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سرمقاله

صنعت خودرو ایــران دومین صنعت بزرگ کشــور 
اســت و در پنچ دهه اخیر باتوجه به شرایط مختلف 
فراز و نشــیب های زیادی به خود دید. مراحل رشــد 
صنعت خودرو کشور تا سال 90 ادامه داشت و سال 
90 شــکوفاترین زمان تولید و عرضه خــودرو بود و 
توانست باالترین رکودها را ثبت کند؛ بنابراین برای 
بررسی تاثیرگذاری وضعیت سیاسی کشور بر صنعت 
خودرو در یک دهه اخیر، ســه دوره را مورد بررسی 

قرار می دهیم. 

      دوران کاغذپاره های تحریم  
در سال نود صنعت خودرو کشــور به اوج تولید خود 
رسید و تا مرز یک میلیون وهفتصدهزار دستگاه تولید 
کرد تا اینکه تحریم ها  شــدت گرفت. در سال 91 با 
کاهش تولید، تیراژ تولید به نصف رســید و در سال 
92 صنعت خودرو زمین گیر شــد و با افت تیراژ، آمار 
تولید به یک سوم ســال 90 کاهش یافته و قیمت ها 
نیز چند برابر شد. افت تولید و رشد قیمت البته پایان 
دردسرهای دوران تحریم نبود. چه آنکه بالی کاهش 

کیفیت نیز برسر خودروسازی کشور نازل شد. 
بدون تردید ، این ســال ها را باید سخت ترین دوران 
برای خودروســازی ایران پس از ســال های جنگ 
دانست. خروج شرکت های خودروسازی معتبر سبب 
شد این خالی شدن بیشــه از شیران ، صنعت خودرو 
ایران را بــرای یکه تازی چینی ها باز کند تا ســودای 

تصرف بازار کشور را داشته باشند.

       دوران مذاکره و برجام 
برجام درتیرماه 94 توافق و اکنون سه ساله شد و سبب 
شد تحریم های پیشین لغو شود و شرکت های بزرگ 
خودروسازی تمایل به همکاری با ایران داشته باشند. 
پس از توافق هســته ای و بعد از اجرایی شدن برجام 
خودروسازی ایران جانی تازه یافت و موفق شد. ضمن 
ازسرگیری روابط با دنیا از شر افت تولید و روند نزولی 
کیفیت خالص شــود. برجام نمودار تولید خودرو را 

صعودی کرد.
تهدیدهای آمریکا در سال گذشته به خروج از برجام 
از یک طرف و گل به خودی های متعدد از داخل سبب 
متالطم شدن فضای کســب و کار شده و باعث شد تا 
سرمایه گذار خارجی نبودن فضای امن سرمایه گذاری 

را بیش از پیش احساس کند و از آن خارج  شود. 
در دوران پسابرجام هیچ صنعتی مانند صنعت خودرو 
با موفقیت مواجه نبوده است. درخشش صنعت خودرو 
در پســابرجام آغازی نویدبخش برای جهش صنعت 

خودرو بود که آمریکا شوک جدیدی بدان وارد کرد.

       دوران خروج یک جانبه آمریکا از برجام
ترامپ از ابتدا اعالم کرد برجــام را قبول ندارد و اگر 
برجام اصالح نشود از برجام خارج خواهد شد. ترامپ 
همچنین تصریح کــرد با کشــورهای اروپایی برای 
رسیدن به توافقی که به گفته وی مکمل برجام است 
توافق کرده است و هر زمان ایران آماده باشد امریکا 

بار دیگر با تهران توافقنامه ایی را امضاء خواهد کرد.
سرانجام در اردیبهشت ماه آمریکا رسماً و یک جانبه 
از برجام خارج شــد و اعــالم کرد باالترین ســطح 
تحریم های اقتصادی را علیه ایران وضع خواهد کرد، 
صادرات نفت را به صفر و جریان ورود پول را به کشور 

قطع می کند. 
اولیــن دوره تحریم ها 15 مردادماه آغاز می شــود و 
شامل تحریم قطعات و مواد اولیه خودرو است. هیچ 
بعید نیست اتفاقات تلخی که در دوران تحریم برای 
صنعت خودرو کشور رخ داد تکرار شود. دومین دوره 
تحریم ها 13 آبان مــاه و شــامل تحریم های نفتی، 

پتروشیمی و مبادالت مالی است.
البته فرجــام صنعت خودرو بــدون برجام، تعطیلی 
نیســت اما بدون تردید به دردسر خواهد افتاد. هنوز 
چراغ برجام خاموش نشــده، رونــد تامین قطعات 
خودروهای داخلی به  سرعت گیرها خورده و نمی توان 
کند شــدن این روند را انکار کرد. همین عامل سبب 

کاهش آمار تولید خودرو در خردادماه شده است.
خودروسازی بدون برجام معنایی جز از دست رفتن 
شرکای معتبر بین المللی و مسدود و باریک شدن راه 
تامین قطعات و دریافت تکنولوژی و محدود شــدن 

دوباره نقل و انتقاالت مالی ندارد.
بعید به نظر می رســد که ایران از برجام خارج شود و 

اروپایی ها هم تاکنون حرمت برجام را نگه داشتند و 
طبق این سناریو بسته های پیشنهادی حمایت از ایران 
را ارائه کردند و همه به دنبال پیدا کردن راهکارهایی 
برای به حداقل رساندن اثرات خروج آمریکا از برجام 

هستند.

       آینده صنعت خودروسازی
صنعت خودروســازی یکــی از دو صنعتی اســت 
که بیشــترین میزان ســرمایه خارجی را در دوران 
پســابرجام جذب کردند، در سه ســال بعد از توافق 
برجام دســت کم هفت قرارداد مهم بین المللی میان 
خودروسازان ایرانی و جهانی و چندین قرارداد دیگر 
مابین قطعه سازان با شرکت های بزرگ تامین کننده 

اروپایی به امضاء رسید.
باتوجه به ظرفیت بالقوه تولید 2 میلیون دستگاه در 
سال، تا دو دهه آینده، صنعت خودرو کشور، صنعتی 
پویا خواهد بود که تقاضای بسیاری پیش روی خود 
دارد و اگر بــه آن جمع آوری و اســقاط خودروهای 
فرسوده و صادرات به منطقه را اضافه کنیم چشم انداز 

این صنعت درخشان تر نیز می شود.
در پایان ذکر چند سئوال وضعیت آینده خودروسازی 
را مشــخص می کند. درصورت آغاز تحریم ها و حتی 
خروج اروپایی ها از برجام، خودروسازی چه روزگاری 
را تجربه خواهد کرد. چه چیزی می تواند خودروسازی 
را از این شرایط نابه سامان دوران تحریم ها نجات دهد.

هرچه هست خودروسازی ایران فعال در شرایط بیم و 
امید قرار گرفته و باید منتظر ماند و دید در آینده چه 
اتفاقاتی رخ خواهد داد و کدام سناریو برای صنعت و 

بازار خودرو کشور عملی خواهد شد.

خودروسازی در پسابرجام

 حمید سعیدی | سرپرست مدیریت خدمات پس از فروش اورند پیشرو



در بخش رویداد هر شماره راز صنعت، جدیدترین رخدادها در 
حوزه صنعت و خودرو را در قالب گزارش ،گفت و گو و اخبار  مي 
خوانید. این رخدادها مربوط به مهم ترین نمایشگاه ها،سمینارها 

و رونمایي از خودروهاي داخلي و خارجي است.

رویداد
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اخبار داخلی

اعالم اسامی باکیفیت ترین خودروهای تولید داخل، خردادماه 97
سه محصول بهمن موتور در جمع 4ستاره ها

اداره کل خــودرو و نیرو محرکــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت اســامی باکیفیت و 
بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل درخردادماه 97 را اعالم کرد. براســاس گزارش 
ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منتشر شد، در خردادماه 97 در گروه وانت، وانت تندر شرکت ایران خودرو 
با دریافت سه ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در سطح 
قیمتی پایین تر از 500 میلیون ریال به خود اختصاص داد و وانت  مزدا کارا 2000 تک کابین 
بهمن موتور و وانت سایپا 151 شرکت سایپا بن  رو با کسب دو ستاره کیفی در رده بعدی 
جای گرفتند. در این کالس قیمتی وانت های  مزدا کارا 2000 دو کابین بهمن موتور، آریسان 
ایران خودرو دیزل و وانت های  نیسان تک سوز و دوگانه سوز زامیاد هرکدام یک ستاره کیفی 
را از آن خود کردند؛ همچنین در بخش سواری خودروهای پژو 2008 ایران خودرو، مزدا3  
نیو شرکت بهمن موتور و سوزوکی گرند ویتارای شرکت ایران خودرو خراسان در سطح 
قیمتی باالتر از یک هزار میلیون ریال با کسب چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروها 
را به دست آوردند. در سطح قیمتی 750 تا یک هزار میلیون ریال نیز خودروهای هیوندا 
20i کرمان موتور، هاوال H2 بهمن موتور و کیاسراتوی شرکت سایپا موفق به دریافت چهار 
ستاره کیفی شدند. تیگو 5 مدیران خودرو و JAC-S5 کرمان موتور و هایما S7 اتوماتیک 
ایران خودرو خراسان نیز در این کالس قیمتی با کسب سه ستاره کیفی در رتبه بعدی قرار 
گرفتند. از سوی دیگر در کالس قیمتی 500 تا 750 میلیون ریال خودروی B30 ساخت 
شرکت بهمن موتور چهار ستاره کیفی به دست آورد و آریزو 5 مدیران خودرو ، آریو اتوماتیک 
ـ سیتروئن و برلیانس H330 شرکت پارس  و آریو دنده ای سایپا بن رو، چانگان CS35 سایپا 
خودرو توانستند سه ستاره کیفی به دست آوردند. در این کالس قیمتی لیفان X60 کرمان 
موتور نیز دو ستاره کیفی به دست آورد. همچنین در سطح قیمتی 250 تا 500 میلیون 
ریالی خودروهای رنو ساندرو و پارس تندر پارس خودرو و خودروهای پژو 207 و پژو 207 
اتوماتیک، تندر 90 پالس و تندر 90 پالس اتوماتیک ایران خودرو با دریافت چهار ستاره 

کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولید ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. 
خودروهای تندر 90، رانا، دنا پالس، پژو 206 و پژو 206SD همگی از ایران خودرو به همراه 
تندر 90 پارس خودرو در این کالس قیمتی سه ستاره کیفی به دست آوردند؛ همچنین 
خودرو NEW MVM315 مدیران خودرو، سورن و سمند تبریز شرکت ایران خودرو تبریز، 
پژو پارس صنایع خودروسازی فردا، پژو پارس ایران خودرو مازندران، پژوپارس ایران خودرو 
کرمانشاه و پژو 405 ایران خودرو خراسان دو ستاره در این کالس قیمتی به دست آوردند. 
خودروهای دنا و دانگ فنگ H30 از محصوالت ایران خودرو به همراه تیبا 2 شرکت سایپا نیز 
توانستند در این ماه در کالس قیمتی 250 تا 500 میلیون ریالی دو ستاره ای شوند. همچنین 
خودروهای تیبا و ساینای شرکت سایپاـ  سیتروئن نیز دو ستاره به دست آوردند. در کالس 
قیمتی پایین تر از 250 میلیون ریال نیز خودرو سایپا X131 و سایپا X132 شرکت سایپا و 
همچنین سایپا X131 پارس خودرو هرکدام دو ستاره به دست آوردند و سایپا X 111 شرکت 

سایپا یک ستاره ای شد.

شایعات پیرامون سهمیه بندی بنزین
مجلس و دولت تعیین تکلیف می کنند

این روزها شایعات فراوانی درباره وضعیت بنزین به گوش می رسد و سهمیه بندی بار 
دیگر بر بازار بنزین ایران سایه انداخته است. کارشناسان صنعت انرژی کشور می گویند 
افزایش مصرف بنزین نسبت  به سال قبل و همچنین تحریم های احتمالی، اصلی ترین 
دالیل سهمیه بندی دوباره بنزین هستند. اما سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در این باره اعالم کرد: فعال درمورد سهمیه بندی بنزین ابالغی به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نرسیده است و تصمیم گیری درمورد سهمیه بندی بنزین بر 
عهده هیئت دولت و مجلس است. فاطمه کاهی درمورد احتمال سهمیه بندی بنزین 
گفت: تصمیم گیری درمورد ســهمیه بندی بنزین به هیچ وجه برعهده شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نیست و ما یک شرکت مجری هستیم. موضوع سهمیه بندی 
بنزین مصوبه هیئت دولت و مجلس است و اگر در این زمینه ابالغی به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی شود آن را اجرا خواهیم کرد . سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه تجربه سهمیه بندی بنزین را در سال های 85ـ  86 

داشته ایم، اعالم کرد قطعا یکی از راه های کنترل مصرف، سهمیه بندی است.

طی سه ماه نخست سال رقم خورد
ورود7 هزار خودرو سواری به کشور 

روابط عمومی گمرک ایران براساس گزارشی اعالم کرد طی سه ماهه نخست سال 
97 تعداد 7 هزار و 43 دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش 198 میلیون و 950 هزار 
دالر به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 
67 و 56 صدم درصد و از نظر ارزش 66 و 75 صدم درصد کاهش را نشــان می دهد. 
واردات انواع خودرو سواری طی سه ماهه نخست سال 96 به تعداد 21 هزار و 714 
دستگاه به ارزش 598 میلیون و 354 هزار دالر بوده است. براساس ابالغیه سازمان 
توسعه تجارت به گمرک، ثبت سفارش و واردات خودرو از اوایل تیرماه ممنوع شده 
است؛ بنابراین گزارش سال گذشته درمجموع 70 هزار و 75 دستگاه انواع خودرو وارد 
کشور شد. گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع خودرو در دو مرحله تاییدیه 
مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی اخذ می کند.
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رونمایی ازکارتخوان های جدید عرضه سوخت
نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت با قابلیت پرداخت آنی از طریق کارت های 

بانکی روز سه شــنبه، 19تیرماه در جایگاه آزادی رونمایی شــد. سید محمدرضا 
موســوی خواه، مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در آیین 
رونمایی از نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت گفت: از 15 تیرماه تجهیزات 
نسل جدید کارتخوان های عرضه ســوخت در جایگاه آزادی نصب و بررسی های 
محیطی آن در روزهای اخیر انجام و آیین رونمایی رسمی آن  برگزار شد. مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ســامانه پرداخــت الکترونیکی هزینه 
سوخت گیری را یکی از بزرگ ترین ســامانه های تراکنشی در خاورمیانه دانست و 
گفت: روزانه بیش از 100 میلیارد تومان از محل سوخت گیری در جایگاه ها به عنوان 
درآمد کشور حاصل می شود که امنیت کسب این درآمد با رفتن به سوی پرداخت 
الکترونیکی افزایش می یابد. موسوی خواه درباره نحوه کارکرد این تجهیزات توضیح 
داد: بااســتفاده از تجهیزات جدید هیچ مبلغی از ســوی اشخاص به سیستم وارد 
نمی شود و براساس میزان سوخت گیری دستگاه مبلغ پرداخت را اعالم می کند. 
به گفته موسوی خواه، این سامانه نسبت به ســامانه های گذشته 250 برابر قدرت 
حافظه دارد و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه اســت، زیرا سامانه های قدیمی بیش 
از 11 سال عمر کرده اند و ساالنه بیش از 20 میلیارد تومان صرف نگهداشت آنها 
می شود. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تا پایان سال 
98 همه جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور به این سامانه مجهز می شوند. 
به این ترتیب و با این شــرایط بار دیگر استفاده ازکارت های سوخت شخصی برای 

دریافت بنزین الزامی خواهد شد.

الزام تحویل 30 روزه خودروهای وارداتی به مشتریان
معاون نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان، بااشاره بر اینکه مردم از عقد قرارداد 
پیش فروش خرید خودروهای وارداتی اجتناب کنند، حداکثر مدت عرضه خودرو 
در قالب فروش فوری را30 روز اعالم کرد. وحید منایی، خطاب به مصرف کنندگان 
خودرو گفت: باتوجه به شــرایط حاکم بر بــازار خودروهای وارداتی و به اســتناد 
تصمیمات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیرامون ممنوعیت ثبت ســفارش 
خودروهای مذکور از تاریخ 31 خردادماه امسال، هرگونه فروش خودرو وارداتی در 
قالب تعهدات مدت دار بیش از 30 روز اعم از پیش فروش، فروش مشارکتی و... توسط 
کلیه شرکت های عرضه کننده )نمایندگی رســمی( تا اطالع ثانوی ممنوع و فاقد 
وجاهت است. شرکت های عرضه کننده درصورت فروش خودرو در قالب فروش فوری 
ملزم به عرضه خودرو از محل خودروهای  در اختیار )ترخیص شده و موجود در محل 
انبار واردکننده( و حداکثر ظرف 30 روز )کاری و غیر کاری( هستند. معاون نظارت 
بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با درخواست از تمامی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برای توجه به نکات یاد 
شده، از آنان خواست که از اقدام به عقد قرارداد پیش فروش خودرو اجتناب کنند. 
به گفته منایی عرضه کنندگان خودروهای وارداتی موظف هستند درصورت عدم 

دریافت ارز از سیستم بانکی، سریعاً نسبت به تعیین  تکلیف مشتریان در قراردادهای 
پیش فروش قبلی وفق مفاد مندرج در ذیل ماده)4( آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره .7415/ت51681هـ 

مورخ 1395/1/28هیئت وزیران اقدام کنند. 

بازگشت خودرو سازی فیات به ایران
درحالی که این روزها اخبار نگران کننده ای درباره خروج خودروســازان خارجی 
از کشورمان به گوش می رســد یک خبر امیدوارکننده در این باره از سوی رئیس 
انجمن صنفی واردکنندگان خودرو منتشــر شــد و میثم رضایی از شروع دوباره 

فعالیت خودروسازی فیات در کشورمان با ارائه چند محصول مختلف با برنامه تولید 
مشترک خبر داد. رضایی در این باره در جمع خبرنگاران اعالم کرد: در این قرارداد 
مشترک قرار بر این است که به واسطه دانش فنی و توانایی گروه فیات در طراحی، 
تولید و تامین خودروهای سواری و تجاری سبک و نیاز ما به آموزش فنی، اطالعات 
و پشــتیبانی در این رابطه، فیات امتیاز تولید انحصاری، فروش و خدمات پس از 
فروش در بازار ایران را به شرکت آرتمن موتور کیش نماینده رسمی فیات در ایران 
اعطا کند. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، گروه خودروسازی فیات در 
قالب قرارداد همکاری که با این شرکت داشته همچنان امکان فعالیت در ایران را 
دارد اما به دالیلی فعالیت های این شرکت درکشورمان متوقف شده بود که اکنون 
با تغییراتی مدیریتی شاهد ورود محصوالت و همچنین تولید مشترک برند فیات 
در کشورمان خواهیم بود. رضایی درخصوص مدل های محصوالت و نحوه عرضه 
آن نیز گفت: آن طور که در قرارداد پیش بینی شــده 16 محصول برای همکاری 
تولیدی و وارداتی پیش بینی شده که باتوجه به نیاز بازار، استانداردهای داخلی و 
همین طور قوانین صنعت خودرو ایران انتخاب و به بازار عرضه خواهد شد؛ همچنین 
در این قرارداد آمده که ارائه محصوالت به صــورت CBU  خواهد بود و پس از آن 
می تواند به صورت گام به گام در یک برنامه  زمان بندی توســعه و بهبود یابد و پس 

از فراهم سازی زیرساخت ها نسبت به تولید محصوالت به شکل CKD اقدام کند.



8

گزارش

بیش از 2 ماه از اجرای مصوبه جدید طرح ترافیک در 
تهران گذشته اســت. مصوبه ای که به ادعای بسیاری 
از مدیران شــهرداری پایتخت و در راس آنها معاونت 
حمل و نقل و ترافیک برای ایجاد عدالت و د ر راستای 
بهبود وضعیت ترافیک در تهران به اجرا در آمده است 
و تصمیماتی متفاوت ازسال های گذشته در این رابطه 
گرفته شده است. به ادعای مسئوالن مربوطه با اجرای 
طرح جدید دیگر خبری از واگذاری فله ای مجوز طرح 
ترافیک همانند ســالیان گذشته نیســت و به ادعای 
بهشت نشــینان همین عامل از دالیل اصلی شلوغی 
در معابر اصلی تهران در محــدوده طرح ترافیک بوده 
است. نگاهی به گذشته نشــان می دهد بخش اصلی 
دریافت کنندگان مجوز طرح ترافیک را ســاکنان این 
محدوده، خبرنگاران، پزشکان، جانبازان و معلوالن و 
مسئوالن عالی رتبه تشکیل داده اند و مدیران تازه وارد 
معاونت حمل و نقــل و ترافیک درصــدد کاهش این 
ســهمیه برای کاهش بار ترافیکــی درمحدوده طرح 
ترافیک برآمدند. متولیان امــر ادعا می کردند که طی 
سالیان گذشته افراد بسیاری با نام پزشک یا خبرنگار 
توانسته اند ازطریق رانت و با هویت جعلی مجوز ورود 
به طرح را دریافت کنند و همین عامل باعث شد تا برای 
صدور طرح در سال 97 سختگیری های فراوانی ازجانب 
شهرداری تهران اعمال شود، اما خروجی این تصمیمات 
چیزی جز ادعای مدیران شورای شــهر و شهرداری 

تهران بود و حق بسیاری از خبرنگاران پایمال شد.

        داستان از کجا شروع شد؟
باید به چندین ماه قبل بازگردیم. اواخر پاییز 96 بود که 

استارت اولیه تغییرات در قوانین طرح ترافیک تهران 
زده شد. همان روزها بود که محســن پورسیدآقایی 
معاون حمل و نقل و ترافیــک اعالم کرد برای برقراری 
عدالت و حذف رانت قصد دارد تمام سهمیه های سالیانه 
ورود به محدوده طرح ترافیک را حذف کند و همه برای 
ورود به این محدوده باید هزینه یکســانی بپردازند. از 
نگاه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منتقدان به 
طرح جدید ترافیک ذی نفعانی بودند که به دلیل به خطر 
افتادن منافعشان منتقد طرح جدید شده و رنگ و بوی 
انتقادها را به باج خواهی تشبیه می کرد. پورسیدآقایی 
در نخســتین نشســت خبری  برای رونمایی از طرح 
جدید اعالم کرد شــیوه توزیع آرم های خبرنگاری را 
قبول نــدارد و آرم طرح ترافیــک خبرنگاری به جای 
آنکه به خبرنگاران برسد به مدیران مسئول و بستگان 
آنها می رسد. کار تاجایی پیش رفت که مبلغ سنگینی 
برای اخذ مجوز طرح ترافیک خبرنگارن درنظر گرفته 
شد که این موضوع جنجال فراوانی را به راه انداخت و 
سرانجام این طرح پرحاشیه با تخفیف 90 درصدی برای 
خبرنگاران به تصویب رسید. هرچند دستورالعملی هم 
برای شناسایی خبرنگاران واقعی از سوی شورای شهر 
تهران تدوین شــد. دســتورالعملی که از همان ابتدا 
مشخص بود نمی تواند مبنای درستی برای تشخیص 
خبرنگاران واقعی باشد. براساس این آیین نامه باید 10 
اثر به نام متقاضی، بیمه خبرنگاری و معرفی نامه رسانه 
در سامانه طراحی شده برای ثبت نام، بارگذاری می شد. 
یک حساب سرانگشتی ما را به این نتیجه می رساند که 
در سطح تهران بیش از 5 هزار خبرنگار فعالیت دارند و 
شاید در دوره های قبلی کمتر از 500 مجوز غیرقانونی 

برای افرادی به اســم خبرنگار صادر می شــده است. 
این درحالی است که درســال 97 فقط 2200 مجوز 
برای اصحاب رسانه درنظر گرفته شــد که متاسفانه 
بازهم بسیاری از این ســهمیه ها به خبرنگاران واقعی 
تعلق نگرفت. از همان ابتدای کار حاشیه های زیادی 
برای اثبات هویت خبرنگاران برای صدور مجوز طرح 
به وجود آمد. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بارها اعالم کرد که بــرای معرفی خبرنگاران واقعی به 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران تهران، وزارت ارشــاد، 
انجمن مدیران غیر دولتی رسانه ها و... پیشنهاد دادیم 
که این مسئولیت را بر عهده بگیرند ولی همه آنان سر 
باز زدند و تنها خواهان افزایش سهمیه به تعداد سه  برابر 
سهمیه تعیین شده بودند تا بتوانند به همه افراد واجد 
و غیر واجد شــرایط، طرح را واگذار کنند. این اظهار 
نظر کافی بود تا انجمن صنفــی روزنامه نگاران تهران 
واکنش نشان دهد و آن را تکذیب کند. به هرحال برای 
خبرنگاران چاره ای باقی نمانده بود جز ثبت نام اولیه در 
سایت مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری. اما 
مشکل اینجا بود که برای بسیاری از خبرنگاران امکان 
ارائه لیســت بیمه یا مطلبی به اســم خودشان بسیار 
دشوار بود. بیمه اغلب خبرنگاران به دلیل قراردادهای 
پیمانی رســانه مربوط به صــورت غیرخبرنگاری رد 
می شــود و ضمن اینکه تقریبا در تمامی ســایت ها و 
خبرگزاری ها و حتی رسانه های مکتوب نام نویسنده 
درکنار مطلب درج نمی شــود. همین عامل مشکالت 
بسیاری را برای اصحاب رســانه به وجود آورد و دست 
آنها از رسیدن به مجوز طرح ترافیک کوتاه ماند. از اواخر 
اردیبهشــت بود که پیامک تایید مجوز طرح ترافیک 
برای برخی از خبرنگاران ارسال شد و متاسفانه بسیاری 
از خبرنگاران موفق به دریافت طرح نشدند. ساختمان 
سازمان ترافیک در خیابان ایرانشهر در این مدت محل 
گردهمایی خبرنگارانی بود که می خواستند بدانند چرا 
باوجود آنکه مدارک الزم را ارسال کرده بودند به عنوان 
خبرنگار شناخته نشده اند. البته برخی از خبرنگاران با 
مراجعه به سازمان ترافیک از مرحله رد اولیه عبور کردند 
و موفق به گرفتن تایید شدند، درحالی که خبرنگارانی 
که از این موضوع اطالعی نداشــتند از این فرصت هم 
بی بهره ماندند. اما نکته اصلی اینجاست که در صدور 
مجوز برای همان 2200 سهمیه خبرنگاری هم ابهامات 

فراوانی وجود دارد.

