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سرمقاله

   یکی از مفاهیم نوین در حوزه مدیریت و اســتراتژی، 
مفهوم آینده نگاری و آینده پژوهی اســت. از اوایل قرن 
بیســتم، با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم، برخی 
کشورها نظیر فرانسه و آمریکا را بر آن داشت تا بهمنظور 
تدوین روند بازسازی کشورهای آسیب دیده در جنگ 
و همچنین پیشــگیری از غافلگیری نیروهای مسلح 
از پیشــرفت های فناوری در بلوک شــرق، روش ها و 
رویکردهای جدیدی در تجسم و تصویرسازی آینده، 

ابداع کرده و بهکار گیرند.
   تاکنون، تعاریف گوناگونی برای آینده نگاری ارائه شده 
است. یکی از تعاریف اصلی آن، حاکی از این است که: 
»آینده نگاری، به ما امکان می دهد تا در فرآیندی منظم 
)سیســتماتیک( و مشــارکتی، ادراکات و تصورات از 
آینده را گردآوری کنیم و براســاس آن، چشم اندازی 
میان مدت تــا بلندمدت را با هــدف اتخاذ تصمیمات 
روزآمد و بهکارگیری اقدامات مشــترک، بنا سازیم.« 

)جورجیو، 2001(
    در نگاه اول، شاید این برداشــت وجود داشته باشد 
که آینده نگاری، همان پیشــبینی اســت. حال آنکه 
تفاوت های اساسی متعددی میان این دو مفهوم وجود 
دارد. بهطور خالصه، باید گفت کــه تفاوت اصلی این 
دو مفهوم، در نحوه برخورد آنها با آینده است. درواقع، 
پیشــبینی کردن، نوعی برخورد منفعالنه است ولی 
آینده نگاری، یک برخورد فاعالنه با آینده است که تالش 

دارد نقشی در ایجاد و شکل گیری آن ایفا کند.
عالوه بر موارد فوق، شاید یک تفاوت اساسی دیگر در 
تعریف »مفهوم آینده« باشد. در پیشبینی، صرفا یک 
نوع آینده و آن هم براساس روندهای تاریخی گذشته 
شناســایی می شــود، ولی در آینده نگاری، باتوجه به 
تالش درجهت شــکل دهی آینده، می توان چهار نوع 
شامل: آینده مطلوب )Preferable future(، آینده 
محتمــل )Probablefuture(، آینــده باورکردنی 
Possible fu�( و آینده ممکن )Plausible future(
ture( را تصویرسازی کرد. تمامی این انواع آینده، برای 
دوره های زمانی میان مدت )10 تا20 ساله( یا بلندمدت 
)20 تا 50 سال( ترسیم می شوند و تالش بر این است 
تا تمامی تالش ها در راستای تحقق »آینده مطلوب« 
متمرکز باشند. همچنین، آنچه که می بایست در ساختن 

آینده مورد توجه قرار گیرد، توجه به چهار عامل: روندها 
)تغییرات دارای پیوستگی با گذشته تاریخی(، رویدادها 
)تحوالت موردی دارای گسستگی تاریخی(، تصویرها 
)چشم اندازها و آرمان ها( و اقدامات است که با تحلیل 
آنها، در اغلب موارد 3 تا 4 سناریو برای آینده، طراحی 
می شود که در قالب سند استراتژی، برنامه های کالن 

سرمایه گذاری و... مدون و مکتوب می شوند.
   با این مقدمه، می توانیم به موضــوع آینده نگاری در 

صنعت خودرو بپردازیم.
در سال 2017، موسسه تحقیقاتی مکنزی، چشم اندازی 
از آینده صنعت خودرو در سال 2030 میالدی ترسیم 
کرده اســت که آن ســال را، به زیبایی، سال »انقالب 
جهانی صنعت خودرو« نامیده است. برطبق این سند 
چشم انداز، توسعه حمل ونقل )استفاده از خودروهای 
اشــتراکی، خودروهــای خــودران و...( و همچنین 
دگرگونی های عظیــم در فنــاوری خودروها، یکی از 
مهم ترین رویدادها در آینده نزدیک به شــمار می رود. 
به نحوی که خودروهای برقی و خودران، سهمی بزرگ 
در تولیدات شرکت های خودروسازی و جوامع بشری 
خواهند داشت و شیوه حمل و نقل نیز بسیار هوشمند 
خواهد شد. اکوسیســتم صنعت خودروی جهان، در 
طی سال های اندک باقی مانده تا 2030، در چهار محور 
کلی دچار تغییروتحوالتی بزرگ خواهد شد که اولین 
آنها،  »تحول در بازارها و منابع ســرمایه ای« است که 
ازجمله آن، می توان به ورود شرکت های حوزه فناوری 
نظیر اپل، گوگل  و تسال به خودروسازی نام برد. »تغییر 
در رفتارهای حمل و نقل و تحوالت مربوط به ترجیحات 
و سالیق مشتریان«، »توسعه فناوری های پیشرفته« و 
»گونه های جدید از رقابت و همکاری در صنعت خودرو« 
سه مورد دیگری هســتند که در آینده نگاری موسسه 

مکنزی، بر دگرگونی آنها تأکید شده است.
ازجمله این دگرگونی ها اما می توان به مسائلی مانند 
تغییر در ســاختار فعلی فــروش خودروها )مبتنی 
بر سالیق مشــتری(، توسعه گســترده خودروهای 
اشتراکی، تحوالت بزرگ تر در حوزه فناوری وسائل 
نقلیــه و در کل تغییر ســبک زندگی بــا محوریت 
حمل و نقل اشــاره کرد. به عنوان مثال در چشم انداز 
موسسه مکنزی2030 پیش بینی شده که خودروهای 
هوشمند و بدون راننده و همچنین خودروهای برقی، 
در سطحی وســیع تولید و عرضه شــده و درنتیجه 

سیستم حمل و نقل را به کل دگرگون کنند؛ همچنین 
در این چشم انداز تاکید شــده که طی سال 2030 
میالدی، »خودرو« دیگر به عنوان وســیله ای صرفا 
برای حمل و نقل، به حساب نیامده و مفاهیم دیگری 
با محوریت زندگی فناورمحور جایگزین خواهند شد. 
نکته دیگر اینجاســت که طبق چشــم انداز موسسه 
مکنزی، در ســال 2030، تمایل مردم برای داشتن 
خودرو شــخصی )دارا بودن مالکیت خودرو( کاهش 
قابل توجهی یافته و خودروهای اشتراکی در سطحی 
وسیع فعال خواهند شد. بر این اساس پیش بینی شده 
که 13 سال دیگر از هر 10 خودرو تولیدی دنیا، یکی 
برای مصرف اشتراکی فروخته شــود و این یعنی در 
ســال 2030 مردم ترجیح می دهند به جای مالکیت 
خودرویی خاص، گزینه های اشتراکی بیشتری برای 
حمل و نقل خود دراختیار داشته باشــند. با توجه به 
اهداف بزرگ حمل و نقل در چشم انداز 2030، طبعا 
با یک انقــالب بزرگ در صنعت خــودرو جهان طی 
ســال های آینده روبه رو خواهیم شــد؛ به نحوی که 
فناوری و تکنولوژی خودروها به شــدت دچار تغییر 
شــده و با ســرعتی باال به سمت هوشــمندتر شدن 
حرکت می کند. بر این اســاس، خودروهای خودران 
و هوشمند و برقی، جایگاهی بسیار بزرگ را در سال 
2030 میالدی به خود اختصاص خواهند داد و جهان 
خودروسازی رفته رفته با محصوالت سوخت فسیلی و 
همچنین فاقد سیستم های هوشمند برتر وداع خواهد 
کرد. کما اینکه، کشورهای اروپایی و ایاالت متحده، 
در راستای قوانین زیســت محیطی و پیشرفت های 
تکنولوژی، باسرعت درحال ممنوع سازی خودروهای 
با موتور درون ســوز و جایگزینــی آن با فناوری های 
پاک نظیر هیبریدی و برقی هســتند و در قاره کهن 
نیز، کشور چین سایه به ســایه اروپا و آمریکا، درحال 

سرمایه گذاری و توسعه نسل جدید خودرو است.
   عالوه بر تغییراتی که بهطور خاص در صنعت خودرو 
درحال وقوع است، پیشرفت های آتی در سایر حوزه های 
فناورانه و مرتبط با خودرو نظیر الکترونیک، کامپیوتر و 
هوش مصنوعی، مخابرات، اینترنت اشیاء، هوافضا و... 
نیز به اکوسیســتم خودرو پیوند خورده اند و طبعا، در 
تصویرسازی و نگارش آینده صنعت خودرو حتما باید 

سایر حوزه های مرتبط را نیز، مد نظر قرار داد.
   آنچه در این بین برای فعاالن صنعت خودرو کشــور 
و بهطور خاص برای قطعه ســازان رده اول کشور نظیر 
شرکت اورند پیشــرو حائز اهمیت است، این است که 
برای حفظ جایگاه پیشتازانه خود در صنعت خودرو و 
قطعه سازی، ناگزیر به تدوین استراتژی های آینده نگر 
هستند و باید خود را همسو با تحوالت جهانی صنعت 
خودرو، بهروزآوری کنند. تردیدی نیست که دیر یا زود و 
شاید با تاخیر حداکثر 10 تا20 ساله از کشورهای اروپایی 
)باتوجه به فاصله فناورانه ایران با پیشگامان فناوری(، در 
ایران نیز خودروسازان ملزم به تولید خودروهای برقی 
یا تلفیقی خواهند بود و مفاهیمی نظیر سیستم انتقال 
سوخت )در حالت های سوخت مایع یا گاز( به خاطره 
تبدیل شده و جای خود را به انواع باتری های لیتیوم و 
کالف هایی از سیم و کابل خواهند داد و آنچه در این میان 
می تواند بهعنوان یک ابزار برای شرکت ها، سودمند واقع 
شود، توجه به مفهوم آینده نگاری و ایفای نقش فعاالنه 
گروه شرکت های رایزکو در شکل دهی و بنانهادن آینده 
صنعت خودرو ایران است و نه منفعل بودن و اکتفا به 

تطبیق با روندهای دیکته شده از سوی دیگران.

