۹5۰ بود که فراری موتورهای 1٫5 لیتری سوپرشارژ 
شده اش را کنار گذاشت و از موتورهای V12 چهارونیم 
لیتری تنفس طبیعی استفاده کرد. مصرف سوخت این 

موتورها چیزی حدود 35 لیتر بر 1۰۰ کیلومتر بود.

    قدرت نمایی فراری و مرسدس
فراری تبدیل به رقیب خطرناکی برای آلفارومئو شــد. 
آلفارومئو که شــرکتی دولتی بود بعد از تصمیم دولت 
ایتالیا برای قطع کردن بودجه این تیم از رقابت ها کنار 
کشــید. در دو دوره قبلی هم آلفارومئو با بودجه بسیار 
کمی در رقابت ها شرکت می کرد و بیشتر سعی داشت 
تا از تکنولوژی های قبل جنگ اســتفاده کند. با خارج 
شدن آلفا از رقابت ها فراری تقریبا بی رقیب شد. آلبرتو 
آسکاری دو قهرمانی در ســال های 52 و 53 به فراری 
هدیه کرد. فراری حتی در رقابت های غیرقهرمانی هم 
بســیار خوب عمل می کرد. در سال 1۹5۴ رقابت های 
فرمول یک با موتورهای 2٫5 لیتری اتمسفریک برگزار 
شد. این تغییرات به خوبی توانست رقبای جدیدی را به 
فرمول یک بیاورد. النسیا و مرسدس بنز به رقابت ها آمدند 
و بهترین رانندگان را نیز به خدمت گرفتند. آسکاری به 
النسیا رفت و فانجو به مرسدس. مرسدس با درخشش 
فانجو تا سال 1۹55 موفقیت های زیادی را در فرمول یک 
به دست آورد و قدرت اول سرزمین سرعت شد اما آن ها 
در سال 55 به همان ســرعت که به وجود آمده بودند از 
بین هم رفتند. مرسدس ها تکنولوژی برتر خود را به دنیا 
ثابت کردند اما تصادف یکی از ماشین هایشان در سری 

رقابت های لمانز که باعث کشته شدن 83 نفر شد یکی 
از دالیل اصلی خروج آن ها از فرمول یک بود. این شرکت 
تا ۴۰ ســال بعد به فرمول یک بازنگشت. در گرندپری 
موناکو آسکاری تصادفی بدی کرد و از ماشین پرت شد و 
به درون آب افتاد. او را زنده از آب بیرون کشیدند و به نظر 
می رسید که مشکلی ندارد. او چهار روز بعد در حین تست 
یک اسپورتکار در مونزا جان خود را از دست داد. به نظر 
می رسد دلیل این مرگ ناگهانی صدمه ای داخلی بود که 
در بدن آسکاری بعد از تصادف در موناکو به وجود آمده 
و البته کسی آن را تشــخیص نداده بود. النسیا هم بعد 
از مرگ آســکاری از فرمول یک کنار رفت و ماشین ها، 
تکنولوژی و موتورهایشــان را به فراری دادند. در سال 
1۹5۶ فانجو به فراری آمد. فراری ای که درواقع داشت از 
تکنولوژی النسیا استفاده می کرد. فانجو تواسنت برای بار 
چهارم قهرمان جهان شود. او سال 1۹57 هم با مازراتی 
برای بار پنجم قهرمان فرمول یک دنیا شــد و رکوردی 
را ثبت کرد که تا ۴۶ ســال بعد پابرجا ماند. فراری سال 
بعد از موتور V۶ دینو استفاده کرد. در سال 1۹58 هم 
مایک هاوثورن تبدیل به اولین قهرمان بریتانیایی تاریخ 
فرمول یک شد. البته او کمی بعد از قهرمانیش جان خود 
را از دســت داد. قهرمانی هاوثورن درواقع دروازه ورود 

بریتانیایی ها به فرمول یک بود.
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یکی از عالقه مندی های افراد مشهور خودروهای لوکس یا سوپر اسپرتی است که قیمت هایی بسیار باالتر از خودروهای معمولی دارند. معموالً خودروهایی 
با تولید محدود از سوی کمپانی های معروف دنیا و با سفارش خریداران و با آپشــن های متعدد و ویژه دلخواه آن ها تولید می شوند. اکثر این خودروها 
دارای موتورهایی قوی با کابینی لوکس و تجمالتی هستند که دارای شتاب باال بوده و تنها درمدت چند ثانیه توانایی رسیدن به سرعت های باالتر از صد 
کیلومتر بر ساعت را دارند. این خودروها که با عناوینی مثل سوپرلوکس یا ابرخودرو)Super Cars(  شناخته می شوند، از سوی کارخانجات معدودی در 

جهان تولید می گردند. در ادامه به مشخصات خودروهای لوکس تعدادی  از چهره های سرشناس ورزش و هنر جهان می پردازیم.

بهترین های کلکسیون سلبریتی ها

»هیدی کلوم« )Heidi Klum( تهیه کننــده تلویزیونی، 
هنرپیشه، طراح مد و تاجر ۴2 ساله آمریکایی- آلمانی است 
که چندی پیش به مناسبت جشــن تولدش، یک خودروی 
 Bentley Continental بنتلی کنتیننتال جی.تی اسپید
GT Speed  از همسر خود »سیل« خواننده بریتانیایی هدیه 
گرفت. این »بنتلی« سفارشی توسط یک موتور قدرتمند 12 
سیلندر ۶.۰ لیتری توین توربو مجهز گردیده است که قادر 
است قدرتی معادل ۶25 اسب بخار و گشتاوری برابر با 8۰۰ 
نیوتن متر ایجاد کند. قدرت این موتور W12 توســط یک 
گیربکس 8 سرعته اتوماتیک ZF به چهارچرخ خودرو منتقل 
می شود که امکان دستیابی به شتاب صفر تا صد ۴.2 ثانیه و 
حداکثر سرعت 33۰ کیلومتر در ساعت را برای خودرو فراهم 
نموده است. سیســتم ترمز ABS خودرو با سیستم کمکی 

هیدرولیکی و دیســک هایی از جنس »کربید سیلیسیوم« 
مجهز شده و رینگ های 21 اینچی سفارشی خودرو از برند 
Elegant تعبیه شده اند. بدنه خودرو از جنس آلیاژ آلومینیوم 
ساخته شده  و دکور داخلی کابین، ترکیبی از چرم با تزئین 

الماس، چوب مرغوب و فلزات گران قیمت است. 

»پاریس هیلتون«)Paris Hilton(  خواننده و هنرپیشــه 
آمریکایی، وارث هتل های لوکــس بین المللی و زنجیرهای 
Hilton در سراسر جهان است و به همین دلیل کلکسیونی 
از خودروهای گران قیمــت دارد. گران ترین خودروی او یک 
رولز رویس گوســت Roll�Royce Ghost است  که 2۹۰ 

هزار دالر قیمت دارد. این خودروی لوکس دست ســاز است 
و دارای رینگ های 21 اینچی، سیســتم صوتی و تصویری 
پیشــرفته با نمایشگرهای لمسی، سیســتم ناوبری صوتی، 
یخچال، میزهای تاشــوی سفارشی، سیســتم کروزکنترل 
هوشمند، سیستم ترمز خودکار راداری، تریم از جنس چرم، 
آلومینیوم، کروم، چوب بلوط و گردو با ساعتی گران قیمت در 
وسط کنسول است. این خودرو با حجم موتور ۶.۶ لیتری و 
12 سیلندر امکان تولید قدرت ۶2۴ اسب بخاری را دارد که 
توسط گیربکس 8 سرعته اتوماتیک با تکنولوژی انتقال قدرت 
به کمک ماهواره )SAT( به چهارچرخ خودرو منتقل می گردد. 
این خودرو با شتاب صفر تا صد ۴.۶ ثانیه توانایی رسیدن به 
حداکثر سرعت 25۰ کیلومتر در ساعت را دارد که به صورت 

الکترونیکی محدود شده است.

215.000

هیدی کلوم
)هنرپیشه و طراح مد(

پاریس هیلتون
)هنرپیشه، خواننده(

بنتلی کنتیننتال
جی.تی اسپید 

290.000

 رولز رویس 
گوست

»دیوید بکام«  فوتبالیست مشهور انگلیسی که در سال های 
آخر فوتبال خود در لیگ آمریــکا حضور دارد  یک خودروی 
رولز رویس فانتوم مدل  Drophead  سفارشی را به قیمت 
۴۰7.۰۰۰ دالر از کمپانــی سرشــناس بریتانیایــی »رولز 
رویس« خریداری نموده اســت. این خــودرو که به صورت 
سفارشــی، مخصوص خانواده »بکام« ســاخته شده است، 
دارای رینگ های 2۴ اینچ ماشینکاری شــده Savini، رنگ 
مشــکی سفارشــی و تودوزی از جنس چوب، فلــز و چرم 
کروکودیل است که روی پشتی صندلی ها شماره 23 لباس 
فوتبال »بکام« گلدوزی شــده اســت. تمامی قطعات این 
خودرو به صورت دست ساز مونتاژ شــده و حتی خط کناره 
بدنه این خودرو توســط دست یک اســتادکار کشیده شده 
اســت. این خودرو توسط یک موتور 12 ســیلندر به حجم 

۶.75 لیتر مجهز شــده اســت که قدرتی برابر با ۴53 اسب 
بخار و گشتاوری معادل 72۰ نیوتن متر ایجاد می کند. این 
غول دو تنی قادر است تنها در مدت 5.7 ثانیه به سرعت 1۰۰ 
کیلومتر در ساعت برسد که البته حداکثر سرعت آن به صورت 

الکترونیکی در 25۰ کیلومتر در ساعت محدود شده است.