        لیست پرابهام
 از همان زمان صــدور مجوز طــرح ترافیک بود که 
مسئوالن مربوط اعالم کردند که به زودی لیست کامل 
اســامی خبرنگارانی که موفق به دریافت مجوز طرح 
ترافیک شده اند، ازسوی معاونت حمل و  نقل و ترافیک 

سرانجام تغییر قانون برای دریافت مجوز طرح ترافیک اصحاب رسانه

به نام خبرنگاران به کام آقازاده ها
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شهرداری تهران اعالم خواهد شد تا شفاف سازی در 
این باره به طور کامل انجام شود. اوایل تیرماه بود که این 
اتفاق رخ داد و پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری 
رسانه ها و اصحاب رسانه برای اعالم اسامی خبرنگاران 
و اهالی رسانه ای که از سوی شهرداری تهران به آنها 
طرح جدید ترافیک تعلق گرفته، معاونت حمل و نقل و 
ترافیک این اسامی را روی سامانه شفافیت شهرداری 
تهران قرار داد. در این لیســت 150 صفحه ای که نام 
2240 نفر درج شــده، ابهامات فراوانی وجود داشت. 
ازجمله اینکه در این لیست هیچ قابلیت جست وجویی 
یا وارد کــردن اطالعات افراد وجود نــدارد و باتوجه 
به این نقص افرادی که حائز ســهمیه شــده اند باید 
150 صفحه را مرور کنند. نکته دیگر اینکه انتشــار 
اسامی خبرنگاران درحالی رقم خورده که تنها نام، نام 
خانوادگی و نام پدر افراد درج شــد و در این بین هیچ 
نام و نشانی از رسانه یا خبرگزاری وجود نداشت و واقعا 
مشخص نیست که این اسامی اعالمی متعلق به کدام 
سایت، روزنامه یا خبرگزاری هستند. این درحالی است 
که براساس ماده هفت ابالغیه شــورای شهر تهران، 
معانت حمل و نقل و ترافیک موظف بود نام، رســانه 
محل اشتغال و نوع فعالیت تمامی دریافت کنندگان 
ســهیمه طرح ترافیک را اعالم کند. از ســوی دیگر 
بسیاری از خبرنگاران رســانه های رسمی و معتبر در 
گزارش هایی اعالم کرده اند که سهمیه طرح ترافیک 
به رغم ارسال تمامی مدارک به آنها تعلق نگرفته است و 
در طرف مقابل برخی از رسانه ها و خبرگزاری ها بیشتر 
از سهمیه درخواستی، طرح ترافیک به آنها تعلق گرفته 
است. همه اینها به کنار که در میان اسامی موجود در 
لیست 2240 نفر، نام بســیاری از فرزندان مسئوالن 
و آقازاده ها به چشــم می خورد که پدرانشان به دلیل 
مدیریت در رسانه توانسته نام فرزندان و نزدیکان خود 
را به عنوان خبرنگار ارسال کرده و مجوز طرح را دریافت 

کند. بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس و همچنین 
برخــی از وزرا، مدیریت رســانه ای را برعهده دارند و 
همین عامل دســت آنها را باز گذاشته تا نام فرزندان، 
اقوام و نزدیکان خود را به عنــوان خبرنگار رد کنند و 
سهمیه اندک رسانه خود را به جای خبرنگاران به این 
افراد اختصاص دهند. یعنی درســت برخالف ادعای 
مدیران شهرداری درراستای ایجاد عدالت برای صدور 

مجوز طرح ترافیک.

       اعتراض برخی از اعضاء شورای شهر
از همان روزهای آغازین تصویــب قانون جدید طرح 
ترافیک در تهران برخی از اعضاء شورای شهر مخالف 
این مصوبه بودند اما انــگار زور معاونت حمل و نقل و 
ترافیک به آنها می چربد. بعد از اعالم ناقص اســامی 
دریافت کنندگان مجوز طــرح ترافیک بود که برخی 
از اعضاء شــورای شهر به لیســت ارائه شده اعتراض 
کردند. ناهید خداکرمی عضو شــورای شهر تهران در 
این باره گفت: »برخی عــادت کرده اند از هر امتیازی 
که استحقاقش را ندارند؛ به هر نحو استفاده کنند. اما 
برخی حاضر نیستند از یک امتیاز کوچک که می تواند 
به فرد دیگری تعلق گیرد که اســتحقاق و نیازش را 
دارد، بگذرند. آنها همه چیز را برای خود می خواهند. 
متاســفم از اینکه این اخبار درست باشد و در لیست 
منتشرشده اســامی نمایندگان مجلس، فرزندانش 
و کســانی که خبرنگار نیســتند، وجود داشته باشد. 
امیدوارم کســانی که خبرنگار نیســتند یا می توانند 
از نظر مالی هزینه ورود به طرح را شــخصا مثل بقیه 
شــهروندان، پرداخت کنند، انصــراف داده و اجازه 
دهند خبرنگاران زحمت کشــی که واقعا به طرح نیاز 
دارند، اما سهمیه به آنها نرسیده است، از آن استفاده 
کنند.« مجید فراهانی دیگر عضو شورای اسالمی شهر 
تهران هم در اعتراض به این اتفاق گفت: انتشار اسامی 

خبرنگاران دریافت کننده طــرح ترافیک بدون اعالم 
نام رسانه مورد انتقاد کمیسیون برنامه و بودجه بوده و 
موضوع به کمیسیون عمران و حمل ونقل انتقال داده 
شده اســت. باتوجه به اینکه در آیین نامه توزیع طرح 
ترافیک خبرنگاری آمده است که معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری تهران موظف است نام، رسانه 
محل اشتغال و نوع فعالیت تمامی دریافت کنندگان 
این ســهمیه ها را در پایگاه اطالع  رسانی خود منتشر 
کند این موضوع رعایت نشده است. این اقدام معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران تخلف بوده و 
باتوجه به جلسه ای که با معاون حمل ونقل برگزار شده 
این موضوع به وی اعالم شده است و قرار است اسامی 
خبرنگاران به همراه رسانه محل اشتغال منتشر شود. 
معاونت حمل ونقل و ترافیک موظف بود نام خبرنگار 
و رسانه محل اشتغال را منتشر کند تا مشخص شود 
که رسانه ها چه تعداد طرح ترافیک دریافت کرده اند. 
حاال حدود یک ماه از انتشار لیســت گذشته است و 
بســیاری از اعضاء شورای شهر انتشــار اسامی بدون 
نام رســانه را تخلف می دانند. آنها از همان روز انتشار 
لیست وعده پیگیری این تخلف در صحن علنی شورای 
شــهر را دادند. اما تا لحظه ارسال این گزارش خبری 
از پیگیری نبود و ســهمیه اختصاص یافته رسانه ها 
به نام خبرنگاران و به کام آقازاده های صاحب رســانه 
شــد. بازهم فقط ادعایی ازسوی مسئوالن شهرداری 
درراستای ایجاد عدالت مطرح شد و نتیجه چیزی جز 
بی عدالتی نبود. آیا اعضاء شورای شهر همچنان وعده 
رسیدگی به اسامی دریافت کننده مجوز طرح ترافیک 
را خواهند داد یا واقعا از حق پایمال شده خبرنگارانی 
که محل کارشان یا حوزه کاریشان در محدوده طرح 
ترافیک است و دستشــان از رسیدن به سهمیه طرح 
ترافیک کوتاه مانــده، برخالف چندمــاه اخیر دفاع 

خواهند کرد؟
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کمپین

گاهی گمــان می کنیم 
مشــارکت در یک کار 
خیر، امری است جدی و 
حتی توأم با غم. اما اینجا 
زن و مرد و پیر و جوان و 
کودک و نوجوان جمع شده اند تا در قالب یک تفریح ، در 
یک کمپین برای اهداف اجتماعی و خیریه شرکت کنند. 
کمپینی که در آن تنها با نوشیدن آب می توان، برای حفظ 
محیط زیست قدم برداشت، به کودکان و زنان در معرض 
آسیب کمک و از زنانی که با بیماری سرطان دست و پنجه 

نرم می کنند، حمایت کرد.
هشتم تا یازدهم تیرماه سال 97 غرفه شرکت آب معدنی 
دی دی واتر روبه روی سالن 8و9  نمایشگاه ایران آگروفود، 
میزبان گروه های مختلفی اجتماعی بود که در چالشــی 
شرکت کردند که نزدیک به یک سال از آغاز  آن می گذرد؛ 
»چالش یک نفس یک زندگی« . چالشــی کــه در آن 
بازدیدکنندگان در یک نفس آب را می نوشیدند و در ازای 

آن جوایزی دریافت می کردند.  
ماجرا از این قرار اســت که اواخر سال 1393 هولدینگ 
رایزکو با هدف اجرای هدفمند مسئولیت های اجتماعی با 
تأسیس مؤسسه نیکوکاری راز، اقدام به تأسیس شرکت آب 
معدنی دی  دی کرد. بر این اساس قرار شد تا درآمد حاصل از 
فروش آب های معدنی این شرکت به کودکان بدسرپرست 
و بی سرپرست، زنانی که از سرطان رنج می برند و حفاظت 
محیط زیست اختصاص داده شــود. اقدامی که عالوه بر 
منافع خیریه مستقیم، زمینه  تأثیرات فرهنگی مطلوبی نیز 
دربرداشت و به گسترش فرهنگ توجه بیشتر شرکت ها به 
موضوع مغفول مانده مسئولیت های اجتماعی می انجامید.

این کمپین پاییز سال گذشته با حمایت سلبریتی ها آغاز 
شده بود و شخصیت های مشهور مختلف، فیلم های کوتاهی 
از خود درحال نوشیدن یک نفس آب معدنی دی دی در 
شبکه های اجتماعی منتشر کردند.  این موج ابتدایی سبب 
شد تا بسیاری از مردم به این کمپین بپیوندند و فیلم هایی 
از خود در شبکه های مجازی در حال نوشیدن یک نفس آب 
معدنی دی دی را منتشر کنند.  حال بعد از گذشت کمتر 
از یک سال حضور شرکت دی دی واتر در نمایشگاه  ایران 
آگروفود و برپایی دوباره این چالش در غرفه این شرکت در 
نمایشگاه،کمپین یک نفس یک زندگی رنگ و بوی دوباره ای 
به خود گرفت و توانست بســیاری دیگر از مردم را با خود 

همراه کرده و با اهداف این شرکت آشنا کند. 
نمایشگاه ایران آگروفود به عنوان بزرگ ترین و معروف ترین 
رویــداد تجاری مربوط بــه صنایع غذایــی و تجهیزات 
کشاورزی در خاورمیانه است. این رویداد تجاری در چهار 
بخش تخصصی »ایران فود«، »ترکیبات غذایی ایران فود« 
،»ایران فودتک« و »ایران آگرو« با حضور شرکت کنندگان 
داخلی و خارجی برگزار شد و شرکت دی دی واتر از این 
فرصت برای معرفی هرچه بیشتر فعالیت های خیریه خود 

حضور آب معدنی دی  دی در نمایشگاه ایران آگروفود

یک نفس در راه زندگی

 سعیده علیپور
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استفاده کرد.
صدها بازدیدکننده در غرفه این شــرکت در نمایشگاه 
ایران آگروفود حضور یافتنــد و در چالش یک نفس یک 
زندگی شرکت کردند و بیش از 400 پک به عنوان جایزه به 
شرکت کنندگان در این چالش اهدا شد. جالب بود که در 
این نمایشگاه که در مدت چهار روز برپا بود از کودک 6 ساله 
تا سالمند 85 ساله به غرفه شرکت دی دی واتر مراجعه و در 
این چالش شرکت کردند و با خوردن یک نفس آب معدنی 
به کمپین یک نفس یک زندگی پیوســتند. البته در این 
میان کودکان زیر 9 سال برای خوردن یک نفس بطری آب 
معدنی اجباری نداشتند و  به صورت آزادانه در این چالش 
شرکت کردند. مسئوالن غرفه برای هرکدام از حاضران در 
غرفه و شرکت کنندگان در این چالش توضیح می دانند که 
هرکدام از ســه رنگ آب معدنی تولید این شرکت در چه 
حوزه ای هزینه می شود و هر شهروند چگونه می تواند با 
خرید هر یک از این آب  معدنی ها در امر خیر مشارکت کند.

محمد راجی مسئول روابط عمومی و تبلیغات هولدینگ 
رایزکو و طراح این چالش به مجله راز صنعت در این مورد 
گفت: وقتی یک نفس بطری آب معدنی را می نوشیم و در 
میان نوشیدن آب، نفسمان دمی بند می آید، ممکن است 
حتی برای لحظه ای با سایر هموطنانی که دچار مشکالت 
و بیماری هستند، حس همدردی  کنیم. البته این چالش 
تنها به ایجاد این حس ختم نمی شود و منافع بطرِی آِب 
سرکشیدهِ شده نیز برای امور نیک هزینه و چرخه کار خیر 
کامل می شود و این موضوع همان چیزی است که هدف 

سرمایه گذاران آب معدنی دی  دی بوده است.
ســرمایه گذاران این کارخانه تمام ســود حاصل از این 
واحد تولیدی را در قالب یک موسســه خیریه با همین 
نام و زیر نظر هیئت امنا به مصارف عام المنفعه اختصاص 
می دهند. تولیدات این مجموعه در سه رنگ بطری و با 
اهداف خاص اعالم شــده به بازار راه یافته است. درآمد 
بطری های آبی یا DIDI Tomorrow صرف بسترسازی 
برای آینده کودکان می شود، درآمد بطری های صورتی 
یا DIDI Hope به پیشــگیری و درمان ســرطان های 
زنان به خصوص سرطان پســتان که بیشترین آمار را در 
کشور به خود اختصاص داده، تخصیص می یابد و درآمد 
بطری های ســبز یا DIDI Green نیز برای پاسداشت 

محیط زیست هزینه خواهد شد. 
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مقایسه خودرو

طی سالیان اخیر بازار خودرو درکشورمان تنوع فراوانی را 
به خود گرفته است. این تنوع و فراوانی محصوالت وقتی 
شدت بیشــتری به خود گرفت که پای چینی ها به بازار 
خودرو ایران باز شد. اگر در ابتدای ورود خودروسازان چینی 
به ایران فقط شاهد واردات بودیم، در ادامه این موضوع با 
تولید خودروهای چینی توسط خودروسازان کشورمان 
شرایط را متفاوت کرد. ازجمله محصوالت چینی تولیدشده 
در ایران می تواند بــه خودروهای برلیانس و H30 کراس 
)محصول کمپانی دانگ فنگ( اشاره کرد که طی سالیان 
اخیر بازار تقریبا خوبی را در ایران به دست آورده اند. دراین 
   H320 گزارش به مقایسه کیفیت فنی و ظاهری برلیانس
و H30 کراس خواهیــم پرداخت. ذکر این نکته ضروری 
است که H30  کراس توسط ایران خودرو تولید می شود و 

برلیانس محصول پارس خودرو است.

        مشخصات ظاهری
بازار خودروهای هاچ بک یا همــان کراس  اوورها در ایران 
همیشه داغ و پرمشتری بوده است و خودروبازان ایرانی 
همیشه استقبال خوبی از این سبک خودروها داشته اند. 
همین عامل باعث شده تا کمپانی های بزرگ خودروساز 
داخلی درکشورمان برای رسیدن به بازار هدف به دنبال 
چنین محصوالتی از بازارهای خارجی بروند. درکنار این 
موضوع نمی توان از بحث قیمت هم به سادگی گذشت و 
قطعا یکی از دالیل استقبال از این دو خودرو موضوع قیمت 
آنهاست که مشتریان فراوانی را به سوی خود می کشاند 
ولی درکل نگاه آماری نشــان می دهد خودروهای هاچ 

بک درکشورمان همیشه پرمشتری بوده اند و در این میان 
خودروهایی با اصالت چینی به خوبی با کراس اوورها جوالن 
می دهند، به همین خاطر ایران خــودرو یک هاچ بک یا 
کراس اووری با نام H30 کراس را در سبد محصوالت خود 
قرار داد که با استقبال خوبی نیز روبه رو شد. قیمت ارزان، 
ظاهر کراس اوور گونه، جعبه دنده اتوماتیک و پیشــرانه 
TU5 ازجمله مواردی بود که مذاق ایرانیان خوش آمد. اما 
در مقابل پارس خودرو مدت هاست که عرضه محصوالت 
متنوع برلیانس را در دستور کار قرار داده که در این بین 
خانواده برلیانس H300 از فروش مناسب تری برخودار 
 H330 نسخه هاچ بک سدان H320 بوده است. برلیانس
به دلیل ظاهر جوان پسندش توانست توجهات را به خود 

جلب کند.
شبه کراس اوور بودن H30 کراس قطعا می تواند کمک 
شایانی در ابعاد این خودرو داشته باشد. یکی از نکات مهم 
اینجاست که درمقایسه تمامی ابعاد این H30 کراس است 
که می تواند فضای داخلی بهتری را در اختیار سرنشینان 
قرار دهد؛ همچنین ارتفاع بیشتر خودرو تا حدودی اثبات 
می کند که این خودرو یک هاچ بک نیست و شاید باید در 
سگمنت کراس اوورهای ساب کامپکت قرار بگیرد. البته 
برلیانس هم از ابعاد خوبی در میان هاچ بک ها برخوردار 
بوده، هرچند که در این مقایســه بازنده است. همچنین 
برلیانس باتوجه به ابعاد کوچک تر از وزن بیشتری برخوردار 
است که شاید یک نکته منفی به حساب بیاید. در بحث 
مقایسه ظاهری خودرو باید برتری را به نام برلیانس نوشت  
البته H30 کراس هم به عنوان یک خودرو ارزان قیمت در 

بازار کشورمان چهره قابل قبولی دارد. در قسمت ابتدایی 
خودرو، جلوپنجره بزرگ و چراغ های کشــیده به چشم 
می خورد و سپر نیز طراحی نسبتا ساده ای دارد. چراغ های 
عقب خودرو، بدون شک نام محصوالت ولوو را در ذهن شما 
تداعی می کند. اما برلیانس H320 از طراحی بهتری نسبت 
به اچ سی کراس برخوردار است و یکی از دالیل این طراحی 
زیبا می تواند همکاری برلیانس و بی ام و باشد. در قسمت 
جلو چراغ ها و جلوپنجره از طراحــی جدیدی برخوردار 
هســتند. محصول زیبای پارس خودرو شباهت هایی با 
بی ام و سری یک دارد و ابعاد و فرم کلی آن دلنشین است. 
نمای عقب خودرو نیز هوشمندانه طراحی شده و چراغ ها و 
بدنه عضالنی به خوبی شکل گرفته اند. در کل اگر بخواهیم 
از لحاظ ظاهری یک خــودرو را انتخاب کنیم، برلیانس 
شایسته انتخاب اســت. هرچند که انتخاب ظاهری یک 

خودرو امری کامال سلیقه ای ست.

        طراحی داخلی کابین
در طراحــی H30 کــراس نمــای داخلی خــودرو که 
شباهت هایی نیز با محصوالت پژو دارد، اگرچه ساده بوده 
اما از طراحی خارجی خودرو بهتر است. طول  اچ سی کراس 
4.3 متر بوده و اندکی از 206 صندوق دار بزرگ تر اســت 
اما فاصله بین دو محورش حدود 20 سانتی متر بیشتر از 
206 است. بنابراین با فضای داخلی بیشتری نسبت به 206 
صندوقدار مواجه هستید. با ورود به کابین H30 کراس 
کمی به طراحی این خودرو امیدوار می شویم، هرچند که 
سبک طراحی داخلی هیچ مناسبتی با ظاهر خودرو ندارد 

 بررسی مشخصات و مقایسه خودروهای برلیانس H320 و H30 کراس

متوسط درتوان فنی
قابل قبول در ظاهر
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چرا که در نمای ظاهری هرچه ممکن بوده است از خطوط 
زاویه دار و تند استفاده شده در صورتی که طراحی کابین 
به صورت مالیم و از خطوط منحنی بهره برده اســت. اما 
به هر حال داشبورد این خودرو که با خطوط منحنی شکل 
داده شده است در کنار صفحه نمایش لمسی و پنل پشت 
فرمان عقربه نمایی جذاب برای یک خودروی اقتصادی 
ارزان قیمت رقم زده است. اما در طرف مقابل سادگی کابین 
برلیانس H320 بیشتر از اچ سی کراس است. این سادگی 
نیز همانند محصوالت بی ام و بوده اما کمی بیش از حد ساده! 
صندلی ها بزرگ و جادار بوده و در داخل کابین فضای کافی 
برای آرامش شما وجود دارد. تمام دکمه ها و ادوات کنترلی 
خودرو به گونه ای طراحی شده اند که شما به سادگی به آنها 
دسترسی خواهید داشت، البته جنس کابین از پالستیک 
ارزان قیمت است که به نظر نمی رسد اچ سی کراس بهتر از 
این خودرو باشد. اما برلیانس H320 در نمای داخلی سعی 
کرده کامال محافظه کارانه عمل کند از همین رو با کابینی 
بیش ازحد ساده روبه رو هستیم. داشبورد کامال ساده که در 
میانه آن صفحه نمایش لمسی به کار گرفته شده. هرچند 
که طراحان این خودرو سعی کرده اند با استفاده از تریم 
دورنگ به جذابیت های بصری بیفزایند اما شاید خیلی 
موفق نبوده اند. برلیانس طولی معادل 4.210 متر دارد و 

عرض و ارتفاع آن نیز به ترتیب 1.755 و 1.460 متر است.

        مشخصات فنی
H30 کراس به منظور نیروی مولد از پیشرانه 1.6 لیتری 
TU5 بهره می بــرد که در بســیاری از محصوالت ایران 
خودرو نظیر سمند، پژو پارس و 206 مورد استفاده قرار 
گرفته اســت. این موتور از قدرتی برابر با 105 اسب بخار 
و گشتاوری برابر با 154 نیوتن متر بهره می برد و به منظور 
انتقال قدرت به جعبه دنده 4 ســرعته اتوماتیک مجهز 
شده است. برلیانس H320 هم از پیشرانه 1.6 لیتری با 
بیشینه قدرت 114 اسب بخار و گشتاور 154 نیوتن متر 
بهره می برد. همچنین این موتور بــرای انتقال قدرت به 
چرخ ها با جعبه دنده 4 سرعته اتوماتیک جفت شده است. 
از لحاظ انتقال قدرت دانگ فنگ بسیار خوب عمل کرده و 
گیربکس های بی کیفیت پژو را با گیربکس های 4 سرعته 
اتوماتیک ساخت کمپانی ژاپنی معتبر AISIN تعویض 
کرده است. براساس اخبار منتشرشده از سوی دانگ فنگ 

و ایران خودرو، اچ سی کراس مصرف سوخت 6.1 لیتری 
در هر صد کیلومتر دارد و شتاب صفر تا صد آن 12.5 ثانیه 
است. برلیانس H320 با اختالف بســیار کمی از قدرت 
بیشتری برخوردار بوده اما در عمل مجموعه مشخصات 
فنی این خودرو شامل وزن، جعبه دنده و پیشرانه بسیار بهتر 
از رقیب چینی خود است و می تواند شتاب مناسب و کشش 
خوبی را در اختیار مالک قرار دهد. از همین رو H320 از 
شتاب بهتری برخوردار بوده و در سرباالیی هم می توان 
به راحتی از پس وزن خودرو برآید اما اچ سی کراس که از 
میزان قدرت کمتری برخوردار است به دلیل استفاده از 
جعبه دنده 4 سرعته بسیار قدیمی آیسین و موتور نه چندان 
جذاب TU5 قدرت رقابت با برلیانــس H320 را ندارد. 
همچنین در بخش هندلنیگ برلیانس کامال از پایداری و 
فرمان پذیری بهتری در مقابل H30 کراس برخوردار بوده 

و در حرکت های ناگهانی عملکرد قابل قبول تری دارد.

        تجهیزات داخلی
محصول ایران خودرو به صورت استاندارد تجهیزات خوبی 
دارد که از جمله آنها می تــوان به رینگ آلومینیومی 16 
اینچی، قابلیت تنظیم دستی صندلی راننده در 6 جهت، 
کامپیوتر سفری، چراغ های جلو هالوژن، چراغ مشایعت تا 
منزل، چراغ مه شکن جلو و عقب، گرم کن آینه، سان روف 
برقی دو حالته، پاور ویندوز، جا عینکی، گرم کن شیشه 
عقب، کنترل سیســتم صوتــی از روی فرمان، صندلی 
پارچه ای دورنگ، غربیلک فرمان چرمی، سیستم صوتی 
مجهز به پخــش MP3 و USB دارای 6 بلندگو، تهویه 
مطبوع اتوماتیک، مانیتور 6.5 اینچی لمســی به همراه 
GPS و دوربیــن دید عقب با قابلیــت پخش فایل های 
تصویری، هندزفری بلوتوث، اسپویلر عقب، صندلی های 
تاشو عقب و کنسول میانی صندلی های جلو اشاره کرد. 
البته باید توجه داشت مثل همیشه امکان تغییر برخی از این 
تجهیزات در خودروهایی که ایران خودرو تحویل می دهد، 
وجود دارد. در طرف مقابل برلیانس H320 با تجهیزاتی 
مانند، کیسه هوای جلو )راننده و سرنشین جلو(، سیستم 
ترمز ABS+EBD، سان روف برقی، سنسور دنده عقب، 
بسته شدن پنجره ها با استفاده از ریموت کنترل، قابلیت 
تنظیم صندلی راننده در 8 جهت به همراه تنظیم گودی 
کمر، تنظیم الکتریکی آینه های جانبی، سیســتم تاشو 

برای صندلی عقب، میله ضربه گیر درهای جانبی، باز شدن 
خودکار درها هنگام تصادف، سیستم ضد سرقت موتور 
و صندلی عقب با قابلیت پشتیبانی ایزوفیکس )صندلی 
کودک( عرضه شده اســت. هر 2 خودرو تجهیزات کافی 

برای راحتی 5 سرنشین دارا هستند.

        ایمنی و گارانتی
 یکی دیگر از نکات مهم بحث ایمنی این دو محصول است. 
اگر قصد خرید این دو خودرو را دارید مشخصا ایمنی جزو 
مالک های آخر شما  است. چراکه H30 کراس از موسسه 
ایمنی C-NCAP که مربوط به کشور چینی بوده توانسته 
فقط 3 ستاره ایمنی را دریافت کند، این درحالی است که 
اغلب خودروها در این تست 5 ستاره را دریافت می کنند.
H30 کراس از دو کیسه هوا در جلو، ترمزهای مجهز به 
سیستم ABS و EBD و سنسور دنده عقب بهره می برد. 
برلیانس H330 هم از امکانات مشابه H30 کراس بهره 
می برد با این تفاوت که فقط دو کیسه  هوا برای سرنشنیان 
جلو در این خودرو تعبیه شــده است و اطالعات خاصی 
درخصوص تست های ایمنی این خودرو در دست نیست 
و نمی توان در این خصوص اظهــار نظری کرد. برلیانس 
H320 و H30 کراس هردو از دو سال گارانتی و خدمات 
پس  از فروش برخوردار هستند؛ همچنین این دو خودرو 
به واسطه عرضه توسط بزرگ ترین تولیدکنندگان کشور 
از خدمات پس از فروش خوبی برخوردار هستند هرچند 
که برلیانس H320 به واسطه قدمت طوالنی مدت خود 
از شبکه گسترده تر قطعات برخودار است. ذکر این نکته 
ضروی اســت که هر دو گزینه مورد نظر ما خودروهایی 
اقتصادی و ارزان قیمت هستند و در مقایسه فوق باید این 
مهم را لحاظ کرد. از همین رو میزان کیفیت و عملکرد این 
دو خودرو با یکدیگر مقایسه شده نه با خودروهای مطرح تر. 
درنهایت هم باید گفت برلیانس H320 به واسطه ظاهر 
جذاب، موتور قوی تر، سیستم انتقال قدرتی مطمئن تر 
به مراتب بهتر از رقیب خود و عمال از ارزش بیشتری برای 
خرید برخوردار است. اما باید به این نکته هم اشاره کرد 
که برلیانس H320 بیشتر مناسب جوانان و خانواده های 
دونفره است در نتیجه اگر فضای بیشتر برای شما از اهمیت 
بیشتری برخوردار است H30 کراس گزینه مناسب تری 

برای شما خواهد بود.
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گزارشمقاله

واژه ای  ترافیــک؛ 
شــاید  و  تکــراری 
خسته کننده برای ما 
شــهروندانی که طبق 
آمار روزانه چند ساعت 
از وقتمان را درگیر آن هســتیم، شــاید دغدغه ای 
همیشــگی و از نظر خیلی ها غیرقابل حل باشــد. با 
این حال اما مســئوالن و مامــوران ترافیکی از پای 
ننشسته اند و تقریبا هر روز راهکارهای جدیدی برا حل 
این بحران گریبان گیر ارائه می کنند. در این گزارش 
به بررسی این معضل می پردازیم و البته نکته مهم تر 

اینکه دیگر کشورها برای حل این بحران چه کرده اند؟ 
آیا ترافیک درمان پذیر است؟

        ترافیک چطور به وجود می آید؟
بی راه نیســت اگر بگوییم یکی از مهم ترین مسائلی 
که باعث ایجاد ترافیک می شود، فرهنگ رانندگی ما 
است. نراندن بین خطوط، سعی در سبقت های بی جا، 
تصادفات، شــرایط جوی و آب و هوایی، حواس پرتی 
راننــدگان، عدم اســتفاده از حمل و نقــل عمومی، 
سوء ضعف مدیریتی و... شــاید از مهم ترین آنها باشد 
ولی به عقیده بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، 

مهم تریــن عامل ترافیک های شــهری، عدم رعایت 
قوانین راهنمایی ورانندگی، احســاس زرنگی کردن 
و تالش برای زودتر رسیدن به مقصد است. با نگاهی 
به آمار تصادفات و نحوه شکل گیری ترافیک در جاده 
می توان مشــاهده کرد که رانندگان با تعویض خط 
و حرکت های زیگزاگی، شــاید چند ثانیه ای زودتر 
از دیگران به مقصد برســند ولی منجر به تشــکیل 

صف های طوالنی در پشت خود می شوند.