آینده نگاری و صنعت خودرو

مفاهیم و کاربردها
 سروش امیریان صدر | مدیرعامل شرکت مادپارت

تفاوت های اصلی میان  پیشبینی و آینده نگاری
)Forecasting( پیشبینی)Foresighting( آینده نگاری

با مشارکت گسترده طیف وسیعی از مردم در سطوح مختلف انجام می شودبا کمک چند نفر خبره انجام می شود
متمرکز بر حوزه های عام و کالنمتمرکز بر حوزه های خاص و مشخص

تحلیل و طراحی آینده استفقط تحلیل آینده است
راه های تحقق آینده مطلوب تعیین می شودآینده مطلوب تعیین نمی شود
راه کارهای ساختن آینده بررسی می شوندساختن آینده بررسی نمی شود

باور عمومی و مشارکت جمعی برای تحقق چشم انداز وجود داردانگیزه مشترک برای شکل دهی آینده وجود ندارد
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»رسنوشت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام«

پرونده
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گزارش

پیش بینی وضعیت بازار خودروی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام

بازگشت به سمت چینی ها
یا افزایش توان تولید؟

کمتر از 3 ســال بعد از 
امضاء برجام در تاریخ 
 1394 تیرمــاه   23
مصادف بــا 14 ژوئیه 
2015  و توافق جامع 
برسر برنامه هســته ای ایران به دنبال تفاهم هسته ای 
لوزان در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5+1 
)شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، 
ایاالت متحده آمریکا و آلمــان( بود که رئیس جمهور 
فعلی کشور آمریکا این توافق نامه را برهم زد و از برجام 
خارج شــد. امضاء برجام در آن دوران مصادف شــد با 
لغو بسیاری از تحریم های بین المللی برای کشورمان 
و بازشــدن درها برای تبادالت در زمینه های مختلف 
ازجمله تجاری و اقتصادی. جمهوری اســالمی ایران 
تا قبل از این اتفاق دوران ســختی را به واسطه اجرای 
تحریم های هسته ای پشت سر گذاشته بود و مشکالت 
متعددی گریبان گیرمان شــده بود. اما به لطف درایت 
دولت حسن روحانی و تیم مذاکره کننده اش که در راس 
آنها محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان قرار 
داشت توافقات حاصل شد و برجام به سرانجام رسید. 
دوران پسابرجام دوران شکوفایی اقتصادی کشورمان 
بود و شرایط رفته به رفته درحال بهبودی بود. بسیاری 
شرکت های معتبر جهانی که در دوران تحریم ها حاضر به 
هیچ گونه مراوده با ایران نبودند و بعد از اجرای تحریم ها 
ناگهان قطع همــکاری کرده بودند مجــددا پای میز 
مذاکرات نشستند و فعالیت های اقتصادی با کشورمان 
را از سر گرفتند. این داستان تا روز 18 اردیبهشت 97 
ادامه داشت تا اینکه دونالد ترامپ رسما خروج آمریکا از 
برجام را اعالم کــرد و راه رئیس جمهوری قبلی آمریکا 
یعنی بارک اوباما را ادامه نداد. ترامپ در این روز در یک 

نطق تلویزیونی با اعالم خروج آمریــکا از برجام بر زیر 
میز زد و سر ناسازگاری گذاشت. رئیس جمهور آمریکا 
در همان نطــق تلویزیونی خبــر از اعمال تحریم های 
جدید علیه کشــورمان در بازه های زمانی 90 و 180 
روزه داد و بســیاری از کمپانی های معتبر آمریکایی و 
اروپایی را تهدید کرد که درصــورت ادامه همکاری با 
ایران سرنوشت بدی در انتظارشان خواهد بود و اعالم 
کرد درصورت همکاری اروپایی ها با ایران، آنها هم در 
لیست تحریم ها قرار خواهند گرفت. هرچند سایر اعضاء 
امضاکننده این توافق نامه یعنــی اتحادیه اروپا، چین، 
فرانسه، آلمان، روســیه و بریتانیا در بیانیه هایی ادامه 
حضورشان در این توافق نامه را اعالم کردند اما بسیاری 
از کمپانی های معتبر اروپایی از دل همین کشورها خبر از 
قطع همکاری و مبادالت اقتصادی با کشورمان را دادند. 
در میان این کمپانی ها نام برخی از خودروسازان معتبر 
اروپایی هم به چشم می خورد که بعد از امضاء برجام پای 
میز مذاکرات با ایران نشسته بودند و با عقد قراردادهایی، 
همکاری های دوجانبه با خودروسازی کشورمان را آغاز 
کرده بودند. اما حاال خبرهایی به گوش می رسد که برخی 
از این خودروســازان معتبر اروپایی، تحت تاثیر خروج 
آمریکا از برجام یا بهتر بگوییــم خروج دونالد ترامپ از 
برجام خواهان پایان همکاری با کشــورمان هستند. 
ازجمله کمپانی هایی که طی روزهای اخیر شــایعاتی 
مبنی بر قطع همکاری آنها با کشورمان به گوش رسیده 
است می توان به پژوـ  ســیتروئن، رنو، هیوندا و... اشاره 
کرد. این درحالی است که باید در این باره گفت که کشور 
متبوع دو کمپانی رنو و پژو یعنی فرانسه بعد از تصمیم 
ترامپ رسما اعالم کرد که قصد خروج از برجام را ندارد 
و معلوم نیست تصمیم این دو کمپانی خودروساز به چه 
دلیل بوده اســت. در بخش اول این پرونده تصمیمات 

این کمپانی ها بعد از خروج آمریکا از برجام  را بررســی 
خواهیم کرد.

      آغاز بد عهدی از جانب پژوـ   سیتروئن 
حدودا یک ماه بعــد از تصمیم ترامپ بــرای خروج از 
 PSAبرجام بود که گروه خودروسازی پژوـ  سیتروئن
برای جلوگیری از تحریم های آمریکا بعد از کناره گیری 
واشنگتن از قرارداد هســته ای بین المللی ایران اعالم 
کرد که فعالیت های اشتراک انتفاعی خود در ایران را 
به تعویق می اندازد. گروه پژو ســیتروئن روز دوشنبه 
14خرداد با صدور بیانیه ای ایــن  کناره گیری را اعالم 
کرد. در این بیانیه آمده است: »این گروه خودروسازی 
برای پیروی از قانون ایاالت متحده تا ششــم آگوست، 
فعالیت های اشــتراک انتفاعی خود را به حالت تعلیق 
در می آورد. این گروه با پشــتیبانی دولت فرانسه برای 
بررسی موضوع ادامه فعالیت های خود در ایران، درحال 
گفت وگو با مقامات آمریکایی اســت.« پژوـ  سیتروئن 
تعلیق فعالیت های مشترک خود با ایران را از ۶ آگوست 
2018 )مصادف با 15 مرداد( آغاز خواهد کرد و هدف 
از این کار، همراهی با تحریم های وضع شــده توســط 
آمریکا اعالم شده است. نکته مهم اینجاست که گروه 
پژوـ  سیتروئن به عنوان دومین خودروساز بزرگ اروپا 
آمار فروش و پیش فروش بیش از 445 هزار دســتگاه 
خودرو با برندهای زیرمجموعــه  PSA در ایران ظرف 
یک سال گذشته را داشته است و همین موضوع نشان 
می دهد که بازار کشورمان بیشتر از آنچه که در بیانیه  
خودروساز فرانسوی ادعا می شود، اهمیت تجاری دارد. 
براســاس ادعای PSA، تعلیق فعالیت پژوـ  سیتروئن 
در ایران که حاصل سرمایه گذاری مشــترک با ایران 
خودرو و سایپا اســت، تأثیر چندانی بر شرایط تجاری 
این گروه خودروســاز ندارد؛ چراکه فعالیت اقتصادی 
PSA در ایران، کمتر از یک درصد مجموع فروش این 
گروه را تحت تأثیر قرار می دهد و این درحالی است که 
این کمپانی فرانسوی طی 3 دهه اخیر بازار آنچنانی در 
ایاالت متحده نداشته اســت که درراستای همسویی 
با تصمیمات رئیس جمهور این کشــور درحال برهم 
زدن توافقات با کشورمان باشــد. هرچند که این گروه 
خودروســاز اعالم کرده که با حمایت دولت فرانســه، 
درحال رایزنی با مقامات آمریکایی اســت تا برای این 
گروه خودروســاز، معافیت درنظر گرفته شود اما انگار 
بازهم قرار است داســتان بدعهدی پژو در دوران قبل 
از برجام و در اوایل دهه 90 شمســی بــرای ما تکرار 
شود. البته بســیاری از کارشناسان این اتفاق را بیشتر 
یک باخت برای کمپانی پژو قلمداد می کنند تا صنعت 
خودروسازی کشــورمان. یادمان نرفته که پژو بعد از 
برجام برای بازگشت دوباره به ایران هم غرامت پرداخت 
کرده و هم مجبور به سرمایه گذاری شده بود. بالفاصله 