407.000

دیوید بكام
)فوتبالیست(

 رولز رویس
فانتوم  دراپ هد
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»نیکالس کیج« )Nicolas Cage( از مشهورترین هنرپیشه های 
هالیوودی اســت که عالقه زیادی به خودروهای سوپراسپرت 
دارد و به همین دلیل، یکی از خاص ترین سوپراســپرت های 

دنیا را خریداری نموده اســت. او مالک یــک خودروی فراری 
انزو Ferrari Enzo قرمز اســت که تنها به تعداد محدود 3۹۹ 
دستگاه تولید شده. این خودرو به موتور V12 به حجم ۶.۰ لیتر 
و گیربکس مسابقه ای »فرمول یک« با سیستم تعویض دنده 
الکتروهیدرولیکی مجهز شده که قدرت ۶۶۰ اسب بخاری موتور 
را به چرخ ها منتقل می کند. این خودرو دارای بدنه ای از جنس 
فیبرکربن و کامپوزیت، درب های جانبی پروانه ای، ترمزهای 
Brembo با دیسک های ســرامیکی و رینگ های 1۹ اینچی 
آلیاژی سبک است. شتاب صفر تا صد این خودرو 3.5 ثانیه و 

حداکثر سرعت آن 35۰ کیلومتر در ساعت است.

670.000

 فراری
انزو

نیكالس کیج
)هنرپیشه(

»استیون تایلر« )Steven Tyler( آهنگساز و خواننده ۶7 
ساله آمریکایی ســبک »راک« مالک یک دستگاه خودروی 
Hen�  خاص سوپراسپرت به نام هنسی ونوم جی تی اسپایدر

nessey Venom GT Spyder که چندی پیش در رقابت 
با »بوگاتی ویرون« برای کسب ســریع ترین خودروی دنیا 
معروف شده است. این خودرو با شتاب صفر تا صد 2.8 ثانیه و 
حداکثر سرعت ۴3۴ کیلومتر در ساعت به عنوان تندروترین 
خودروی سواری جهان شناخته شده است و نام آن به علت 
ثبت زمان 13.۶3 ثانیه برای رسیدن به سرعت 3۰۰ کیلومتر 
در ساعت در کتاب رکوردهای »گینس« ثبت گردیده است. 
 Exige این سوپراسپرت که روی شاســی خودروی لوتوس
طراحی شده است، دارای موتوری V8 به حجم 7.۰ لیتر است 

که قدرت خارق العاده 12۴۴ اسب بخار و گشتاور استثنایی 
15۶۶ نیوتون متــر را ایجاد می کند. قدرت موتور توســط 
گیربکس دستی شش سرعته Riacardo به چرخ های عقب 

منتقل می شود.

1.100.000

استیون تایلر
 هنسی ونوم )خواننده(

جی تی اسپایدر

»کاول« هم به عنوان یک مجــری موفق یک بوگاتی ویرون 
دارد که مدلش از بوگاتی »بردمن« پایین تر است. بوگاتی او 1 
میلیون و 7۰۰ هزار دالر قیمت دارد. او یک رولز رویس فانتوم 
و یک فراری هم دارد. بوگاتی ویرون  با سرعت ۴18کیلومتر 
در ســاعت بعد از خودروی هنسی ونوم جی تی سریع ترین 

خودروی جهان است. این خودرو به عنوان خودروی منتخب 
دهه گذشته برنامه مشهور تخت گاز برگزیده شد. این خودرو 
با توان حد اکثر 1۰۰1اســب بخار و حد اکثر با سر عت ۴31 
کیلومتر بر ساعت اســت. تمام قطعات آن به صورت دستی 
ساخته و سرهم بندی شــده و کمی بیش از ۴۰7 عدد از این 
خودرو تاکنون ساخته شده است که تعداد محدودی از آن ها 
در ایران هم وجود دارند. این خودرو 1۶ سیلندر در سیکل 
ترکیبی ۲۳٫۱ لیتر بنزین به ازای هر 1۰۰ کیلومتر مصرف 
می کند و مصرف آن در شهر به ۳۷٫۲ لیتر می رسد و در جاده 
۱۴٫۹ لیتر در هر 1۰۰ کیلومتر بنزیــن دود می کند. برای 
محافظت از تایرها ســرعت آن به ۴18کیلومتر در ســاعت 

محدود شده  است.

 سیمون کاول 
)مجری تلویزیونی(

700.000

بوگاتی
ویرون
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فراری پورتوفینــو، خودرویی که قرار 
است بیشتر از کالیفرنیا مخصوص مارانلو 
باشد. هیچ کس فراری را به خاطر ارائه 
یک کانورتیبل کندتر از دیگران سرزنش 
نمی کند، به هرحال این پرفروش ترین 
خودروی کمپانی در تاریخ 7۰ ساله اش 
بوده است. البته این یک واقعیت است 
که کالیفرنیا و کالیفرنیا T  هیچ وقت یک 
فراری کامل نبوده است. اما پورتوفینو، 
جانشین کالیفرنیا، فرق دارد، سریع تر 
است و DNA یک فراری واقعی را دارد. 
این یــک کانورتیبل آمــاده برای طی 
پیست نوربرگرینگ اســت، و دلیلش، 
تســت شــدن آن طی کیلومترها در 
پیست مارانلو است. همچنین، در خانه 
طراحــی “Centro Stile” طراحی 
شده تا جسورتر و فراری تر به نظر برسد. 
نشــانه اش هم چراغ های جلو و عقب 
تهاجمی تر آن. نســل جدید مرسدس 
 soft-top قرار اســت از ســقف SL

استفاده کند. اما از نظر فراری مشتریان 
خودروهای کانورتیبــل آن ها ترجیح 
می دهند سقف hard-top را باالی سر 
خود ببینند، عالوه بر این، این نوع سقف 
مکانیزم کارآمدتر و ســبک تری دارد. 
به صورت عادی، خودروهای کانورتیبل 
ازلحاظ آیرودینامیکی یک پله پایین تر 
از خودروهای کوپــه قرار می گیرند، اما 
فراری تالش زیادی برای پنهان کردن 
این ضعف به خــرج داده. ورودی های 
هوا حتی در کنــار چراغ های جلو هم 
مشاهده می شوند و هوای دریافتی آن ها 
از دریچه پشت چرخ ها خارج می شود 
که درگ را کاهــش می دهد. واقعاً باید 
فالویو مونزونی را به عنوان اســتاد علم 
آیرودینامیک در فراری تحسین کرد. 
شاســی تمام آلومینیومی جدید نقش 
زیادی در کاهش وزن این مدل داشته 
تا موتور 3.۹ لیتری V8 تویین توربوی 
نام آشــنای فراری کار خــود را به نحو 

احســن انجام دهد. موتوری که در این 
پورتوفینو قادر به تولید 5۹۰ اسب بخار 
قدرت و 75۰ نیوتن متر گشتاور است. 
گشتاور در بین دورهای 3هزار تا 525۰ 
rpm به صورت کامل در اختیار راننده 
اســت تا بهترین کشــش ممکن را در 
دورهای میانی در اختیار داشته باشیم. 
از دیگر تغییرات می توان به سیســتم 
اگزوز جدید اشاره کرد که صدای بهتری 
دارد. دیفرانسیل الکتریکی هم در فراری 
پورتوفینو موجود است تا چسبندگی و 
باالنس به حداکثر برســد. فرمان تمام 
الکتریکی هم از دیگر امکانات پورتوفینو 
است و خالصه می توان گفت هر چیزی 
که در Superfast 812 یافت می شد، 
اینجا هم وجود دارد.کانورتیبل جدید 
فــراری در نمایشــگاه فرانکفورت در 
هفته های آتی معرفی خواهد شــد، اما 
می دانیم چیزی که به دنبالش می گردیم 

خاص و ارزشمند خواهد بود.

فراری پورتوفینو، 
جانشین کالیفرنیا 
و یک فراری 
واقعی

درحالی که همه منتظــر رونمایی از 
سری 8 ب ام و و مدل M8 این سری 
هستند، خودروســاز باواریایی سخت 
مشــغول آماده کردن مدل دیگری از 
ســری 8 موســوم به M8 کانورتیبل 
اســت. نمونه اولیــه از این مــدل با 
ســقف جمع شــونده در نزدیکی های 
نوربرگرینگ که از چرخ ها و ترمزهای 
بزرگ و خروجی چهارگانه اگزوز بهره 
می برد، مشاهده شــده است. از نمای 
رو به رو M8 کانورتیبل بســیار شبیه 
به مدل کوپه خود کــه آن هم درحال 

گذراندن تست های مختلف می باشد، 
است و از ورودی های هوای بزرگ در 
قســمت جلو برخوردار است. اینکه ب 
ام و دقیقاً از چه موتوری برای این مدل 
اســتفاده خواهد کرد مشخص نیست 
اما به احتمال زیاد از یکی از موتورهای 
۴.۴ لیتــری V8 توییــن توربوی این 
شرکت بهره خواهد برد. مدل 2۰18 
ب ام و 5M که به تازگی از آن رونمایی 
شد به نسخه به روز شــده این موتور با 
قدرت ۶۰۰ اسب بخار و گشتاور 75۰ 
نیوتن متر مجهز شده است که به نظر 

برای مدل M8 کافی هم می باشد اما 
به عقیده برخی شــاید قدرت موتور تا 
۶5۰ اسب بخار نیز افزایش پیدا کند. 
البته ایــن امکان هم وجــود دارد که 
ب ام و از موتــور ۶.۶ لیتری V12 در 
M8 استفاده کند. اطالعات کمی در 
مورد مدل M8 در اختیار است اما اگر 
شباهت های زیادی به کانسپت سری 8 
داشته باشد بسیار باشکوه خواهد بود.  
تولید سری 8 از ســال 2۰18 شروع 
می شود که شامل مدل های M8 کوپه 

و کانورتیبل نیز خواهد بود.