        یکی از سه معضل اصلی شهر
 براساس بررسی های انجام شــده و آمار، یکی از سه 
معضل اصلی شهر تهران و شهروندان تهرانی، مسئله 
ترافیک پایتخت اســت. همه اقشار اجتماعی در این 
شــهر بین 1تا 4 ســاعت از روز را در ترافیک سپری 
می کنند و این معضل هزینه هــای فراوانی را اعم از 
مادی و روانی و ملی به کشــور و شهروندان تحمیل 

راهکارهایی برای کمتر شدن یک دغدغه بزرگ

ترافیک؛ این داستان تکراری

 یگانه عصاری

0 1
در برنامه جدیدی که شهر مادرید به اجرا 
گذارده است، ورود خودرو به محدوده 500 
هکتاری مرکز شهر تا سال 2020 ممنوع 
شده است و برنامه ریزان شهری مشغول 
طراحی مجدد 24 خیابان شلوغ این شهر 
هســتند تا آنها را به جای رانندگی، برای 
پیاده روی مناسب سازی کنند. این بخشی 
از طرحی است که هدفش کاهش استفاده 
روزانه از خودروهای شخصی است تا نسبت 
افراد مالک خودرو به افرادی که هرروز از 
خودروهایشان استفاده می کنند کاهش 
یابد و رقم آن از 29 درصد به 23 درصد برسد. 
رانندگانی که از قوانین جدید ســرپیچی 
کنند، با جریمه حداقل 100دالری روبه رو 
خواهند شد. عالوه براین مقرر شده است 
خودروهایی که آالیندگی بیشتری دارند، 

پول بیشتری بابت پارک خودرو بپردازند.

شهر مادرید

0 3
در شهر هامبورگ تدابیری اندیشیده 
شده اســت تا رانندگان ترجیح دهند 
وسیله نقلیه خود را در جایی پارک کنند 
و بدون آن خود را به مقصد برســانند. 
اساس طرح جدید شــهر هامبورگ 
آلمان، بر این پایه است که پیاده روی و 
دوچرخه سواری، به نوع قالب حمل و نقل 
این شهر تبدیل شود. روش هامبورگ 
در کاهش ترافیک این است که براساس 
این طرح جدید، ظــرف دو دهه آینده 
فقط افراد پیاده و دوچرخه سواران حق 

ورود به این شهر را خواهند داشت.

شهر 
هامبورگ

0 2
هم اکنون بیش از نیمــی از جمعیت 
شــهر کپنهاگ هر روز با دوچرخه سر 
کار می روند. این شهر این روند مثبت 
را مدیون تعیین مناطــق تردد فقط 
پیاده ها در دهه 1960 است. این شهر 
که پایتخت دانمارک است، هم اکنون 
بیــش از 200 مایل مســیر مخصوص 
دوچرخه دارد و کمترین درصد مالکیت 
خودرو را در میان شهرهای اروپایی به 
خود اختصاص داده است. هدف نهایی 
برنامه ریزی شهر کپنهاگ این است که 
یک بزرگراه مختص دوچرخه ها افتتاح 
شود که به همه مناطق حومه این شهر 
راه داشته باشد. نخستین مسیر از 28 
مسیر برنامه ریزی شده در این طرح در 
سال 2014 افتتاح شد و 11 مسیر دیگر 
تا پایان سال 2018 افتتاح خواهند شد.

شهر 
کپنهاگ
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می کند. نکته اما این است که خیلی از مردم در پاسخ 
به سوال  »چرا شهر تهران با ترافیک همیشگی همراه 
است« دو پاســخ اصلی دارند: گروه اول علت وجود 
ترافیک در تهران را تردد خودروهای بیش از ظرفیت 
معابر می داننــد و گروه دیگر مقصر را شــرکت های 
خودروســازی می دانند. با این حال اما در بسیاری از 
شــهرهای جهان مانند برلین و پاریــس و نیویورک 
خودروهای به مراتب بیشــتری تــردد می کنند، اما 

معضل ترافیکی مثل تهران ندارند.

        راه حل های همیشگی
تاکنون چندین راه حل بــرای رفع دغدغه ترافیک از 
سوی مردم و مسئوالن پیشنهاد و عملی شده است اما 
نکته این است که این راه حل ها تا چه اندازه کارساز و 
موثر هستند؟ ابتدا چند نمونه از این راهکارها را با هم 

بررسی می کنیم.

        اجرای تعرفه طرح ترافیک
طرح محدودیت ترافیک زوج و فرد از سال 84 در اغلب 
مناطق تهران به ویژه مناطق پر ازدحام شــهر، اجرا 
می شــود که البته هنوز در باب موفق بودن یا نبودن 
این طرح بحث های فراوانی است. نکته این است که 
شهروندانی که ســاکن محدوده های طرح هستند، 
دچار دردسر بیشتری شده اند. این افراد برای استفاده 
از وسیله نقلیه شخصی خود با مشکل طرح ترافیک 
روبه رو هســتند و نمی توانند بــرای ورودو خروج از 
خودرو خود استفاده کنند؛ همچنین باتوجه به قیمت 
بسیار باالی خرید طرح های روزانه و سالیانه هیچگونه 
تمهیداتی برای ســاکنان این مناطق نشــده است و 
دریافت مجــوز ترافیک هم به دلیل عدم شــفافیت 

شرایط ارائه، عمال امکان پذیر نیست. 

        استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
ناوگان اتوبوســراني تهران با حدود 6500 دستگاه 

اتوبــوس و 300 خط، بیــش از 3 میلیــون و 500 
هزار مســافر را در روز جابه جا می کند، اما این تعداد 
پاســخگوي حجم انبوه مســافراني نیســت که از 
ارزان ترین سیســتم حمل و نقل عمومی اســتفاده 
می کننــد و روزانه برای ســوار شــدن در صف های 
طوالنی، ســاعت ها منتظر اتوبوس هایی ایستاده اند 
که از شدت شــلوغی درحال انفجارند. این درحالي 
است که مشکالت حمل و نقل عمومی صرفا مختص 
تهران نبوده و بیشتر کالنشهرهاي کشور با کمبود و 
مشکالتی در سیستم حمل و نقل عمومي مواجه اند؛ 
همچنین اگرچه راه اندازي خطوط اتوبوس هاي تندرو 
)بي آر تي( به دلیل قرار گرفتن در مسیرهاي پر مسافر 
با استقبال چشمگیر مسافران مواجه شد اما اگر یک 
روز مســافر این اتوبوس ها باشید، به وضوح می بینید 
که افزایش 2 برابري ظرفیت اتوبوس ها هم دردي از 
مشکل کمبود اتوبوس و تقاضاي باالي مسافران کم 
نکرده اســت. به طوري که این اتوبوس ها همچنان از 

شدت جمعیت درحال انفجار هستند.

waze و google maps استفاده از نرم افزار        
این دو نرم افزار که این روزها شــاید یکی از نیازهای 
روزانه مردم شــهر تهران باشــد، می تواند وضعیت 
ترافیک جاده های شــهری را بــا رنگ های مختلف 
به طور زنده نمایش دهد که این قابلیت می تواند برای 
مسیریابی بهتر و همچنین فرار از گره های ترافیکی، 
آن هم در شهرهای شلوغی مثل تهران بسیار مفید و 
موثر باشــد. اما در اینجا یک مشکلی هست و آن هم 

نیاز این اپلیکیشن ها به اینترنت است.

        راه حل دیگر کشورها چیست؟
بر همگان واضح و مبرهن اســت که ترافیک در همه 
جای دنیا هست و مشکلی نیست که تنها مختص به 
منطقه یا کشور خاصی باشــد، نکته اما این است که 
دیگر کشــورها چه راهکاری برای آن اندیشیده اند و 
آیا در اجرای آن موفق هم بوده اند یا خیر؟ با این حال 
با مطالعه ای کوتــاه در راهکارهای دیگر کشــورها 

برای حل این بحــران هم می توان متوجه شــد که 
بزرگ ترین این راه حل ها ســرمایه گذاری عظیم در 
بخش حمل و نقل شهری و تالش برای تغییر فرهنگ 

مردم بوده است. 

        شهرهای پیاده محور
یکی از جدید ترین راهکارهایی که برای حل ترافیک 
ارائه شــده اســت، »پیاده  محور« بودن شهرهاست. 
تاکنون طراحی بسیاری از شهرهای جهان به گونه ای 
بوده اســت که رفت وآمد خودروها در آنها با سهولت 
بیشتری انجام پذیرد. جاده های عریض، پیاده روهای 
باریک، فضاهای سبز پراکنده و محوطه های پارکینگ 
چندهزار متری همه و همه شــهرها را به مکان هایی 
دوســتدار خودرو تبدیل کرده  اســت. خودروها که 
زمانی برای سهولت رفت وآمد و بهره مندی از آزادی 
بیشتر طراحی شده  بودند، این روزها به منبع اصلی 
آلودگی هوا، اتالف وقت و تهدید جان انسان ها تبدیل 
شــده اند. امروز بیش از نیمــی از جمعیت جهان در 
شهرها زندگی می کنند. شــهرهایی که ساکنان آنها 
تا حد زیادی به ماشــین ها وابســته اند. اما زمان آن 
فرا رسیده اســت تا با بازطراحی شهرها، ساختار آنها 
به گونه ای شود که اولین انتخاب افراد برای سفرهای 
درون  شهری شان »پیاده روی« باشــد. در این رابطه 
یکی از راهکارهای بلندمدت و پایدار برای تشویق به 
استفاده کمتر از خودرو شخصی و انتخاب پیاده روی 
در سفرهای روزانه، توسعه فضاهای مناسب و منحصر 

به پیاده روی و دوچرخه سواری است. 

        پیاده محورترین شهرهای جهان
بر اساس فهرســت پیاده محورترین شهرهای  آمریکا 
که از ســوی پایگاه اینترنتی »والک اسکور« منتشر 
شده است، شــهر نیویورک با کســب امتیاز 9/ 88 ، 
پیاده محورترین شــهر آمریکا در ســال 2017 لقب 
گرفت؛ همچنین این شــهر با داشــتن امتیاز 84 در 
بخش حمل ونقل، رده نخســت این حــوزه را نیز در 
میان کشــورهای آمریکایی به خــود اختصاص داده 
است. همچنین پایگاه اینترنتی »د کالچر تریپ« در 
رتبه بندی دیگر، 10 شهر برتر جهان در زمینه شهرهای 
پیاده محور را معرفی کرده اســت. بر این اســاس، 10 
شهری که پیاده روی، بیشــترین رواج را در آنها دارد 
عبارتند از: فلورانــس )ایتالیا(، نیویــورک )آمریکا(، 
مراکش )مراکش(، پاریس )فرانسه(، ونکوور )کانادا(، 
بوینس آیــرس )آرژانتین(، دوبرونیک )کرواســی(، 

ملبورن )استرالیا(، بوستون )آمریکا( و الئوس. 

        برای حال خوب خودمان..
راهکارهای پیشنهادی شاید برای خیلی از ما امتحان 
شده باشد و باز هم ساعت ها را در ترافیک مانده باشیم 
اما برای حال خوب خودمان می شود گاهی با وسایل 
حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس به محل کار 
رفت یا دوچرخــه را جایگزین آنها کــرد. همه اینها 
راهکارهایی بود تا عالوه بر کمتر کردن حجم ترافیک 
که تاثیر مســتقیمی بر آلودگی هوا دارد، گامی بلند 
برای کمک به حال بهتر خودمان برداشــته باشیم و 
آسوده تر قدم بزنیم در شــهری که دوستش داریم و 
دوستمان دارد. برای حال این شهر حداقل دو روز در 
هفته بدون وسیله نقلیه تک سرنشین به خیابان های 

تهران سر بزنیم...

0 5
 شــهردار این شــهر قصد دارد تردد 
خودروها در مرکز شهر را به طور کامل 
ممنوع اعالم کند. عالوه بر این افرادی 
که در خارج از شهر زندگی می کنند، 
در روزهــای تعطیالت آخــر هفته با 
خودروهای شخصی حق ورود به این 

شهر را نخواهند داشت.

شهر پاریس

0 4
از اوایل ماه میالدی جاری تردد انواع 
خودروها در مرکز شــهر اسلو تا سال 
2019 ممنوع اعالم شــد. قرار شــده 
است در این شــهر که پایتخت کشور 
نروژ اســت، 35 مایل از مسیرهایی 
که مختص خودروها بودند، به مســیر 
دوچرخه تبدیل شــوند. عالوه بر این 
ســرمایه گذاری هنگفتــی در بخش 

حمل و نقل عمومی انجام شده است. 

شهر اسلو
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جدول فروش

اعالم شرایط فروش تابستانه
انواع محصوالت سایپا

الف( شرایط فروش فوری نقدی

شماره اطالعیهزمان تحویلقیمت خودرو )ریال(نام خودرو
275.070.000تیبا بنزین سوز

3018730011 روز پس از پذیرش 301.210.000تیبا 2 رینگ فوالدی

ب( شرایط فروش پیش فاکتور

شماره اطالعیهزمان تحویلقیمت خودرو )ریال(نام خودرو
627.460.000آریو اتوماتیک

3015530007 روز پس از پذیرش

234.000.000سایپا 151
275.070.000تیبا بنزین سوز

301.210.000تیبا 2 رینگ فوالدی

ج( شرایط پیش فروش مشارکت در تولید نقدی x100 و x200 )قیمت قطعی(

مبلغ پیش پرداخت نام خودرو
)ریال(

شرحشماره اطالعیهزمان تحویلسود انصرافسود مشارکت

100.000.000تیبا بنزین سوز

قیمت قطعی تیرماه 11700007شهریور و مهر12 درصد15 درصد
97

100.000.000تیبا 2
100.000.000سایپا 132

شهریور100.000.000سایپا 151

CS35 د( شرایط پیش فروش مشارکت در تولید نقدی

مبلغ پیشپرداخت نام خودرو
)ریال(

شماره اطالعیهزمان تحویلسود انصرافسود مشارکت

CS35370.000.00011700008مهر و آبان12 درصد15 درصد

ه( شرایط پیش فروش مشارکت در تولید اعتباری

مبلغ نام خودرو
پیش پرداخت 

)ریال(

مبلغ سود انصرافسود مشارکت
تسهیالت

شرایط نرخ تسهیالت
بازپرداخت

شماره زمان تحویل
اطالعیه

100.000.000تیبا بنزینسوز

12 درصد15 درصد

140.000.000

16700002مهر و آبان5 چک 4 ماهه22 درصد
100.000.000170.000.000تیبا 2

100.000.000120.000.000سایپا 151
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نکات مهم بخشنامه
1- مشتریان محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی دقت کنند، امکان تغییر رنگ میسر نخواهد بود.

2- مهلت واریز وجه 24 ساعت است.
3- قیمت نهایی پیش فروش اعتباری خودروهای H200 با قیمت روز شرکت است و مابقی قیمت خودرو براساس قیمت زمان تحویل مشخص می شود.

4- مدل، تیپ، آپشن، رنگ و تریم داخلی خودروها زمان ارسال دعوتنامه مشخص می شود.
5- هرگونه افزایش نرخ بیمه، عوارض، شماره گذاری و سایر هزینه های قانونی از مشتریان ثبت نامی با شرایط پیش فروش عادی )با قیمت قطعی( اخذ 

می شود.

پیش فروش مشارکت در تولید نقدی برلیانس H300 و H200 )با قیمت قطعی( کلیه مبالغ به ریال است

قیمت قطعی نام خودرو
خودرو

زمان صدور 
دعوتنامه

سود مبلغ پیش پرداخت
مشارکت

شماره اطالعیهتوضیحاتسود انصراف

برلیانس)H220 (MT با رینگ 
فوالدی

436.840.000

هفته چهارم 
مهر 97

210.000.000

با قیمت قطعی 12 درصد22 درصد
تیر 97

21730013

برلیانس)H230 (MT با رینگ 
فوالدی

برلیانس H320 گیربکس معمولی 
MT(568.360.000280.000.000( موتور 1650 تریم مشکی

برلیانس H330 گیربکس معمولی 
MT(548.640.000270.000.000( موتور 1650 تریم مشکی

برلیانس H320 اتوماتیک )AT( موتور 
1650637.410.000310.000.000 با مولتی مدیا تریم مشکی

برلیانس H330 اتوماتیک )AT( موتور 
1650664.810.000330.000.000 با مولتی مدیا تریم مشکی

پیش فروش مشارکت در تولید اعتباری برلیانس H200 کلیه مبالغ به ریال است

زمان حداکثر تسهیالتنوع خودرو
بازپرداخت

نرخ بازپرداخت
تسهیالت

زمان صدور 
دعوتنامه

مبلغ پیش 
پرداخت

سود 
مشارکت

سود 
انصراف

شماره 
اطالعیه

برلیانس  
 H220 (MT(

با رینگ 
فوالدی

برلیانس  
 H230 (MT(

با رینگ 
فوالدی

150.000.000 )صرفا 
یکساله(

200.000.000
)به انتخاب مشتری(

3 چک 4 12 ماهه
ماهه

18 درصد
هفته چهارم 
مهر و آبان 
و آذر 97 

)به انتخاب 
مشتری(

1222730029 درصد15 درصد200.000.000 3 چک 6 18 ماهه
ماهه

20 درصد

6 چک 4 24 ماهه
ماهه

23 درصد
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جام جهانی

تب داغ جام جهانی فوتبال جهان را در بر گرفته و هیچ 
رسانه ای در دنیا وجود ندارد که اثری از این مسابقات در 
آن مشاهده نشود. این بازی ها میلیاردها بیننده در سراسر 
جهان دارند و برای مدتی نزدیک به یک ماه به باالترین 
اولویت مردمان زیادی از کره زمین تبدیل می شــوند. 
به همین دلیل مقاالت جالبی هم با محوریت جام جهانی 
منتشر می شــوند. عمده این مقاالت به بررسی سبک 
بازی تیم ها، بازیکنان برتر و مربیان اختصاص دارند و در 
گوشه و کنار برخی گزارش ها درباره ویژگی های فرهنگی 
مردم کشــورهای حاضر در جام جهانی دیده می شوند. 
اما در ادامه در پســت های »جام جهانی ماشین ها« از 
دیدگاهی متفاوت به جام جهانــی 2018 نگاه خواهیم 
کرد. در این مجموعه می بینیم که ماشین ملی هر یک از 

32 کشور حاضر در جام جهانی 2018 روسیه چیست.
 

  Arrinera Hussarya GT   ،لهستان   
در این ماشین از یک پیشرانه V8 استفاده شده که پیشتر 
توسط کوروت به کار گرفته شده بود؛ همچنین به دلیل 
همکاری کمپانی سازنده با نوبل، می توان شباهت هایی به 
 Arrinera نیز در آن دید. ظاهرا Nobel M600 خودرو
Hussarya GT هم درســت مانند تیم ملی لهستان 
هیجان انگیز اســت، اما برنده واقعی در میدان مسابقه 

تعیین می شود.

   سنگال، پورشه 959 داکار
شاید سنگال با صنعت خودروسازی شناخته نشود اما 
هیچ اهل خبری نیست که یک بار نام مسابقات اتومبیلرانی 
پاریس داکار به گوشش نخورده باشــد. داکار پایتخت 
سنگال است و به همین دلیل نماینده آنها در جام جهانی 
ماشین ها یکی از آیکون های رقابت های رالی پاریس داکار 
خواهد بود. خودرویی از پورشه متعلق به دهه 80 میالدی 
که افتخارات زیادی را کسب کرده و کامال درخور یکی از 
شیرهای آفریقا است )تیم های دیگری در آفریقا هم با لقب 

شیرها حضور دارند.(

   کلمبیا، دیسیا داستر 
کلمبیا هــم یکی دیگر از کشــورهای بــدون صنعت 
خودروســازی در جهان اســت. درواقع برخالف ایران، 
بسیاری از کشورهای جهان اصراری به سرپا نگه داشتن 
صنعت خودروسازی ندارند و ترجیح می دهند هزینه های 
این حوزه را در بخش های پرســودتری سرمایه گذاری 
کنند. با این حال پرفروش ترین خودرو در کلمبیا رنو )یا 

دیسیا( داستر است. ماشینی که اخیرا در ایران هم شاهد 
ورود آن به خیابان ها بودیم. صد البته که تیم ملی کلمبیا 
بسیار سر سخت تر و هیجان انگیزتر از نماینده آنها در جام 

جهانی ماشین هاست.

 NSX ژاپن، هوندا   
ژاپنی ها همیشــه و در همه جای جهان به نظم، دقت، 
تعهد کاری و درنتیجه محصوالتی فوق العاده با کیفیت 
مشــهور بوده اند. برای این کشــور می توان از نیسان 
نماینده ای انتخاب کرد یا ســری به خط تولید مزدا زد. 
با این حال نماینده ژاپنی ها برای جام جهانی ماشین ها، 
سوپراسپورتی بی نظیر از ســرزمین آفتاب تابان است. 
هوندا NSX که بــردن نامی از آن بــرای برانگیختن 
تحسین همگان کافیست. ماشینی که از یک پیشرانه 
3.5 لیتری می تواند چیزی درحدود 600 اســب بخار 
نیرو تولید کند بدون شک به خوبی نماینده ژاپنی های 

سختکوش خواهد بود.
 

 Gillet Vertigo   ،بلژیک   
بلژیکی ها بیشتر از آنکه به ساخت ماشین مشهور باشند 
به شکالت های تلخ شــهرت دارند. به همین دلیل هم 
عجیب نیست که خودروی ساخت بلژیک اسم خود را از 
روی لوازم پیرایشی مردان گرفته باشد! اما ژیلت ورتیگو 
حداقل از نظر ظاهری می تواند نماینده خوبی برای بلژیک 
باشد. تیمی که شاید به اولین قهرمان غیر کالسیک جام 

جهانی تبدیل شود.
 

Ssangyacht   ،پاناما   
پاناما واقعا هیچ نماینده چهارچرخــی در جام جهانی 
ماشــین ها ندارد. اما می توان با کمــی ارفاق یک قایق 
تفریحی را به عنوان تیم پاناما در جام جهانی ماشین ها 
قبول کرد. Admiral E Motion حتی ساخت پاناما 
هم نیست ولی پاناما به »کانال پاناما« مشهور است و چه 
چیزی بهتر از یک قایق تفریحی لوکس برای عبور از این 

کانال بین آمریکای شمالی و جنوبی؟
 

Wallyscar Izis   ،تونس   
یــک  تونــس  کشــور 
خودروســاز مشــهور به 
اســم Wallyscar دارد 
و محبوب ترین ماشــین 
ســاخت این کمپانی هم 

مدل Izis اســت. با نگاه 
کردن به ظاهر این ماشین 
می توانیــد شــباهت های 
متعدد آن را با 4 در 4 های 
لندروور ببینیــد. البته این 
ماشــین از نظر فنی چندان 

عملکرد جالبی ندارد و فقط 2 
ستاره ایمنی دریافت کرده و برای 

دور زدن هم به دایره ای به شعاع 9 
متر نیاز دارید.

 
GT انگلیس، بنتلی کانتیننتال   

انگلیس هم مانند آلمــان می تواند یک جام 
جهانی کامل با ماشین های بریتانیایی برگزار 

کند. شاید در نگاه اول رولزرویس فانتوم نماینده ای 
بسیار عالی برای انگلیس و پرستیژ خاص آنها باشد، 
اما برای شــرکت در جام جهانی فقط تشریفات 
نیســتند که اهمیت دارند و قدرت و سرعت هم 
شرط های اساسی به حساب می آیند. پس انتخاب ما 

برای تیم ملی انگلستان در جام جهانی ماشین ها 
بنتلــی کانتیننتــال مدل GT خواهد بود. 

پیشرانه W12 با قدرت 626 اسب بخار برای 
قهرمانی کافی به نظر می رسد.

 
AMG GT R   ،آلمان   

آلمان در صنعت خودروســازی 
جهان در جایگاهی قرار دارد که 
بسیاری از مردم، تنها ماشین های 
آلمانی را به عنوان اتومبیل قبول 

دارند و به جز چند اســتثناء، بقیه 
چهارچرخ ها را نوعی اسباب بازی درنظر 

ماشین ملی کشورهای حاضر در جام جهانی 2018 روسیه چیست؟
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می گیرند. شاید بتوان یک جام جهانی ماشینی فقط با 
اتومبیل های ســاخت آلمان برگزار کرد که همه در آن 
 AMG ،قهرمان شــوند اما تک نماینده آنها در این جام
GT  است. ماشینی که در قله دستاوردهای تکنولوژیک 
صنعت خودروسازی قرار دارد و می تواند با یک موتور 4 
لیتری نزدیک به 600 اسب بخار نیرو تولید کند و تنها 
در 3.5 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر در 
ساعت برسد. آلمانی ها با هیچ چیز شوخی ندارند، نه 

فوتبال و نه خودرو.

 Mastretta MXT   ،مکزیک   
مکزیکی ها بــرای ورود به عرصه 
خودروسازی از انتها آغاز کردند. 
به ایــن معنی کــه به جای 
ساخت ماشین های هاچ بک، 
سپس سدان ها، بعد کراس 
اوورها، رسیدن به SUV ها 
ســاخت  درنهایــت  و 
ماشین های سوپراسپورت، 
 Mastretta اولیــن بــار
MXT را معرفی کردند. یک 
سوپراســپورت که البته قابل 
مقایسه با سوپراســپورت های 
ایتالیایی و آلمانی نیست اما برای 
شــروع بســیار فراتر از کافی به نظر 
می رســد. البته این خودرو سرنوشت 
خوبی نداشت و به تدریج نه تنها خود آن، 
بلکه کمپانی سازنده هم در تاریخ محو 
شدند، اما با این وجود شاید یک نماینده 
از رده سوپراسپورت ها بتواند اشتیاق 
مکزیکی ها برای تاریخ سازی را بهتر از 

هر چیز دیگری نشان دهد.
 

RS سوئد، کونیگزگ آگرا   
سوئدی ها مردمی آرام، صبور و البته سختکوش 
هســتند و این ویژگی ها را از اجدادشــان در 
اسکاندیناوی به ارث برده اند. نکته دیگر درباره 
آنها تمرکز بر کیفیت به جای کمیت است. به 
همین دلیل آنها خودروسازان کمی دارند اما 
این چند شرکت ماشین هایی تولید می کنند 
که به راحتی می توانند یک کتاب رکورد را 
به صورت کامل به خود اختصاص دهند. 
کونیگزگ چندین و چند مدل اتومبیل 
در کالس »ابرخودروها« دارد اما نماینده 
 Agera آنها در جام جهانی ماشین ها مدل
RS است. ماشینی با حداکثر سرعت 450 

کیلومتر در ساعت که یک رقیب بزرگ برای غول هایی 
مانند بوگاتی به حساب می آید.

GT کره جنوبی، کیا استینگر   
کشورهای شرق آسیا ازجمله کره جنوبی نماد روشنی 
از حرکت پیوسته و پیشرفت تدریجی هستند. شرکتی 
مانند کیا شاید همسن کمپانی های خودروسازی داخلی 
باشد اما کافیست به فهرست ماشین های خط تولید آنها 
نگاه کنید تا مفهوم پیشرفت را متوجه شوید. کره جنوبی 
آنقدر ماشین بی ادعا و عالی دارد که بتواند یک تیم 11 نفره 
را راهی جام جهانی کند اما نماینده آنها در جام جهانی 
ماشین ها مدل استینگر GT است. اولین خودرو GT از 
کمپانی کیا که تحسین منتقدان و رسانه های اروپایی را 

هم برانگیخته.