 مرتضی میثاقی
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پس از اجرایی شدن برجام  بود که خودروساز فرانسوی 
رایزنی خود را برای بازگشت به ایران آغاز کرد، با این حال 
راه بازگشت این شــرکت هموار نبود زیرا به پژو گفته 
شــد که به دلیل لغو یک طرفه همکاری و ترک ایران 
در ســال 1391، باید به طرف ایرانی غرامت پرداخت 
کند. بازار ایران هم آنقدر بــرای خارجی ها جذاب بود 
که طرف فرانســوی با پرداخت غرامت 427 میلیون و 
۶00 هزار یورویی موافقت کرد. البته این تنها شــرط 
حضور مجدد پژو در ایران نبود بلکه این شــرکت برای 
آغاز دور جدید همکاری ها ملزم به ســرمایه گذاری در 
ایران شد و به این ترتیب شــرکت مشترک »ایکاپ« 
با ســهم 50 درصدی پژو و ایران  خودرو تشکیل و آغاز 
به کار کرد. اما انگار این کمپانی به قدری از تهدید ترامپ 
واهمه دارد که بهرغم پرداخت غرامت چندصد میلیون 
یورویی و سرمایه گذاری در ایران، پس از خروج آمریکا از 
برجام اقدام به تعلیق فعالیت ها در ایران کرده است. این 
درحالی است که پژو در دور جدید حضور خود در ایران 
اقدام به انتقال تکنولوژی و همچنین ســرمایه گذاری 
کرده است و بازهم طبیعی است که این شرکت نمی تواند 
سرمایه گذاری انجام شده در ایران را تبدیل به پول نقد 

کرده و از کشور خارج کند.

      تصمیم بقیه کمپانی ها 
اما به نظر می رسد که وضعیت سایر کمپانی های معتبر 
خودروســازی همکار با ایران مانند رنو، هیوندای و... 
هنوز به طور کامل مشخص نیســت، هرچند شایعات 
مبنی بر قطع همکاری آنها هم به گوش می رســد. اگر 
پایان همکاری پژو با خودروسازی کشورمان را قطعی 
بدانیــم باید درحال حاضر از شــرکت فرانســوی رنو 
به عنوان آخرین شریک باقی مانده صنایع خودروسازی 
ایران در شرایط فعلی فشار و تحریم یاد کنیم. هرچند 
جسته و گریخته شایعاتی به گوش می رسد که رنو هم 
به خاطر مشــکالت مربوط به دریافت مطالبات خود 

تهدید به خروج از ایران و توقف تولید محصوالت کرده 
اســت. برخی از خبرگزاری های داخلی و سایت های 
تخصصی حوزه خودرو اعالم کرده انــد که رنو تهدید 
کرده حداکثر تا دو ماه آینده و در صورت عدم دریافت 
مبالغ قطعات، تولید محصوالت مربــوط به خود را در 
ایران تعطیل می کند. این درحالی اســت که از سوی 
دیگر خبر می رســد کمپانی معتبر خودروســازی در 
کره جنوبی یعنی هیوندای هم سر ناسازگاری گذاشته 
است. پایگاه خبری صنعت نویس در این باره اعالم کرد: 
»خروج آمریکا از برجام اگرچه با مخالفت جهانی مواجه 
شده، با این حال گویا خودروســازان خارجی میهمان 
ایران حاضر به پذیرفتن ریسک ماندن و پشت کردن به 
تحریم آمریکایی ها نیستند. در همین رابطه خبر می رسد 
خودروساز کره ای نیز قصد خروج دارد. به گفته یک منبع 
آگاه، کره ای ها بالفاصله پــس از اعالم خروج آمریکا از 
برجام، به شرکای ایرانی خود اعالم کرده اند چاره ای جز 
رفتن ندارند. بر این اســاس، هیوندای که پس از توافق 
هسته ای و برجام وارد همکاری مشترک با کرمان موتور 
شد، از نیمه مرداد ماه امسال، از ایران خارج خواهد شد. 
درحال حاضر هیوندای چند محصول خود را در کرمان 
موتور مونتاژ می کند و قرار بود مدل النترا را نیز به جمع 
آنها اضافه کنــد، اما در اولین قدم، ظاهــرا مونتاژ این 
محصول در خودروساز بخش خصوصی کشور منتفی 
شده است. این البته پایان کار نیســت و هیوندای در 
نیمه مرداد امسال و هم زمان با پایان یافتن ضرب االجل 
آمریکایی ها برای بازگرداندن تحریم ها، به همکاری با 
کرمان موتور پایان داده و از ایران خارج خواهد شــد.« 
البته این اتفاق هنوز به طور رســمی از سوی هیوندای 
اعالم نشده اســت و شــاید برای اطمینان از تصمیم 

کره ای ها مجبور باشیم تا مردادماه منتظر بمانیم. 

      همکاری مزدا و بهمن ادامه دارد
بعــد از انتشــار شــایعات فراوانی مبنــی بر قطع 

همکاری یکی پس از دیگری کمپانی های خارجی با 
خودروسازی کشورمان بود که خبری در رابطه با قطع 
همکاری مزدا هم به گوش رسید. اواسط خردادماه بود 
که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی در مصاحبه ای اعالم کرد: »درحال 
حاضر همکاری گروه بهمن و مزدا قطع شــده و این 
شرکت به دنبال جایگزین کردن شرکت های دیگری 
به جای مزداست که شرکت های چینی از جمله این 
موارد هســتند.« صحبت های ایــن نماینده مجلس 
شــورای اســالمی خیلی زود با واکنش گروه بهمن 
مواجه شــد و این قطع همکاری از بیخ وبن تکذیب 
شــد. روابط عمومی گروه بهمن با انتشار اطالعیه ای 
در این باره اعالم کرد: »بیش از ۶0 ســال از همکاری 
گروه بهمن با مزدا در خصوص تولید انواع خودروهای 
سواری و وانت می گذرد و بهمن به عنوان تنها نماینده 
رسمی این شــرکت در ایران درحال فعالیت است و 
درحال حاضر نیز هیچ لغو قراردادی نه از سوی بهمن 
و نه از سوی مزدا اعالم نشده اســت و روابط این دو 
شرکت همچنان ادامه دارد. هم اکنون شرکت بهمن 
موتور تولید و عرضه مــزداFL 3 را طبق برنامه ادامه 
خواهد داد و همچنین مذاکره برای ورود محصوالت 
جدید این برند نیز صورت گرفته اســت.« بررســی 
تاریخچه همکاری کمپانی های خودروســاز خارجی 
با کشورمان نشان می دهد که در مواردی این چنینی 
خیلی نمی توان روی تعهدات آنها و نوع همکاری با این 
خودروسازان حساب باز کرد. پس چاره کار چیست؟ 
آیا چیزی غیر از اینکه بتوانیم وضعیت تولید خودرو 
درکشورمان را بهبود ببخشــیم و کیفیت را افزایش 
دهیم؟ آیا مســئوالن در این باره تصمیمات درستی 
را اتخاذ خواهند کرد یا بازهم دست نیاز به سمت بازار 
معموال بی کیفیت خودروهــای چینی دراز خواهیم 
کرد؟ در ادامه این پرونده و در گفت وگو با کارشناسان 

آینده بازار خودرو را بررسی خواهیم کرد.
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هیبرید

در  هــوا  آلودگــي 
ســال هاي اخیر آنقدر 
شــرایط بحرانــي و 
خطرآفریني پیدا کرد 
که تمام دنیا به صرافت 
افتاده اند تا راه حلي براي کنترل یا احتماال کاهش آن 
پیدا کنند. این میان پیدا کــردن راه چاره براي بهبود 
کیفیت خودروها به عنوان یکي از منابع اصلي آالینده 
هوا،  کار را به آنجا رساند که پاي خودروهاي هیبریدي 
به عنوان خودروهاي سازگار با محیط زیست به میدان 
رقابت با خودروهاي بنزیني باز شد. این میان ایران هم 
با وارد کردن خودروهاي هیبریدي به بازار تالش کرد تا 
از قافله عقب نماند اما میانه راه سیاست هاي دولت بر سر 
تعرفه واردات این خودروها تبدیل به کالف سردرگمي 
شد که هنوز هم باز نشــده است. یک بار تعرفه واردات 
هیبریدي ها،  یازده برابر می شود و بار دیگر دولت عقب 
می نشیند و اندکی تعرفه را کاهش می دهد. اما اکنون 
دوباره براساس بخشــنامه ای که به تازگی به گمرکات 
اجرایی ابالغ شده اســت، واردکنندگان خودروهای 
هیبریدی همچون خودروهای بنزینی، عالوه بر تعرفه 
ابالغی در کتاب تعرفه های گمــرک، باید 10 درصد 
ارزش گمرکی را هم براســاس قانون بودجه سال 97 
به دولــت پرداخت کنند. به این ترتیــب، خودروهای 
هیبریدی که متناسب به حجم موتور خود باید با تعرفه 
25 درصدی وارد کشور می شدند، حاال باید عمال تعرفه 
35 درصدی بپردازند. در بخشنامه گمرک درباره چنین 
تصمیمي آمده است: »پیرو اســتعالم صورت گرفته 
از ســازمان برنامه و بودجه درخصوص تسری عوارض 
10 درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز به 
خودروهای هیبریدی، موضوع بند 7 دستورالعمل 28 
اسفند، با عنایت به اینکه خودروهای هیبریدی موجود 
در بازار ایران ازنظر نوع سوخت مورد استفاده بنزین سوز 
می باشند، لذا مشمول اخذ عوارض 10 درصدی ارزش 
گمرکی خودروها طی ردیف درآمدی 1۶0181 قانون 