 M8 ب ام و
کانورتیبل و 
تست های خیابانی
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SUV  دســتپخت جدید مرســدس، 
 ،AMG ســاخت V8 پیشــران های
قدرتی معادل 5۰3 اســب بخار، صفر 
تا صد در 3.8 ثانیه و حداکثر ســرعت 
28۰ کیلومتر بر ساعت. به مرسدس بنز 
S ۶3 AMG GLC خــوش آمدیــد. 
البته مدتــی از معرفــی آن می گذرد، 
اما به تازگی اطالعات جدیــدی از آن 
 GLC به دســت آورده ایم. مرسدس بنز
۶3 عــادی قیمتــش از ۶8.۹2۰ پوند 
آغاز می شود. بدون پسوند S، قدرتش 
تنها ۴۶۹ اسب بخار استv و صفرتاصد 
را در ۴.۰ ثانیه طــی می کند. اما اضافه 
شدن پســوند S به این خودرو موجب 
رســیدن قیمت پایه به 75.۶7۰ پوند 
می شود، به این نکته هم توجه کنید که 

به راحتی می تواند پورشه ماکان توربو با 
پکیج “Performance” را نیز پشت 
ســر بگذارد. البته اگر خواهان ظاهری 
متفاوت تر باشید، نســخه کوپه بدون 
پســوند S حداقــل 71.۴1۰ پوند و با 
پسوند S حداقل 78.1۶۰ پوند برایتان 
آب می خورد. در هنــگام پرداخت این 
پول می توانید به این موضوع فکر کنید 
که آیا ارزشــش را دارد؟ وقتی به موتور 
V8 بای توربوی دست ساز و گیربکس 
نه سرعته ساخت AMG که قدرت را 
به هر چهار چــرخ منتقل می کند فکر 
کنید، یا به ترمزهای بزرگ، سیســتم 
تعلیق اسپرت AMG، قفل دیفرانسیل 
عقب، صندلی های اســپرت با چرم ناپا 
و رینگ هــای 1۹ اینچــی2۰ اینچی 

در نســخهS، می فهمید که این معامله 
ارزشــمندی اســت.اگر توان پرداخت 
هزینه بیشــتری را دارید، مرسدس به 
شما پکیج “Edition 1” را هم پیشنهاد 
می کند که قیمــت را در S ۶3 GLC تا 
۹۰.82۴ پونــد و در S ۶3 GLC کوپه 
تا ۹3.21۹ پوند باال می برد. این پکیج 
به شــما امکاناتی مانند رنگ طوســی 
مخصوص، ترمز های سرامیکی، سیستم 
اگزوز AMG، رینگ های 21 اینچی، 
سیستم پخش صوت قدرتمند برمستر و 
 AMG متعلق به ”night pack“ پکیج
را ارائه می کند.در آخر همچین هزینه 
هایی برای SUV ســاخت AMG که 
برای رقابت با آلفارومئو استلویو کاماًل 

آماده است، منطقی به نظر می رسد.

جیپ، پیش فروش گرندچروکی ترک 
هاوک را در 1۰ آگوســت آغــاز کرد. 
خودرویی که پرقدرت ترین SUV دنیا 
است. جیپ در این SUV از موتور دوج 
چلنجر هلکت استفاده کرده، موتوری 
V8 که از سوپرشــارژر بهره می برد و 
7۰7 اسب بخار قدرت و 87۴ نیوتون 
متر گشــتاور تولید می کنــد و به این 
خودرو شــتاب ۰ تا 1۰۰ در 3.5 ثانیه 
می دهد و قادر اســت این خودرو را به 
حداکثر سرعتش یعنی 2۹۰ کیلومتر 
در ســاعت برســاند )بنتلــی بنتایگا 
حداکثر سرعتی برابر 3۰۰ کیلومتر در 
ساعت دارد و پرسرعت ترین SUV دنیا 
است.( هر خودرویی که شتاب باالیی 
دارد، باید به ســرعت هم متوقف شود. 

و جیپ برای اینکه از این موضوع خیال 
خود را راحت کند دیســک های 15.7 
اینجی را روی چرخ هــای جلوی این 
خودرو نصب کــرده. این موضوع باعث 
بهبود چشــمگیر ترمزگیــری در این 
خودرو شده است. قیمت این خودروی 
جذاب از 85.۰۰۰ دالر آغاز می شــود. 
چهارچرخش متحرک خواهد بود و از 
سیستم Selec-Track بهره می برد 
که چرخش بیش از حد چرخ های عقب 
را از بین می برد. ایــن SUV دارای 5 
حالت رانندگی خواهد بود که شامل) 
 auto.sport.track.snow.tow
(  است. آپشن های اضافه شامل سقف 
پانورامای دو قسمتی، تایرهای 3 فصل 
و… خواهد بود. جیپ این خودرو را در 

۹ رنگ عرضه می کند. حــاال باید دید 
این جیپ جدید با چه استقبالی روبه رو 
خواهد شد. SUV که شتاب ۰ تا 1۰۰ 
برابر 3.5 ثانیه دارد، شتابی که توانایی 
 ،DB11 شکست دادن آستون مارتین
 SLS مرسدس بنز ،S پورشه 718 کیمن
و… را به این SUV می دهد، خودرویی 
که دارای فضای کافی برای یک خانواده 
۴ نفری است و فقط 85.۰۰۰ هزار دالر 
قیمت دارد. SUV  که اگر 15 کیلومتر 
سقف سرعت باالتر داشــت تبدیل به 
سریع ترین SUV دنیا می شد و عنوان 
ســریع ترین SUV  دنیــا را از بنتلی 
بنتایگا کــه دارای 3 تــا ۴ برابر قیمت 
بیشتر است می گرفت. کاری که اصال 

آسان نیست.

مرسدس بنز 
AMG GLC 63 S
گران تر و سریع تر

آغاز پیش فروش 
قدرتمندترین 
شاسی بلند دنیا



آپشن های رفاهی و امکانات افزوده یکی از مهم ترین 
المان های خودروهای لوکس اســت که طبق همین 
موارد طبقه بندی می شوند. اما آیا تالش خودروسازان 
برای افزودن هر آپشنی به خودرو، منجر به رفاه بیشتر 
کاربران خواهد شد یا این مسئله صرفا جنگ تبلیغاتی 
برای فروش بیشتر اســت؟ در ادامه تعدادی آپشن و 
امکانات جالب خودروهای نوین را مشاهده کنید که 
کاربری زیادی ندارند و شاید برخی مالکان سال ها از 
آن ها بهره نبرند اما هزینه زیــادی برای آن پرداخت 

می کنند.

     ساعت مچی مجهز به فرستنده  رادیویی در 
استون مارتین

به زودی خودروها این توانایی را خواهند داشــت که 
با ساعت های هوشــمند ارتباط برقرار کنند و به این 
ترتیب این ساعت ها جای سوئیچ های کنونی فعلی را 
خواهند گرفت. استون مارتین اما از سال 2۰۰۶ اقدام 
  Jeager�LeCoulture AMVOX2    به عرضه  ساعت
 AMVOX3  به صورت آپشن نموده است. اخیرا نسخه
این ســاعت نیز به قیمت 3۰ هزار دالر قابل سفارش 
است. این ساعت نسخه  مکانیکی فوق لوکسی است 
که درون آن یک فرستنده  رادیویی کار گذاشته شده تا 
بتوان از طریق آن درهای خودروی DB9 را باز و بسته 
کرد. درصورتی که باتری های ساعت تمام شوند امکان 

بازو بسته کردن درها به صورت عادی وجود دارد.

 )Airscarf( سیســتم تهویه شــال بادی     
مرسدس بنز

مرســدس بنز بــا رونمایــی از کالس SL جدید در 
نمایشــگاه خودرو لس آنجلــس 2۰17 طرفداران 
بســیاری را خوشحال کرد. این نســل SL نیز مجهز 
 Airscarf به صندلی هایی اســت کــه از سیســتم
استفاده می کنند. این سیســتم با تهویه  هوای گرم 
در قسمت باالتنه و گردن سرنشــینان در هنگام باز 
بودن ســقف کاری می کند که در هوای ســرد نیز 
بتوانید ســقف خودرو SL یا SLK خــود را باز کنید 
و مدت زمان های بیشــتری از ســال از خودرو خود 
اســتفاده کنید. نســخه های گران تر SL این آپشن 
را به صورت اســتاندارد در اختیار دارند. این آپشــن 
به همراه گرمکن صندلی و سیســتم ورود و استارت 

بدون کلید مرســدس بنز قیمتی معادل 3۴۰۰ دالر 
دارد. این سیســتم دیگر درحال عادی شدن است؛ 
اما همچنان می توان آن را به عنوان یک آپشن بسیار 

لوکس و غیر ضروری در این لیست قرار داد.

     سوئیچ  رانندگی سریع دوج
اگر از آن دسته از افراد هستید که شک دارید که ما در 
عصر طالیی خودروهای سریع زندگی می کنیم، کافی 
است نگاهی به دوج هلکت بیندازید. دوج این خودرو 
را با دو سوئیچ به فروش می رساند که یکی از آن ها برای 
رانندگی عادی و روزمره و دیگری برای رانندگی سریع 
است. این آپشن واقعا مضحک و تعجب برانگیز است، 
البته وقتی پای هلکت با پیشرانه  7۰7 اسب بخاری 

در میان باشد تقریبا همه چیز تعجب برانگیز است.