   برزیل، فولکس واگن کمبی
شاید کمپرهای فولکس واگن با این ظاهر مدت ها باشد که 
از خط تولید خارج شده اند. اما برای کشوری مانند برزیل 
با ساحل های دلپذیر و امکان تفریحی بی پایان هیچ چیز 
بهتر از ماشینی نیست که بتوان یک اتاق خواب را در آن جا 
داد. کافی است در برزیل یک فولکس واگن کمبی داشته 
باشید تا بتوانید از آفتاب، شنا، فوتبال ساحلی، ضرباهنگ 

سامبا و کارناوال های رنگارنگ لذت ببرید.

Rinspeed Oasis   ،سوئیس   
سوئیسی ها معموال خودشان را درگیر مسائل پیچیده 
نمی کنند و ترجیح می دهند در صلح و صفا به امور اداری 
و بانکداری و بیمه ای بپردازنــد و در اوقات خالی هم از 
مناظر طبیعی پوسترمانند لذت ببرند. به همین دلیل 
نماینده آنها در جام جهانی ماشین ها یک مدل مفهومی به 
نام Rinspeed Oasis  است که در دسته ماشین های 
الکتریکی طبقه بندی می شود تا هیچگونه آلودگی برای 
طبیعت سوئیس نداشته باشد. سوئیس به احتمال زیاد 
قهرمان جام جهانی نخواهد شد و ظاهرا ماشین نماینده 

آنها هم سرنوشت مشابهی خواهد داشت.

   کاستاریکا، جنرال موتورز آمیگو
این ماشــین در دهــه 70 میــالدی در کارخانه های 
جنرال موتــورز در کاســتاریکا و تنها بــرای مصرف 
داخلی ساخته می شد. شاید بتوان آن را کاریکاتوری از 
تویوتا J40 دانست که توســط شخصی طراحی شده 
که تابه حال یک تویوتا J40 را از نزدیک ندیده. جنرال 
موتورز آمیگو را تنها برای کشور توسعه نیافته ای مانند 
کاستاریکا طراحی کرد و ساخت و همان طور که از تک تک 
جزئیات آن مشخص است هیچ اهمیتی به امکانات در آن 
داده نشده. شاید کاستاریکا یکی از شگفتی سازان جام 
جهانی قبلی بوده باشد اما ماشین نماینده آنها هیچکس 

را شگفت زده نخواهد کرد.

AQOS Javier   ،صربستان   
یک ماشین مفهومی دیگر برای 
حاضران در گــروه پنجم 
جام جهانی. این خودرو با 
ظاهر عجیبش 500 اسب 
بخار قدرت دارد و از یک 
پیشرانه V10 استفاده 
می کنــد. هرچند به نظر 
نمی رسد حتی در آینده 

نزدیک هم ردی از آن در جاده های واقعی دیده شود، اما 
به هرحال باید Javier را نماینده صربستان در این گروه 

سخت دانست.
 

IAME Justicialista   ،آرژانتین   
آرژانتیــن به خودی خــود برند مطرحــی در صنعت 
اتومبیل ســازی جهان ندارد، اما تعدادی از بزرگ ترین 
شــرکت های جهان کارخانه های خود را در این کشور 
راه اندازی کرده اند که ازجمله می توان به فورد، شورولت، 
هوندا، مرسدس و حتی رنو اشاره کرد. با این حال می توان 
 IAME از دل موزه های ماشــین در آرژانتیــن خودرو
Justicialista  مدل 1950 را به عنوان نماینده آرژانتین 
پیدا کرد. البته از نظر فنی نباید انتظار خاصی از این ماشین 
داشت. موتور دو سیلندر  IAME Justicialista تنها 
توانایی تولید 36 اسب بخار نیرو را دارد. شاید چیزی شبیه 

تیم ملی آرژانتین امسال.

   ایسلند، تویوتا هایلوکس آرکتیک
درباره ایســلند به جای انتخاب خودرو ملی باید پرسید 
»کدام ماشین در آب و هوای طاقت فرسای ایسلند دوام 
خواهد آورد؟«. البته پاســخ دادن به این سوال چندان 
سخت نیست. اگر قرار باشد تنها یک خودرو تخریب ناپذیر 
در جهان انتخاب کنید چه ماشینی به ذهنتان می رسد؟ 
بله؛ تویوتا هایلوکس نســخه آرکتیک کــه به صورت 
اختصاصی برای عملکرد در یخبندان هــا و آب و هوای 

فوق العاده سرد قطبی بهینه سازی شده است.

C-Two کرواسی، ریماک   
اگر قرار بود این فهرست برای جام جهانی 2014 برزیل 
منتشر شود احتماال کرواســی نماینده قدرتمندی در 
آن نداشت. اما نماینده ســال 2018 این کشور درست 
به اندازه تیم ملی فوتبال آنهــا هیجان انگیز و قدرتمند 
است. ریماک، رقیب اصلی تسال در دنیای خودروهای 
الکتریکی یک کمپانی کروات است که تاکنون سه مدل 
خودرو الکتریکی را تولید کرده و Rimac Two_C یکی 
از تحسین شده ترین اتومبیل های کنونی جهان را نیز 
دراختیار دارد. 1900 اسب بخار بااستفاده از پیشرانه های 
الکتریکی و شتاب صفر تا صد کمتر از 2 ثانیه با حداکثر 
سرعت 415 کیلومتر در ساعت نه تنها برای یک ماشین، 
بلکه برای قهرمانی یک تیم ملی هم کافی به نظر می رسد. 
شاید کرواســی اولین قهرمان غیر کالسیک ادوار جام 

جهانی باشد!

IVM Carrier 4x4    ،نیجریه   
نیجریه احتماال ساده ترین انتخاب را پیش روی ما خواهد 
 Innoson گذشت. تنها یک شرکت خودروسازی به نام
Vehicle در این کشور فعالیت می کند و چند مدل در 
IVM Car-  خط تولید خود دارد. با این حــال انتخاب

rier   احتماال منطقی ترین کار خواهد بود. این ماشین 
به دلیل جادار بودن و توانایی حرکت در مسیرهای خاکی 
و سنگالخی یکی از پرطرفدارترین اتومبیل های نیجریه 

است.
 

A110 فرانسه، آلپاین   
فرانســوی ها برای حضــور در یک رقابت ماشــینی 
نماینده های متعددی دارند که البته تعداد زیادی از آنها را 
می توانید با نگاه کردن به نزدیک ترین خیابان روبه رویتان 
مشاهده کنید. با این حال نماینده ای در شأن جام جهانی از 



20

جام جهانی

فرانسه بدون شک آلپاین است. مدل A110 از پیشرانه ای 
1.8 لیتری با قابلیت تولید 249 اســب بخار اســتفاده 
می کند و در هر صد کیلومتر هم تنها 6 لیتر مصرف بنزین 
دارد. البته برای خرید آن باید 50 هزار پوند بپردازید که 

چندان هم کم نیست.

   استرالیا، هولدن GTS مالو 
استرالیا با دشت های وسیع و زمین های زراعی بی نهایت 
کیلومتری که محل زندگی کانگوروها و کواالهاســت 
شناخته می شود. ماشین نماینده آنها در جام جهانی هم 
درست به اندازه ابعاد زمین های خالی از سکنه استرالیا 
عجیب اســت.  Holden GTS Maloo ماشــینی با 
577 اسب بخار به حساب می آید که تکلیفش با خودش 
مشخص نیست. موتوری برای ثبت رکوردهای سرعت 
و البته صندوقی تاشو برای حمل علوفه به سبک نیسان 

وانت! احتماال درست به عجیبی خود استرالیا.
 

   پرو، تویوتا یاریس
پرو با دهکده باستانی ماچو پیچو و طبیعت بکرش شناخته 
می شود، اما برای این اقوام اینکاها چیزی به نام صنعت 
خودروسازی تعریف نشده. با این حال از آنجا که هر تیمی 
باید در مسابقات نماینده ای داشته باشد تویوتا یاریس 
به عنوان پرفروش ترین خودرو در کشــور پرو می تواند 

گزینه ای مناسب به حساب آید.

TSR-S دانمارک، زنوو   
سوپراسپورت Zenvo به هیچ عنوان شوخی بردار نیست. 
خودرو بی نظیری ســاخت دانمارک که برخالف مردم 
خونسردش فوق العاده خشن و عصبی است و این ویژگی 
را می توانید به راحتی از طراحی مدل TSR-S مشاهده 
کنید. این ماشین به اندازه ای جدید است که حتی خود 
زنوو هم اطالعات چندانی از آن منتشر نکرده اما باتوجه به 
موتور 7 لیتری V8 خودرو ST1 به عنوان دیگر ماشین 
این کمپانی که قادر به تولید 1089 اسب بخار نیرو بود 

نباید انتظاری چیزی کمتر از TSR-S را داشت.

UMM 4x4 Cournil   ،پرتغال   
هرچقدر که سواحل توریستی و دیدنی پرتغال بی نظیر 
به چشم می آیند، صنعت خودروسازی این کشور تعریف 

چندانی ندارد. شاید مهم ترین خودرو تولیدشده در این 
کشــور UMM 4x4 Cournil باشــد که جایگزینی 
ارزان قیمت برای لندروور دیفندرهای کالســیک است.  
UMMدر سال 1977 در شهر لیسبون در مرکز پرتغال 
تاسیس شده و امروز فعالیتی در صنعت خودروسازی ندارد.

Tramontana XTR   ،اسپانیا   
بــا  عمدتــا  اســپانیا  خودروســازی  صنعــت 
کمپانی Seat شناخته می شود که قبال زیرمجموعه ای 
از کمپانی عریض و طویل VW بــوده و امروز به صورت 
مســتقل به فعالیت خود که موفقیت آمیز هم ارزیابی 
Ibi- و Leon  می شود ادامه می دهد. برای مثال دو مدل

za پرفروش ترین خودروها در کشور اسپانیا هستند. اما 
برای جام جهانی انتخاب های بهتــری هم وجود دارند. 
برای مثــال Taramontana XTR که از پیشــرانه 
تقویت شده V12 مرســدس بنز با توانایی تولید 900 
اسب بخار نیرو اســتفاده می کند و از نظر طراحی هم 
با نوارهای طالیی رنگ چیزی کمتــر از محبوب ترین 
سوپراسپورت های ایتالیایی ندارد )که اصال در جام جهانی 

حاضر نیستند!(.

   ایران، پیکان
پیکان نه تنها خودرو ملی ایران، بلکه بخشــی از هویت 
جمعی ماست. شاید در ابتدا این طور گفته شود که پیکان 
مدت هاست از چرخه تولید خارج شده اما وقتی هنوز هم 
در خیابان های همه شهرهای کشور با این ماشین روبه رو 
می شویم صحبت کردن از پایان پیکان چندان دوستانه 
نیست. پیکان از پنجاه سال پیش تاکنون محبوب ترین 
ماشین نسل های مختلف ایرانی ها بوده و گفته می شود 

بیش از نیمی از مردم ایران حداقل یک پیکان داشته اند.

Laraki Epitome   ،مراکش   
مراکش هم ازجمله کشورهایی است که اصوال صنعت 
خودروسازی در آن به معنای واقعی تعریف نشده و به نظر 
نمی رسد هیچ خودرو ملی در این کشور ساخته شود. با 
این حال وب سایت تاپ گیر در گزارشی به این نکته اشاره 
کرده که یک کمپانی مراکشی به اسم Laraki با سابقه 
بیست سال فعالیت در کازابالنکا به صورت محدود، ماشینی 
به نام Epitome طراحی و ساخته است. این خودرو که 

بیشتر به یک مدل مفهومی با تیراژ 1 عدد شباهت دارد 
به گفته کمپانی مورد نظر از پیشرانه V8 استفاده می کند 

و 1200 اسب بخار هم نیرو دارد.
 

Effa Ideal   ،اروگوئه   
اروگوئه کشــوری نیســت که بــه تولیــدات صنعت 
خودروسازی شناخته شــود. محصوالت مورد استفاده 
توسط مردم این کشور عمدتا بازطراحی نه چندان خاصی 
از برخی مدل های چینی هستند. درست به همین دلیل 
خارج از اروگوئه خریدار خاصی برای ماشین های داخلی 
Ide-  این کشــور وجود ندارد. با همه این احواالت مدل

al از Effa را می توان خودرو ملی اروگوئه دانست.

   مصر، رامسس
خودرو ملی مصری ها رامسس نام دارد و برخالف تاریخ 
سرشــار و شــاهکارهای بی نظیر معماری مانند اهرام، 
ماشین دندان گیری نیست. این خودرو در ابتدا در سال 
1950 در مصر تولید شــده و می توان آن را ماشین ملی 

مصری ها دانست.

 KSU Gazal 1  عربستان سعودی   
عربســتان هم هرگــز به عنــوان یک ســازنده جدی 
ماشــین به حســاب نیامده اما در این کشــور سرمایه 
کافی برای تلف کردن و ســاختن یک ماشــین کلی 
که احتماال هیچ خریــداری هم ندارد موجود اســت. 
خودروی Gazal-1 براساس نســخه قدیمی تری از 
ماشین های G Class مرسدس ساخته شده است. این 
ماشین از پیشرانه 5.5 لیتری V8 مرسدس با توانایی 

تولید 380 اسب بخار نیرو استفاده می کند.

Vaz 2101  روسیه   
با اینکه روســیه در سال  های اخیر ســرمایه گذاری های 
جدی تــری را در بخش خودروســازی انجــام داده، اما 
همچنان ماشین VAZ جزو محبوب ترین و مطمئن ترین 
ماشین های ساخت این کشــور به حساب می آیند. مدل 
2101 بر اساس خودرو فیات 124 ســاخته شده که در 
سایر نقاط جهان باعنوان الدا شناخته می شود. از ظاهر این 
خودرو که ویژگی چندان هیجان انگیزی به چشم نمی خورد 

و با این حال باید الدا را ماشین ملی روس ها درنظر گرفت.
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طی چند ماه اخیر، بازار خودرو درکشــورمان وضعیت 
پرتالطمی را پشت سرگذاشته است. این موضوع هم 
شــامل محصوالت داخلی می شــود و هم گریبانگیر 
خودروهای وارداتی شده است. شاید یکی از مهم ترین 
دالیل این وضعیت نابه سامان ازجمله افزایش بی رویه 
قیمت ها به نوسانات شــدید ارزی به خصوص افزایش 
بی سابقه نرخ دالر طی دو سه ماه گذشته برمی گردد اما 
بی شک درکنار این موضوع عوامل دیگری هم هستند 
که این بازار پرتالطم را به وجود آورده اند. در این گزارش 
اتفاقات رخ داده طی چند ماه اخیر را در بازار خودرو مرور 
خواهیم کرد و به بررسی عوامل موثر در نوسان عجیب 
قیمت خودروهای داخلی و خارجی خواهیم پرداخت...

   کمپینی که بی ثمر بود
همیشه و بعد رخ دادن نوســانات ارزی و افزایش دالر 
درکشــورمان، یکی از محصوالتی که شدیدا از لحاظ 
قیمتی تحت تاثیر قرار می گیرند، خودروها هستند. طی 
دو سه ماه اخیر شاهد افزایش غیرمعقول و عجیب و غریب 
قیمت اکثر خودروهای داخلــی بوده ایم و کار تاجایی 
پیش رفت که کمپینی برای تحریم خرید خودرو هم 
به وجودآمد اما انگار این کمپین هم بی ثمر واقع شــد. 
همان طور کــه این اتفاق )تحریم خریــد خودروهای 
داخلی( هم سه ســال قبل و با تصمیم دولت مبنی بر 

فروش اقساطی خودروها با شکست مواجه شد. در پی 
راه اندازی کمپینی از ســوی برخی سلبریتی ها برای 
نخریدن کاالهایی که مشمول افزایش قیمت بی رویه و 
گرانی شده اند که بازه زمانی یک ماهه نیز برای آن درنظر 
گرفته شده و مردم نیز تاحدودی از آن استقبال کردند، 
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن درباره آن اظهارنظر 
کرده اند و پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
هم در این باره گفت: »تاخیــر و نخریدن کاالهایی که 
مشمول افزایش قیمت و گرانی می شوند، در برخی از 
گروه های خاص می تواند در مقطعی کوتاه پاسخگو باشد 
اما برای همه کاالها ازجمله خودرو جواب نمی دهد.« 
مردم تشنه خرید خودرو بودند و خبری از تحریم نبود. 
روزبه روز متقاضی خرید خودرو بیشتر می شد و بهانه 

برای افزایش قیمت خودرو دردست فروشندگان بود.

   آغاز داستان صعود!
استارت رشد صعودی قیمت ها ازجایی رقم خورد که 
دونالد ترامپ خروج آمریکا از معاهده برجام را اعالم کرد 
و از تحریم های جدید پیش روی کشــورمان خبر داد. 
همین عامل زمزمه های خروج کمپانی های خودروساز 
ازجمله رنو و پژو را به وجود آورد و زمینه ای برای افزایش 
قیمت  هــا رقم خورد. متاســفانه وضعیــت طی یکی 
دوماه اخیر به گونه ای پیش رفــت که در بازار پرتالطم 

خودروهای داخلی شاهد افزایش بی رویه قیمت برخی 
از محصوالت داخلی حتی تا 50 درصد قیمت کارخانه 
را شاهد بوده ایم. سردرگمی مردم در آشفته بازار خودرو 
هرروز بیشتر از قبل شده و در این میان سکوت مدیران 
خودروســازی ها هم به وخامت بازار دامن زده اســت. 
نوسان قیمت به موضوعی معمولی و عادی تبدیل شده 
است و هیچ نشانه ای از ساماندهی وضعیت بازار دیده 
نمی شود. قیمت ها ساعتی شــده است و فروشندگان 
خودرو تأکید می کنند قیمت ها برای همان ســاعت و 
دقیقه ای است که اعالم شده اســت، به این جهت اگر 
خواستید خریدی انجام دهید و شاهد رشد قیمت بودید 
تعجب نکنید، چراکه خودرو هم مانند بازار دالر و طال 
شده است. نکته مهم در این میان ابهام درگزارش های 
ارائه شده ازســوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و 
مقایسه آن با وضع موجود در بازار خودرواست. بسیاری 
ازکارشناسان کمبود موجودی و پایین آمدن تولید را 
یکی از دالیل افزایش بی سابقه قیمت ها می دانند و این 
درحالی است که آمار وزارت صنعت و معدن از رشد قابل 
توجه تولید خودرو طی یکی دوماه اخیر خبر می دهد. 
به طور مثال این وزارتخانه یادآور شده است تولید انواع 
خودرو در اردیبهشــت ماه 39.8 درصد افزایش یافته 
است. بر این اساس تولید انواع سواری با افزایش 40.2 
درصدی همراه بوده و از 98 هزار و 406 دســتگاه در 

نگاهی به وضعیت آشفته  بازار تولید و واردات خودرو 

تصمیمات بحران ساز
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اردیبهشت ماه 1396 به 137 هزار و 949 دستگاه رسید. 
باتوجه به آمار تولید ســوال این است اگر تولید خودرو 
افزایش قابل توجه داشت چرا بازار از کمبود خودرو انتقاد 
دارد و چرا قیمت ها ساعتی شده است؟ چرا در بسیاری 
از نمایندگی ها خبری از فروش محصوالت نیســت؟ 
محصوالت تولیدی اگر در نمایندگی ها به دست خریدار 
نرسد، پس ازکدام طریق برسد؟ وقتی نوسانات ارزشی 
افزایش وحشتناک قمیت خودروهای وارداتی را رقم زد 
تقاضا برای خرید محصوالت داخلی بیشتر شد و وقتی 
بازار نتوانست این تقاضا را تامین کند، آشفتگی دامن 
خودروهای داخلی را هم گرفت. اواخر خردادماه بود که 
بعد ازکش و قوس های فراوان، شــورای رقابت افزایش 
5 تا 7 درصدی نرخ خودروهای داخلی را اعالم کرد. بر 
این اساس و طبق اعالم رضا شیوا رئیس شورای رقابت 
به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران 
خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش 
7.18 درصــد را دریافت کرده اند و بــرای خودروهای 
سایپا هم به طور متوسط افزایش 7.01 درصدی تعیین 
شده است. این درحالی است که در بخش خودروهای 
مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش 5.62 مورد 
تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفت. نکته عجیب اینجاست 
که خودروسازان از اول تیرماه می توانستند محصوالت 
خود را با نرخ جدید عرضه کنند و این درحالی است که 
برخی از خودروها پیش از این دستور العمل با افزایش 
قیمت ازسوی خودروساز مواجه شده بودند. نکته جالب 
اینجاست که  طبق گفته های یکی از اعضاء کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس محصوالت فعلی خودروسازان 
کشــور با قطعات با دالر 3200 تومان در آذرماه تولید 
شده است. این درحالی است که خودروسازان این مقدار 
افزایش را ناعادالنــه می دانند و خواهان تجدیدنظر در 
قیمت خودروها هســتند. اوضاع به قدری آشفته شده 
که پای مجلسی ها به موضوع آشفتگی بازار خودرو باز 
شده است و در جلسه ای که  کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس  با مدیران خودروســازی برگزار کرد، مسئله 
اساسی خودروسازان این بود که باتوجه به شرایط کشور 
باید قیمت خودرو بازهم افزایش یابد، اگر این اتفاق نیفتد 
آنها با ضررهای زیادی مواجه خواهند شــد. اما اعضاء 
کمیسیون معتقد بودند که افزایش قیمت خودروها باید 
منطقی باشد و خودروسازان باید به دنبال روش هایی 
برای کاهش قیمت های تمام شده باشند. با تمامی این 
شرایط بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی وضع موجود 
در تالطم بازار داخلی را عدم تــوازن در عرضه و تقاضا 

می دانند.

   عدم توازن عرضه و تقاضا
شاید اگر خودروســازان در تزریق محصوالت خود به 
بازار تدبیر بهتری درنظر می گرفتند و آمار بیشــتری 
از محصوالت خود را به بازار ارائــه می کردند ، کمی از 
تالطم بازار کاسته می شد. این وضعیت شرایط را برای 
سود جویان و دالالن مهیا کرده است که سود هنگفتی را 
وارد جیب خود کنند. آیا دولت و وزارت صنعت و معدن و 
تجارت خواهند توانست در شرایط حساس کنونی راهی 
برای جلوگیری از آشفتگی بازار خودرو پیدا کنند؟ اواخر 
تیرماه بود که وزیر صنعت معدن و تجارت رسما اعالم 
کرد که هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت غیر از نرخ 
مصوب را ندارد و همچنین کارخانه ها موظفند به قیمت 
مصوب عمل کنند. محمد شــریعتمداری همچنین 
خطاب به رئیس ســازمان حمایــت از مصرف کننده 

گفت: »شما موظف هستید افزایش قیمت ها را پیگیری 
کنید.« این درحالی است مدیرعامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( از سه اقدام دولت برای 
بازگشت آرامش به این بازار پرده برداشته است. به گفته  
منصور معظمی »اختصــاص یک شناســه برای هر 
خریدار خودرو«، »الزام خودروسازان برای عرضه همه 
تولیدات به بازار« و »پیگیری از واردکنندگان برای ورود 
همه محصوالتی که روند قانونی ورود به کشور را طی 
کرده اند«، سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار به شمار 
می روند. به گفته معظمی اتفاقاتی مانند تغییر نرخ ارز و 
تعرفه های گمرکی و همچنین حجم باالی نقدینگی های 
سرگردان و البته فضاســازی های روانی، سبب هجوم 
مشتریان به بازار خودرو شده اند. اظهارات معظمی در 
شرایطی است که گفته می شد خودروسازان بخشی از 
تولیدات خود را احتکار و این موضوع دلیل اصلی افزایش 
قیمت ها در بازار بوده است. نکته مهم دیگر اینجاست که 
منصور معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس هیئت عامل 
ایدرو، نسبت به تولید خودرو در سال جاری اعالم کرد 
که امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون و 700 هزار 
دستگاه رقم خواهد خورد و افزایش پیدا خواهد کرد، این 
درحالی است که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
در همین زمینه گفته اســت که درحال حاضر حجم 
زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم ســاخته قطعه سازان 
در گمرک مانده و امکان ترخیص نــدارد. از این رو این 
وضعیت باعث ایجاد مشکل در فرآیند تولید قطعه سازان 

و درنتیجه خودروسازان خواهد شد. 

   تصمیماتی بدون تدبیر
اما به ســراغ وضعیت بحرانی واردات خودرو می رویم. 
حدودا یک ســال پیش بود که ســایت ثبت سفارش 
برای واردکنندگان خودرو بسته شد. هرچند آن موقع 
مسئوالن ذی ربط این تصمیم را موقتی اعالم کردند اما 
این محدودیت 6 ماه به طول انجامید و همین تصمیمات 
افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی را درپی داشت. 
به این موضوع داستان خروج آمریکا از برجام و افزایش 
شدید نرخ ارز را هم اضافه کنید. این درحالی است که 
ثبت نام در سایت ثبت سفارش دوماه بعد از بازگشایی 
مجدد، بازهم با توقف روبه رو شــد. این درحالی است 
که در همان بازه زمانی دوماهه هم مشــکالت فراوانی 
پیش روی واردکنندگان به وجود آمد داستان واردات 
به صورت کج دارومریض ادامه داشــت تا اینکه در اوج 
آشفتگی بازار خودرو در پی نوسانات ارزی، وزیر صنعت 
معدن و تجارت ممنوعیت واردات خــودرو را در اوایل 
تیرماه اعالم کرد. پس از کش و قوس های فراوان درمورد 
تامین ارز خودروهای وارداتی و انتشار شایعاتی مبنی 
بر فروش ارز 6500 یــا 8 هزار تومانی به واردکنندگان 
خودرو، سرانجام روز دوم تیرماه، وزارت صنعت معدن و 
تجارت دستور توقف واردات کاالهای غیرضروری گروه 
4 را صادر کرد و بر این اساس واردات خودرو نیز به عنوان 
کاالیی ارز بر و مشمول این دسته بندی به کلی ممنوع 
اعالم شد. البته زمزمه های این ممنوعیت از ماه ها پیش 
شنیده می شد و بسته شدن سامانه ثبت سفارش طی 
سال 96 و آشفتگی بازار خودروهای وارداتی، افزایش 
تعرفه هــا و درنهایت عدم تخصیــص ارز و ممنوعیت 
کامل واردات خودروها از مدت ها پیش برای فعاالن بازار 
قابل پیش بینی بود. بر این اساس وزیر صنعت معدن و 
تجارت در نامه ای به مسئوالن مربوطه اعالم کرده است 
که تمامی ثبت سفارش های معوقه از قبل لغو می شود 

و از این رو بســیاری واردکنندگان ناچار به پس دادن 
وجوه دریافتی از مشتریان خواهند شد. اما آن دسته از 
پرونده های ثبت سفارش که تاکنون تامین ارز شده اند، 
مشمول این تصمیم نمی شوند و طبیعتا در ادامه روند 
فعلی باید شاهد واردات آخرین محموله ها از خودروهای 
وارداتی ظرف چند ماه آینده باشــیم. خودروهایی که 
احتماال در بازه زمانی قبل از عید یا کمی بعد از عید ثبت 
سفارش شده اند. البته براساس ابالغیه فعلی، ممنوعیت 
واردات شــامل قطعات منفصله خودروهای مونتاژی 
)CKD( نمی شــود و تنها خودروهای وارداتی به شکل 
کامــل )CBU( را دربر خواهد گرفت. بــه این ترتیب 
به نظر می رســد که در ماه های آینده شــاهد افزایش 
قیمت بیش از پیش خودروهای وارداتی موجود در بازار 
)در نتیجه کاهش عرضه( باشــیم و البته از این به بعد 
خودروهای مونتاژی  به شــرط آنکه مشمول تحریم ها 
و عدم تعهد طرفین خارجی نشوند، نقش خودروهای 
پرچمدار بازار را بازی خواهند کرد و قطعا بازهم شاهد 

ویراژ بیش ازپیش محصوالت چینی خواهیم بود.