بودجه سال 97کل کشور می باشند.« 

     تصمیم دولت بدون کارشناسي است
افزایــش 10 درصدی تعرفه  خودروهــای هیبریدی 
درحالی است که مسئوالن ارشد دولت پس از انتقادات 
کارشناسان و افکار عمومی در سال 9۶،  قول داده بودند 
که تعرفه این خودروها کاهش پیدا کند؛ اما با سیاست 
جدید دولت، کاهش نســبی تعرفه هیبریدی ها عمال 
بی اثر شده و این خودروها تقریبا دوباره به همان تعرفه 
نجومی اواخر سال قبل که سبب انتقادات وسیع از دولت 
شد، بازگشته است. رضا عباســی، کارشناس صنعت 
خودرو معتقد است، تغییرات پي در پي در تعیین تعرفه 

خودروهاي هیبریدي، حکایت از آن دارد که در برخی 
تصمیمات دولتی، مبنای کارشناسی لحاظ نمی شود. 
او بیان کرد: »وقتی سال گذشته تعرفه هیبریدی ها از 
4 درصد به 45 درصد رسید و شــدیدا مورد اعتراض 
واقع شــد، وزارت صنعت پس از هفته ها بررســی و 
دستور مســتقیم رئیس جمهور برای کاهش تعرفه، 
نهایتا 20 درصد تعرفــه را کاهش داد. اگرچه این رقم 
از انتظار افکار عمومی کمتر بود؛ اما باز این امیدواری 
بهوجود آمد که شاهد تاثیری مثبت در بازار خودروهای 
هیبریدی باشیم. حاال ولی هنوز جوهر تصمیم ابالغی 
قبلی خشک نشده که خبر آمده سازمان دولتي دیگري 
)ســازمان برنامه و بودجه( تصمیم گرفته خودروهای 

هیبریدی، 10 درصد تعرفه بیشتر بپردازند.«
وی با اشاره به اینکه با تصمیم جدید، عمال اثر کاهش 
تعرفه در بازار ازبین می رود، گفت: طبیعی اســت که 
وقتی تعرفه ها را 20 درصد کاهش دهیم و پس از آن به 
بهانه دیگری، دوباره آن را 10 درصد افزایش می دهیم، 
این پالس را به افکار عمومی می دهیم که دولت قصد 
کاهش تعرفه را ندارد و همان تعرفه های باال و قیمت 
باالی خودروهای هیبریدی در بازار مد نظر دولت است.

این کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از رویکرد دولت 
در موضوع خودروهای هیبریدی، خاطرنشــان کرد: 
اکنون با بخشــنامه جدید دولت، افکار عمومی نوعی 
فریب را در این رفتار مشاهده می کند؛ به این معنا که 
وقتی دولت با انتقاد مواجه می شود اعالم می کند که به 
میزان مشخصی از تعرفه ها کم خواهد کرد، اما در عمل، 
وقتی آب ها از آسیاب افتاد، تقریبا به همان اندازه دوباره 
تعرفه را زیاد می کند. این طبعا مورد پسند مردم نیست. 
دولت می تواند اعالم کند به دالیــل خاصی، ترجیح 

می دهد برای خودروهای هیبریدی تعرفه باال وضع کند؛ 
اما خوب نیست تعرفه را بهطور اسمی کم کند؛ اما رسما 

تدابیری اتخاذ کند که این کاهش بی اثر شود.
عباسی با تاکید بر اینکه مردم برای نهادها و بخش های 
مختلف دولت تفکیک قائل نیستند، گفت: برای مردم 
فرقی ندارد که این بخش از تعرفه بر اثر تصمیم وزارت 
صنعت اخذ می شــود و بخش دیگر براساس ابالغیه 
سازمان برنامه و بودجه. مردم کلیت تعرفه را می بینند 
و دولت به معنای کلی آن را مســئول می داند. از این رو 
به نظر می رسد مسئوالن ارشد دولت، برای حفاظت از 
سرمایه اجتماعی و جلوگیری از آسیب به اعتبار دولت، 
بهتر است خودشان در مقابل این نوع تصمیم گیری های 

هزینه ساز بایستند.
  افزایش مجدد تعرفه خودروهای هیبریدی از ســوی 
دولت درحالی است که به زودی طرح ساماندهی بازار 
خودرو به صحن علنی مجلس خواهد آمد. طرحی که 
درصورت تصویب، نه تنها تعرفــه واردات خودروهای 
هیبریدی را به همان 4 درصد قدیم بازمی گرداند، که 
باعث کاهش قابل توجه در تعرفه خودروهای بنزینی هم 
خواهد شد. در این میان اگرچه از هفته های قبل البی ها 
و رایزنی های گســترده ای برای جلوگیری از تصویب 
این طرح در مجلس به راه افتاده؛ اما به نظر می رســد، 
تصمیماتی از جنــس افزایش جدیــد 10 درصدی 
تعرفه خودروهای هیبریدی، می تواند طراحان طرح 
ساماندهی خودرو در مجلس را برای پیگیری این طرح 

مصمم تر کند.

     چرا دولت راي به افزايش تعرفه هیبريدي ها 
داد؟

اما و  اگرهاي موافقت دولت با افزایش تعرفه خودروهاي سازگار با محیط زیست

هیبریدي هاي بالتكلیف

 ریحانه جاویدی



9شماره 10      تیر 1397

انتقاد برخي کارشناسان از افزایش تعرفه خودروهاي 
هیبریدي درحالي اســت که دولت معتقد است سهم 
خودروهای هیبریدیـ  بنزینی در آینده صنعت خودرو 
رو به کاهش است و منتقدان افزایش تعرفه هیبریدی ها، 
این موضوع را نادیده گرفته اند. گواه چنین استداللي، 
تحقیقي اســت که مرکز پژوهش های اســتراتژیک 
ریاســت جمهوری ارائه کرده و براساس آن از افزایش 
تعرفه خودروهاي هیبریدي دفاع مي کند. طبق گزارش 
مرکز پژوهش های اســتراتژیک ریاست جمهوری، در 
حال حاضر ژاپنی ها با سهمی 19 درصدی، بیشترین 
اســتقبال را از خودروهای هیبریدی داشــته اند و در 
کشورهایی مانند کره جنوبی و آمریکا و ممالک اروپایی، 
میزان استقبال حدود دو درصد است. این مرکز در ادامه 
به نموداری اشــاره کرده که توسط آژانس بین المللی 
انرژی تهیه و در آن به آینده خودروهای به اصطالح پاک 
)هیبرید، هیدروژنی و تمام برقی( پرداخته شده است.

طبق این نمودار، مشــخص می شود که آینده صنعت 
خودرو به مدل های پیل سوختی هیدروژنی و تمام برقی 
و هیبریدی شــارژی تعلــق دارد و ســهم مدل های 
هیبریدیـ  بنزینی که اکنون وارد ایران شده و تعرفه 
آن ده درصد افزایش یافته، رو به کاهش اســت. مرکز 
پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه این 
استدالل، تعاریفی را برای مدل های مختلف هیبریدی 
آورده و بر این اســاس، »خودرو هیبریدی« محصولی 
است که از دو یا چند منبع انرژی برای حرکت استفاده 
می کند؛ همچنین در تعاریف مربوطه، خودرو هیبریدی 
ـ بنزینی به عنوان محصولی معرفی شده که اوال امکان 
شــارژ ندارد و ثانیا کماکان به مصرف بنزین نیازمند 
است. این درحالی است که خودروهای هیبریدی قابل 
شارژ یا پالگین هیبرید، قابلیت شارژ داشته و آلودگی 
کمتری حتی در مقایسه با هیبریدیـ  بنزینی ها تولید 
می کنند. درنهایت اما مرکز پژوهش های استراتژیک 
ریاست جمهوری به تعریف خودروهای تمام برقی نیز 
پرداخته و گفته که این محصوالت دارای موتور برقی 
به همراه باتری هایی برای تامین انرژی هستند و کامال 
پاک و بدون آالیندگی به شمار می روند. البته این مرکز 
درمورد خودروهای هیدروژنی نیز توضیح داده و گفته 
که این محصوالت با استفاده از هیدروژن فشرده )که 
در موتور خودرو به الکتریســیته تبدیل می شــود(، 
حرکت کرده و خروجی اگزوزشان نیز آب خالص قابل 

شرب است.
اســتدالل دوم اما به مســئله مصرف سوخت مربوط 
می شود. بر این اساس، مرکز پژوهش های استراتژیک 
ریاســت جمهوری معتقد اســت اگرچه هیبریدی ها 
مصرف پایین تری در مقایسه با مدل های بنزینی دارند، 
با این حال میــزان تفاوت حداکثر 30 درصد اســت، 
حال آنکه خودروهای تمام برقی اصال سوخت فسیلی 
مصرف نمی کنند، از همین رو این مرکز نتیجه گرفته که 
نمی توان تعرفه یکسانی برای هیبریدی ها و تمام برقی ها 
لحاظ کرد و به نوعی بهتر اســت تعرفــه پایین )پنج 
درصد(، مخصوص تمام برقی ها باشد نه هیبریدی ها. 
خودروهای هیبریــدیـ  بنزینــی و هیبریدی های 
قابل شارژ، مصرف سوخت کمتری نسبت به مدل های 
بنزینی دارند؛ بر این اساس، مصرف سوخت یک خودرو 
بنزینی با حجم موتور زیر 1500 سی سی و در هر 100 
کیلومتر سیکل ترکیبی، 18/ 5 لیتر است که این میزان 

برای یک خودرو هیبریدی، 4/ 4لیتر برآورد می شود.