     ساعت  دست ساز  بنتلی
به نظر می رسد ازنظر مدیران بنتلی، برچسب قیمت 
232هــزار دالری برای شاســی بلند لوکس بنتایاگا 
کافی نیســت و آن ها این خودرو را به انــدازه  کافی 
گران نمی داند؛ بنابراین آن ها مدل First Edition را 
تولید کردند که 2۹8 هــزار دالر قیمت دارد و دارای 
بهینه سازی ها و تفاوت هایی نسبت به مدل استاندارد 
اســت. این مدل خاص را می توانید با ســاعت های 
Breitling که قیمتی بین 1۰ تا 21 هزار دالر دارند 
سفارش دهید. از این نسخه  خاص تنها به تعداد ۶۰8 
دستگاه ساخته خواهد شــد. بنتلی همچنین ساعت 
مولینر توربیلــون )Mulliner Tourbillon( را نیز 
در این مدل به صورت آپشن عرضه می کند که دیگر 
قابلیت جدا شدن از داشبورد و نصب روی مچ دست 
را ندارد. بنتلی تنها ۴ عدد از این ســاعت ها را در هر 
سال به فروش می رساند و دلیل آن این است که یک 
صنعتگر ماهر در Breitling این ساعت ها را به صورت 
دست ساز تولید می کند و ساخت هر ساعت 3ماه زمان 
می برد. این ساعت که می تواند در شاسی بلند بنتایاگا 
سفارش داده شــود از بســیاری از خودروها گران تر 
است. در حقیقت شــما باید بهای دومین بنتایاگا را 
برای این ســاعت بپردازید. در این ساعت 8 الماس 
به کار رفته و جواهرات گران بهایی نیز در آن به چشم 
می خورند. بدنه  این ســاعت از شمش طالی خالص 
ساخته شده است و می توان آن را از جنس طالی زرد 

یا سفید سفارش داد. 

     سقف پرستاره رولزرویس 

هرکسی می تواند شب را به تماشای آسمان بگذراند 
اما تنها تعداد اندکی از افراد شــانس ایــن را دارند 
که یک آسمان پرستاره  شبیه ســازی شده را داخل 
خودرو داشته باشند. کدام شرکت به جز رولزرویس 
این آپشــن را برای مشــتریانش انجام می دهد؟ با 
پرداخت 13 هزار دالر، این آپشــن می تواند آسمان 
پر ستاره  شب را برای شما شبیه سازی کند؛ درحالی 
که هیچ اثری از ســانروف و مونروف قابل باز شــدن 
وجود نــدارد. رولزرویس ایــن کار را در مدل ریس 
)Wraith( بااســتفاده از یک ســطح چرمی و تعداد 
13۴۰شــاخه فیبر نوری که به صورت دست ســاز 
ســاخته شــده اند، انجام می دهد. در مدل بزرگ تر 
فانتوم، این کار بااستفاده از تعداد 1۶۰۰ فیبر نوری 
انجام می شود. برای انجام این کار، سازنده از مشاوره  
یک اخترشــناس مطرح هم بهره برده است. در این 
خودرو خاص همچنیــن از ۴۴۰ قطعه الماس برای 
تزئینات رو دری ها، کنسول میانی و صفحه  جداکننده 
بخش عقب و جلو استفاده شده است. نکته جالب آنکه 
اکثر خودروهای رولزرویسی که تابه حال دیده ایم این 
ویژگی را داشتند و فکر اینکه این ویژگی یک آپشن 
باشــد اصاًل به ذهنمان خطور نمی کرد. این یکی از 
آپشن هایی اســت که تمام مشــتریان این کمپانی 
خواهان خرید آن هستند. روشنایی ستاره های روی 
سقف این خودرو قابل تنظیم هســتند تا مناسب با 
مود و شرایط شما باشند. طبق گفته  این خودروساز 
بریتانیایی ساختن و اضافه کردن این آپشن ۹ ساعت 
زمان می برد و اگر الگوی خاصی را برای ستاره ها در 
نظر داشته باشید باید 17 ساعت دیگر منتظر بمانید.

آپشن های عجیب خودروهای لوکس

عجیب وغريبراز صـنـعـت
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چارسو

در هر شماره در بخش چارســو، صفحه بازار و جدول جدیدترین 
قیمت هــای خودروهــای داخلی و خارجی گنجانده شــده اســت؛ 
همچنیــن اینفوگرافی هایــی از موضوعات جذاب حــوزه خودرو 
خواهیم داشت. »آیا می دانید که؟« های خودرویی صفحه دیگری 
از این بخش اســت و به نوعی می توان گفت »چارسو« را همچون 
ضرب المثل »از هر دری ســخنی« بشناســید زیرا از هر ســویی 
حرفی درباره خودرو دارد. از شــمال و جنوب و شــرق و غرب، از 

چهار طرف، از چهار جهت. از چهار سو. چارسو را دنبال کنید.



36

بازارراز صـنـعـت

کم تر از دوماه پس از مصوبه2۹7  شورای رقابت و تصمیم گیری درمورد افزایش قیمت خودروهای داخلی با ارزش کم تر از ۴5 میلیون تومان بود که خودروسازان داخلی 
افزایش قیمت محصوالت خود را اجرایی کردند. در بخشی از مصوبه شورای رقابت در جلسه دوازدهم تیرماه آمده است: »در رابطه با موضوع بررسی بازار خودرو، با توجه به 
درخواست شرکت های خودروساز داخلی مبنی بر افزایش قیمت خودروهایی که در وضعیت انحصاری قرار داشته و قباًل از طریق صدور دستورالعمل تنظیم قیمت شورای 
رقابت مشمول قیمت گذاری قرارگرفته اند، ابتدا کارشناسان مرکز ملی رقابت گزارش کارشناسی درخصوص عوامل مؤثر بر تعیین قیمت خودروها مطابق با دستورالعمل 
مصوب ارائه نمودند. در این گزارش تغییرات سطح قیمت های )تورم( مؤثر بر هر خودرو طبق اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین تغییرات رخ داده در 

کیفیت خودروهای مزبور و الگوی تکمیل  شده بررسی کیفیت و بهره وری توضیحات الزم به اعضای شورا ارائه شد.«

     سایپا تا  1/5 درصد، ایران خودرو تا 2/5 درصد 
بعد از این مصوبه بود که ولی ملکی عضو ناظر شورای رقابت از موافقت این شورا با افزایش حداکثر یک تا 1.5 درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد 2.5 درصدی 
قیمت سمند و پژو در جلسه عصر امروز شورای رقابت خبر داد. با این شرایط پیش بینی می شد که قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا همچون پراید و تیبا  درحدود 15۰ هزار 
تومان و قیمت پرتیراژ ایران خودرو همچون پژو و سمند حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. ابتدا این گروه خودروسازی سایپا )سایپا، پارس خودرو، زامیاد( بود که 
اقدام به افزایش قیمت ها از اواخر مرداد کرد و با توجه به آخرین مصوبه هیئت محترم وزیران، مرتبط با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال 13۹۶ و همچنین با رعایت 
نرخ های اعالمی براساس تاییدیه شورای رقابت و تغییر هزینه ساخت پالک، قیمت جدید تمامی محصوالت خود را اعالم کرد. ایران خودرو هم اوایل شهریور قیمت های 

جدید را اعالم کرد و یازده محصول این گروه خودروساز با افزایش قیمت مواجه شد.

لیست مصوب محصوالت گروه خودرو سازی سایپا
جمع سایر اقالم )ارزش افزوده- خدمات- بهای خالص )ریال(نوع خودروردیف

بیمه- مالیات شماره گذاری(
قیمت نهایی فاکتور )ریال(

113M موتور جدید با SE111 178.۴75.78۶33.۹5۴.21۴212.۴3۰.۰۰۰سایپا
213M موتور جدید با SE131 178.8۰۶.1۴333.۹۹3.857212.8۰۰.۰۰۰سایپا
313M موتور جدید با SE132 17۴.۹22.21۴33.527.78۶2۰8.۴5۰.۰۰۰سایپا
۴SE 183.33۰.71۶3۰.51۹.28۴213.85۰.۰۰۰سایپا 151 وانت
515M موتور جدید با SX 215.25۰.۶۰7۴۰.۰8۹.3۹3255.3۴۰.۰۰۰تیبا
۶15M با موتور جدید گازسوز با SX 228.۶۴3.۴۶۴۴1.۶۹۶.53۶27۰.3۴۰.۰۰۰تیبا
7SX2 23۶.152.3۹3۴2.5۹7.۶۰7278.75۰.۰۰۰تیبا
8EX 237.313.1۰7۴2.73۶.8۹328۰.۰5۰.۰۰۰ساینا
۶۶5.88۴.53۶۹۴.1۶5.۴۶۴7۶۰.۰5۰.۰۰۰سراتو ۹1۶۰۰
8۰1.۰۶3.1۰711۰.38۶.8۹3۹11.۴5۰.۰۰۰سراتو 1۰2۰۰۰
71۴.313.1۰7۹۹.۹7۶.8۹381۴.۴5۰.۰۰۰سراتو آپشنال 111۶۰۰
872.۶۰7.75۰118.۹72.25۰۹۹1.58۰.۰۰۰سراتو آپشنال 122۰۰۰
۴13.5۶3.1۰7۶3.88۹.8۹3۴77.۴5۰.۰۰۰آریو گیربکس دستی  1315۰۰
۴22.۴۹1.۶7۹۶۴.۹58.321۴87.۴5۰.۰۰۰آریو  گیربکس دستی 1۴1۶۰۰
۴۹۴.5۴5.25۰73.۶۰۴.75۰5۶8.15۰.۰۰۰آریو گیربکس اتومات 151۶۰۰
1۶CS35 577.۰۶3.1۰783.5۰۶.8۹3۶۶۰.57۰.۰۰۰گیربکس اتومات
17CS35 ۴88.8۶۶.۶7۹72.۹23.3215۶1.7۹۰.۰۰۰گیربکس دستی

لیست مصوب محصوالت پارس خودرو
جمع سایر اقالم)ارزش افزوده- خدمات- بهای خالص )ریال(نوع خودرو

بیمه- مالیات شماره گذاری(
قیمت نهایی فاکتور )ریال(

357.۴13.83۹57.12۴.1۶1۴1۴.538.۰۰۰پارس تندر
33۹.۹37.۰5۴55.۰2۶.۹۴۶3۹۴.۹۶۴.۰۰۰تندر ۹۰ ای دو لوکس بنزینی یورو ۴