   تبعات یک تصمیم
این درحالی است که باتوجه به وضع تعرفه های 40 تا 
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55 درصدی مستقیم و دریافت بسیاری عوارض دیگر 
در پروسه واردات و ترخیص خودروها از گمرک، درآمد 
قابل توجهی از مقوله واردات به دست می آید که عالوه 
بر بودجه دولت، بودجه مربوط به اســقاط خودروهای 
فرسوده یا تامین هزینه آمبوالنس و... را تامین می کند، 
اما با توقف کامل واردات خودرو نه تنها دولت از این درآمد 
هنگفت بازخواهد ماند، بلکه روند اســقاط خودروها و 
جایگزینی آمبوالنس ها نیز با اخالل مواجه خواهد شد. 
اما این همه ماجرا نیست و احتمال بیکاری چند هزار نفر 
را نیز باید از عواقب این تصمیم دانســت، براساس یک 
آمار کلی، درحدود 5 هزار نفر در زمینه واردات خودرو 
به ایران فعالیت دارند که با احتساب افراد خانواده ایشان 
می توان حدس زد که بیش از 10 هزار نفر دچار عواقب 

اقتصادی این تصمیم خواهند شد.

   به امید تدبیر
تصمیمات اخیر دولت درباره ممنوعیت واردات خودرو 
شوک عجیبی را به بازار وارد کرد و افزایش بی سابقه ای در 
قیمت خودروهای خارجی به دنبال داشت. همین عامل 
باعث شد تا خیلی زود شایعاتی مبنی بر مقطی بودن این 
قانون به گوش برسد. محمدرضا تابش نماینده مجلس 

شورای اسالمی روز شنبه بیست و سوم تیرماه در این باره 
گفت: این تصمیم برای کوتاه مدت اتخاذ شده و به طور 
قطع تغییر می کند، اما رفع ممنوعیت واردات خودروهای 
هیبریدی در اولویت است. به گفته تابش تصمیم ممنوعیت 
واردات خودرو برای عبور از شرایط حاد و سخت اقتصادی 
اتخاذ شده است و پس از عبور از بحران های به وجود آمده، 
تجدیدنظر در آن صورت می گیرد. آیا می توان امیدار بود 
که در این ممنوعیت تجدیدنظری صورت گیرد تا بحران 
فعلی قیمت خودروهای وارداتــی ازبین برود. فراموش 
نکرده ایم که رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
تهران خبر از تشــکیل هزاران پرونده شکایت در بخش 
خودروهای وارداتی داده اســت. با این حساب، می توان 
ریشه تشکیل چنین پرونده هایی را تصمیماتی دانست 
که در حوزه واردات خودرو طی یک سال گذشته گرفته 
شده است. تصمیماتی که هم بازار را به هم ریخت و هم 
مشتریان را سرگردان کرد. به اینها داستان ثبت سفارش 
6 هزار و 400 خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش 
خودرو بسته بود را هم اضافه کنید تا متوجه شوید بازار 
خودرو درکشــورمان چه وضعیت اسفناکی دارد. اواخر 
تیرماه بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی 
و اداری و شفاف سازی مجلس درگفت و گو با خبرگزاری 

ایسنا اعالم کرد 3 نفر از واردکنندگان غیرقانونی 6400 
خودرو بازداشت شــدند،3 نفر دیگر نیز برای مراجعه به 
مقامات قضایی احضار شده اند و در رابطه با جزئیات تخلف 
در ورود بیش از 100 هزار خودرو به کشور  4یا 5 خانواده 
هستند که در تبانی با مسئوالن وزارتخانه های مربوطه 
توانسته اند تخلفات زیادی انجام دهند. با این شرایط باید 
منتظر اتخاذ تصمیماتی در جهت کاهش بحران خودرو 
نشســت. آیا دولت در تصمیم خود برای واردات خودرو 
تجدیدنظر خواهد کرد؟ برخی از کارشناسان این تصمیم را 
غیرکارشناسانه و در جهت فروش خودروهای در انبار مانده 
برخی از نمایندگی ها می دانند. هرچه هست این تصمیم 
تاثیری عجیب بر قیمت محصــوالت داخلی و خارجی 
گذاشته اســت. چندی پیش بود که ریاست جمهوری 
دستوری مبنی بر آزادسازی تمامی کاالهی باقی مانده 
درگمرک ها را صادر کرد. قطعا خودروهای خاک خورده 
درگمرک ها بخش عظیمی از این کاالها را شامل می شوند 
که تزریق آنها به بازار درکوتاه مدت تاثیر مثبتی برکاهش 
قیمت خودروهای خارجی خواهد گذاشت. آیا این گام 
برداشته خواهد شــد و در قدم بعدی شاهد رفع موانع 

واردات خودرو خواهیم بود؟
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یکی از آفات اقتصاد و سیاست سادهاندیشی است. داشتن 
ذهن منطقی در مسائل پیچیده سیاسی اقتصادی نه تنها 
مزیت نیست بلکه تهدید بزرگی است. ذهن استدالل گرا 
و منطقی میل دارد تا روابط بین متغیر ها را ِعلی معلولی 
ببیند در صورتی که گاها روابط دوسویه، سیستمی یا غیر 
خطی هستند. مثال در دولت های پیشین استدالل میشد 
که قیمت مسکن گران است چون قیمت زمین گران است 
پس ما قیمت زمین را با پدیده پیش آزموده ای چون مسکن 
مهر کاهش می دهیم، درنتیجه انتظار داریم قیمت مسکن 
کاهش یابد. هرچند این مدل پیش از این بارها در کشورهای 
دیگر اجرا و شکست خورده بود اما بازهم در ایران اجرا شد.  
موضوع نوشتار حاضر بررسی اثرات جنگ تجاری آمریکا به 
رهبری دونالد ترامپ علیه جهان است. رئیسجمهور ترامپ 
سعی دارد تا با تحت فشار گذاشتن شرکای تجاری از جمله 
چین، کانادا، مکزیک، آلمان و... آنها را مجاب به افزایش 
واردات از آمریــکا کند. ابزار این فشــار اقتصادی اعمال 
تعرفه بر کاالهای وارداتی از کشورهای مورد بحث است. 
مثال عمده صادرات کانادا به آمریکا شامل چوب، فوالد و 
آلومینیوم است. با اعمال تعرفهها قیمت تمامشده این کاالها 
از مبداء کانادا افزایش می یابد، درنتیجه سهم بازار کانادا یا 

حجم صادرات کانادا به آمریکا کاهش می یابد. 
اثرات: 

    ریاست تک دوره ای جمهوری
تاکنون کشورهای دیگر در برابر این سیاست های آمریکا با 
پرهیز از جنگ تجاری، مقابلهبهمثل کرده اند. اما نکته حائز 
اهمیت این است که این کار بهصورت کامال هدفمند و در 
راستای تضعیف پایگاه رای ترامپ انجام داده-اند. همانطور 
که می دانید سیستم رای گیری در آمریکا برمبنای آرای 
الکترال یا ایالتی اســت. در این بین ایاالتی وجود دارند 
که همواره جمهوری خواه یا همــواره دموکرات بوده اند، 
سرنوشت انتخابات آمریکا عمال در دست ایالتهای بی طرف 
موسوم به SwIng  اســت. کانادا در اعمال تعرفه هایش 

کاالهایی را هدف قرار داده است که از مبدا این ایالتها صادر 
می شوند. این کار اقتصاد این ایالت ها را تضعیف و نارضایتی 

عمومی را از رئیسجمهور افزایش می دهد.

    دنیا به مثابه کشتی
در تحلیل شیوه مذاکره یا رویکرد رئیسجمهور آمریکا باید 
گفت که شیوه یا پارادایم ذهنی ایشان بردوباخت است. 
اما بایستی اذعان کرد که این شیوه شاید جواب بدهد اما 
الزاما مناسب نیست. اما چرا این شیوه در مناسبات جهانی 

مناسب نیست؟ 
چندین سال است که اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی 
بودجه چند میلیارد دالری ای را برای مقابله با بی-آبی و 
اثرات آن در کشوره های خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص 
داده اند. بهراســتی چرا باید این کار را بکنند یا اینکه چرا 
باید به پیمان محیطزیستی پاریس متعهد باشند؟ چون 
فهمیده اند در نهایت تسلسل نتایج به خودشان برمی گردد 
که یکی از آنها ممکن است بحران پناهجویی از این منطقه 
باشد. در سطح وقایع این اتفاق قابل مشاهد است که ساالنه 
هزاران پناهجو از مرز مکزیک وارد آمریکا می شــوند یا از 
مرز افغانستان وارد ایران میشوند. کشیدن دیوار روی مرز 
هیچ گاه نمی تواند منجر به ازبین رفتن این پدیده شود. راه 
حل سیستمی شاید سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در 
کشور همسایه باشد تا نیاز به مهاجرت از بین برود. نیازی که 
از نبود کار، بهداشت، رفاه و... ناشی می شود. با اعمال تعرفه 
بر سایر کشورها طبیعتا بخشی از بازار ازبین رفته و حجم 
تجارت کاهش می یابد. از آنجایی که آمریکا با دراختیار 
داشــتن حدود یکچهارم ثروت جهــان بزرگترین بازار 
منحصربهفرد یک کشور است، تاثیر سوئی بر درآمد سایر 
کشورها خصوصا کشورهای پیشرفته خواهد داشت. وقتی 
که درآمد سایر کشورهای جهان کاهش یابد، درآمدی که 
تا پیش از این از محل صادرات به آمریکا بهدست می آمده 
است بهتبع آن حجم اقتصاد آن کشور کوچک تر شده و 
واردات نیز کاهش پیدا می کند. درواقع آمریکا قدرت خرید 
مشتریان خود را کاهش خواهد داد. یک چنین سیاستی 

در درازمدت منجر به رشد آمریکا نخواهد شد. 

    رشد شدید در کوتاه مدت
بازده بازارهای سرمایه گذاری برای اهل فن مشخص و معین 

است. سرمایه گذاران و سرمایه داران بهخوبی می-دانند 
نرخ بازگشت سرمایه در هر بازار چقدر است. در اقتصاد غیر 
رانتی و آزاد دامنه معقولی برای هرچیز قابل تصور است. 
اغلب کالهبرداری ها اعم از موسسات مالی و شرکت های 
سرمایه گذاری معموال در شرایطی است که نرخ سودی 
)رشد( ســرمایه عجیبوغریبی وعده داده شده بود. رشد 
سریع در کوتاهمدت منجر به رکود در بلندمدت می شود. 
این همان قانونی است که منجر به فروپاشی شوروی شد. 
الزاما بیشترین نرخ رشد بهترین آن نیست بلکه نرخ رشد 
مطلوب بسیار پایین تر از بیشترین نرخ است. اما باید توجه 
داشت که نشانه هاي بیماري سیستم و اسباب و علل این 
بیماري ها بهلحاظ زماني و مکاني الزاماً نزدیک بـــههم 
نیستند. عملکرد ترامپ در کاهش نرخ بیکاری و افزایش 
درآمد آمریکا در مدتزمان 15 ماه واقعا چشــمگیر است. 
اما بایستی توجه داشت که این مسئله اثرات سوء خاص 

خودش را هم خواهد داشت. 

    فروپاشی رویای آمریکایی
اعمال تعرفه بر واردات الزاما یک سیاست حمایتی تولیدی 
نیست بلکه گاهی یک بازی با مجموع صفر است که در 
آن هیچکس برنده نیســت. اعمال تعرفه بر مواد خامی 
همچون آلومینیوم، فوالد و چوب منجر به افزایش قیمت 
تمامشده نهاده های تولید شده و درنتیجه منجر به کمتر 
شــدن رقابت پذیری محصوالت تولید آمریکا می-شود. 
این تعرفه ها عمال کار را برای شرکت های آمریکایی سخت 
می کند. اعمال تعرفه حتی بر کاالهایی که مشابه آمریکایی 
دارند نیز کار درستی نیســت چراکه بخشی از بازار به هر 
دلیلی )کیفیت، قیمت، ویژگی و...( دســت شرکت های 
خارجی است. اعمال تعرفه گزینه های مصرف کنندگان 
را کاهش و هزینه آنها را افزایش می-دهد. بهنوعی باعث 
ایجاد تورم می شود. پیشبینی شده است که تعرفه فوال 
حدود 140 هزار شغل در صنعت اتومبیل آمریکا را ازبین 

خواهد برد. 
آیا در آمریکا واقعا کسی این مسائل را نمی فهمد؟ پاسخ این 
است که خیلی از مباحثی که مطرح شد حاصل نظریه های 
دانشمندان آمریکایی اســت. آمریکا تا پیش از روی کار 
آمدن ترامپ در حلوفصل مسائل فرامنطقه ای و جهانی 
پیشتاز بوده است آمریکا بنیانگذار بسیاری از سازمان ها و 
معاهدات بین المللی است، از جمله سازمان جهانی تجارت، 
سازمان ملل متحد، پیمان آبوهوایی پاریس، نفتا و... .  با 
روی کار آمدن دونالد ترامپ خیل عظیمی از متخصصان 
شاغل در بخش دولتی آمریکا استعفا کردند. منجمله تقریبا 
تمامی افرادی که برای بهسرانجام رسیدن برجام تالش 
کردند. از جمله مخالفان سرسخت سیاست های اقتصادی 
ترامپ می توان موارد زیر را برشــمرد، اساتید دانشکده 
اقتصاد دانشگاه شیکاگو که از مکاتب اقتصادی آمریکا نیز 
محسوب می شود در مخالفت با سیاست های اقتصادی وی 
نامه نوشتند، بیانیه صادر کرده اند و فروم تشکیل دادند. از 
دیگر مخالفان وی می توان به پائول کروگمن برنده نوبل 
اقتصاد، لورنس سامرز رئیس اسبق بانک جهانی و وزارت 
خزانه داری آمریکا اشــاره کرد. اما از آنجایی که برخالف 
تصور ما رئیسجمهور واقعا تصمیم گیر است، تصمیم نهایی 

را مطابق با نظر خودش می گیرد.

سیاست های تجاری ترامپ

 وحید کمندلوی | کارشناس صادرات اورند پیشرو



برون مرزی

در بخش برون مرزی می توانید گزارش هایی از مســابقات مهم 
خودرویی دنیا بخوانید.همچنین در هر شماره در مورد خودروی 
ســلبریتی های جهانی گزارش های ویژه به همراه تصاویرشــان 
خواهید خواند که در این شماره نوبت به رونالدو رسیده است.

صفحه اخبار خودروهای خارجی نیز قســمت دیگر پرونده برون 
مرزی راز صنعت است.
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پرونده
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اخبار خارجی

تنها یک دســتگاه از آن  را ساخته است. 
این کارها زمانی آغاز شد که راننده تست 
و توســعه محصوالت المبورگینی، باب 
واالس در اوایل دهه 70 تصمیم به ساخت 
 )Jota( نســخه  مســابقه ای میورا جوتا
گرفت. واالس شــروع به توســعه نسخه 
جوتا طبق مقررات مسابقه ای فدراسیون 
جهان اتومبیل رانی کرد، اما به دلیل عدم 
استقبال مؤســس المبورگینــی از این 
حرکت، تصمیم گرفت به طور شــخصی 
آن را تولید کند؛ بنابراین واالس به تنهایی 
شــروع به توســعه خودرو مســابقه ای 
المبورگینی میورا جوتا کرد، با این تفاوت 
که از تجهیــزات و ابزارهای المبورگینی 
به خوبی بهره برد. واالس با به روزرســانی 

خــودرو سوپراســپرت المبورگینــی 
میورا SV، اصالحات زیادی در آن انجام 
داد که شــامل کاهش وزن بدنه خودرو، 
اســتفاده از پنجره های پلکسی گالس، 
چراغ های جلو جدید و بهبود فضای داخلی 
می شــود. واالس با بهره گیری از تجارب 
خود، توزیع وزن این خودرو سوپراسپرت 
را بهینه کرد که باعث بهبود آیرودینامیک 
آن شــد. زیر کاپوت المبورگینی میورا از 
پیشــرانه خورجینی 12 سیلندر با 440 
اسب بخار قدرت اســتفاده می شد که در 
آن زمان بســیار قابل توجه بود. شاهکار 
سوپراسپرت المبورگینی میورا جوتا نهایتاً 
پس از آزمایش های گسترده به یک خریدار 
خصوصی فروخته شد، اما در سال 1971 

در یک تصادف آتش گرفت و نابود شــد. 
در ادامه تقاضای خریداران باعث شــد تا 
المبورگینی ساخت نسخه های ویژه ای از 
خودرو سوپراســپرت میورا به نام SVJ و 
SVR را در دستور کار قرار دهد. توسعه  
این مدل  های خاص نیز توسط باب واالس 
صورت گرفت اما درحالی  که از نســخه 
SVJ پنج دستگاه ساخته شد، از نسخه 
SVR تنها یک دســتگاه توانست از خط 
تولید خارج شود. این مدل اساساً نسخه   
تکامل یافته همان خودرو میورا جوتا ساخت 
واالس محسوب می شود. این همان مدلی 
اســت که درحال حاضر پولو استوریکو 
بازسازی کرده و آن را در رنگ قرمز روشن 

ارائه کرده است.

بازسازی 
المبورگینی میورا

در مدل پایه )RP2( با قدرت 2610 اسب 
بخار و گشــتاور 4440 نیوتن متر همراه 
است؛ مدل  بعدی )RP3( با 3482 اسب 
بخار قدرت و 5920 نیوتن متر گشتاور و 
مدل ســوم )RP4( با 4351 اسب بخار 
قدرت و 7400 نیوتن متر گشــتاور تولید 
خواهد شد. براساس ادعای مدیران ارشد 
 )RP5( این شرکت، آلینو آرکانوم در مدل
پرچمدار با 5221 اسب بخار قدرت و 8880 
نیوتن متر گشتاور همراه است. کد RP در 
مدل های مختلف، به معنی قدرت خالص 
)Raw Power( است. همان طور که اشاره 
شــد، آرکانوم از قوای فنی برقی استفاده 
می کند. در قدرتمندترین مــدل، در هر 
چرخ آرکانوم 6 موتور برقی مســتقل کار 
گذاشته شده است تا با مجموع 24 موتور 
برقی، این ابرخــودرو »فضایی« به نهایت 

سرعت 488 کیلومتر بر ساعت برسد. پک 
باتری لیتیوم پلیمر )LiPo( در کنار چند 
ابرخازن در مدل های مختلــف آرکانوم 
با ظرفیــت 60 تا 180 کیلووات ســاعت 
وجود دارد؛ در بزرگ ترین پک باتری، این 
ابرخودروی منحصربه فرد با یک بار شارژ 
تا 1020 کیلومتر مسافت را طی می کند. 
آلینو آرکانوم در 3 تیپ متفاوت خیابانی 
)STR(، پیســت )TRC(  و مسابقه ای 
)RCE( تولید خواهد شد. تیم مهندسی 
آلینو حتی آماده  ساخت مدلی ویژه برای 
 LMP1 شــرکت در کالس خودروهای
مسابقات 24 ساعته  لمانز نیز هستند؛ البته 
درصورتی که ورود خودروهای تمام برقی به 
این مسابقات مجاز اعالم شود. هنوز هیچ 
اطالعاتی از عملکرد فنی آلینو آرکانوم در 
تست های ســرعت و درگ منتشر نشده 

اســت. یکی از عجیب ترین ویژگی هایی 
آرکانوم، سیستم تعلیق »روباتیک« آن است 
که در کنار طرح دو جناغی، آنتی  رول بارهای 
قابل تنظیم و مسابقه ای و کمک فنرهای با 
قابلیت تنظیم برقی در هر چرخ به صورت 
مســتقل قرار دارد. سیستم ترمز آرکانوم 
ترکیبی از سیستم ترمز هیدرولیک، بازیابی 
انرژی و »روباتیک« بادی است. مهندسان 
آلینو توضیح بیشتری درمورد سیستم های 
روباتیک این هایپرکار عجیب نداده اند. آلینو 
آرکانوم فقط به صورت پیش  فروش تولید 
می شود؛ درحال حاضر ثبت سفارش این 
 RP2 ابرخودرو برقی بلغاری در مدل پایه
با قیمت 750 هزار یورو تا مدل پرچمدار 
RP5 با قیمت یک میلیــون و 500 هزار 
یورو )حدود یک میلیون و 755 هزار دالر( 

انجام می شود. 

شــرکت المبورگینی با همــکاری پولو 
استوریکو توانست نسخه خاص و بسیار 
کمیــاب میــورا SVR را بــا موفقیت 
بازســازی و ترمیم کند. بسیاری از مردم 
المبورگینی میورا )Miura( را اولین خودرو 
سوپراسپرت جهان در نظر می گیرند، اما 
گاهی اوقات مدل های خاص نسبت به بقیه 
کمی »فوق العاده تر« هستند. المبورگینی 
میورا یکی از عجیب تریــن خودروهای 
سوپراسپرت و کالســیک دنیا به شمار 
می رود که بین سال های 1966 تا 1972 
تنها 763 دستگاه از آن ساخته شد، اما در 
این میان نسخه  بســیار خاصی از خودرو 
سوپراســپرت المبورگینی میورا به نام 
SVR  وجود دارد که خودروساز ایتالیایی 

یکی از عجیب ترین ابرخودروهای آینده 
در یکی از کشورهای بالکان تولید خواهد 
  )Alieno( شد. شرکت بلغارستانی آلینو
که در ســال 2015 بنیان گذاری شــد، 
برای اولین محصول خــود یک ابرخودرو 
باورنکردنی انتخاب کرده اســت. مقامات 
این شرکت تازه تأسیس که نام برند خود 
را از واژه  ایتالیایی Alieno به معنی بیگانه 
)Alien( الهام گرفته اند، باهدف تولید یک 
ابرخودرو تمام برقی با قدرت بیش از 5 هزار 
اسب بخار مسیری جاه طلبانه مانند شرکت 
اماراتی دویل )Devel(  در پیش گرفته اند 
که پایان آن مشخص نیســت. بر اساس 
گفته های مقامات این شــرکت بلغاری، 
Ar- )ابرخودرو تمام برقی موسوم به آرکانوم 

canum(  در چهار مدل مختلف با قوای 
فنی متفاوت ساخته خواهد شد. آرکانوم 

رونمایی از 
ابرخودرو بلغاری
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بهره می برد. این کار خیلی خوفناک به نظر 
می رسد ولی درواقع دو جعبه دنده مستقل 
از هم نیســتند، می توان گفت که زنوو از 
نسخه 7 دنده موتوراسپرتی بهره می برد 
که هنوز هم توضیحی دقیق از آن به بیرون 
درز نکرده و برای ما مبهم است این موضوع، 
اما به ظاهر می توان در دوحالت خیابانی 
و مسابقه ای این جعبه دنده را تنظیم کرد 
که بتوان در هر دو حالت بهترین عملکرد 
را از خود نشــان دهد. باتوجه به آمارهای 
زنوو، TSR-S می تواند خــود را در 2.8 
ثانیه از صفر کیلومتر بــه 96 کیلومتر بر 
ساعت رسانیده و در 6.8 ثانیه به سرعت 
200 کیلومتر بر ســاعت برسد. حداکثر 
ســرعت این خودرو نیز 323 کیلومتر بر 
ساعت درنظر گرفته شده چونکه فلسفه 
این خودرو رسیدن به حداکثر سرعت و 
رکوردشکنی نیست و این خودرو باید در 
پیست حرف هایی برای زدن داشته باشد. 

به همین دلیل اســت که زنوو از سیستم 
 Centripetal(باله عقب مایل به مرکز«
Wing( « در خودرو TSR-S اســتفاده 
کرده اســت. درواقع این سیستم به طور 
کل یک باله ای اســت که از دوطرف لوال 
شده و می تواند با تنظیم شــیب و زاویه 
خود به عنوان ترمز هوایی یا کاهنده نیروی 
درگ یا حتی با چرخش در خالف جهت 
محور تایرهایی که ســر پیچ های خیابان 
نیروی وارده به آنها کمتر است را مجبور 
به چسبیدن به زمین کند. نیروی مرکزگرا 
منجر به کاهش تمایل و کشش از دست 
دادن کنترل قسمت عقب خودرو می شود 
که این قابلیت در خودروهای موتور وسط 
تقریبا یک اقدام ذاتی است. عالوه بر این ، 
نقطه محوری باالی بال این اجازه را می دهد 
که به عنوان یک آنتــی رول بار اضافی در 
عقب عمل کند که می تواند چسبندگی 
بیشتری را برای چرخ درونی فراهم کند 

و شانس ازدست رفتن چسبندگی را در 
قسمت پشــت خودرو کم کند. درواقع 
می توان گفت کاری که مــک الرن باید 
برای خودرو ســنا انجام می داد زنوو برای 
TSR-S انجام داد. دیگر قسمت های بدنه 
نیز با اضافه شدن قطعاتی، سعی بر انطباق با 
شرایط آیرودینامیکی ایجاد شده کرده اند و 
هماهنگی فنی و ظاهری را در سرتاسر این 
خودرو به رخ کشیده اند. درواقع این خودرو 
برای هرچه سبک تر شدن دیگر از چیزی 
کم نگذاشته و هر چیز قابل جدا شدنی را 
به بهانه سبک تر شدن جدا کرده و حتی از 
صندلی های کربنی برای سرنشین استفاده 
کرده. ظاهرا فقط 5 دستگاه از این خودرو 
تمام کربنی فضایی شکل در سال ساخته 
می شود که این 5 عدد هم به طور خیلی 
زیادی شخصی سازی شده اند. حال باید دید 
این دانمارکی جسور چه زمانی را در پیست 

معروف نوربرگرینگ آلمان ثبت می کند.

رونمایی زنوو از 
شاهکار دانمارکی

از ســوی دیگر، پژو 308 از سال گذشته 
تاکنون تنها 163 دستگاه فروش داشته 
است، که نسبت به ســال گذشته 43.8 
درصد کاهش نشان می دهد؛ با این وجود 
چنین رقمی تقریبــا دو برابر فروش پژو 
208 است. پژو با داشتن طیف مناسبی 
از کراس اوورهای رقابتی در بازار که از سایز 
کوچک پژو 2008 تا مدل هفت صندلی 
پژو 5008 گسترده می شود، برای اولین بار 
در سال مالی جاری توانست فروش باالی 
کراس اوور نسبت به خودروهای سواری 
را تجربه کند. چنیــن موضوعی تاکنون 
در فروش پژو سابقه نداشت. پیش از این 

نیز میزان ثبت درخواســت خرید برای 
خودروهای سواری )غیر شاسی بلند(، در 
سال به 69 درصد سهم فروش می رسید. 
طی سال مالی گذشــته، طیف وسیعی 
از شاســی بلندهای پژو شاهد رشد 208 
درصدی در فروش بودند؛ درحالی که رشد 
خودروهای شاســی بلند در مدت مشابه 
پارســال تنها به 65 درصد می رسید. پژو 
و ســیتروئن گارانتی فروش محصوالت 
خود را به 3 تا 5 ســال افزایش داده اند و با 
تغییر ساختار قیمت گذاری، قصد دارند 
تا رقابت پذیــری خود را در بــازار فروش 
گسترش دهند. پژو درحال حاضر گستره 

مناسبی از محصوالت را عرضه می کند، 
اما برند فرانسوی قصد دارد با افزایش خط 
تولید خود، فروش کراس اوورها را افزایش 
دهد. عرضه مدل های پژو 508 معمولی 
و پژو 508 تورینگ در ســال آینده برای 
خارج از مرزهای فرانسه برنامه ریزی شده 
اســت؛ همچنین یکی از واردکننده های 
خودروهای پــژو اعالم کــرد که عرضه 
مدل های سدان تا اواخر 2018 در اروپا 
دنبال خواهد شد. اگرچه مدل های واگن 
)استیشن( نیز در این لیست سواری ها قرار 
دارند، اما تصمیم نهایی در این مورد تائید 

نشده است.