در استدالل سوم اما به بحث آالیندگی پرداخته شده 
است. مرکز پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری 
تأکید کرده که اگرچه هیبریدی ها گاز منواکسیدکربن 
و دی اکســید کربن و گاز گلخانه ای کمتــری تولید 
می کنند، بــا این حــال هم اکنون منواکســیدکربن 
و گازهــای گلخانــه ای به عنــوان آالینده های هوای 
کالن شــهرها مطرح نیســتند. مرکــز پژوهش های 
استراتژیک ریاست جمهوری در این بخش از گزارش 
خود، به آمار ارائه شده از سوی شرکت کنترل کیفیت 
هوا پرداخته و گفته که در چند ســال گذشته، میزان 
تولید منواکسید کربن در کالن شهرها، وضع مطلوبی 
داشــته و بنابراین در اولویت مقابله نیســت. در ادامه 
اما افزایش ذرات معلق با قطر 5/ 2 میکرون، به عنوان 
آالینده شاخص )به خصوص در تهران( مطرح و گفته 
شده که در وضع نامطلوبی قرار دارد. این گزارش تأکید 
کرده که میــزان آلودگی خودروهــای بنزینی مجهز 
به کاتالیســت، تفاوت چندانی با هیبریدی ها ندارد. 
به عبارت بهتر، منظور مرکز پژوهش های استراتژیک 
ریاســت جمهوری این اســت که می توان به واسطه 
خودروهای بنزینــی دارای کاتالیســت، ذرات معلق 
را کنترل کرد و نیازی نیســت حتمــا از محصوالت 

هیبریدی برای تحقق این هدف بهره برد.
دیگر اســتداللی که مرکز پژوهش های اســتراتژیک 
ریاست جمهوری مطرح کرده، به مســئله خروج ارز 
مربوط می شــود. بر این اســاس، این مرکز با اشاره به 
رشــد 1100 درصدی ورود خودروهای هیبریدی به 
کشور، مسئله محدودیت منابع ارزی را پیش کشیده 
و تصمیم دولت مبنی بر افزایش تعرفه هیبریدی ها را 
قابل توجیه دانسته است. بر این اساس، تنها در چهار 
ماه ابتدایی سال 9۶، حدود 80 میلیون دالر ارز صرف 
واردات خودروهای هیبریدی شــده است. درنهایت 
باتوجه به این آمار و آمارهای مشابه و البته سایر دالیل 
مطروحه، دولت تصمیم به کنترل واردات هیبریدی ها 
از مسیر افزایش تعرفه گرفت و این اقدام از نظر مرکز 
پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری، منطقی و 

قابل توجیه است.

     حمايت از خودروساز داخلي نبايد به هر قیمتي 
باشد

با این حال اگرچه دولت راي به افزایش تعرفه خودروها 
داده اســت،  نمایندگان مجلس معتقدند این افزایش 

تعرفه نباید شــامل حال خودروهاي هیبریدي شود. 
مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره 
این موضوع مي گوید: »نــگاه نمایندگان مجلس این 
است که خودروسازی کشــور حمایت شود، ولی این 
حمایت به چه قیمتی باید صورت گیرد؟ خودروسازان 
داخلی باید روی کیفیت و ایمنی خود کار کنند و این 
مــوارد را افزایش دهند، این درحالی اســت که نباید 
اجازه دهیم فضا انحصاری شــود. یکــی از جنبه های 
این طرح تعرفه خودرو و به طور کلی ســاماندهی بازار 
و خودروسازی کشــور هدف اصلی آن است. در حوزه 
خودروهایی کــه توانایی تولید آنهــا در داخل وجود 
دارد، به طور طبیعی تعرفه خودروهای مشابه باید باال 
برود ولی خودروهای برقی و هیبریدی نباید افزایش 
تعرفه  ای داشته باشند. امروزه در صنعت خودروی جهان 
گرایش برای استفاده از این خودروها بسیار رشد یافته 
و برخی کشورها در سال های آینده تولید خودروهای 
دیزلی و بنزینی را ممنوع کرده اند. در چنین شرایطی 
مجلس با افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی 
موافق نیست و باتوجه به معضل آلودگی هوا در تهران و 
سایر کالن شهرهای کشور، نه تنها نباید تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی و برقی را افزایش داد، بلکه باید با 
ایجاد شرایط مناسب و تسهیالت، استفاده از آنها ترویج 

و توسعه یابد.«
او افزود: »امروزه در جهان گرایش به این اســت که 
از مصرف ســوخت های فســیلی کاسته شــود و در 
مقابل آن اســتفاده از ســوخت های پاک جایگزین 
شود. گرایشــی که روزبه روز بیشــتر می شود و در 
ایران نیز باید چنین چیزی جــا بیفتد. این درحالی 
است که درمورد خودروهای برقی در کشور و قانون، 
تســهیالتی برای استفاده اندیشیده شــده است اما 
درمــورد خودروهــای هیبریدی چنیــن موضوعی 
دیده نشده و حتی در این زمینه دولت تعرفه واردات 
خودروهای هیبریــدی را افزایش داده اســت. این 
درحالی است که درحال حاضر هیچ گونه زیرساختی 
برای استفاده از خودروهای تمام برقی در کشور وجود 
ندارد اما باتوجه به نوع خودروهــای هیبریدی، آنها 
حداقــل 25درصد در مصرف ســوخت صرفه جویی 
می کنند و می توانند درمــورد کاهش آلودگی هوای 
شهرها مفید باشند، اما عمال شاهد آن هستیم که با 
افزایش تعرفه آنها،گرایش به خرید این نوع خودروها 

باتوجه به افزایش قیمت آنها کاهش می یابد.«
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پیش بینی شما درخصوص وضعیت بازار خودرو 
ایران بعد از جریان خــروج آمریکا از برجام 
و تحریم کمپانی های خودروســازی و تهدید 
آنها توســط ترامپ به خروج از ایران چیست. 
مقایســه ای از وضعیت کنونی و آنچه در سال 
نود، نودویک رخ داد و آغاز داستان شکل گیری 
تحریم ها داشته باشــید. آیا این دو مورد قابل 
قیاس هســتند؟ وضعیت این روزها را بحرانی 

تصور می کنید؟
در تحریم های قبلی همه  دنیا به طور یک دســت 
جریان تحریم بر ضد ایران را تأیید کردند. به نوعی 
اروپا در کنار آمریکا و حتی روسیه و چین در این 
قضیه شــرکت داشتند. آن ســال ها درحقیقت 
ائتالفی جمعی در این مورد وجود داشت و البته 
درحال حاضر این ائتالف شکل نگرفته؛ بنابراین 
به نظر شیطنتی از سوی آمریکایی ها است. جدیت 
آمریکا در تحریم های اخیر محرض است و شاهد 
تقبیح این موضوع از سوی اروپا و اصرار به ادامه 
همکاری با اقتصاد ایران هستیم. با این وجود چون 
بخش مهمی از جریان اقتصــادی، نظام بانکی و 
ســرمایه گذاری در دنیا در گردش جهانی خود 
به نوعی از آمریکا عبور می کند و در بعضی صنایع 
حتی ریشــه در آمریکا دارد مانند نظام بانکی و 
جریان سوئیفت، بنابراین بحث عدم حمایت اروپا 
در این پروسه عقیم خواهد ماند. آمریکایی ها در 
دوره  جدید به اغلب معاهدات بین المللی پشت 
کرده اند؛ بحث تجارت آزاد بین آمریکا و ســایر 
کشورها مانند جریان نفت و معاهده ای که میان 
کانادا و مکزیک و آمریکا وجود داشت؛ جریان آزاد 
مبادله  تجاری میان آمریکا وچین وجود داشت. 
در این میان آمریکا نشان داده است  که می تواند 
به هیچ یک از این معاهدات پای بند نباشد و این 
مسئله خیلی از کشورها همچون چین را ترسانده 
اســت. حتی چین ممکن است در جریان جدید 

به نوعی با روند تحریم ها همســو شود و پوششی 
که در تحریم های قبلی نســبت به ایران اعمال 
کرد را در این دوره نداشته باشد؛ بنابراین گرچه 
به ظاهر گمان می بریم شــرایط نسبت به دوره  
سابق بهتر است اما این طور نخواهد بود. مخصوصا 
هنگامی که تجربه  اقتصادی و صنعتی تجار ایرانی 
را بازبینی می کنیــم، در دوره  قبل تجربه ای در 

دور زدن تحریم ها بهدســت آوردند اما باطن کار 
درحال حاضر سخت تر خواهد بود. 