378.3۶2.۰5۴5۹.۶37.۹۴۶۴38.۰۰۰.۰۰۰ساندرو با گیربکس معمولی
۴32.82۶.33۹۶۶.173.۶۶1۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰ساندرو با گیربکس اتوماتیک

۴2۶.57۶.33۹۶5.۴32.۶۶1۴۹2.۰۰۰.۰۰۰ساندرو استپ وی با گیربکس معمولی
۴8۴.۶12.۰5۴72.387.۹۴۶557.۰۰۰.۰۰۰ساندرو استپ وی با گیربکس اتوماتیک

۴8۴.۶12.۰5۴72.387.۹۴۶557.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H33۰ گیربکس اتوماتیک
۴8۹.۹۶۹.1۹۶73.۰3۰.8۰۴5۶3.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H33۰ گیربکس اتوماتیک با مولتی مدیا

3۹5.32۶.33۹۶1.۶73.۶۶1۴57.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H32۰ گیربکس معمولی
۴۶2.2۹۰.۶25۶۹.7۰۹.375532.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H32۰ گیربکس اتوماتیک

۴۶7.۶۴7.7۶87۰.352.232538.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H32۰ گیربکس اتوماتیک با مولتی مدیا
۴11.3۹7.7۶8۶3.۶۰2.232۴75.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H32۰ گیربکس معمولی

)C3( 5۰۰.۶83.۴827۴.31۶.518575.۰۰۰.۰۰۰برلیانس کراس
3۴3.5۴۰.۶2555.۴5۹.3753۹۹.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H22۰ تیپ معمولی
AMT تیپ H22۰ 38۹.۰7۶.33۹۶۰.۹23.۶۶1۴5۰.۰۰۰.۰۰۰برلیانس
3۴3.5۴۰.۶2555.۴5۹.3753۹۹.۰۰۰.۰۰۰برلیانس H23۰ تیپ معمولی
AMT تیپ H23۰ 38۹.۰7۶.33۹۶۰.۹23.۶۶1۴5۰.۰۰۰.۰۰۰برلیانس

۶1۰.71۹.۰1887.28۰.۹82۶۹8.۰۰۰.۰۰۰پیکاپ ریچ دوکابین دو دیفرانسیل
۹3۶.82۰.73۴113.17۹.2۶۶1.۰5۰.۰۰۰.۰۰۰ون هایس H2L دولوکس با تاخوگراف تاکسی پالک )ت(

۹3۶.82۰.73۴113.17۹.2۶۶1.۰5۰.۰۰۰.۰۰۰ون هایس H2L دولوکس با تاخوگراف آمبوالنس
828.857.۴31۴2۴.712.5۶۹1.253.57۰.۰۰۰ون هایس H2L دولوکس با تاخوگراف شخصی



37 شماره 01      مهر 1396

لیست قیمت مصوب فروش نقدی محصوالت ایران خودرو شهریور ماه 96 
کد کالس شرح خودروگروه خودرو

خودرو
قیمت جاری فروش 

)ریال(
قیمت مصوب جدید )بر اساس مصوب 

2۹7 شورای رقابت( )ریال(
1۶۶۰1288.۹35.۰۰۰وانت آرسان دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴وانت آریسان

3۰7.۰۹5.۰۰۰ *25۶2۴2۹۶.۶۹۹.۰۰۰پژو ۴۰5 بنزینی )GLX( با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم پز و یورو ۴ بهینهپژو ۴۰5
27222323.۹3۶.۰۰۰پژو ۴۰5 دوگانه سوز )GLX( با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم پز و یورو ۴

پژو  ۴۰5 بنزینی )GLX( با موتور 1۶ سوپاپ )TC5( و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ 
بهینه

22۰۰۹31۴.73۴.۰۰۰*32۶.۰83.۰۰۰

381.۴31.۰۰۰*2822۹3۶۶.315.۰۰۰پژو ۴۰5 سال با کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو ۴ بهینهپژو پارس
37۹.751.۰۰۰*282323۶۴.۶35.۰۰۰پژو پارس سال با کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یور ۴ بهینه

پژو  پارس سال دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 
۴

2831۶37۹.18۰.۰۰۰*3۹5.183.۰۰۰

پژو  پارس LX با موتور 1۶ سوپاپ )TC5( مالتی پلکس و کیسه هوای راننده و سرنشین و 
غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ترمز چرخ های عقب دیسکی و یورو ۴ بهینه

285133۹3.۰۰7.۰۰۰

پژو  پارس LX با موتور 1۶ سوپاپ )TC5( مالتی پلکس و کیسه هوای راننده و سرنشین و 
غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ترمز چرخ های عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت و 

یورو ۴ بهینه

285153۹۴.۶87.۰۰۰

338.۴۴7.۰۰۰*2۶۰28328.۹7۴.۰۰۰پژو 2۰۶ تیپ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو ۴ بهینهپژو 2۰۶

پژو 2۰۶ تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه 
جانبی و شیشه باالبر عقب برقی و یورو ۴ بهینه

2۶81538۰.۹31.۰۰۰*3۹1.35۴.۰۰۰

پژو 2۰۶ 
صندوقدار

پژو 2۰۶ صندوقدار )VA( با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک 
و آینه جانبی و شیشه باالبر عقب برقی و یورو ۴ بهینه

27۴3۰38۹.۴23.۰۰۰*3۹8.58۰.۰۰۰

۶۰۰۰2۴21.۴۴3.۰۰۰پژو 2۰7i دنده دستی جدیدپژو 2۰7
۶۰1۰2۴71.2۴3.۰۰۰پژو 2۰7i اتوماتیک جدید

سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و ریگ فوالدی و یورو سمند
۴ بهینه

3۹3۴۰3۰۹.28۰.۰۰۰*313.7۰۹.۰۰۰

سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فوالدی 
و یورو ۴

2۹11۰33۶.۹۴3.۰۰۰

سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن 1۰۰ لیتری و کیسه هوای راننده و 
سرنشین و رینگ فوالدی و یورو ۴

2۹11۶3۴1.۹52.۰۰۰

2۹212315.۹2۰.۰۰۰32۰.85۰.۰۰۰سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فوالدی و یورو ۴

57511381.3۰۶.۰۰۰سورن ELX جدید با موتور EF7 بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴
583۰23۹5.۰31.۰۰۰سورن ELX جدید توربو شارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴

تندر E2 ۹۰ کمربند عقب سه نقطه ای و رادیو پخش usbدار و کیسه هوای راننده و سرنشین رنو
و یورو ۴

5۶۰77388.۶8۶.۰۰۰

5۶578۴۰8.3۴5.۰۰۰تندر ۰۹۰ )پالس( دستی
5۶۶7۹۴8۹.۰۰۰.۰۰۰تندر ۰۹۰ )پالس( اتوماتیک

5۶۴۰535۶.23۴.۰۰۰تندر پیکاپ با رادیو پخش usb دار و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴

75۰۰71.1۰۰.7۴3.۰۰۰رنو کپچر با رنگ سقف مشکی با رینگ آلومینیومی 17 اینچی مدل 2۰17
75۰۰81.1۰۰.7۴3.۰۰۰رنو کپچر با رنگ سقف سفید با رینگ آلومینیومی 17 اینچی مدل 2۰17

3۶۶.732.۰۰۰*۶1۰۰۶3۴5.۹17.۰۰۰رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ بهینهرانا
7۰1۰1۴27.733.۰۰۰دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم مشکی و یورو ۴دنا

7۰1۰2۴27.733.۰۰۰دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم دو رنگ و یورو ۴
7۰1۰3۴8۰.52۴.۰۰۰دنا )پالس( با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و یورو ۴

S751۶۰17۹2.2۹۹.۰۰۰ دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو ۴هایما
S7518۰1۹5۰.7۴3.۰۰۰ توربو شارژ دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو 5

H3۰ cren723۰1۴55.2۶3.۰۰۰ دنده اتوماتیک با تریم تیره و چهار کیسه هوا و یورو ۴دانگ فنگ
5۰71۰1.3۹۰.7۴3.۰۰۰سوزوکی گرند ویتارا دستی 2۴۰۰ سی سی فیس لیفت جدیدسوزوکی

5۰۶1۰1.۴7۰.7۴3.۰۰۰سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک 2۴۰۰ سی سی فیس لیفت جدید

3۰1۰1۹۴۹.۹2۴.۰۰۰پژو 3۰1 اتوماتیک )وارداتی مدل 2۰1۶(ایکاپ
3۰3۰117۹۰.۹2۴.۰۰۰پژو 5۰8 اتوماتیک GT Line )وارداتی مدل 2۰1۶(

3۰3۰21.85۰.۰۰۰.۰۰۰پژو 5۰8 اتوماتیک GT )وارداتی مدل 2۰17(
نکات:  

1- براساس مصوبه 2۹7 شورای رقابت قیمت جدید خودروهایی که با رنگ سبز مشخص شده اند از ابتدای شهریور ۹۶ امسال شده است.
2- قیمت جدید خودروهایی که با رنگ زرد و ★ مشخص شده اند براساس مصوبه 2۹7 شورای رقابت تعیین شده است و متعاقبا در سیستم فروش اعمال خواهند شد. لذا 

تا اطالع ثانوی این خودروها با لحاظ تخفیفات فصلی، با قیمت فروش جاری عرضه خواهند شد.
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اشتباهاتی که به خودرو شما
صدمه می زند

شاید بسیاری از ما ندانیم که هرروز در حین رانندگی 
اشــتباهاتی انجام می دهیم که صدمــات فراوانی به  
اتومبیلمان وارد می کنــد. صدماتی که می تواند عمر 
مفید خودرو را تا حدود زیــادی کاهش دهد. نکات 
ســاده   ای که اجرای آن ها می تواند ما را دیرتر درگیر 
مکانیکی ها و تعویض قطعات خــودرو کند. در ادامه 
به برخی از اشتباهات رایج در استفاده و نگهداری از 

خودرو اشاره می شود:

 1
یکی از اشــتباهات رایجی که ممکن اســت 
بســیاری از ما در هنگام رانندگی مرتکب آن 
شویم، نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از 
دست اندازهاست. این کار فشار زیادی را به سیستم 
فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد می کند. 
به خاطر داشته باشــید که همیشه قبل از رسیدن به 
دست انداز ســرعت را کم کنید تا در هنگام عبور از 

دست اندازسیستم ترمز درگیر نباشد.