رشد فروش پژو
در خارج از اروپا

زنوو کمپانی جوان اما نام آشنای دانمارکی 
از خودرو 1177 اسب بخاری به همراه باله 
عقب متحرک خود رونمایی کرد. به محض 
دیدن این خودرو می توانید دریابید که این 
خودرو نســخه ای دیگر از همان خودرو 
همیشــگی زنوو بوده و حتما دوباره یک 
خودرو مجهز به 2 توربوشــارژر است. اما 
این بار این خودرو 5.8 لیتری V8 به توان 
خروجی 1177 اسب بخار در دور موتور 
8500RPM رســیده. ناگفته نماند که 
باتوجه به خبرهایی که رســیده می توان 
این توان خروجی را به صورت دســتی در 
داخل کابین تنظیم کرد، ظاهرا در حالت 
پایه رانندگی می توان قــدرت را حداقل 
روی 700 اسب بخار تنظیم کرد. اما نکته 
جالب درمورد این نســخه از این خودرو 
جعبه دنده آن است. سیستم جدیدی که 
زنوو از آن بهره می برد به این شــرح است 
که از دو جعبه دنده در قالب یک جعبه دنده 

پژو یکی از برندهایی است که سریع ترین 
رشد فروش را در استرالیا طی سال جاری 
به ثبت رساند و در سه ماهه اول سال 2018 
با افزایش 24.1 درصدی در میزان فروش 
خود مواجه شد. خودروســاز فرانسوی 
تاکنون 1333 دستگاه سال جاری فروش 
داشته اســت، درحالی که این رقم طی 
مدت مشــابه در ســال 2017 به 1074 
دستگاه رسید. بیش از نصف سهم فروش 
به کراس اوور پــژو 3008 تعلــق دارد 
که با 691 دستگاه در ســال، بوده است. 
در حالی که پژو 5008 طی همان مدت 
توانســت به فروش 307 دستگاه برسد. 
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مسابقه

مسابقات فرمول formula 3( 3( که با نام F3 شناخته 
می شود، یکی از کالس  های مســابقات چرخ بازِ فرموال 
است که عموما از آن به عنوان مسابقات فرمول یک ساده 
شده یاد می شود. مسابقات قهرمانی F3 در بسیاری از 
نقاط دنیا نظیر اروپا، اســترالیا، آمریکای جنوبی و آسیا 
برگزار شده و گام مهمی برای رانندگان حرفه ای به شمار 
می رود تا بتوانند راه خود را از طریق این مســابقات، به 
سری فرمول یک باز کنند. فرمول 3 درحقیقت مسابقات 
پایه برای رانندگان حرفه ای بوده و سکوی پرتابی برای 
آنها به شمار می رود تا بتوانند به مسابقات فرمول یک راه 
پیدا کنند. بسیاری از رانندگان مشهور فرمول یک، پس 
از آموزش  های الزم، در ابتدا از مسابقات کارتینگ شروع 
کردند و پس از کسب تجربه حرفه ای در مسابقات فرمول 

3، فرمان خودرو های فرمول یک را در دست گرفتند.

    تاریخچه
فرمول F3( 3( نامی بود که توسط فدراسیون بین المللی 
اتومبیل ر انی )FIA( در ســال 1950 میالدی برای این 
مسابقات برگزیده شد. این مسابقه اتومبیل رانی نوظهور 
که چند سالی پس از پایان جنگ جهانی دوم کار خود را 
شروع کرده بود، از خودروهایی سبک وزن با شاسی لوله ای 
و نیرومحرکه موتورســیکلت بهره می برد. نیرومحرکه 
مورد استفاده در خودرو های اولیه فرمول 3، غالبأ 500 
سی سی حجم داشــتند و توسط شــرکت هایی نظیر 
Nortons و JAP ساخته می شدند. پیشینه استفاده 
از نیرومحرکه  های 500 سی ســی، به ســال  های اولیه 
پس از پایان جنگ جهانی دوم و مسابقات فرمول 500 
در بریستول انگلستان باز می گردد. در سال  های پس از 
جنگ جهانی، رفته رفته با ناپدید شدن آثار جنگ و تا پیش 
از اینکه سوخت از قیمت پایینی برخوردار شود، استفاده 
از نیرومحرکه  های 500 سی سی به دلیل داشتن مصرف 
سوخت پایین، ابعاد کوچک و قدرت مناسب، از محبوبیت 
ویژ ه ای برخوردار بودند. مسابقات موتوری بریتانیا پس 
  RAF Gransden Lodge از جنگ جهانــی دوم در
در تاریخ جوالی 1947 برگزار شــد و این مســابقات، 
تنها کالس 500 سی سی را شــامل می شد. متأسفانه 
اولین مسابقه برگزار شده در کالس 500 سی سی پس 
از جنگ جهانی دوم، به خوبی پیش نرفت چراکه تعداد 
3 راننده از مجموع 7 شرکت کننده حاضر در آن رقابت، 
غیرحرفه ای بودند. جالب آنکه از 4 شرکت کننده دیگر 
نیز همگی به جز یک راننده در همان دور اول، از حرکت 
 Eric Brandon بازایستادند و آن راننده کسی نبود جز
که در یک کوپر پروتوتایپ )T2( توانســت با موفقیت 
رقابت را به پایان برساند. میانگین سرعت او، 90 کیلومتر 
بر ساعت بود درحالی که بهترین دور را با حداکثر سرعت 
105.1 کیلومتر بر ساعت )65.38 مایل بر ساعت( پشت 

سر گذاشت که در آن دوران ســریع ترین سرعتی بود 
که از یک نیرومحرکه 500 سی ســی حاصل شده بود. 
برگزاری مسابقات فرمول 500، مسیر را برای برگزاری 
سایر مسابقات موتوری در اوایل و اواسط دهه 50 میالدی 
 Stirling( هموار کرد، ستاره هایی نظیر استرلینگ ماس
Moss( از این مســابقات به مسابقات فرمول 3 راه پیدا 
کردند. دیگر ستاره  های فرمول 3 در کالس 500 سی سی 
شامل استوآرت لوییس اِوانز، ایُور بوب، جیم راسل، پیتر 

کالینز، دان پارِکر، ِکن تیِرل و بِرنی اِکلِستون می شوند.

    موفق ترین رانندگان
دان پارِکر )Don Parker( را بایــد موفق ترین راننده 
فرمول 3 عنوان کرد. به  رغم اینکه وی به  هنگام ورود به 
مسابقات از سن نسبتا باالتری نسبت به سایر رانندگان 
برخوردار بود )41 ســال در ســال 1949(، توانســت 
در مجموع 126 عنوان پیروزی را در مســابقات فرمول 
3 ازآن خود کرده )طبق گزارش نشریه »موتوراسپرت« 

چاپ ســال 1998 میــالدی( و نام خــود را به عنوان 
موفق ترین راننده فرمول 3 در طول تاریخ ثبت کند. اگرچه 
که در سال 1953، اســترلینگ ماس، ستاره مسابقات 
فرمول 3 بــود، دان پارکر بیش از هــر راننده دیگری با 
شکست وی، شهرت او را زیر سؤال برد و در سال 1952 و 
1953 میالدی، با مغلوب کردن وی، جام قهرمانی را باالی 
سر گرفت و در سال 1954 نیز تنها با اختالف نیم امتیاز، 
عنوان قهرمانی را به استرلینگ ماس واگذار کرد اما برای 
بار سوم، در 5 سال بعد، توانست عنوان قهرمانی را پس 
بگیرد. در سال 1954 میالدی، پارکر جوانی را با نام نورَمن 
گراهام هیل، به عنوان دستیار و مکانیک خود برگزید و 
به او شانس شرکت در مسابقات فرمول 500 را داد. این 
راننده جوان و مستعد درحدود یک دهه بعد، توانست 2 بار 
عنوان قهرمانی فرمول یک را در سال  های 1962 و 1968 
میالدی ازآن خود کند. دان پارکر، پس از فصل 1959 
میالدی، از مسابقات فرمول 3 خداحافظی کرد و به دلیل 
سن باال، تصمیم گرفت تا حرفه خود را به فرمول 2 و فرمول 
یک ادامه ندهد. اما وی برای آخرین بار بنا به درخواست 
جگوار، در ســال 1960 میالدی در مسابقات قهرمانی 
خودرو های بریتانیایی به رقابت پرداخت و در یک جگوار 
XK150، توانست رقابت را با پیروزی پشت سر بگذارد. 
جگوار نیز به منظور تکریم وی، در سال 1961 میالدی، 
یک نسخه خاص و تولید محدود از Mark II را راهی بازار 
کرد. گفته می شد که این خودرو با حداکثر سرعت 225 
کیلومتربرساعت، سریع ترین نسخه تولیدشده از مدل 
Mark II بوده اســت. محبوبیت فرمول 3 در رده 500 
سی ســی در اواخر دهه 50 میالدی افزایش یافت. این 
درحالی بود که در بریتانیا به دلیل ظهور »فرموال جونیور« 
با نیرومحرکه  های یک هزار یا 1100 سی سی، فرمول سه 

500 سی سی، درحال رنگ باختن بود.
به همین دلیل بود که در سال 1964 میالدی، فرمول 3 با 
نیرومحرکه یک لیتری معرفی شد و بر پایه قوانین »فرموال 
جونیور« شکل گرفت. نیرومحرکه  های کاربراتوری آنها 4 
سیلندر داشت و بر پایه نیرومحرکه  های تولید انبوه تکمیل 
می شد، با این تفاوت که اصالحات بسیاری روی آنها اعمال 
می شد. نیرومحرکه فورد Anglia، عمدتا پایه و اساس 
نیرومحرکه نسل جدید فرمول 3 را تشکیل می داد که با 
نام screamer در بین هوادارانش جا باز کرده بود. اما در 
 screamer ابتدای دهه 70 میالدی بود که عصر طالیی
به پایان رسید و سازندگانی نظیر Brabham، لوتوس 
و Tecno ظهــور کردند. طراحی شاســی  های اولین 
مدل  های فرمول 3 یک لیتری، شباهت غیر قابل انکاری 
را با خودرو های »فرموال جونیور« داشــت اما به زودی 
تکامل یافت و شــکل جدیدی را به خودش گرفت. در 
سال 1971 میالدی، قوانین جدید این اجازه را می داد تا 
نیرومحرکه هایی به حجم 1600 سی سی در خودرو های 

نگاهی به مسابقات فرمول 3

مقدمه ای برای ورود
به دنیای فرمول یک

کیوان سوری راننده 18 
ساله ایرانی االصل که در 
راند سوم مسابقات فرمول 
3 اروپا نیز روی سکو 
رفت، حاال نگاه های زیادی 
را به خود جلب کرده است. 
کیوان سوری که فرزند 
علی سوری کشتی گیر سابق 
ایرانی است امسال در تیم 
هلندی »فان آمرسفورت 
ریسینگ« حضور یافته 
و با خودرو 4 سیلندر 2 
Dal-  لیتری مرسدس با کد

lara F317 وارد مسابقات 
شده است. بی شک این 
باالترین سطح از مسابقات 
اتومبیل رانی در حال حاضر 
است که یک راننده ایرانی 
در آن حضور می یابد
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فرمول 3 استفاده شود؛ اما محدودیت  های بسیاری برای 
اســتفاده از ورودی  های هوا وجود داشت. این خودروها 
در فصل  های 1971 تا 1973 میالدی استفاده می شد. 
صنعت خودروسازی در دورانی بود که آیرودینامیک از 
اهمیت روزافزونی برخوردار بود. نیرومحرکه هایی با حجم 
2 لیتر برای فصل 1974 میالدی معرفی شدند اما هنوز 
محدودیت هایی برای ورودی  های هوا وجود داشت. امروز 
با وجود اینکه 40 سال از آن تاریخ می گذرد، قوانین فرمول 
3 بر پایه همان قوانین وضع شده در سال 1974 میالدی 
استوار است و این رکورد در حفظ و عدم تغییر قوانین در 
موتوراسپرت در طول تاریخ به شمار می رود. از آنجایی که 
لوتوس و Brabham، عالقه خود را به مسابقات فرمول 3 
از دست دادند و به سراغ سرمایه گذاری در مسابقات فرمول 
 Lola، March، ،یک شتافتند، برندهایی نظیر آلپاین
Modus، GRD، Ralt و Ensign جــای خالی آنها را 
در فرمول 3 پر کردند. رفته رفته با گذر زمان در اوایل دهه 
80 میالدی، فرمول 3 تکامل یافت و از مسابقه خودرویی 
ابتدایی به یک مسابقه مدرن تبدیل شــده و به عنوان 
میعادگاهی برای آموزش حرفه ای رانندگان و آماده سازی 
آنها برای مسابقات فرمول یک تلقی می شد. شاسی آنها 
برخالف گذشته، از پیچیدگی باالیی برخوردار بود و در 
اواسط دهه 80 میالدی بود که شاسی فیبرکربنی برای 
خودرو های فرمول 3 معرفی شد. برند March تا سال 
Ralt ،1981  تا اوایل دهه 90 و Reynard بین سال  های 
1985 تا 1992 میالدی، ســازندگان اصلی شاســی 
 Martini خودرو های فرمول 3 دو لیتری بودند درحالی  که
در همین مدت زمان، توانست در فرانسه خوش بدرخشد. 
در اواسط دهه 80 میالدی، Reynard  با معرفی شاسی 
فیبرکربنی و جایگزین کردن آن با انــواع آلومینیوم و 
استیل، در میان رقبایش پیشتاز بود. Dallara یکی از 
برندهایی بود که در دهه 80 میالدی وارد این عرصه شد و 
پس از یک تجربه ناموفق در فرمول یک، تصمیم گرفت تا 

تمام تمرکز خود را روی ساخت شاسی خودرو های فرمول 
یک معطوف کند که با شاسی F393 توانست با موفقیت 
تمامی رقبایش را کنار بزند. امروز شاسی  های Dallara به  

جزء الینفک مسابقات فرموال تبدیل شده است.

    خودرو های فرمول 3
خودرو های فرمول 3 از شاسی مونوکوک، تایر های بدون 
  Dallara .عاج و باله برای محور جلو و عقب بهره می برند
تولیدکننده اصلی عمده شاســی  های فرمول 3 است 
درحالی که Mygale، Lola، Arttech  وSLC  نیز سهم 
اندکی را در تولید شاسی خودرو های فرمول 3 در اختیار 
دارند. در سری  های آماتور فرمول 3 برخی از خودرو های 
قدیمی به چشم می خورند و معموال هر کالس به 2 یا تعداد 
کالس  های بیشتری تقسیم بندی می شود تا هر رانند های 
با هر سطح مهارتی در رانندگی بتواند در فرمول 3 شرکت 
کند. نیرومحرکه  های مورد استفاده در خودرو های فرمول 
3، واحد های 4 سیلندر 2 لیتری با تنفس طبیعی هستند. 
پایه و اساس آنها را باید نیرومحرکه  های تولید انبوه تشکیل 
دهند با این تفاوت که به لطف اصالحات و بهینه سازی  های 
متعدد، برای شرکت در مسابقات آماده می شوند. امروز 
Mu-نیرومحرکه  های ساخت هوندا اصالح شده توسط 

gen، فولکس واگن، آلفارومئو و رنو، بیشترین استفاده 
را در خودرو های فرمول 3 دارند. اگرچه نیرومحرکه  های 
مرسدس بنز اصالح شده توسط HWA و فولکس واگن در 
سری  های اروپایی و بریتانیایی استفاده می شوند و عمده 
Mu-سهم را به خود اختصاص می دهند، نیرومحرکه  های 

gen، TOM’s-Toyota، Opel و Fiat نیز توانسته اند 
سهم اندکی را به خودشان اختصاص دهند.

    درخشش یک ایرانی
راند چهارم مسابقات مهم و جالب توجه فرمول 3 اروپا 
با حضور یک اســتعداد جوان و تازه ایرانی در پیست 

زاندفورت هلند برگزار خواهد شــد. کیوان ســوری 
راننده 18 ساله ایرانی االصل که در راند سوم مسابقات 
فرمول 3 اروپا نیز روی سکو رفت، حاال نگاه های زیادی 
را به خود جلب کرده است. کیوان سوری که فرزند علی 
سوری کشتی گیر سابق ایرانی اســت امسال در تیم 
هلندی »فان آمرسفورت ریسینگ« حضور یافته و با 
 Dallara خودرو 4 سیلندر 2 لیتری مرسدس با کد
F317 وارد مسابقات شده است. بی شک این باالترین 
سطح از مسابقات اتومبیل رانی در حال حاضر است که 
یک راننده ایرانی در آن حضور می یابد. کیوان سوری 
که متولد سال 2000 است باتوجه به شرایط سنی و 
موفقیت  هایی که در مسابقات پیشین به دست آورده 
می تواند در آینده ای نزدیک خود را برای آزمایش در 
فرمول یک آماده کند. کیوان سوری از سال 2013 وارد 
مسابقات فرموال اسکیپ باربر )FSB(  شد و با 12 سکو 
و 342 امتیاز به عنوان قهرمانی فصل دست پیدا کرد. 
در سال های بعد نیز وارد مســابقات اوپن یوروفرموال 
شد و از سال 2017 نیز به مسابقات فرمول 3 اروپایی 
قدم گذاشت که یکی از مهم ترین مسابقات برای بروز 
و کشف استعداد رانندگان جوان است.کیوان سوری 
البته در چند رشته ورزشــی دیگر مثل بوکس، موج 
سواری و جت اسکی نیز فعالیت دارد اما در مسابقات 
اتومبیل رانی او در فصل 2018 رقبای نامداری دارد که 
می توان از میان آنها به میک شوماخر )پسر میشاییل 
شوماخر کبیر(، اینام احمد )بریتانیا(، دانیل تیکتوم و 
مارکوس آرمسترانگ اشاره کرد. جالب است که در روز 
سوم از راند سوم مسابقات در شهر نورمبرگ و پیست 
نوریس رینگ میک شوماخر با کیوان سوری برخورد 
کرد و هر دو نتوانستند مسابقه را به پایان برسانند. با 
این حال کیوان سوری با 16 امتیازی که در نورمبرگ 
کسب کرده به راند چهارم مسابقه در زاندفورت هلند 

امیدوارانه نگاه می کند.
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سلبریتی

سیلوستر استالونه
عشق سرعت و قدرت

در دنیای پررمزوراز هالیوود سیلوستر استالونه 
ستاره بی بدیل ژانر اکشــن، خود را عاشق 
سرعت و قدرت می داند و البته در این رابطه 
نیز اظهار می دارد برای او در رســیدن به این 
عشق پول معنایی ندارد. استالونه که این روزها 
ستاره سری فیلم های Expendables است به 
فراری عالقه خاصی دارد. در طی این چند سال 
فراری هایی که او خریداری کرده است عبارتند 
Scagliet- 612 و California، 599 GTO :از 
ti و گفته اســت که الفراری را نیز قصد دارد 
خریداری کند.2 توسط این ستاره هالیوودی 
دســتگاه ویرون نیز تا سال 2012 خریداری 
شده بود که یکی از آنها کانورتیبل بوده است. 
درمورد بوگاتی های سیلوستر، نکته قابل توجه 
دورنگ نبودن این خودروها است، به نحوی 
که یکی از آنها تمامًا نقره ای و دیگری مشکی 

 SL 65 Black series است. از بنزهای او نیز
با 620 اسب بخار و E63 AMG به شمار می روند 
و فورد موستانگ تنها خودرو آمریکایی آن 
است که با شــعله های آتش و رینگ های 20 
اینچی نقاشی شده اســت. خودرو لوکس و 

تجمالتی رولزرویس فانتوم نیز در کنار همه 
این اتومبیل ها، به عنوان خودرو تشریفاتی او 
محسوب می شود و برای تفریح در خیابان های 
لس آنجلس هم از بنتلــی کانتیننتال رو باز 

استفاده می کند.
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ملکه الیزابت دوم
بنتلی شیشه ای

Bentley State Limousine نام خودرویی 
اســت که تنها 2 عدد برای ملکه بریتانیای 
کبیر به صورت سفارشی ساخته و پرداخته 
شده است. بدون استثناء خاندان سلطنتی 
بریتانیا از خودروهای ســاخت کشورشان 
که بسیار لوکس هستند استفاده می کنند 
و بیشتر هم تمایل به استفاده از خودروهای 
کالسیک دارند، به نحوی که در مراسم ازدواج 
باشکوه شــاهزاده ویلیام آستون مارتین 
DB6 مدل 1969 در کاخ باکینگ هام به عنوان 
خودرو مخصوص حمل عروس انتخاب شده 
بود. اگر از جگوارهــای مختص حمل وزراء 
و ســران بریتانیا یا رنجروورهای سیستم 
امنیتی این خاندان بگذریم، چیزی که بسیار 
جلب توجه می کند تنها بنتلی خوش رنگ 
ملکه الیزابت دوم اســت. ایــن خودرو را 
به عنوان جایگزینی برای درشکه سلطنتی 
این خاندان در عصر حاضر برگزیده اند و از 
سوی خاندان سلطنتی نیز از سال 2002 به 
این ســمت، این خودرو به عنوان نماد قابل 
احترامی محسوب می شود. این ماشین به 
یک موتور 6.۷5 لیتری 8 سیلندر خورجینی 
مجهز شــده که می تواند حداکثر توان 400 
اسب بخار و گشتاور 835 نیوتون متر تولید 
کند. بنتلی لیموزین نسبت به مدل معمولی 
83 سانتی متر کشیده تر، 25.5 سانتی متر 

بلندتر و 6.8 سانتی متر عریض تر شده است. 
مکانیزم درهای این خودرو Suicide door نام 
دارد که درب های طرفین به صورت متقارن 
نسبت به هم باز می شــوند. طراحان نسل 
قبل از این اســتایل در خودروهای لوکس 
و تشریفاتی اســتفاده می کردند. بنتلی در 
خودرو تشــریفاتی مخصوص ملکه از این 
ســبک طراحی بهره برده است. این بنتلی 
که برای رؤیت شدن ملکه از داخل خودرو 
قســمت انتهایی ســقف آن از شیشه ضد 
گلوله ساخته شده است، مجهز به پیشرانه 
8  ســیلندر به قدرت 400 اسب بخار و 800 
نیوتن متر گشتاور است و تا 210 کیلومتر بر 

ساعت می تواند سرعت بگیرد. این خودرو 
مجهز به انواع و اقسام سیستم های امنیتی 
و هشداری مانند کادیالک پرزیدنت اوباما و 
حتی در برابر راکت های با کالیبر باال بدنه ای 
مقاوم نیســت؛ اما مجهز به پیشرفته ترین 
فیلترهای تســویه گازهــای میکروبی و 
شیمیایی اســت و همچنین بدنه ضدگلوله 
آن نیز در برابر انفجار بمب های کنار جاده ای 
می تواند تاب بیاورد. شــایان ذکر است این 
خودرو بر پایه خودرو بنتلی Arnage ساخته 
شده است؛ اما نســبت به بنتلی از آن 83 
سانتی متر کشیده تر، 24 سانتی متر بلندتر 

و 8 سانتی متر عریض تر است.
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زالتان ابراهیموویچ
عاشق فراری و پورشه

زالتان که امســال 32 گل در 32 بازی در 
جام های مختلف به ثمر رســانده، به گفته 
خودش دست پرورده های مارانللو توانسته اند 
او را جذب خود کنند. این بازیکن سوئدی که 
به نقل از خودش هیچ خودرویی طعم انزو را 
ندارد، تابه حال مالک 3 دســتگاه فراری 
F430، 612 اســکالیتی و انزو بوده است. 
مرد اول چند سال اخیر سوئد عالقه اش به 
خودرو بی نظیر است تا حدی که از پورشه 
911 کررا خود هم در کتــاب خاطراتش که 
پپ گواردیوال و بارسلونا را حسابی به چالش 
می کشد، سخن گفته که باید با سردی تمام 
بعد از رانندگی دلنشین با پورشه در تمرین 
بارسلونا حاضر می شده است. زالتان بعد از 
حضور در بارســلونا که چندان موفق نبود، 
راهی میالن شد و با گاالردو صورتی رنگش 
در آن دوران نظرها را حســابی به خودش 
جلب کرد. مازراتی هم در دوران حضورش در 
ایتالیا یک خودرو گرن توریسمو سفارشی 
نیز برای وی فراهم کرد و عالوه بر همه اینها 
نیز یک دستگاه S8 از اسپانسر خود آئودی 

دریافت کرده بود.
 درمورد آقای گل سابق لوشامپیونه و سری 
آ و یکی از بهترین مهاجمان دهه های اخیر 

نکته جالــب، به عنوان خودرو شــهری و 
 T5 C30 استفاده خانواده اش انتخاب ولوو
است که اشــاره به ملیتش نیز دارد. زالتان 
هم اکنون نیز مالک پورشــه 918 اسپایدر 
اســت و در تمرین های تیم پاریسن ژرمن 
فرانسه با این خودرو حاضر می شد. پورشه 
918، این خــودرو ایتالیایــی معروف را 
پشت سر گذاشــته و تنها در 2/2 ثانیه به 
ســرعت 6/96 کیلومتر بر ساعت می رسد 
و یک چهارم مایــل را نیــز در 8/9 ثانیه 
می پیماید. پیشرانه 918، دو موتور الکتریکی 

با قدرت مجموع 285 اسب بخار با یک موتور 
6/4 لیتری V8 با قدرت 608 اســب بخار با 
تعامل یکدیگر در نظر گرفته شده درنتیجه 
پورشه با گشتاور مجموع 1125 نیوتن متر که 
به تمام چرخ ها وارد می شود، بیشترین قدرت 
کشش ممکن را خواهد داشت البته الزم به 
ذکر است که ویرون ایتالیایی در مدت 5/25 
ثانیه به مرز321 کیلومتر بر ساعت می رسد 
و پورشه هم بر سر اینکه شــتاب ویرون 
در سرعت های باالتر، بیشتر بوده تصدیق 

می کند.
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سلین دیون
لوکس پسند 

خواننده مشهور کانادایی به واسطه شهرتی 
که از خوانندگی در فیلم بی نظیر تایتانیک 
به دســت آورد و همچنین ثروت هنگفت 
همسرش، یک زندگی فوق لوکس و تجمالتی 
را انتخاب کرده اســت. در دوران نوجوانی 
ســلین دیون با فولکــس گلفی رانندگی 
می کرد که از پدرش قرض می گرفت، و به قول 
خودش سوار شــدن بر یکی از لوکس ترین 
خودروهای تاریخ حتی به ذهنش هم خطور 
نمی کرده است. یک دســتگاه رولزرویس 
کورنیش مدل 1995 متعلق به این خواننده 
است که طبق اظهاراتش این خودرو به عنوان 
دومین وسیله نقلیه مورد عالقه اش، پس از 
 ،Bombardier جت شخصی اش به نام
به شــمار مــی رود. او همچنیــن یــک 
خودرو میباخ زپلین 62 نیز دارد که به وسیله 
آن فرزندانش را تا کالج همراهی می کند. این 
خواننده هالیوودی عالقه وافری به خودرو 

دارد و همیشه کمپانی کرایسلر نیز در هنگام 
معرفی خودروهای جدیدش به عنوان یکی 
از مهمانان ویژه از او دعوت به عمل می آورد. 
 F12 گفتنی است همســر او نیز یک فراری

و یک دســتگاه بنتلی کانتیننتال دارد و 
ســلین دیون نیز به عنوان خودرو اسپرت 
خود مازراتی گرن توریسمو مشکی با تریم 

داخلی به رنگ قرمز را برگزیده است.