پژو سیتروئن اولین شــرکتی بود که خبر از 
تحریم داد. تاریخ نشــان داده اســت که پژو 
سیتروئن در دو، سه دهه اخیر بازار خوبی در 
آمریکا نداشته اســت؛ با این وجود تصمیم به 
تحریم گرفته است. از نظر شما چه دلیلی دارد؟
این ماجرا از چند زاویه قابل بررسی است. آینده  
خودرو در بازار آمریکا یکی از این دالیل اســت. 
در اجالس جی هفــت رئیس جمهــور آمریکا، 
اروپایی هــا را تهدید کــرد که تعرفــه  واردات 
خــودرو را افزایش می دهد. این مــورد را نیز در 
کنار جریان نفت بگذارید. خودروســازی آمریکا 
ممکن اســت در ماجرای قطع ارتباط با مکزیک 
بخشــی از تولیداتش را که در خــاک مکزیک 
با قیمت تمام شــده  پایین تر تولید می شــد را از 
دست داده و از طرفی تعرفه  واردات خودروهای 
اروپایی افزایش پیدا خواهــد کرد؛ بنابراین بازار 
خودرو آمریکا جذاب می شــود و شــرکت هایی 
چون سیتروئن که توان استفاده از این پتانسیل 
را دارا باشــند قطعا روند تحریم فضای خوبی را 
برایشــان ایجاد خواهد کرد. آقای تاوارس چند 
ماه گذشــته در دیتروید ســخنرانی بلندباالیی 
داشت و وعده داد که طی ده سال آینده با قدرت 
و شتاب بیشــتری به بازار آمریکا وارد خواهند 
شــد و درحقیقت رشــد خوبی را به خصوص با 
خودروهای نسل جدید در بازار آمریکا پیش بینی 
کرد. خودروهایی از جنس الکترونیک، هیبرید 
و... مشــخص اســت که برنامه ای بلندپروازانه را 
دنبال می کنند. در این میان باید پذیرفت که ما 
در انعقاد قرارداد با این شرکت شاید خیلی دست 
باال عمل نکرده ایم که هزینه  خروج این شرکت 
را از ایران باال ببریم. با این حــال هنوز اطمینان 
ندارم که پژو قصد خروج از بازار ایران را داشــته 
باشد. درحقیقت ممکن است از این ماجرا دنبال 
منافع دیگری باشد. برای قضاوت قدری زود است. 
درصورت خــروج پژو از ایران بایــد ابتدا خود را 
به خاطر نحوه  عقد قرارداد شماتت کنیم و سپس 
انگشت  اشاره به سمت جریانات سیاسی است که 
چرا نباید اقتصاد و صنعت ایران از پتانسیل واقعی 

بهره مند شده باشد.
گمان می کنید شرکت پژو با این تصمیم به دنبال 

امتیاز گرفتن از ایران است؟
خیر. شاید بیشتر به دنبال کســب این امتیاز از 
سوی آمریکا است. همان طور که قبال اشاره کردم 
برای قضاوت بسیار زود است. البته همین که به 

کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با راز صنعت

راه نجات، بومی سازی صنعت 
خودرو است

پیش بینی کارشناسان حوزه خودرو درباره وضعیت و آینده بازار صنعت خودروسازی درکشورمان 
بعد از خروج آمریکا از برجام و تهدید اروپایی ها توسط ترامپ برای قطع همکاری با کشورمان کمی 
با همدیگر متفاوت است. عده ای وضعیت فعلی را با دوران پیش از برجام قابل مقایسه نمی دانند و 
عده ای هم وضعیت پیش رو را به نوعی همسو و مشابه همان دوران تلقی می کنند. برخی از کارشناسان 
تصمیم ترامپ را خیلی تاثیرگذار بر بازار خودروسازی کشورمان نمی دانند و عده ای دیگر این تاثیر 
را به حدی قوی می پندارند که حتی احتمال می دهند که خودروسازان چینی هم از ترس تحریم های 
آمریکا عطای همکاری با ایران را به لقایش بخشند و از کشورمان خارج شوند. یکی از کارشناسانی که 
در همین رابطه پای گفت و گو با او نشستیم حسن کریمی سنجری بود. این کارشناس صنعت خودرو 
شرایط فعلی را تاحدودی مشابه با دوران پیش از برجام می داند و عاملش را هم فشار آمریکایی ها به 
بازار اروپا می داند. کریمی سنجری سرمایه، مدیریت و دانش فنی را سه مزیتی می داند که با کمک آنها 

می توانیم در مقطع پیش رو صنعت خودروسازی را از بحران خارج کنیم.

سه فاکتور اساسی در 
توسعه داریم. سرمایه، 
مدیریت و دانش فنی 
سه فاکتور اصلی در هر 
صنف و صنعتی هستند و 
خودروسازی نیز مستثنی 
از این موارد نیست. فرض 
بر اینکه در این صنعت، 
شرکتی با ما همکاری 
نداشته باشد، باید مانع 
ورود محصوالت وارداتی 
شویم. ارزش فروش 
سالیانه خودرو به ایران در 
شرایط استاندارد حدود 
بیست میلیارد دالر است. 
درحقیقت فضای فروش 
بیست میلیارد دالر خودرو 
در ایران فراهم است
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پیشــواز این ماجرا رفته و می گوید اگر جریانات 
مذاکرات با آمریکا  به نتیجه  مثبتی نرسد، ایران 
را ترک خواهد کرد یا به طــور مثال از هم اکنون 
فعالیت ها را معلق می کند، به نوعی لفاظی خوبی 
به عنوان شریک تجاری ایران نداشته است و اگر 
در عمل نیز این مــورد را اجرایی کند که دیگر با 

فاجعه فرقی نخواهد داشت.
البته ایران ادعــا دارد که چــون غرامت را 

گرفته ایم بنابراین پیروز این جریان هستیم. 
تا آنجایی که اطالع دارم در این مدت شــرکت 
پژو خودروهای زیادی به ایران فروخته اســت و 
سرمایه  چندانی نیز وارد ایران نکرده است. البته 
شرکت سیتروئن در کاشان سرمایه گذاری کرد 
و خط تولید راه انداخت ولی خب کســی از این 

قراردادها مطلع نیست. 
به نظر می رســد تنها چیزی که در این روند 
به عنوان دلخوشی طرف ایرانی وجود دارد خط 
تولیدی است  که ســیتروئن نمی تواند تبدیل 
به پول نقــد کند. توصیه شــما به عنوان یک 
کارشــناس برای آینده  وضعیت خودروسازی 
کشور چیست؟ توان تولید داخلی ما پایین است 
و با این روند هنگامی  که دو کمپانی خودروساز 

رنو و پژو قطع همکاری کنند، چاره  چیست؟
درواقع ســه فاکتور اساسی در توســعه داریم. 
سرمایه، مدیریت و دانش فنی سه فاکتور اصلی 
در هر صنف و صنعتی هستند و خودروسازی نیز 
مستثنی از این موارد نیست. فرض بر اینکه در این 
صنعت، شرکتی با ما همکاری نداشته باشد، باید 
مانع ورود محصوالت وارداتی شویم. ارزش فروش 
سالیانه خودرو به ایران در شرایط استاندارد حدود 
بیست میلیارد دالر است. درحقیقت فضای فروش 

بیست میلیارد دالر خودرو در ایران فراهم است. 
این مورد به واقع در ایران بازار و پتانسیل فروش 
قابل توجهی محسوب می شود؛ بنابراین گردش 
مالی ایجاد می کنــد. در این فضــا باید مبحث 
مدیریت را به بخش خصوصی بســپاریم. بخش 
خصوصی بدون رانــت و متخصص کــه دارای 
اختیارات باشــد و توان تولید خودروی رقابتی 
باکیفیت را داشته باشد. در شــرایطی که با دنیا 
ارتباط خوبی داریــم توصیه مــن مونتاژ برای 
صادرات است. درمورد دانش فنی معتقدم ارزش 
افزوده در این است  که ما برای خودروسازی های 
بزرگ مونتاژ کرده به شرط اینکه صادرات داشته 
باشــیم نه اینکه مونتــاژ برای مصــرف داخلی 
انجام دهیم. درحقیقت نباید بــازار را در اختیار 
شرکت های بزرگ قرار دهیم. یعنی این شرکت ها 
خودروهایشــان را وارد ایران کنند و باتوجه به 
اینکه شرایط خوبی برای کاهش قیمت تمام شده 
داریم، کار مونتاژ و سپس صادرات را پیش گیریم، 
اما وقتی مثل شرایط کنونی جریان بسته شود، 
این اتفاق نخواهــد افتاد. حال باید اســتراتژی 
دیگری را پیش گرفته و دانش فنی خودروسازی 
را در ایران بومی کنیم. قبــل از این جریانات بر 
این عقیده بودیم که بر پلت فــرم و تولید قطعه  
باکیفیت سرمایه گذاری نکنید و اگر هم این قصد 
را  دارید در سایه  مشارکت دست به این کار بزنید 
زیرا آنها صاحب بازار هستند. شما اگر به تنهایی 
ســمت بومی ســازی بروید نهایتا توان رقابت با 
بازار خودت را خواهی داشــت اما اگر با برند پژو، 
قطعه ســازی کنید درحقیقت توان صادرات به 
بازارهای هدف پــژو را نیز خواهید داشــت. در 
شــرایط کنونی از این مزیت برخوردار نیستیم 