 2
برخی راننــدگان، مخصوصا افراد مســن تر 
تصور می کننــد که باید با گاز شــدید موتور 
خودرو را خاموش کنند. این درحالی اســت 
که این عمل صدمه جدی به توربو شارژر وارد می کند. 
خاموش کــردن ناگهانی با گاز زیاد ســبب  باالرفتن 
دمای توربوشارژر و تبدیل روغن آن به روغن سوخته 
شــده و مجرای خروجی را می بندد، سپس با روشن 
شــدن مجدد موتور، روغنی که راه خــروج ندارد به 
شافت توربوشارژر فشار وارد کرده و باعث لرزش شدید 
و انتقال ذغال ها به درون پوسته کمپرسور و شکستن 
پره آن و خراش پوسته می شود. برای رفع این مشکل، 

بهتر اســت رانندگان هنگام خاموش کردن خودرو، 
حداقل دو دقیقه موتور را در جاکار روشن بگذارند و 

سپس آن را خاموش کنند.

 3
خیلی از ما گمان می کنیم برای باال کشیدن 
ترمزدستی نیازی به فشار دکمه آن نیست 
و تنهــا در هنگام پایین دادن ترمزدســتی 
از دکمه آن اســتفاده می کنیم، این درحالی اســت 
که به این دکمه کالچ ترمزدســتی گفته می شــود 
و کشیدن ترمزدســتی بدون نگه داشــتن آن باعث 
خرابی چرخ دنده ها شده و فشار بیش از حدی به سیم 

ترمزدستی وارد می کند.

 4
تعویــض به موقع روغن گیربکــس ازجمله 
مواردی است که کم تر به آن توجه می شود. 
واســکازین نیز مانند روغن هــای دیگر نیاز 
به تعویض دارد و تعویض به موقــع آن باعث روانی و 

سالمت گیربکس می شود.

 5
گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار 
درمیان تعویض می کنند و چندان وسواسی 
در انتخــاب فیلتر  با کیفیت ندارنــد. اما باید 
بدانید که  فیلتر روغن بی کیفیت منجر به آسیب های 

جدی به موتور اتومبیل می شود. 

 6
خیلی از ما به باورهایی که احتماال از پدرانمان 
به ارث برده ایم، گمان می کنیم که درجا گرم 
کردن ماشین به مدت طوالنی برای عملکرد 
بهتر خودرو مفید اســت. اما این کار ضرر زیادی به 
موتور وارد می کند. درجــا کارکردن زیاد، باعث گرم 
شدن بیش از حد منبع اگزوز شده و این گرما به موتور 

منتقل می شــود و برای موتور ضرر دارد. در زمستان 
بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشــین درجا کارکند و 

چند کیلومتر اول با سرعت کم طی شود. 

 7
ریختن آب لوله کشــی داخل رادیاتور باعث 
به وجود آمدن رســوبات فراوان در رادیاتور، 
واترپمپ و موتور می شــود و حتی می تواند 
منجر به ســوختن واشر سرســیلندر هم شود، پس 
بهتر است که از آب چندبار جوشیده ای که رسوباتش 
ته نشین شده اســتفاده کنید. توصیه  می شود برای 
مخزن شیشه شــوی نیز از همین آب استفاده کنید، 
چراکه آب لوله کشــی باعث به وجود آمدن رسوبات 
فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ می شود و به 

مرور زمان آن را خراب می کند.

 8
با اینکه روی پمپ ها نوشته بدون سرب، اما 
بنزین های معمولی موجود در کشور مقدار 
زیادی سرب دارد. ســرب موجود در بنزین 
قاتل مبدل کاتالیستی است و باتوجه به اینکه بنزین 
سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد، 

بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.

 9
برخالف تصور خیلی از ما پایین آوردن شیشه 
به جای استفاده کردن از کولر در اتوبان کمکی  
به صرفه جویی بنزیــن نمی کند. چندی پیش 
یک آزمایش از ســوی مجله auto crose انگلستان 
نشان داد که اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی 
درجه فن روشن باشد، مصرف سوختش از خودرویی 
که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کم تر خواهد 

بود.

آيا می دانیدکه؟راز صـنـعـت
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اورند پیرشو

شــرکت اورند پیشــرو که به تازگی بیستمین ســالگرد تاسیس 
خود را پشت ســر گذاشــته هر ماه داغ ترین خبرهای خود را در 
راز صنعت منتشر می کند. این بخش چکیده ای از مهم ترین های 
آنچه اســت که در اورند اتفاق می افتد. راز صنعــت این بار و به 
مناسبت شماره اول خود، به جز اخبار اورندی، گفت وگویی مفصل 

با مدیرعامل این مجموعه نیز دارد که در ادامه می خوانید.
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گفت وگوراز صـنـعـت

مهندس آرمان موسوی مدیرعامل اورند پیشرو:

بار اصلی تامین قطعات سوخت رسانی 
داخل را به دوش می کشیم

ســوال اولم را دربــاره موضــوع روز حوزه 
صنعــت و بســیاری از حوزه هــای دیگر 
یعنی بحــث تغییــرات در کابینــه مطرح 
 می کنم. یکــی از وزارتخانه هایــی که دچار
تغییرات شد وزارت صنعت و معدن و تجارت 
بود. شــما به عنوان یک نماینــده از بخش 
خصوصی در این حوزه  از شرایط این وزارتخانه 

در دولت یازدهم راضی بودید؟
درکل عملکــرد وزارت صنعــت و معــدن در دولت 
یازدهم را مثبت ارزیابی می کنم، هرچند این عملکرد 
می توانست بهتر هم باشد. البته باید شرایط محیطی 
در طول دوران دولت یازدهــم را هم در این عملکرد 

در نظر بگیریم. 
حاال ایــن وزارتخانه در دولــت دوازدهم به 
 محمد شریعتمداری ســپرده شده است. چه

انتظاری از وزیر جدید دارید؟
شاید اولین خواســته ما به عنوان نماینده ای از بخش 
خصوصی این اســت که موانع پیش روی کسب و کار 
به ویژه درحوزه قطعه ســازی را برطرف کنند و تا حد 

امکان از گسترش تولیدات داخلی در صنعت خودرو 
حمایت کنند. یا در بحث تســهیالت بانکی درمورد 
کاهش نرخ سود و آسان تر شدن دریافت وام شرایط 
را فراهم کنند که البته این مورد بــه خود دولت باز 

می گردد. 
گفته می شود این تســهیالت بیشتر شامل 
 حــال بنگاه هــای کوچک زودبازده  شــده
است. آیا عایدی هم برای شما به عنوان بنگاه 
اقتصادی وسیع تر داشته است و توزیع ثروت 

شامل حال شما شده است؟
اینکه بگوییم تســهیالتی با نرخ سود پایین تر شامل 
حال ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی شــده که فعال 
چنین اتفاقی رخ نداده است. ولی امیدواریم در آینده 

این اتفاق رقم بخورد. 
اورند خــودرو به عنوان شــرکتی در بخش 
 تولید قطعــات فعالیت می کند. متاســفانه
در مقطعی کشــور مــا به ســمتی رفت که 
بیشــتر به ســوی واردات ســوق داده شد. 
شــما در این دوره دچار مشــکالت نشدید؟ 

 آیا می شــد این موضوع را با صادرات جبران
کرد؟

ما در حوزه صادرات فعالیت های خوبی انجام داده ایم، 
اما در بخش صادرات به غیر از مجموعه فعالیت هایی 
که بایــد از لحاظ بهبود کیفیــت محصوالت صورت 
بگیرد، مستلزم یکســری مسائل دیگر ازجمله بهبود 
روابط بین المللی و تجاری ایران با کشــورهای بازار 
هدف اســت و باید این روابط دچار ارتقاء نسبی شود 
تا مشتریان این بازارها با اطمینان خاطر محصوالت 
تولیدکننده ایرانی را خریداری کند. درغیر این صورت 
هر فعالیت صادراتی بیشتر جنبه مقطعی پیدا می کند 
یا اینکه منحصر می شــود به بازارهای حاشــیه ای، 
نه کشــورهایی کــه مصرف کننده عمــده قطعات 

یدکی خودرو هستند.
برجــام چقدر در ایــن زمینه کمــک کرد، 
 امیدوار هســتید درآینــده اتفاقات خوبی

درباره مبادالت بین المللی رخ دهد؟
قطعا بعداز برجام اتفاقات خوبی رخ داده و مذاکرات 
مثبتی به عمل آمده  و توافقاتی صورت گرفته، هرچند 
هنوز کامل به بار ننشسته است. اما می شود امیدوار بود 
که اگر شرایط به همین روند پیش برود و تالطماتی 
در بازار صورت نگیرد شاهد آینده خوبی خواهیم بود و 
بازارهای صادراتی جدید افتتاح می شود. اما فعال باید 

صبر کرد و منتظر آینده ماند.
کمی بیشــتر به فعالیت اورند بپردازیم. عمده 
محصوالت شــما در زمینه قطعات مربوط به 
سوخت خودرو می شود. این محصوالت درحال 
حاضر از لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصوالت 
خارجی اســت تا بتواند بازاری برای خود در 

سطح بین المللی دست وپا کند؟
می توانــم بــه جرئــت بگویــم کــه محصــوالت 
 مــا از دیــدگاه کیفــی و بــا درنظــر گرفتــن