04
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معرفی خودرو

اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه از دیــدن 
صحرانوردی جیپ رنگلر یا تویوتا لندکروزر خسته 
شده اید، باید به اولین شاســی بلند رضوانی موتورز با 
نام تانک نگاهی بیندازید. تانــک، با اینکه هم نامش 
و طراحــی اش را از خودروهای نظامــی الهام گرفته 
است، سالح گرمی به همراه ندارد؛ اما به یک پیشرانه  
پرقدرت 6.4 لیتری هشت سیلندر V شکل، با قدرت 
خروجی 500 اسب بخار و گشــتاور 583 نیوتن متر 
مجهز شده اســت. عالوه بر این، آپشــن هایی چون 
دوربین حرارتی و پنل هــای ضدگلوله برای خریدار 
قابل سفارش خواهد بود تا این شاسی بلند حس یک 

خودرو نظامی و آماده  نبرد را داشته باشد. 
شاســی بلند  تانک )Tank(، جدیدتریــن محصول 
شــرکت آمریکایی »رضوانی موتورز« اســت که با 
قابلیت های آفرود، پیشرانه  قدرتمند و طراحی زیبا 
جلب توجه می کند. مهندســان رضوانــی با معرفی 
نســخه  جدید تانک موســوم به مدل نظامی، سطح 
جدیــدی از توانایی ها محصــول منحصربه فرد این 
شرکت را به نمایش گذاشــتند. پیش از این هم مدل 
استاندارد این خودرو معرفی شده بود.  نسخه  نظامی 
تانک باهدف عبور از ســخت ترین مسیرهای خارج 
از جــاده و مقاومت در میدان های جنگ مســلحانه 
ساخته شده اســت. تانک با مجهز شدن به پنل های 
ســط شاســی بلند  تانک )Tank(، جدیدتریــن 
محصول شرکت آمریکایی رضوانی موتورز است که 
بــا قابلیت های آفرود، پیشــرانه  قدرتمند و طراحی 
زیبا جلب توجه می کند. مهندسان رضوانی با معرفی 
نســخه  جدید تانک موســوم به مدل نظامی، سطح 
جدیــدی از توانایی ها محصــول منحصربه فرد این 
شرکت را به نمایش گذاشتند. نســخه  نظامی تانک 
باهدف عبور از سخت ترین مسیرهای خارج از جاده 
و مقاومت در میدان های جنگ مســلحانه ســاخته 
شده اســت. تانک با مجهز شدن به پنل های سطح 7 
ضدگلوله در برابر بیشتر سالح های گرم با کالیبرهای 
بزرگ و گلوله های 7.62 در 51 میلی متر هم مقاومت 
می کند. عالوه بر این با اضافه شــدن ماســک های 
محافظتی و محافظت در برابر انفجارهای بمب، تانک 
رضوانی در میــدان جنگ های شــیمیایی هم دوام 

خواهد آورد.
تیم طراحــی رضوانی ادعا می کند کــه تانک، ظاهر 
خــود را از خودروهــای نظامی الهام گرفته اســت؛ 
ولی به نظر می رســد که بدنه  این شاسی بلند، بیشتر 
آینده نگرانه باشد تا نظامی. گلگیرهای برآمده و فرم 
کاپوت، نمــای جلویی تانک را تکمیل کرده اســت. 
فاصله  بسیار کم بین ســپر جلو تایرهای جلو، عبور 
این شاســی بلند بی نظیر را از موانع بســیار ساده تر 
کرده است. سیستم چهارچرخ محرک تانک، قابلیت 
غیرفعال شدن دارد. در ســقف تانک، به لطف وجود 
چراغ های LED، دید و روشنایی بیشتری در هنگام 
رانندگی در شب وجود خواهد داشت. برخالف ظاهر 

خشــن بدنه، فضای داخلی لوکس کار شده است و 
حتی پکیج آپشــن روکش های چرم و چرم مخملی 
نیز در دسترس اســت. از دیگر موارد کابین می توان 
به نمایش اطالعــات فنی روی شیشــه )HUD( و 
سیستم صوتی و مرکزی با نمایشــگر 7.9 اینچی با 
قابلیت اســتفاده از گوگل مپ، پاندورا، اســتیچر و 

اپلیکیشن های دیگر نام برد.
تایرهــای پنچــررو نظامی، جعبه هــای کمک های 
اولیه، سیســتم آژیــر و بلندگوهای پرقــدرت برای 
برقراری ارتباط با خارج از خودرو، مخزن ســوخت با 
پوشــش ِکوالر، نورافکن های پرقــدرت برای مختل 
کردن بینایــی، دوربین های دید در شــب حرارتی، 
نارنجک هــای دودزا، دســتگیره های در برقی برای 
جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز، نوار طولی میخ های 
 B7 تیز برای پنچر کردن تایر خودروها و شیشه های
مقاوم از تجهیزات جدید تانک رضوانی در نســخه  
نظامی هســتند. فریس رضوانی، مدیرعامل ایرانیـ  
آمریکایی شرکت رضوانی موتورز گفت: »ما با ساخت 
نسخه  نظامی تانک، این شاســی بلند را خواستنی تر 
کرده ایم. پــس از موفقیت مدل اســتاندارد تانک، 
تصمیم گرفتیم خودرویی با امنیت باال و در عین حال 
لوکس تولید کنیم. تانک با تجهیزات کامل یک خودرو 
نظامی شهری پیشرفته بوده که برای مقاومت در برابر 
جنگ ها و درگیری های شهری یا شرایط آخرالزمانی 

طراحی شده است.«
مدل اســتاندارد تانک، قابلیت افزایش ارتفاع تا 15 
سانتی متر با کمک فنرهای برند Fox دارد؛ همچنین 
قفل دیفرانسیل برقی به همراه اکسل های سفارشی 
40/60 برند Dynatrac روی مدل اســتاندارد قرار 
دارد. به لطف ارتفاع زیــاد، نصب تایرهای 37 اینچی 
بدون هیچ مشکلی ممکن شده است. تیم مهندسی 
رضوانی، دو پکیــج مخصوص آفرود برای تانک در 
نظر گرفته اســت. پکیج آفرود اکســتریم، مواردی 
 ،Dynatrac چون اکسل های سفارشی 80/60 برند

کمپرســور هوا، قفل دیفرانســیل وکیوم، ترمزهای 
سفارشــی، کمک فنرهای 6 ســانتی متری به همراه 
فناوری DSC  رضوانی موتورز را شــامل می شود. 
اگر به دنبال امنیت بیشتر باشید، آپشن پنل های ضد 
گلوله احتماالً نگرانی شما را برطرف خواهد کرد. این 
آپشن شامل پنل های کوالر، پنجره های ضد گلوله، 
تایرهای نظامی با قابلیت حرکــت در صورت پنچر 
شــدن و پنل های محافظتی بیشتر در اطراف مخزن 
سوخت، رادیاتور و کف خودرو است. مدل استاندارد 

تانک 178 هزار و 500 دالر قیمت دارد.
نســخه  نظامی تانک در مقایســه با مدل استاندارد 
وزن بیشتری دارد که به همین دلیل، سیستم تعلیق 
آن تقویت شده است. عالوه بر پیشــرانه  استاندارد 
8 ســیلندر V شــکل 6.4 لیتری، امکان ســفارش 
نوع 6.2 لیتری هلکت با قدرت 707 اســب بخار نیز 
وجود دارد. البته این پیشرانه به تنهایی، با قیمت 65 
هزار دالر در دسترس اســت که از قیمت پایه  مدل 
2019 دوج چلنجر SRT هلکــت )با تلفظ صحیح 
انگلیسی داج( معادل 58 هزار و 650 دالر هم بیشتر 
است. پکیج آفرود تانک نظامی رضوانی شامل کیت 
افزایش ارتفاع تا 15.2 ســانتی متر، کمک فنرهای 
برند FOX  و اکســل های برند Dynatrac با قفل 
دیفرانسیل می شود. نســخه  نظامی تانک رضوانی با 
قیمت پایه  295 هزار دالر عرضه می شود؛  استاندارد 
این شاســی بلند )نســخه  غیرنظامی( با پیشرانه  6 
سیلندر V شکل 3.6 لیتری 285 اسب بخاری،  159 
هزار دالر قیمت دارد. البته قیمت فول آپشــن تانک 
نظامی با داشتن آپشــن هایی چون رینگ های سیاه 
و خاکستری، رکاب های سفارشی، پیشرانه  هلکت، 
پکیج آفرود، ترمز سفارشــی با دیسک های 16 اینچ 
و 8 پیســتون، کابین چرمــی و دوخت های رنگی، 
نمایشــگر 11 اینچ به همراه اپل کارپلی، سیســتم 
صوتی حرفه ای، چادر و کیت استارتر باتری به 400 

هزار دالر می رسد.

بررسی یک خودرو

رونمایی از نسخه نظامی »تانک«



چارسو

در بخش چارسو صفحه سرگرمي گنجانده شده که شامل جدول 
خودرویي اســت و هر بار در شــماره آینده مجله جواب جدول را 
خواهید دید.همچنین در هر شــماره چارســو،اینفوگرافي هایي 
از موضوعات جذاب در حــوزه خودرو خواهیم داشــت.» آیا مي 
دانید که«هاي خودرویي صفحه دیگري از این بخش اســت و به 
نوعي مي توان گفت »چارسو« را همچون ضرب المثل »از هر دري 
سخني« بشناســید زیرا از هر ســویي حرفي براي گفتن دارد.از 
شمال و جنوب و غرب و شرق،از چهار طرف،از چهار جهت،از چهار 

سو.چارسو را دنبال کنید.

پرونده
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خودمانی

همــه  بــه  درود 
دوستان ماشــین باز 
که تو این آشفته بازار 
دنبــال دلشــونن و 
صــد البتــه عــالوه 
بر جمع کردن ماشــینای بااصالــت و باحال چیزی 
که این وســط مهمه پیــدا کردن دوســتان و یاران 
همدله برای اینکــه از پیله روزمرگــی بیرون بیایم 
 و به قــول دوســتان این باهــم بودنه که باارزشــه.

القصه یــه روز که رفتــه بــودم از یــه لوازم فروش 
ب.ام.و یــه چیزایــی بــرای ماشــینم بگیــرم، 
یــه دونــه bmw e12  توجهمــو جلــب کــرد 
 کــه نمونه شــو جــای دیگــه ندیــده بــودم.

از صاحب ماشــین پرســیدم این چه جور ماشینیه؟ 
گفت این 6 ســیلندره و تو جاده خیلــی راه مي ره و 
 زانتیا که هیچــی، ماکســیما و آزرا رو لوله می کنه!

حرفشــو جدی نگرفتم، گفتم البد داره قصه مي گه. 
گذشــت تا اینکه یــه ماشــین مشــابه اون دیدم 
چطوری راه می ره و چه شــتابی داره تــازه 2زاریم 
)دیگه ایــن روزا باید گفت 500 تومنــی!( افتاد؛ یاد 
ماشــینه افتادم و به صاحبش زنگیدم که چي کارش 
 کــردی؟ گفــت چنــد وقــت پیــش فروختمش.

دو سال بعد اتفاقی از ســر یه کوچه رد مي شدم که 
چشــم ب.ام.و بینم )بخونید ماشین قدیمی بین!( به 
یه e12 نگون بخت افتاد که یه خــروار خاک روش 
نشســته بود و مث یه شــیر پیر که منتظر مرگه 4 
چشمي به رهگذرا خیره شده بود. کنجکاویم گل کرد، 
 رفتم از نزدیک دیدمش و فهمیدم همون ماشــینه.

خالصه زنگ در روبه رویي شــو زدم، یه آقایی جواب 
داد، گفتم ماشین فروشــیه؟ گفت بله. گفتم چند؟ 
گفت 3 تومــن. گفتم چه خبره آقــا؟! گفت 2 تومن 
خوبه؟ گفتم یک و نیم؛ گفت مي خوام تحویلش بدم و 
کمتر از 2 تومن نمي فروشمش. خالصه منم که اوضاع 
 پولیم روبه راه نبود دممو گذاشــتم رو کولم و رفتم.

فرداش دیدم ماشینه بدجوری رو مخمه؛ به صاحب 
ماشــین زنگیدم که تورو خدا این ماشــینو تحویل 
ندین، گناه داره بیچاره! گفتم آقای کیانی ماشــینو 
مي خوام ولی االن پولشو ندارم و اگه دلتون مي خواد 
قولنامه ش کنیــم خیالتون راحت باشــه، همین جا 
 بمونه چک سه ماه دیگه رو مي دم؛ نقد شد مي برمش.

گفت یه بنده خدایی اومده بود دور ماشــین گشــت 
و کلی روش ایراد گذاشــت حرفاش که تموم شــد، 
گفتم فروشی نیست! ازش خوشم نیومد، من آدمشو 
نگاه مي کنم و باهاش معامله مي کنم؛ خیالت راحت 

 قولنامه و چک نمي خواد سه ماه دیگه بیا ماشینو ببر.
منــم از طرفی خوشــحال کــه جون ماشــینه رو 
نجــات دادم و از طرف دیگه ناراحت کــه با این همه 
 بدهي و قســط عقب افتــاده، چه کاری بــود کردم.

پس فــردای اون روز به هوای ماشــین از اون طرف 
رد مي شــدم که دیــدم اعالمیه فوت آقــای کیانی 
رو به دیوار چســبوندن؛ یه لحظه خشــکم زد. پیش 
خودم گفتم بنده خدا همین پریروز ســر و مرو گنده 
داشــت باهام حرف مي زد! به موبایلــش زنگ زدم، 

خانومش با حال گریون جــواب داد، گفت فالنی اگه 
واســه ماشــین زنگ زدی، آقای کیانــی فوت کرد. 
گفتم نه خانوم واسه تســلیت گفتن زنگ زدم. آقای 
کیانی دلش مي خواســت ماشینو به شــما بده منم 
 به خاطر رضای اون ماشینو به هیچکس دیگه نمي دم.

بنده خدا کیانی؛ شــب تو خواب ســکته کرده بود، 
مــرد باصفایی بــود، خدا روحشــو قریــن رحمت 
کنــه. از آدما یــه خوبــی مي مونه یه بــدی، کاش 
ما آدمــا متوجه باشــیم عمرمــون چقــد کوتاهه 
و تــو این چنــد صبــاح ســعی کنیــم دل آدما رو 
 به دســت بیاریم، نه اینکه پــا رو دلشــون بذاریم.

خالصه ماه ها یکی بعد دیگــری اومدن و رفتن؛ از یه 
طرف اوضاع کارم قمردر عقرب بود و پول نداشــتم، 
از طرف دیگه خانوم کیانی ورداشــته بود تو سیاهه  
اموال شوهرش ماشینم نوشــته بود و این مانعی بود 
 برای اینکــه نه بتونه تحویلش بده و نه بفروشــدش.

یه روز که داشتم از ســر کوچشون رد مي شدم، دیدم 
ماشــین نیســت! خالصه جا تر بود و از بچه خبری 
نبود. حالم گرفته شــد، گفتم البــد انحصار وراثت 
کــردن و دیده مــن تمــاس نگرفتم تحویــل داده 
یا فروختــه. باهاش تمــاس گرفتم و گفتــم خانوم 
کیانی قرار بود خبــرم کنین. گفــت خیالت راحت 
آقای جم، خونه مونو عوض کردیــم و هنوز از دادگاه 
نامــه نگرفتــم، گرفتم خبــرت مي کنــم. فهمیدم 
 ماشینه هم نمي خواد جز من کســی صاحبش بشه!

بعد از چند مــاه تماس گرفتم، خانــوم کیانی گفت 
کجایی آقای جم؟! یــه جوون اومده گیــر داده که 
ماشــینو بده به من، منم گفتم قولشــو به یه آقایی 
دادم ولی شماره شو گم کردم؛ اونم فکر مي کنه دارم 
بازارگرمی مي کنم، کار خدا رو ببین که شــما ســر 
 بزنگاه زنگ زدی و گفت هنوزم نامه دادگاه رو نگرفتم.

باالخره زنگ زد که بیا ماشینو ببر، منم که گرفتاریاي 
مالیم همچنان به راه بود هرطور بــود دو تومن پول 

 افشین جم

کالسیک های 
دوست
 داشتنی

ماشین وقتی خیلی وقت 
بخوابه، به خاطر رطوبت، 
لوله های فلزی بنزین زنگ 
مي زنن، کیپ مي شن و 
باز کردنشون کار حضرت 
فیله! باید با یه ظرف 
پالستیکی باك موقت 
براش درست کنی و از 
پارکینگ بیاریش بیرون و 
ببریش تعمیرگاه که لوله ها 
 رو واست باز کنه.

فردای اون روز با بنزین و 
بطری ۵/1 لیتري نوشابه، 
شیلنگ و باتري رفتم 
سروقت ماشین
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چرا هیبریدي ها در خارج 
طرفدار دارند ولي در ایران نه؟

یادداشت

شــاید این ســوالی باشــد که بارهاو بارهــا در هفته جوابگو هســتم 
که آیا فالن خودرو هیبریــدی را بخریم یا نه؟ یا اینکــه اصاًل چرا باید 
هیبریدی بخریم؟ شــاید بد نباشــد به فلســفه وجــود خودروهای 
هیبریــدی برگردیــم و بعــد از آن بــه ایــران خودمــان بیاییم که 
 چند وقتی اســت هیبریدی های متفــاوت در آن جــوالن می دهند.
در بعضی از کشورهای خارجه که پر است از خودروهای رنگارنگ و رقابتی 
سخت بین خودروسازان و واردکنندگان برقرار است، یک دغدغه عمومی 
وجود دارد و آن هم حفظ محیط زیست است. در این راستا نه تنها مردم بلکه 
دولت ها هم سختگیرانه به خودروسازان فشار می آورند و هرساله قوانین 
سخت تری را برای رسیدن به میزان آالیندگی کمتر و حتی رسیدن به 
امنیت بیشتر وضع می کنند. در این کشورها، یکی از فاکتورهایی که در 
خرید یک خودرو بسیار مهم است، میزان تولید آالیندگی خودروهاست. 
بر این اساس هر خریداری باید براساس میزان آالیندگی که خودرویش 
در سال تولید می کند، سالیانه مالیاتی را بپردازد، پس هرچه میزان تولید 
آالیندگی خودرو او کمتر باشد، مالیات پرداختی سالیانه آن کمتر است. 
از طرف دیگر، میزان مصرف سوخت این خودروها نیز بسیار مهم است 
زیرا هر لیتر بنزین یا گازوئیل در این کشورها گاهاً بیش از 5 برابر کشور ما 
ارزش دارد. اینجا بود که خودروهای هیبریدی متولد شدند و موتورهای 
برقی به کمک موتورهای بنزینی آمدند تا نه تنها میزان مصرف سوخت 
را کم کنند، بلکه مالیات ســاالنه برای تولید آالیندگی را هرچه بیشتر 
کاهش دهند تا خریداران بتوانند خودروهایی اقتصادی تر و با هزینه های 
آتی کمتر سوار شوند. حال به ایران باز می گردیم. در ایران قیمت بنزین 
لیتری هزار تومان است و جزو کشورهایی با ارزان ترین سوخت ها هستیم. 
در ســال های اخیر و حتی با ورود خودروهای هیبریدی، کمتر کسي 
درمورد خرید یک خودرو ســوالی مي پرســد و نگران مصرف سوخت 
آن است و حتی کســانی که به دنبال خودروهای هیبریدی بوده اند، یا 
از روی عالقه و تنوع طلبی بوده یا به دنبال تکنولــوژی و توان خروجی 
جذاب تر آنها بوده انــد و قطعاً دغدغه اصلی آنها کمتر مصرف شــدن 
سوخت نبوده است وگرنه کســی که برای یک خودرو بی زبان در این 
شــرایط اقتصادی 200 میلیون تومان پول نقد کارت می کشد، قطعاً 
 مشکلی با ماهی 50 هزار تومان هزینه ســوخت کمتر یا بیشتر ندارد!

درمورد تولید آالیندگی که بهتر اســت خیلــی صحبت نکنیم چون 
این موضوع اصاًل در ایران تعریف شــده نیســت و اگر از کسي درمورد 
میزان CO2 تولیدشده خودرویش بپرسید، مطمئنا نمی داند درمورد 
چه صحبت می کنید. چه رســد به مالیات ســاالنه تولید آالیندگی و 
محیط زیست. اما حال به سوال اول باز می گردیم، آیا خرید خودروهای 
هیبریدی در ایران عاقالنه است؟ باید بگوییم بله، عاقالنه است! درست 
اســت که ما به اندازه اروپایی ها دغدغه هزینه سوخت را نداریم و میزان 
CO2 تولید شــده در خرید یک خودرو، فاکتوری فراموش شده است 
اما باید گفت خرید همین خودروها در کنار استفاده از تکنولوژی برتر و 
خروجی بیشتر پیشرانه، به اندازه خود می تواند به کم شدن آلودگی هوا 
و کمتر مصرف شدن سوخت، ســرمایه ملی خودمان کمک کند. اگر 
راستش را بخواهید، باتوجه به فلســفه تولید این خودروها در بازارهای 
جهانی، در ایران خرید این نوع خودروها به اندازه آنجا عاقالنه نیســت، 
 اما در حد خود عاقالنــه و کمک مهمی به محیط زیســت خواهد بود.

درنهایت باید گفت که بازیگر اصلی این داستان، تاکسیرانی و حمایت های 
دولتی است. حمایت هایی که امیدواریم درنهایت باعث نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی با خودروهای هیبریدی و برقی شود تا شاید ما هم 
بتوانیم هر روز صبح به جای دود و آلودگی همیشــگی، نفسی تمیز را 

استشمام کنیم و انرژی اکسیژنی را به خون هایمان تزریق کنیم. 

 محسن آل طه | کارشناس خودرو 

جور کردم و اوستا احمد اصفهاني رفیقمو یقه 
کردم رفتیم باال سر ماشین که روشنش کنه، 
اونم بعد کلي ور رفتن به ماشــین تو تاریکی 
پارکینگ از باالی کاربراتــور بنزین ریخت تو 
حلقوم خشــکید ش و با اتصال پیچ گوشتي از 
روی اتوماتیک استارت به پیچ برقش )از توی 
کابین اســتارت نمي زد( از سرای باقی به عالم 
فانی برگردوندش و موتور روشــن شد، چند 
دقیقه ای با همین روش بنزین ریختن از ســر 
کاربراتور موتورو روشن نگه داشت و پارکینگو 

به اتفاق پردود کردیم!
گفت ماشین وقتی خیلی وقت بخوابه، به خاطر 
رطوبت، لوله های فلزی بنزیــن زنگ مي زنن، 
کیپ مي شن و باز کردنشون کار حضرت فیله! 
باید با یه ظرف پالســتیکی باک موقت براش 
درســت کنی و از پارکینگ بیاریــش بیرون و 
 ببریش تعمیرگاه که لوله ها رو واســت باز کنه.

فــردای اون روز با بنزین و بطــری 1/5 لیتري 
نوشابه، شیلنگ و باتري رفتم سروقت ماشین. 
اول چرخاشو باز کردم بردم یه آپاراتی والف چرخا 
رو عوض کرد و بادشون کرد. بعد با همون روش 
از باالی کاربراتور بنزین ریختم و با پیچ گوشتی از 
سر استارت ماشینو روشن کردم و انتظار داشتم 
که پمپ، بنزینو از 1/5 لیتری بکشه و خودش 
 روشــن بمونه، ولی پمپه کار نمي کرد لعنتی!

یه بار دیگه که اســتارت زدم جرقــه زد و پرید 
به بنزینایــی که ریختــه بــود دور کاربراتور، 
آتیش گرفت و از اونجا ســرایت کرد به لوله که 
روکش پارچه ای داشت و بنزینو از 1/5 لیتري 
مثل فیتیلــه به خودش کشــیده بود، خالصه 
به موقع به دادش رســیدم؛ اگه بطری پر بنزین 
آتیش گرفته بــود، خود ماشــین که هیچی، 
 کل ساختمون دود مي شــد مي رفت آسمون!

خالصه بعد کلی استرس کشیدن دیدم کار من 
نیست، این دفعه دست به دامن آقا نادر مکانیک 
شدم و بردمش باالسر ماشــین، اونم دید وضع 
چه جوریه، عینکشــو جابه جا کرد و گفت آقای 
جم ماشــینو با جرثقیل بیار بیرون ببر خیابون 
سبالن، پیش آقا مرتضی که لوله های بنزینشو 
باز کنه، بعد بیار پیــش من. گفتم خب این چه 
 کاریه؟ مســتقیم میارمش پیــش خودتون!

خالصه یه جرثقیل خبر کردم و با سالم و صلوات 
ماشــینو بکســل کردیم و از رمــپ پارکینگ 
آوردیم باال و بردیمش مکانیکــی. چند روزی 
مهمون بود تا باالخره آقا نادر مســیر بنزینو باز 
کرد و ماشــینو تحویلــم داد و گفت موتورش 
 مرخصه، جلوبنــدی و کمکاشــم همین طور.

فردای اون روز وکالــت تعویض پالک گرفتم و 
ماشــینو با اون وضع داغون که استارت از توی 
موتــور می خورد و ترمز دســتیش خراب بود و 
به خاطر خراب بودن جلوبندی و کمک فنرا قیقاج 
می رفت، خودمو رســوندم مرکز تعویض پالک 
جاده مخصوص کرج و در عین شــگفتی پالکو 
عوض کردم، چون به خاطر خصوصی شدن مرکز 
تعویض پالک، داشــتن معاینه فنی و بیمه لغو 
شده بود. بعد تعویض پالک خواستم برم محضر و 
کاشف به عمل اومد همه مدارک ماشین جز اون 
برگ سبزی که بهم داده بودن، گمشده؛ بماند 
چه مکافاتی کشیدم چون محضردار می گفت 
باید برگ سبز گمرکیش باشه و با هر مکافاتی 
بود شماره ترخیصشــو از اداره گمرک ترمینال 
جنوب گرفتم و با یه کپی برگه از محضری که 
قبال وکالت خورده بود و یه کپی سوابق بیمه که 
آخریش مال سال 86 بود و بعد پرداخت عوارض 
شهرداری باالخره موفق شدم سند زبون بسته رو 

به نام خودم بزنم.
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ماشین بازی

عکس یک

عکس دور

عکس سه

عکس چهار

عکس پنج

عکس شش

عکس هفت

عکس هشت

عکس نه

عکس ده

وقتی صاحب ماشین خالق باشد و غم دنیا را نخورد، نتیجه اش 01
می شود عکســی که در تصویر می بینید. چند الستیک نیمه 
سالم و تکه هایی از ماشــین که به هم وصله پینه شده است! 
باله های کوسه هم شاهد حرف  های ما هستند! البته این روش، 
حربه ای هم برای مقابله با دیگر ماشــین ها است که به تازگی 

کشف شده است!

مخور غم گذشته

کارتون پرطرفدار ســگ های خالدار 101 را به یاد دارید؟ این 02
ماشین از همان خانواده اســت فقط با ابعادی بزرگ تر و کمی 
شیک تر که در خدمت نیازهای انسان است و شاید برایتان جالب 
باشد اگر بدانید در کشور سوئد به تولید انبوه رسیده است! در 
سوئد این ماشین به منظور طبیعت گردی استفاده می شود و جزو 

ماشین های بسیار پرطرفدار است.

طبیعت گرد حرفه ای

 این ماشین که در یکی از ایالت های آلمان ساخته شده است، برگر 03
کار نام دارد و به منظور جذب مشتری روزها و شب ها در خیابان 
می چرخد تا مردم به سمت یکی از رستوران های فست فود این 
ایالت جذب شوند! اما نکته جالب ماجرا این است که افرادی که با 
فرزندان کوچک خود به این رستوران بروند، می توانند یک دور با 

این ماشین بزنند!

خوشمزه ترین ها!

این ماشــین کوچک ترین ربطی به حیوانات ندارد اما به دلیل 04
اصرار یکی از افراد پولدار، به شــکل یک گربه ساخته شده تا 
احتماال این فرد بتواند همسر خود را ســورپرایز کند! دلیل 
دیگری اگر به نظرتان می رســد، لطفا با رســم شکل اعالم 
کنید! این ماشین گربه ای در کشور سوئیس تولید می شود و 
مشــتری های خاص خود را دارد. کاربرد اصلی این ماشین در 

شهربازی ها است.

بی ربط به حیوانات!

بارها شنیده ایم که گفته اید هرچیز که عار آید، یک روز 05
به کار آید، این مثل نمونه بارز و مشهود این ماشین است 
که به نظر می رسد راننده با انواع مواد بازیافتی و هرچه 
در خانه داشته، سعی در تزئین آن داشته است و شاید 

تالشش هم بیهوده نبوده است!

بازیافتی ها را دور نریزید!
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نمونه بارز دندان های خود را هرشب قبل از خواب به مدت ده 06
دقیقه مســواک کنید، به روایت تصویر... نکته دیگری که در 
ساخت این ماشین به آن اشاره شده است، خنده رو بودن آن 
است که برعکس بسیاری از ماشین های ساخته شده در جهان 

نیست و شکل منحصربه فردی دارد!

الهه مسواك!

هرچنــد ایرانی هــا اعتقــاد دارند کــه یکی از 07
حرفه ای تریــن مصرف کنندگان چــای در جهان 
هستند، اما این عکس نشــان می دهد مردم دیگر 
کشورها هم خیلی از این قاعده مستثنی نیستند و 
شاید روزی که خیلی دیر نیست، چند نمونه از این 

ماشین را برای ایرانی ها صادر کنند!