بنابراین بهتر است که به ســمت سرمایه گذاری 
روی بومی ســازی دانش فنی رفته و البته تا قبل 
از اینکه مدیریت خصوصی شود و تا قبل از اینکه 
جریان ســرمایه در خودروســازی به شرایطی 
بهبود یافته و اصالحی نرســیده باشد. بخشی از 
سرمایه ای که در خودروسازی چرخش دارد، به 
چرخه  بازیافت برنمی گردد و این میان بخشی از 
جریان سرمایه چه مالی و چه انسانی هدر خواهد 
شــد. این موضوع به خاطر ســاختارهای بسیار 
بزرگ، دولتی و نابالغی است که در خودروسازی 
ما وجود دارد. اگر جریان ارتباط با خارج تعطیل 
شــود موردی که ذکر کردم راه گشا خواهد بود 

وگرنه تنها راه مشارکت خواهد بود. 
درواقــع راحت تریــن راه میان بر، مشــارکت با 
برندهای بزرگ خواهد بود. حتی گمان می کنم 
باید در ایــن دو ســال به قــدری چابک عمل 
می کردیم که پنجاه و یک درصــد ایران خودرو 
را به پژو فروخته و ســایپا را نیز به رنو می دادیم 
طوری که این شرکت ها در ایران پاگیر می شدند، 
چراکه آن زمان برای خریــد پنجاه و یک درصد، 
ســرمایه و تجهیزات و دانش فنــی آورده بودند 
به این منظور که به اندازه  کافی پتانســیل بازار 
برای خود در ایران محیــا کنند اما وقتی این کار 
صورت نگیرد طرف مقابل به سهولت شانه خالی 
می کند، اما با آن شرایط شرکت خودش در ایران 
بود و بابت تحریم ایران قطعا واکنش نشان داده 
و می جنگید. درحال حاضر این شــرکت ها را به 
اجبار نگاه داشته که از رانتشان استفاده کنیم؟ یا 
اینکه از گردش مالی این شرکت ها به نفع دولت 
استفاده کنیم؟ سبب این واهمه چیست؟ تا این 
اتفاق نیفتد درحقیقت توسعه ای رخ نخواهد داد.
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دو شــرکتی که نام بردید آیا خودشان راغب 
بودند که سهام را بخرند؟ 

قطعــا قابل مذاکره بــود. باالخــره در رنکینگ 
خودروســازی بــزرگ دنیا حداقل ده شــرکت 
داریم که وقتی با یکــی از آنها مذاکره ای صورت 
می گرفت، احتمال خرید ســهام نیز از آن ســو 
کم نبود. رنو شرکت مشترک تأسیس کرد و ۶0 
درصد را نیز به نام خود کرد. در فضای نامساعد 
کســب و کار و اقتصاد ایران، این شــرکت را چه 
اندازه دواندیم؟ حتی ســایت تولیدش را معرفی 
نکردیم. وقتی این شرکت حاضر شد ۶0 درصد را 
بخرد و نزدیک به شصت میلیون یورو وارد ایران 
کرد، بنابراین بیشــتر از اینکه عــدم میل طرف 
خارجی درمیان باشــد به واقع کوتاهی از سوی 

خودمان بود.
بحث مشارکت را مطرح کردید. منظور شما از 

مشارکت همین مشارکت کنونی که نیست؟
مهم ترین شرط مشــارکت درحقیقت صادرات 
محوری است. اتفاقی که در بسیاری از کشورها نیز 
رخ داده است. ترکیه به شرکت فورد آمریکا سایت 
واگذار کرده است. شرکت رنو در اینجا محصوالت 
را تولید کرده و به بازار می برد، حال اینکه ۶0 درصد 
خودروهای تولیدی در ترکیه به کشورهای اروپایی 
صادر می شود. یعنی ترکیه اشتغال خود و ارزش 
افزوده  مونتاژ را جمع کرده و با برند آن کشــورها 
برایشان خودرو تولید می کند. اما ما اصرار داریم 
که خودرو با برند ملی تولیــد کنیم. آیا نباید ابتدا 
دانش فنی این کار را کسب کنیم؟ دانش فنی در 
جریان آزاد رقابتی بهوجود می آید. ابتدا باید توان 
تولید خودروی رقابتی با قیمت و کیفیت متناسب 

را کسب کرده و بعد مدعی دانش فنی و پلت فرم 
باشید. در دنیا غیر از چند شرکت بزرگ آیا شرکت 
خودروســازی ای می شناســید که پلت فرم ملی 
داشته باشند؟ تمام شرکت های چینی پلت فرم های 
مشارکتی دارند و با طرف های اروپایی و آمریکایی 
مشارکت دارند. شــرکتی در دنیا وجود ندارد که 

بدون برند صاحب پلت فرم باشد. 
بحران ارزی تا چه اندازه بر این مشکالت دامن 

می زند؟ 
بســیار زیاد، چراکه وقتی قیمت ارز باال می رود 
ارزش پایه  پولی شما پایین آمده و امید به آینده 
به شــدت کاهش یافته و تــورم انتزاعی آتی نیز 
افزایش پیــدا می کند. خودروســازی، صنعتی 
ارزآور در ایــران نیســت. هنگامی که از صنعتی 
صحبت کنیم که فعالیت صادراتی داشته باشد، 
بنابرایــن افزایش قیمت ارز مزیــت خواهد بود. 
هنگامی که صحبت از نفت، فرش یا پسته باشد 
جریان فرق دارد اما وقتــی از خودرو می گوییم 
درحقیقت صنعتی است  که بخشی از قطعات و 
نیازهای ما در این بخش ازطریق واردات صورت 
می گیرد. بنابراین جریان ارزی ضربه زننده است 
و مهم تر از افزایش نــرخ ارز درحقیقت بی ثباتی 
آن مطرح است. اینکه هر روز با یک قیمت مواجه 
باشیم و افزایش افسارگسیخته  نرخ ارز را شاهد 
هســتیم و کنترلی نیز صورت نمی گیرد به واقع 
موارد ضربه زننده به تولید کننده محسوب شده 
و برعکس داللی را توســعه می دهــد. فردی که 
دارایی ثابت داشته است امروز ترجیحش بر این 
اســت که در عوض کار تولیدی، قطعه و زمین و 
خودرو می خرد. این اتفاق البته هر چند سال در 

دوره های مختلف تکرار می شود.
تا قبــل از این جریان وضعیت قطعه ســازان 
بحرانی بود. پیش بینی وضعیت قطعه ســازان 
چگونه است؟ دولت بارها اعالم کرده است که 
ارز دولتی به این صنف تعلق خواهد گرفت اما 
این وعده عملی نشده است. با ادامه  داستان 
تحریم هــای جدید، قطعه ســازان دچار چه 

مشکالتی می شوند؟
قطعه ســازی در ایران جریان مستقلی نیست و 
وابسته به خودروسازی است. بارها اشاره کرده ام 
که قطعه ســازان باید با یکدیگــر ائتالف کنند و 
هولدینگ هــای بزرگ قطعه ســازی را بهوجود 
آورند تا جریان سرمایه در این میان رشد کند و 
به صورت مستقل در جریان زنجیره  شرکت های 
بزرگ قرار گیرند. اما قطعه ســازان نیز چشم به 
عملکرد خودروســازان دوختــه و هنگامی که 
خودروسازی دچار ضعف اســت این مورد دامن 
قطعه ســازان را نیز می گیرد. در قطعه ســازی 
به لحاظ زیرســاخت دچار ضعف هــای فراوان 
هســتیم. از اتوماســیون الزم که امروزه یکی از 
مهم ترین فاکتورها در افزایش کیفی یک قطعه 
است، برخوردار نیستیم و همین تجهیزات فعلی 
نیز بعضا دچار کهولت و فرسودگی هستند. همه  
این موارد به سبب عدم جریان پول در قطعه سازی 
است و شــرایط بدتری از خودروسازی را تجربه 
خواهند کرد. به هرحال خودروساز ممکن است 
به هر طریقی قطعات را با هــر قیمت و کیفیتی 
از هر کجای دنیــا تأمین کند اما قطعه ســازی 
به خاطر قیمت مواد اولیه، کیفیت پایین و کمبود 
نقدینگی قادر به تضمین ادامه  حیات نخواهد بود.