کالس خودروهایــی کــه مــا بــرای آن هــا قطعه 
 تولیــد می کنیــم در وضعیــت بســیار مطلوبــی

به سر می برد و از بهترین کیفیت ممکن بهره می برد، 
هرچند که بازهم درصدد هستیم که این کیفیت را با 

حدود بیست سال از آغاز فعالیت اورند پیشرو می گذارد. شرکتی که قطعا 
می توان آن را بزرگ ترین  تامین کننده قطعات سوخت رسانی خودرو در 

داخل کشور نامید.
 اورند پیشــرو طراح و تولیدکننده سیســتم کامل نگهداري و انتقال 
سوخت خودروهای سواری تولید داخل است  و کیفیت باالی محصوالت 
آن باعث شده تا صنعت خودروسازی در داخل کشورمان تاحدود زیادی 
بی نیاز از مجموعه سازان خارجی دراین حوزه باشد. توجه ویژه اورند به 
ایجاد هوای پاک این شرکت را تبدیل به برنده ویژه چه درحوزه صنعت 
و چه درحوزه محیط زیست کرده است. درآستانه بیستمین سال فعالیت 
اورند پیشــرو پای صحبت های مهندس آرمان موسوی مدیرعامل این 

 مجموعه نشستیم. با مهندس موسوی از هر دری سخن گفتیم؛ مشکالتی
 که اورند پشت سرگذاشته است و برنامه هایی که اورند برای آینده چه 

درحوزه صنعت و چه درحوزه محیط زیست دارد.
شاید یکی از بهانه های این گفت وگو تغییر وزیر صنعت و معدن در دولت 
دوازدهم و روی کار آمدن محمد شــریعتمداری بود. قطعا اورند خودرو 
به عنوان یکی از نمایندگان ممتاز بخش خصوصــی در حوزه صنعت و 
تجارت امیدوار به بهبود شرایط با این تغییرات است و خواسته هایی از 

وزیر جدید دارد.
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تکنیک های مهندسی ارتقاء دهیم. 
در زمان افزایش تحریم ها از لحاظ تامین مواد 

اولیه دچار مشکلی نشدید؟ 
ما سعی کردیم تحت هرشرایطی در باب مواد اولیه  
یا متریال با ســخت گیری زیاد کیفیت خود را حفظ 
کنیم و در بدتریــن دوران تحریم ها هم اورند در این 
حوزه کوتاه نیامده اســت و تحت هر شرایطی سعی 
کرده تا مشــکل تامین مواد اولیه اصلی و باکیفیت را 

برطرف کند.
قطعات تولیدشده در اورند بیشتر درکدام یک 

از خودروها استفاده می شود؟
بیشتر قطعات سوخت رسانی عمده خودروهای گروه 
پژو شــامل؛ باک، لوله ها، پمپ و فیلتر از محصوالت 
اورند تولید می شــود. محصوالت آینــده ای که در 
همکاری بین پژو و ایران خودرو تولید خواهد شد هم 
اورند تامین کننده قطعاتشــان در این زمینه خواهد 
بود. همچنیــن بخش عمده ای از قطعات سیســتم 
سوخت رسانی و قســمتی از مجموعه سوخت رسانی 
محصوالت سایپا توسط اورند تامین می شود و در آنجا 
هم مذاکرت خوبی با جوینت ونچر ســایپا سیتروئن 
انجام شده و به احتمال قوی آنجا  هم شاهد مناسبات 
خوبــی خواهیم بــود و قراردادهای خوبــی منعقد 
می شود. مذاکرات موثری هم با شرکت رنو که اخیرا 
جوینت ونچری با سازمان گسترش و مشارکت بخش 
خصوصی در ایران ایجاد کرده، صورت گرفته است و 
فکر می کنم در این زمینه هم موفق بوده ایم. به نوعی 
 ما بار اصلی تامین قطعات سوخت رســانی مربوط به

داخل را بــه دوش می کشــیم و اورنــد بزرگ ترین 
مجموعه داخلی در این زمینه است.

اورنــد در بیــن محصــوالت جدیــد خود 
»کاتالیســت« را راهی بازار کرده اســت که 
ارتباطی مســتقیم با محیط زیست دارد. ایده 

تولید این محصول ازکجا آمده است؟
ابتدا این را بگویم که ما درگذشــته هم محصوالتی 
را داشته ایم که در راســتای کمک به محیط زیست 
و کاهش آلودگی باشــد. محصولی مانند کنیســتر 
که ســالیان طوالنی درگــروه  اورند برای ســایپا و 
ایران خــودرو درحال تولید اســت. ایــن  محصول 
درسیســتم سوخت رســانی خودرو نصب می شود و 
بخار ســوخت را جذب و بازیافــت می کند. از طرف 
دیگر این نکته را هم درنظر بگیرید که شرکت اورند 
و تمامی شرکت های زیرمجموعه رایزکو در چارچوب 
استراتژی حمایت از محیط زیســت مشارکت دارند 
و اصال شــعار ما این اســت که ارمغان ما هوای پاک 
اســت. همین مســئله محرک اولیه و اصلی ما برای 
تولید کاتالیست بوده و درکنار آن نیاز مبرم مشتری 
یعنی خودروســاز به ورود تامین کننــده جدید این 
قطعه باعث شــده تــا بتوانیم تکنولــوژی جدید را 
بیاوریم و هم ظرفیــت جدید را ایجــاد کنیم. همه 
عوامل باعث شد تا شــرکت اورند در این زمینه ورود 
کند و سرمایه گذاری خوبی انجام دهد. دستگاه هایی 
درداخل کشور ساخته شــده و بقیه دســتگاه ها با 
تکنولوژی منحصربه فرد وارد شده است و چندماهی 
می شــود که ایــن قطعه بــرای محصــوالت گروه 
خودروســازی ایران خــودرو درحال تولید اســت و 
درحال مذاکره با گروه خودروسازی سایپا  هم هستیم 
که آن ها هم خیلی مشتاق هستند. و انشااهلل این حوزه 

درآینده با گسترش قابل توجهی مواجه خواهد بود.

به نظر می رســد که ماشــین های ســنگین 
ازآالیندگی باالتری برخوردار باشند. آیا ایده 
و امکان آن وجود دارد کــه این قطعه درمورد 
ماشین آالت سنگین هم برای رفع آلودگی مورد 

استفاده قرار گیرد؟
درحــوزه کاتالیســت شــرکت رایزکو بــا هدایت 
 جنــاب مهنــدس اصالنــی و شــرکت اورنــد

درکنــار آن هــا ورود کــرده و بــا یکــی از 
 شــرکت های معتبــر اروپایــی فعــال در ایــن

حــوزه همــکاری را آغازکــرده اســت. یکــی از 
دیزلــی سیســتم های  اصلــی   آالینده هــای 

پارتیکل یا همان ذراتی است که از موتور به دلیل عدم 
احتراق کامل خارج می شــود. وظیفه DPF سیستم 
جذب همان ذرات اســت. نکته جالب اینجاست که 
یکی از آالینده های اصلی کالن شهرها ازجمله تهران 
همین ذرات اســت. درهمین رابطه قــراردادی هم 
بین اورند و سازمان اتوبوسرانی تهران منعقد شده و 
جهت تامین این مجموعه برای نصب در اتوبوس های 
شهری که نزدیک به 5۰ واحد هم تاکنون با مشارکت 
همان شرکت فعال در این حوزه انجام شده که کارایی 
بسیار باالیی هم دارد. امیدوار هستیم با توجه به نگاه 
دولت درحوزه محیط زیست منابع مالی مناسب برای 
شــرکت های اتوبوســرانی جهت تامین این قطعات 

درنظرگرفته شود.
یک نکتــه درمورد کاتالیســت وجــود دارد. اینکه 
کاتالیســت روی ماشــین های صفرکیلومتر نصب 
می شــود. آیا این امکان وجود ندارد که این قطعه بر 
خودروهایی که چندسال ازعمرشان گذشته هم نصب 
شــود؟ به هرحال خودرو هرچه تولید عمرش بیشتر 
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شود احتمال آالیندگی اش هم باال می رود...
ابتدا به شما بگویم که درحال حاضر نصب کاتالیست 
روی تمام خودروهای تولید داخل اجباری اســت و 
این اجبار شامل چند ســال اخیر می شود. به هرحال 
قطعه کاتالیست هم عمر مشخصی دارد که به کارکرد 
خودرو هم بستگی دارد و بعد از مدتی خاصیت خود 
را از دست می دهد و باید تعویض شود. درمورد بحث 
معاینه فنی باتوجه به بازنگری هایی که انجام شــده، 
این مسئله باید دیده شــود تا خودروهایی که قطعه 
کاتالیستشــان عمر مفید خود را پشت سرگذاشته و 
اثرگذاری خود را از دست داده اند، موظف به تعویض 
کاتالیست شوند. قطعه کاتالیست قابلیت تعمیر ندارد 
و باید تعویض شود که این مورد در بحث معاینه فنی 
باید دیده شود تا خودروهایی که در این زمینه دچار 
مشکل هســتند موظف به تعویض این قطعه شوند. 
درحال حاضــر اگر خودرویی که قطعه کاتالیســت 
روی آن نصب شده است و این قطعه عملکرد خود را 
از دست داده، باید این قطعه را تعویض کند اما فکری 
برای خودرویی که از ابتدا این قطعه را نداشته، هنوز 
نشده است. خودمان هم دنبال این هستیم قوانینی از 
این دست دچار رفع ابهام شود و به نوعی، از بابت حفظ 

محیط زیست سخت گیری بیشتری صورت گیرد.
کیفیت ســوخت در ایران چگونه است؟ این 
کیفیت قطعا روی قطعات تولیدشده توسط شما 