چای طلبان همیشگی!

هرچند در این تصویر مشــخص نیست که فرد تالش 08
نافرجامی برای استفاده بهینه از طرح پرنده های خود 
داشته و ماشین نیمه کاره اش، اما آنچه واضح و مبرهن 
است این است که راننده پرواز را در فیلم های کالسیک 
بسیار می پســندیده ولی راه  وروش استفاده از آن را 

درست متوجه نشده است!

یک تیر و دو نشان

شــاید اگر چند نمونه از این نوع ماشین 09
به ایران صادر شــود، تعداد ویراژطلبان 
و الیی کشــان که معضالت همیشــگی 
کشور هســتند، به کمتر از نصف برسد و 
مردم بتوانند شــب ها با خال آسوده تری 
سر بر بالین بگذارند. آقایان مسئول لطفا 

رسیدگی کنند...

برای ویراژطلبان!

اگر شــما هم جزو افرادی هســتید که هنوز چهره 10
فولکس های قدیمی را فراموش نکرده اند، دیدن این 
عکس خالی از لطف نیست. این ماشین در نمایشگاهی 
از ماشین  های کالســیک قدیمی به باالترین قیمت 

فروخته شد! 

برای کالسیک بازان
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گزارش 

توصیه های تابستانه برای خودرو شما

خودرویی برای تمام فصول

شــاید خیلی از ما حتی حوصله حرکــت و راه رفتن 
را در گرم ترین روزهای ســال نداشــته باشیم و این 
بی حوصلگی را مدام به گرمای بیش از حد هوا نسبت 
دهیم، با این حال اما شــاید برایتان جالب باشد اگر 
بدانید خودرو و اتومبیل شما هم ممکن است حوصله 
حرکت در روزهای تابستان را نداشته باشد! این مسئله 
بدین معنی اســت که اتومبیل هم نیازمند نگهداری 
دقیق تر در تابســتان اســت و این روزها توصیه های 
متفاوت تری از دیگر فصول سال را می طلبد. در این 

گزارش بخشی از این نکات را باهم می خوانیم.

    پیشگیری بهتر از درمان است
این روزها هوا آنقدر گرم شــده که شــرایط سهولت 
نگهداری را برای دارندگان خودرو نیز سخت تر کرده 
است. شاید خیلی از مردم هنوز ندانند که گرم شدن 
زیاد قطعات ماشین می تواند موجب خسارت یا ازبین 
رفتن آن شود، پس بهتر اســت عالج واقعه را قبل از 
وقوع آن دانست و تدابیری برای نگهداری خودرو خود 
اندیشید. نکته مهم در این باره این است که در ابتدای 
فصل گرما، موتور خــودرو را تحت آزمایش عملکرد 
قرار دهید و به گونه ای تنظیم کنید که دمای سیستم 
خنک کاری موتــور درحد نرمال باشــد؛ همچنین 
بررسی مدار سیستم جرقه زنی و سیستم خنک کاری 

و رفع عیب آن ضروری است.
از دیگر نکاتی که می توان به آن اشاره کرد این است 
که اگر فکر می کنید وجود ترموستات باعث گرم شدن 
موتور می شود از سالم بودن آن مطمئن شوید. سپس 
بقیه سیســتم خنک کاری ازجملــه رادیاتور، پمپ 

خنک کاری و تسمه را بررسی و عیب آن را رفع کنید. 
موتور خودرو در فصل تابستان به زمان کمتری برای 

گرم شدن نیاز دارد.

    الزامی به نام کولر...
این روزها هوا در شــهر تهران آنقدر گرم است که در 
خیابان ها کمتر ماشینی را می بینید که با شیشه های 
باز و بدون اســتفاده از کولر درحال حرکت باشد، اما 
برای بهتر کار کردن کولر ماشین در فصل گرما نکاتی 

هست که باید به آن توجه کرد. 
1. ابتــدا آنکه سیســتم کولــر خــودرو را بازدید و 
ســرویس های مربوط به آن مانند شارژ گاز، تعویض 
تسمه کولر و تعویض فیلتر خشک کن هوای کولر را 
انجام دهید. باتوجه به اینکه روشن بودن کولر، توان 
زیادی را از موتور می گیرد و باعث ازدیاد دمای موتور 
و مصرف سوخت می شود، بهتر است از کولر به صورت 

بهینه استفاده شود. 
2. اگر جعبه دنده و دیفرانســیل خودرو شــما از نوع 
زمســتانه اســت حتما آن را تعویض و از روغن های 

مناسب فصل یا چهارفصل استفاده کنید. 
3. آب مصرفی در خودرو باید ســختی کمی داشته 
باشــد تا رســوب نگیرد؛ به ازای هر هزار کیلومتر یا 
هفته ای یک بار باید سطح سیار خنک کننده بازدید 
شود. زمان تعویض سیال خنک کننده کولر در شرایط 
عادی معموال ســاالنه یا پس از طی مسافت 30 هزار 
کیلومتر است اما زمان های تعویض سیال در شرایط 

سخت رانندگی و بسته به شرایط، انجام می شود.
4. به جای اینکه کولر را در یک زمان کم، با فشار زیاد 

راه بیندازید، ســعی کنید که آن را در یک سطح کم 
و یکنواخت روشن کنید. اســتفاده بهینه از سیستم 
کولر می تواند موجب بهبود مصرف ســوخت شده و 
همین طور، خودرو شما را در یک فرم خوب نگه دارد.

    آماده سازی سیستم خنک کننده
شــاید خیلی ها فکر کننــد اســتفاده از ضدیخ تنها 
مخصوص فصل زمستان اســت اما افزودن ضدیخ به 
سیستم خنک کننده ماشــین یکی از نکات ضروری 
ماشین در فصل تابستان است. پیش از افزودن ضدیخ 
در سیســتم خنک کننده باید از ســالمت و کارایی 
قســمت های مختلف سیســتم خنک کاری مانند 
ترموســتات، پمپ آب، شــیلنگ ها و درب رادیاتور 

مطمئن شوید.
 با بازکردن بســت اتصال خروجی از ترموســتات و 
شیلنگ الستیکی باید تمام مســیر گردش ضدیخ، 
با آب یا محلول های ویژه، شست وشــو و تمیز شود. 
بدنــه بیرونی رادیاتور به وســیله برس پالســتیکی 
نرم با محلول آب و صابون شســته می شــود تا عبور 
 هــوا از میان پره هــای رادیاتــور بهتر انجام شــود.
پس از انتخاب ضدیخ مناســب، باتوجــه به توصیه 
سازنده خودرو، شــرایط آب وهوایی و درنظر گرفتن 
حجم خنک کننده، مقــدار ضدیخ مورد نیاز را داخل 
رادیاتور بریزید. شــایان ذکر اســت که سازندگان 
خودرو، اســتفاده از محلول 1:1 ضدیــخ و آب )50 
درصد حجمی آب و 50 درصد ضدیــخ( را به عنوان 
ســیال خنک کننده مناســب در خودروها توصیه و 

به کارگیری آن را در مدت سال تاکید می کنند.

    توصیه های مهم در سفرهای تابستانی
هر اتومبیلی قبل از سفر باید به دقت مورد بازبینی و معاینه 
فنی قرار گیرد تا از آماده بودن آن برای سفر مطمئن شد. 
هنگام سفر، سالم بودن چراغ ها و ترمز از ضروری ترین 
مسائلی است که باید به آن توجه کرد و دقیقا میزان روغن 
موتور و پاکیزه بودن فیلتر هوا، آب رادیاتور، باد و وضعیت 
الستیک ها، بخاری، موتور برف پاک کن و تیغه های آن، 
روغن گیربکس و دیفرانسیل را بررسی کرد. توصیه های 

زیر را جدی بگیرید.
1. کودکان خردسال به هیچ وجه نباید در روزهای داغ 
تابستان در خودرویی که درهایش قفل و شیشه هایش 
باالست، تنها بمانند. دمای درون خودرو می تواند در 
اثر تابش مستقیم نور خورشید در هر دقیقه یک درجه 
سانتی گراد افزایش یابد و در مدت زمانی کوتاه به بیش 

از 70 درجه برسد. 
2. می توان همه درها را پیش از استارت زدن خودرو 

باز کرد تا گرما از اتاق آن خارج شود. 
3. در سفرهای طوالنی در فواصل زمانی منظم مدتی 

پدال ترمز را پایین نگه دارید. 
4. از خودرو خود غافل نشوید. شیلنگ ها، کمربندها، 
سیستم تهویه، باد چرخ ها و روغن آن را کنترل کنید.
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گفت وگو

گفت وگو با مجید آقاابراهیمی

با خودرو خود زندگی کنید

آقای ابراهیمی مهم ترین نــکات نگهداری از 
خودرو در فصل تابستان چیست؟

ماه های گرم سال می توانند خسارت و خرابی های 
زیادی به وسیله نقلیه مردم وارد کنند. با این حال 
اما دانستن برخی تکنیک های ساده می تواند از 
بسیاری مشــکالت احتمالی جلوگیری کند. از 
قدم های کوچکی مانند تمیز کردن کف پوش ها 
گرفتــه تــا کارهایی ماننــد بــاال زدن کاپوت، 
روش های مختلفــی برای رانندگــی ایمن تر و 
راحت تر در فصل تابستان وجود دارند. اولین نکته 
شاید این باشد که بگویم در وهله اول باید ماشین 

خود را تمیز نگه دارید!
یعنی تمیزی ماشین از نکات نگهداری از آن  در 

فصل تابستان است؟
دقیقا همین طور اســت. ببینید یک زمستان و 
بهار پر بارش و طوالنی می تواند فشــار زیادی را 
به خودرو شما وارد کند بنابراین، شما می بایست 
یک بررسی دقیق در بیرون و داخل داشته باشید 
و لکه های زنگ زدگی احتمالی را در زیر خودرو و 
بدنه پیدا کنید. وجود لکه زنگ در این قسمت ها 
احتماالً نشان دهنده مشــکل در سیستم ترمز 
یا گل گیرهاســت که نقص در آنها خسارت های 
جبران ناپذیــری بــرای خودرو درپــی دارد. به 
این منظــور لبه های برف پاک کــن، درزگیرها و 
سایر قطعات الستیک را دوباره بازرسی کنید و در 
صورت لزوم آنها را تعویض کنید. در همین حال، 
حتماً از پاک کردن نمک ها و تمام باقی مانده های 
فصل زمســتان مطمئن شــوید تا به این وسیله 

احتمال خوردگی قطعات را کاهش دهید.
درخصوص بررسی تایرها چطور؟

آب وهوای تابســتانی هوای داخل تایرهای شما 
را منبســط می کند و آنها را در خطر ترکیدگی 
قرار می دهد. بر این اســاس، می بایست همیشه 
از وضعیت مناسب فشار باد آنها اطمینان حاصل 
کنید. متاسفانه بســیاری از افراد به اشتباه فکر 
می کنند که فشار باد مناسب بر دیواره تایر درج 
شــده اســت، ولی چنین چیزی درست نیست. 
چیزی که در آنجا درج شــده، حداکثر فشار باد 
الستیک اســت. آج ها نیز اهمیت خود را دارند و 
همیشه باید برای تعویض تایرهای قدیمی آماده 
باشــید. ضمن اینکه همین کارها، یعنی بررسی 
آج ها و فشار باد را برای الستیک زاپاس نیز باید 
انجام دهید؛ چراکه همین الستیک است که قرار 

است شــما را از ماندن و توقف طوالنی در جاده 
نجات دهد. نکته دیگر هم درباره کاپوت است.

نکات آن چیست؟
ببینید طبق آمار، بررسی 15 دقیقه ای زیر کاپوت 
در هر ماه می تواند 70 درصد از مشــکالت منجر 
به خرابی در جاده و بزرگراه  را کاهش دهد. بدین 
منظور وضعیت باتری را نیز درنظر داشته باشید؛ 
چراکه دماهای باال می توانند فشــار زیادی وارد 
کنند. ضمن اینکه، بررسی سطح مایعات وسیله 
نقلیه خود را فرامــوش نکنید. 5 مایع مهم، یعنی 
روغن، مبرد، روغن های گیربکس، فرمان و ترمز، 
همگی خودرو شما را ســرپا نگه می دارند. سطح 
پایین مایعات می تواند نشان دهنده یک نشتی در 
شیلنگ ها، یا یک مشکل بزرگ تر باشد. مهم تر از 
همه، به سطح پایین روغن ترمز توجه کنید. شاید 
باور اینکه خرابی و نقص جدی ماشین ها در فصل 
تابستان بسیار از آمار این میزان در فصل زمستان 
بیشتر است کمی سخت باشــد اما واقعیت دارد. 
مردم بیشتر در فصل زمستان به فکر اتومبیل خود 
هستند اما درحقیقت باید برعکس این ماجرا باشد.

چطور؟
عملکرد نادرســت و نادقیق سیستم جرقه زنی 
می تواند ســبب افزایش دمای موتــور و جوش 
آوردن آن در تابستان شــود؛ بنابراین بهتر است 
از هر 8 هزار تا 10 هزار کیلومتر، دلکو بررســی 
و تنظیم شــده و پالتین های فرســوده تعویض 
شوند. ضمناً شــمع ها را نیز در این فاصله بازدید 
و تمیز کرده و حداکثر هر 25 هزار کیلومتر، آنها 

را تعویض کنید. نکته دیگر این است که در فصل 
گرمــا، آب باتری ها نیز زودتر تبخیر می شــود؛ 
بنابراین طی هر بار تعویض روغن، آب باتری ها را 
نیز بررسی و کنترل کنید و درصورت کمبود آب، 

فقط به آن آب مقطر اضافه کنید. 
نکته دیگری هست که مردم باید از آن مطلع 

باشند؟
چند نکته هســت کــه فکر می کنــم اگر مردم 
بدانند و آن را رعایت کنند، شــاهد خرابی های 
کمتر ماشــین در این فصل هســتیم. در فصل 
تابستان اگر هوا بســیار گرم باشد، ممکن است 
خدای ناکرده به ماشــین آســیب جدی برسد و 
حتی منجر به آتش سوزی شود؛ بنابراین اتفاقات 
ناگواری می افتد که کســی حتی فکرش را هم 
نمی کند. یکی از ساده ترین نکات این است که از 
پارک کردن اتومبیل در زیر نور مستقیم آفتاب 
خودداری کنید تا بدین وســیله تبخیر بنزین از 

باک اتومبیل را به حداقل برسانید. 
2. وجود ضدیخ در آب رادیاتــور حتی در فصل 
تابستان نیز مفید اســت زیرا دمای جوش آب را 
باال برده و از رسوب گرفتگی و خوردگی زودهنگام 

آن جلوگیری می کند.
3. هر 8 هزار تا 10 هزار کیلومتر تســمه پروانه 
را بررسی کنید تا ســالم بوده و لمی آن در حد و 

اندازه های توصیه شده باشد.
4. تقریبــاً هر دو ســال یک بار بایــد آب درون 
رادیاتور را خالی کرده و اقــدام به تمیز کردن و 

رسوب زدایی لوله های آن کرد.

مجیــد آقاابراهیمی، یکــی از معروف ترین 
مکانیک های شــهر تهران است که تحصیالت 
مرتبط با خودرو دارد. او در گفت وگوی اختصاصی 
با ما نکات مهمی از نگهداری ماشــین در فصل 
تابستان را متذکر شــده است که خواندنشان 

خالی از لطف نیست.
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هرچند اگر خرید ماشین کالسیک در ظاهر کار عاقالنه ای 
نباشد، اما تجارت با ماشین های کالسیک یکی از پرکار ترین 
و جالب ترین سرگرمی های مردم در دنیاست، این را از عالقه 
مردم به نمایشگاه ماشین های قدیمی که همه ساله در اغلب 
کشورهای جهان برگزار می شود، می توان فهمید. نکته دیگر 
اما عالقه مردم همه کشــورها به این نوع خودروها است. 
در این صفحه با یکی از پرطرفدارترین نوع ماشــین های 

کالسیک آشنا شوید. 

    چرا این ماشین در دسته کالسیک ها است؟
اینکه یک ماشین چقدر باید قدمت داشته باشد تا به عنوان 
یک خودرو کالسیک شناخته شود در کشورهای مختلف، 
متفاوت است. میانگین این عدد 25 ســال است، اما در 
کشورهای اروپایی به 30 سال و در کشورهای آمریکایی به 
15 سال نیز می رسد و می توان عنوان یک ماشین کالسیک 
را در این بازه قدمت به یک ماشــین داد. همچنین زمان 
تولید یک ماشین و زمان توقف یک مدل هم می تواند در 
کالسیک نامیدن آن نقش داشته باشد. مرسدس بنز 115 
که در ایران بنز معماری نامیده می شود، یکی از مهم ترین و 

جذاب ترین نوع ماشین های کالسیک در دنیاست.

    در دسته آلمانی ها!
پس از معرفی و محبوب شدن ماشین کالسیک آمریکایی، 
ماشین های کالسیک آلمانی نیز جایگاه ویژه ای در دهه 
 BMW 2002 ( 1968 – 1975)، .هفتاد پیــدا کــرد
 MERCEDES W113 SL  (1963 – 1971)،
MERCEDES SLC  وMERCEDES W115  که 
در ایران با نام بنز معماری معروف است، جزو محبوب ترین 
خودرو کالسیک آلمانی محسوب می شوند که ظرافت، 
دقت، طراحی قطعات ماشین کالسیک آلمانی نکته قابل 

توجه در این ماشین ها است.

    طراحی و ساخت، برای کالسیک بازها
طراحي و ساخت این اتومبیل در سال 1967 به پایان رسید. 
در سال 1968 متولد و به بازار ارائه شد و تولید آن تا سال 
1975 ادامه داشت. این ماشین با دو شماره شاسي مختلف 
ارائه شده است؛ شاسي W114 و شاسي W115. آن دسته 
از ماشین هایی که موتور 6 سیلندر یا 5 سیلندر داشتند، 
با کد شاسي W114  به بازار ارائه شــد و آنها که موتور 4 

سیلندر داشتند با کد شاسي W115 ارائه شدند.

    تغییرات عمده
اواخر سال 1972 بود که تغییراتي در این ماشین ایجاد شد 
و با شمایلی جدید راهی بازار شد. اما تغییرات ایجاد شده، 
چه بود؟ شیشه هاي لچکي حذف و آیینه هاي بغل هم عوض 
شدند. کنار ستون هاي جلو و لبه سقف آبگیرهایي نصب 
شدند که در هنگام بارندگي از پاشیدن آب برف پاک کن 
به شیشه هاي کناري جلوگیري شود.  رادیاتور و جلو پنجره 
عریض تر شدند. پالک جلو از زیر سپر به روي آن منتقل شدو 
زه هاي استیل زیر سپر حذف شدند؛ همچنین پایه ستاره 
ایستاده جلو کوچک تر و دستگیره صندوق عقب بلندتر شد. 
این تغییرات باعث شد مردم اشتیاق بیشتری به داشتن این 
ماشین نشان دهند و باعث هرچه محبوب تر شدن این نوع 

مرسدس بنز در دنیا شد.

    مزیت های جالب
سیستم تعلیق مستقل جلو و نیمه مستقل عقب که شامل 
دیفرانسیل ســه تکه و فنرهاي مارپیچ و کمک فنرهاي 
گازي اســت، این امکان را به این خــودرو می دهد که در 
پستي  بلندي ها هر چرخ به صورت مستقل عمل کرده و از 
کج شدن خودرو جلوگیري می کند. مزیت دیگر این نوع 
دیفرانسیل این است که دیفرانسیل زیر اتاق بسته شده و 
حرکتي ندارد که باعث فرسودگي گاردان و چهارشاخ آن 

شود.  آنچه آن زمان همگان را شگفت زده کرد، سیستمي در 
قسمت تعلیق عقب این خودرو بود که باعث مي شد ارتفاع 
خودرو در سرعت هاي باال به طور خودکار)بر اثر فشار هواي 
وارد شده روي اتاق و صندوق عقب( کم شود تا فرمان گیري 
آسان تر شود. مزیت دیگر این سیستم این است که هنگام 
پر بودن صندوق عقب و سنگین بودن عقب ماشین، چرخ ها 

کمي تغییر زاویه داده و از هم باز مي شوند.

    یک فرمان تقریبا هیدرولیک!
جعبه فرمــان ایــن خــودرو حتــی در نــوع معمولي 
)غیرهیدرولیک( طوري تنظیم شــده که با نیرویی کم، 
راحت مي چرخد. دلیل ساده ای هم دارد. اینکه فرمان اغلب 
ماشین ها اصطالحا 3دور قفل تا قفل مي گردد ولي فرمان 
این ماشین 4.5دور قفل تا قفل قابلیت چرخش دارد. همین 
ویژگي باعث مي شــود تا پارک کردن این ماشین خیلی 
ساده تر از چیزی باشد که همه افراد تصور می کنند. مصرف 
سوخت این مدل از بنز، هم در مدل220، در صورت تنظیم 
بودن موتور 12 تا 13 لیتر در 100Km  سیکل ترکیبي و 
9 تا10 لیتر در 100Km  جاده اي است که تقریبا با 405 و 

سمند و پرشیا و... برابري مي کند. 

    لذت رانندگی
پدال گاز این ماشین برخالف همه اتومبیل ها که با سیم به 
دریچه گاز موتور وصل مي شوند، به کمک چند اهرم فلزي به 
دریچه گاز کاربراتور مي رسد که باعث سفت نشدن پدال گاز 
پس از چند سال و افزایش بیش از حد طول عمر آن مي شود. 
در میان همان اهرم ها یک قسمت االکلنگ مانند هست که 
باعث مي شود وقتي راننده پایش را روي پدال گاز مي گذارد، 
ماشین گاز نخورد و فقط وقتي که به پدال فشار مي آورد 
ماشین گاز می خورد! این امر باعث مي شود عضالت پا دیرتر 

خسته شوند و فرد رانندگي لذت بخشي را تجربه کند.

معرفی یکی از ده ماشین برتر کالسیک در جهان

بنز معماری، ماشین کالسیک بازها

آیا می دانید که
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آیا می دانید که

ایرادات خودروی تان را بو بکشید

گاهی پیش از آنکه خودرو خراب شود و هزینه های باالیی را 
روی دستتان بگذارد می توانید به ایرادات خودرو پی ببرید 
و پیش از اینکه شما را متحمل ضررهای هنگفت کند به 
تعمیرگاه مراجعه کنید. راننده های کارکشته برای بو بردن 
از ایرادات احتمالی به وسیله شامه خود عیب و ایرادات خودرو 
را بو می کشند. به همین دلیل می توانید با آشنایی با انواع 
بوهایی که ممکن اســت در اتومبیل به مشاممان بخورد، 

می توانیم از ایرادات خودرو خود آگاه شویم.

    بوی روغن داغ 
یکی از مهم ترین مواردی که با بویایــی می توان به آن پی 
برد، بوی روغن داغ است که در بعضی از خودروهای پرکار 
احساس می شود و درصورت عدم پیگیری می تواند منجر 
به ضررهای سنگینی در خودرو شود. این اتفاق در زمانی 
رخ می دهد که روغن به سیستم اگزوز خودرو نشت کرده و 
بسوزد. با مراجعه به تعمیرگاه های مجاز نسبت به عیب یابی 

خودرو اقدام کنید.

    بوی بنزین
یکی دیگــر از بوهایی که اغلب افراد حداقــل یک بار آن را 
احساس کرده اند، بوی بنزین است که نشان از یک عیب و ایراد 
در خودرو دارد. معموالً بوی بنزین به صورت خام به مشام 
افراد می رسد که این بو نشان از نشتی موجود در سیستم 
تزریق خودرو یا دیگر مواردی است که با بنزین سروکار دارند. 
در بعضی از موارد که نشتی بنزین زیاد است، حتی اتفاقات 
ناگواری همانند آتش سوزی خودرو ناگزیر بوده و می بایست 
برای جلوگیری از این اتفاقات نســبت به تعمیر و رفع این 

مشکل اقدام شود.

    بوی شربت شیرین 
شاید برایتان عجیب باشــد که بدانید در هنگامی که مایه 

خنک کننده خودرو از محوطه آن نشــت کند، شما بویی 
شبیه بوی شربت شیرین یا بوی شیره درخت افرا را استشمام 
خواهید کرد که نشانه بسیار مهمی از این اتفاق است. این بو 
بعد از گرم شدن موتور یا زمانی که موتور را خاموش کردیم 
حس می شود. دلیل آن هم مایع خنک کننده موتور است 
که بوی شیرینی دارد، اما سمی است. این مایع حاوی اتیلن 
گلیکول است. درصورتی که نشتی این مایع از محوطه بسیار 
جدی باشــد، می تواند صدمات جبران ناپذیری به موتور 
خودرو وارد کرده و با افزایش دمای موتور، صدماتی به موتور 

وارد کند.

    بوی پالستیک سوخته
بوی پالستیک سوخته معموالً به لنت ترمز و سیستم ترمز 
خودرو بازمی گردد. به طور مثال درصورتی که با ترمزدستی 
نیمه باال حرکت کنید، قطعاً پس از چند کیلومتر راه رفتن، 
لنت بسیار داغ شده و دود غلیظی از آن بلند خواهد شد ولی 
قبل از اینکه الستیک خودروی تان آتش بگیرد، می توانید با 
بوی پالستیک سوخته ای که ابتدا از آن بلند می شود از این 
اتفاق جلوگیری کنید. به طورکلی درصورتی که با هرکدام از 
بوهای گفته شده مواجه شدید، بدون فوت وقت به نمایندگی 
مجاز یا تعمیرگاه های مجاز مراجعه کرده و مشکل را برطرف 

کنید تا از پرداخت هزینه های اضافی نجات پیدا کنید.

    بوی بد پا یا جوراب
 این بو زمانی که سیستم ایرکاندیشن را روشن می کنید به 
مشام می رسد. دلیل آن می تواند وجود نوعی قارچ باشد که در 
فضای مرطوب ایرکاندیشن و داخل سیستم تبخیر به وجود 
آمده و رشد کرده است. برای رفع این مسئله می توانید فقط 
پنکه ماشین را تا درجه آخر روشن کنید و اجازه بدید که فن 
چندین دقیقه کار کند تا فضای داخل سیستم را خشک 
کند. اما اگر مشکل پابرجا بود باید از اسپری های مخصوص 

این کار استفاده کنید.

    بوی گوگرد
بعد از یک رانندگی بســیار طوالنی و توقف خودرو ممکن 
است بوی گوگرد را حس کنید که دلیل آن وجود گوگرد در 
روغن گیربکس های دنده ای است که برای افزایش مقاومت 
روغن به کار می رود و بعد از چندین ســال به ماده ای بدبو 

تبدیل می شود.

    بوی کاغذ سوخته
هنگامی که دنده ها را عوض می کنید و در همه حال این بو 
وجود دارد دلیلش می تواند از صفحه کالچ ماشــین باشد 
که درحال از بین رفتن یا به اصطالح در حال سوختن است. 
چراکه در ساخت صفحه کالچ از ترکیبی از کاغذ استفاده 
می شود. در این شرایط بهتر اســت که هرچه سریع تر به 
تعمیرگاه مراجعه کنید و صفحه کالچ خودرو خود را عوض 

کنید.

     بوی تخم مرغ فاسد
 اگر این بو زمانی که موتور ماشین روشن است به مشام رسید 
دلیل آن به خاطر بوی هیدروژن سولفید در اگزوز است که 
عامل ایجاد هیدروژن سولفید ذرات کم گوگرد در بنزین 
است. این ذرات در مبدل کاتالیک تبدیل به دی اکسید گوگرد 
شده و نشان دهنده مشکل در سیستم انژکتوری است. اما 
بیشتر اوقات این مشکل به دلیل خرابی مبدل کاتالیک است.

    بوی نان تُست سوخته
این بو ممکن است از یک مدار کوتاه الکتریک یا عایق روی 
سیم باشد که درحال سوختن است. زیر کاپوت را چک کنید. 
رانندگی در این شرایط خطرناک است پس به نزدیک ترین 

تعمیرگاه مراجعه کنید یا از نیروهای امداد کمک بخواهید.
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