تاثیرمی گذارد.
ســوخت مصرفی در ایران که به طور کامل ازکیفیت 
الزم برخوردار نیســت. به نوعی درعمل حتی مجبور 
می شویم به همین خاطر تغییراتی در قطعات انجام 

دهیم تا به دلیل شرایط خاص کیفیت سوخت مصرفی 
درکشورمان مصرف کننده در این زمینه دچار مشکل 
نشود و این قطعات عملکرد خود را حفظ کند. وقتی 

ما  از  قطعات سیستم سوخت رســانی خودروهایی 
باالتر از استاندارد مانند یور5 را تامین می کنیم و این 
خودروها درداخل شــهر تردد کنند قطعا آالیندگی 
کم تری ایجاد خواهد شــود و این هم نوعی دیگر از 

کمک به حوزه محیط زیست است.
امکان همکاری با سایر خودروسازان به غیر از 

ایران خودرو هم وجود دارد؟
همان طور که گفتم مذاکرات فشرده و متعددی را هم 
با گروه خودروسازی ســایپا انجام داده ایم و احتمال 
اینکه برای نصب کاتالیســت روی محصوالت گروه 

سایپا هم به توافق برسیم بسیار باالست.
سوال آخرم کمی خارج ازحوزه خودرو است. 
گروه اورند فعالیت های اجتماعی ازجمله همان 
حوزه محیط زیست و تاسیس دانشگاه و... انجام 
می دهد. اورند فعالیت های اجتماعی دیگری 
هم در برنامه های پیش روی خود درنظر گرفته 

است؟
در راستای مسئولیت های اجتماعی مان در پیروی از 
خط مشی ریاســت محترم هیئت مدیره جناب آقای 
دکتر صمدی یکســری فعالیت به صورت مســتمر و 
مداوم مانند حمایت از نهادهای خیریه انجام می شود. 
درکنار آن فعالیت هایی درحوزه محیط زیست هم انجام 
می دهیم. به زودی قرار است به مناسبت بیستمین سال 
فعالیت اورند طی توافقی با سازمان محیط زیست در 
حوزه درختکاری مشارکت نمائیم. مضاف بر این در امور 
خیریه هم به طرق مختلف مانند حمایت از درمانگاه 
اورند در صفادشــت فعالیت هایی انجــام می دهیم. 

بسیاری از فعالیت های دیگر از این نوع انجام می شود.

بیشتر قطعات 
سوخت رسانی عمده 
خودروهای گروه پژو 
شامل؛ باک، لوله ها، پمپ 
و فیلتر از محصوالت 
اورند تولید می شود. 
محصوالت آینده ای که 
در همکاری بین پژو و 
ایران خودرو تولید خواهد 
شد هم اورند تامین کننده 
قطعاتشان در این زمینه 
خواهد بود. همچنین بخش 
عمده ای از قطعات سیستم 
سوخت رسانی و قسمتی 
از مجموعه سوخت رسانی 
محصوالت سایپا توسط 
اورند تامین می شود
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مطابق با روال هرساله یک دوره مسابقات ورزشی باحضور کارکنان برگزار شد که نفرات و تیم های برتر در رشته های مختلف جوایزی دریافت نمودند. در ادامه گزارشی در 
این خصوص ارائه می شود.

    پرتاب دارت ویژه بانوان: 
این مسابقه باحضور 18 نفر از بانوان در تاریخ 13۹۶/۰۴/28 در کارخانه برگزار شد. مقام اول تا سوم این مسابقات به شرح زیر بودند:

مقام اول: خانم اکرم واحدی
 برنده کارت هدیه به مبلغ  1.۶۰۰.۰۰۰ ریال

مقام دوم: خانم مینا نعمتی 
برنده کارت هدیه به مبلغ 1.1۰۰.۰۰۰ ریال

مقام سوم: خانم زینب صادقی
 برنده کارت هدیه به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال

    مسابقه طناب کشی ویژه آقایان: 
این مسابقه باحضور ۹ تیم شامل حراست، انبار سایت 1، مونتاژ 3، سالن پمپ، مونتاژ 1، سالن کنیستر، واحد تعمیرات، انبار سایت 2، نوار آب بندی در تاریخ 13۹۶/۰۴/31 برگزار 
شد و درنهایت تیم انبار سایت 1 با ترکیب آقایان مهران کولیوند، سعید موالیی، داود بهادری، سعید منصوری، نجم الدین محمدی،  امیر امینی، احمد تختی وند، 

محمد عزیزی، محمد فربرین، سید مرتضی میرحسینی نژاد به مقام اول دست یافت. به هر کدام از اعضاء تیم برتر کارت هدیه به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال اهدا گردید.

تیم انبار سایت 1: قهرمان مسابقات طناب کشی

    مسابقه والیبال ویژه آقایان: 
این مسابقه باحضور 7 تیم طی سه هفته برگزار گردید و درنهایت مقام اول تا سوم به تیم های زیر اختصاص یافت: )زمان برگزاری 13۹۶/۰3/۰3(

مقام اول: تیم سرمایه های انسانی به سرپرستی آقای حسن تاج الدینی 
مقام دوم: تیم امواج خزر به سرپرستی آقای علیرضا آماره

مقام سوم: تیم انبار سایت 2 به سرپرستی آقای حبیب اله فریفته
اعضاء تیم قهرمان مسابقات: آقایان حسن تاج الدینی، سعید صمدانی پور، محمد باوندپور، حسین سلیمی، سجاد نمائی، منصور هاتفی، یاسر عالمی، حسین بلوک آذری

به اعضاء تیم اول کارت هدیه به مبلغ 3.5۰۰.۰۰۰ ریال، به اعضاء تیم دوم کارت هدیه به مبلغ 2.5۰۰.۰۰۰ ریال و به اعضاء تیم سوم کارت هدیه به مبلغ 1.5۰۰.۰۰۰ اهدا 
گردید.

تیم سرمایه های انسانی قهرمان مسابقات 
والیبال

گزارش مسابقات ورزشی
در تیرماه سال 1396
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تغییر استاندارد
 ISO/TS 16949: 2009

IATF 16949: 2016 به

خبر

نسخه جدید استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت 
 ISO TS صنایع خودروسازی و زنجیره تامین قطعات خودرو
16949:2009 با عنوان IATF 16949: 2016  اکتبر سال 

جاری میالدی )آبان ماه( منتشر خواهد شد. 
 ISO TS استاندارد سیســتم مدیریت کیفیت خودروسازی
16949:2009 به عنوان شناخته شــده ترین اســتاندارد 
مدیریتی در صنعت خودروســازی جهــان و زنجیره تامین 
قطعات خودرو می باشــد. با توجه به منتشــر شدن نسخه 
بازنگری شــده اســتاندارد ISO 9001 با ویرایش 2۰15، 
انتظار می رفت که سیســتم مدیریت کیفیت خاص صنعت 
خودرو ISO TS 16949 نیز ویرایش شده و نسخه بروز شده 
 ISO TS 16949 آن منتشر  گردد. نسخه جدید استاندارد
با نام IATF 16949:2016 منتشر می شود. مطابق رویکرد 
پیشین، اســتاندارد جدید صنعت خودروسازی بر ساختار و 

اسکلت استاندارد ISO 9001 تدوین شده است. 
همان طور که از عنوان نســخه جدید استاندارد هویداست، 
نهاد بازنگــری و منتشــرکننده ویرایش جدید ســازمان 
بین المللی اســتانداردها )ISO( نمی باشــد و گروه کاری 
بین المللی صنعت خودرو )IATF( نســخه جدید را منتشر 

خواهد کرد. 
نســخه قبلی اســتاندارد با همکاری کمیته تخصصی 17۶ 
سازمان بین المللی استاندارد ISO و IATF تدوین شده بود. 
نسخه پیش نویس اســتاندارد جدید طی یک سال اخیر در 
اختیار نهادهای مرتبط و خبرگان ایــن حوزه قرار گرفته و 
بازخوردهای دریافت شده در ویرایش نهایی این استاندارد 
لحاظ گردیده اســت. الزم به ذکر اســت نهادهای مرتبط 
شامل خودروسازان اصلی یا همان OEMها، تامین کنندگان 
قطعات خودرو، ممیزان و سرممیزان رسمی این استاندارد 
و ســازمان های گواهی دهنده و صادرکننده گواهینامه ها یا 

همان CBها می باشند. 
بدیهی است پس از انتشار رسمی نســخه نهایی استاندارد 
مدیریت کیفیت خودروســازی IATF 16949:2016 در 
 ISO TS آبان ماه سال جاری، نســخه قبلی استاندارد یعنی

16949:2009 باطل گردیده و دیگر معتبر نخواهد بود. 
تغییرات عمده استاندارد IATF 16949: 2016 عبارتنداز:

1- تاکید جدی بر تفکر مبتنی بر ریسک 
SLA 2- پیروی از ساختار سند
3- تغییر از 8 فصل به 1۰فصل

۴- شفاف شدن تعریف و مفهوم »خدمت«
 "Context of organization" 5- اضافه شدن بند

۶- لحاظ نمودن مفهوم »رویکرد فرایندی« در درون مفهوم 
Context of org.

7- تغییر مفهوم کلــی »اقدام اصالحی و پیشــگیرانه« به 
»مدیریت ریسک« 

8- ادغام »تصدیق« و »صحه گذاری« و »بازنگری« درون 
بند کنترل های طراحی

Docu�" ۹- تغییر دو بند کنترل مدارک و کنترل سوابق به
"ment information

مجموعه ای از مناسبت های مربوط به پرسنل اورند در جدول های زیر منتشر شده است.شرکت 
اورند پیشرو در این جداول با نهایت تاسف به افرادی که سوگوار عزیزان شان هستند تسلیت 

گفته است و از خدای منان در خواست صبر برای ایشان دارد.
همچنین مراتب تبریک خود را خدمت کســانی که صاحب فرزند شده یا ازدواج کرده اند نیز 

اعالم می کند.
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