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.
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گزارش

بیش از 11 سال از زمانی که فروش بنزین در تمامی 
جایگاه های ســوخت فقط از طریق کارت ســوخت 
قابل ارائه شــد، گذشــته اســت. 31 اردیبهشت ماه 
138۶ بود که این اتفاق رخ داد و تیرماه همان ســال 
طرح ســهمیه بندی ماهانه بنزین برای خودروها هم 
به اجرا در آمد و برای خودروهای ســواری شــخصی 
بنزین ســوز ماهانه 100 لیتر، خودروهای ســواری 
شخصی دوگانه سوز 30 لیتر و موتورسیکلت ها نیز 30 
لیتر سهمیه درنظر گرفته شــد. اما طی این 11 سال 
تصمیمات دیگری هم در فروش ســوخت خودروها 
از طریق جایگاه های سوخت گرفته شد و کار تا جایی 
پیش رفت که در مقاطعی اســتفاده از کارت سوخت 
دیگر لزومی نداشت و ســهمیه بندی هم از بین رفت 
و بنزین تک نرخی شــد؛ اما به نظر می رســد که انگار 
قرار اســت با تجهیز تدریجی جایگاه های سوخت در 
سراسر کشور استفاده از کارت های سوخت شخصی 
مجددا از سر گرفته شــود. روز دهم خردادماه بود که 
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
گفت و گو با صدا و سیما اعالم کرد که با نصب تجهیزات 
جدید از پانزدهم تیرماه اولین ســری کارتخوان های 
جدید در جایگاه های توزیع سوخت رونمایی خواهد 
شد. سید محمدرضا موســوی خواه، با اشاره به ورود 
نســل جدید کارتخوان های ســوخت از تیرماه سال 
جاری گفت: »ایــن تجهیزات جدید لمســی بوده و 
صفحه نمایشــگر بزرگ تری دارد؛ ضمن اینکه ازنظر 
حجم حافظــه نیز چندبرابــر کارتخوان های قدیمی 
اســت و عالوه بر اینکه امنیت باالیی دارد، می توانند 
توزیع ســوخت و پرداخت را به صورت هم زمان انجام 
دهند. به گفته موســوی تا یک ماه دیگر، اســتفاده از 
سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه 
زمانی مشخص، تمامی جایگاه های سوخت کشور به 

این تجهیزات مجهز خواهد شد.« اما دلیل این کار و 
تغییرات در جایگاه های سوخت برای چیست؟ توجیه 
مسئوالن شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این 
است که تجهیزات فعلی جایگاه های سوخت عمر مفید 
خود را سپری کرده و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه 
بنزین با کارت سوخت الزامی است، آنها موظف هستند 
که باوجود هزینه های گزاف میلیاردی از این تجهیزات 

نگهداری کنند.«

     به روز رسانی جايگاه های سوخت
اما ابتدا باید دید که به زودی قرار اســت چه تغییراتی 
در جایگا ههای سوخت رســانی رخ دهد. مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این باره گفت: 
کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
بررســی های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا 
انجام دادند تا مناسب ترین قطعات قابل جایگزین را 
انتخاب کنند که درحال حاضــر، این اتفاق رخ داده و 
این تجهیزات جدید درحال نصب است. فناوری های 
نصب شــده بر کارتخوان های جدیــد قابلیت توزیع 
ســوخت و انجام عملیات های بانکی را دارا است و از 
این پس، تمامی نازل ها به سیســتم توزیع ســوخت 
و پرداخت هم زمان مجهز می شــوند که شهروندان 
می توانند از طریــق خدمات بدون کارت یــا با وارد 
کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، 
پرداخت های خود را انجام دهند. به گفته موسوی خواه 
بهروز رســانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی 
و سرمایه گذاری شــرکت های توزیع کننده اینترنت 
تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی انجام می شــود. نکته مهم اما اینجاســت که با 
این تغییروتحوالت و استفاده از سیستم های جدید، 
صاحبان خودرو نیاز خواهند داشت تا بار دیگر همچون 

سالیان گذشته از کارت های شــخصی خود استفاده 
کنند، به گفته موســوی دلیل این اتفاق این است که 
استفاده از کارت های شخصی می تواند اطالعات آمار 
مدیریتی خوبی درخصوص مــدل خودروها، میزان 
سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر 
را در اختیار مسئوالن قرار دهد که پایه اطالعات آماری 

کشور خواهد بود.

     دردسر جديد برای صاحبان خودروها
هرچند که اکثــر خودروهای موجود در کشــورمان 
دارای کارت ســوخت هســتند اما به دلیــل اینکه 
استفاده از کارت های سوخت شخصی در جایگاه های 
سوخت رسانی طی چند سال اخیر الزامی نبوده است 
بسیاری از آنها کارت های سوختشان مفقود شده است 
و قطعا اگر اســتفاده از کارت های ســوخت شخصی 
درکوتاه مدت الزامی شود، بســیاری از مردم در این 
باره دچار مشکل خواهند شد. مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی درباره این مشکل احتمالی 
اعالم کرد که اگر کســی کارت سوختش را گم کرده 
باشد می تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +10 
کارت المثنی خود را پیگیری کند. موســوی خواه با 
بیان اینکــه تمام خودروهای نو شــماره دارای کارت 
سوخت هستند هم گفت: »بهدلیل اینکه مدتی است 
از این کارت ها استفاده نمی شود؛ مردم برای تحویل 
این کارت ها اقدام نکرده انــد و در حال حاضر بیش از 
500 هزار کارت ســوخت در باجه های پست معطل 
مانده اند که مردم می توانند با مراجعه به دفاتر پست 
محل زندگی خود یا سایت پســت کارت های خود را 
تحویل بگیرند. اگر کسی رمز کارتش را هم فراموش 
کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در 
جایگاه ها نصب خواهد شــد تا شهروندان بتوانند رمز 

خود را بازیابی کنند.

     داليل بازگشت کارت سوخت به جايگاه ها
اما چند روزی بعد از صحبت های مدیرعامل شرکت 
پخش ملی فرآورده هــای نفتی بود که ســخنگوی 
کمیســیون انرژی مجلس، دالیل بازگشــت کارت 
سوخت به جایگاه ها را تشریح کرد. اسداهلل قره خانی در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به 
انتشار اخباری مبنی بر استفاده از کارت های سوخت 
شخصی در جایگاه های سوخت، گفت: کارت سوخت 
در گذشته به منظور مدیریت کردن مصرف سوخت و 
کاهش مصرف سوخت در هدفمند کردن یارانه ها، ارائه 
سوخت ارزان قیمت به سرویس های عمومی و در زمان 
تحریم ها شکل گرفت که در زمان خود نیز تاثیر مثبتی 
برجای گذاشت. ســخنگوی کمیسیون انرژی با بیان 
اینکه در یک دوره زمانی بود ونبود کارت های سوخت 
تفاوتی نداشت، صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: »در 
این دوره باتوجه به اینکه قیمت بنزین تک نرخی شده 

نصب تجهیزات جدید در پمپ بنزین ها

کارت سوخت باز می گردد
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و دیگر بحث سهمیه بندی و دونرخی بودن منتفی شده 
بود، خودبه خود استفاده از کارت سوخت خاصیت خود 
را از دست داد، اما زیرساخت آن حفظ شد و برای حفظ 
زیرساخت کارت ســوخت قانونی در مجلس مصوب 
شد مبنی بر اینکه کارت ســوخت بنابر ضروریات و 
مقتضیات استفاده شــود و دولت برای استفاده از آن 
برنامه ریزی داشته باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه می توان از طریق 
کارت های سوخت میزان مصرف را مدیریت کرد، این 
موضوع را یک تصمیم دولتی خوانــد و گفت: دولت 
درحال حاضر برای بازگشــت کارت سوخت شخصی 
تصمیم گرفته و درحال حاضر مطالعاتی روی آن انجام 

شده؛ اما هنوز عملیاتی نشده است.

     تاريخچه سهمیه بندی و استفاده ازکارت سوخت
همان طور که گفتیم بیش از یک دهه از آغاز استفاده 
کارت سوخت در جایگاه های ســوخت درکشورمان 
سپری شــده اســت. دومین ســال روی کار آمدن 
دولت نهم بود کــه ابزار الکترونیکــی جدیدی برای 
ســهمیه بندی و نظارت بر مصرف سوخت در کشور 
معرفی شــد. توجیه دولت وقــت در به کارگیری از 
کارت سوخت مواردی همچون کنترل میزان مصرف 
سوخت و سهمیه بندی و پیشگیری از قاچاق سوخت 
و همچنین کسب اطالعات میزان مصرف منطقه ای 
بیان شد؛ بنابراین از تیر 138۶ برای تمامی خودروها 
در ایران کارت هوشمند ســوخت صادر شد و تمامی 
جایگاه های سوخت مجهز به دستگاه های کارتخوان و 
پین پد شدند. هزینه اولیه ای که برای اجرای این طرح 
درنظر گرفته شــد رقمی معادل 352 میلیارد تومان 
بود اما طی حدود 10 سال، تاکنون بیش از 50 میلیون 
کارت سوخت صادر شده اســت که هزینه هر کارت 
ســوخت نیز بیش از 10 هزار تومان بوده است. عالوه 
بر 50 میلیون کارت سوخت صادر شده، برخي کارت 
سوخت ها به دلیل مفقود یا شکسته شدن دوباره صادر 
شده است. قبل از شروع سهمیه بندی قیمت هر لیتر 

بنزین 800 ریال بود که با اجرای سهمیه بندی سوخت 
در ایران در دولت احمدی نژاد از تیرماه 138۶هر لیتر 
بنزین سهمیه ای با نرخ 100 تومان و بنزین آزاد 400 
تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین 
در 28 آذر 1389 با اجرای هدفمندسازی یارانه ها در 
ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه ای به 400 
تومان و بنزین آزاد 700 تومان افزایش یافت. افزایش 
بعدی قیمت بنزین در ســال 1393 در دولت تدبیر و 
امید با اجرای مرحله دوم هدفمندســازی یارانه ها در 
ایران هر لیتر بنزین ســهمیه ای را بــه 700 تومان و 
بنزین آزاد 1000 تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن 
بنزین در سال 1394 به قیمت 1000 تومان پرونده 
بنزین ســهمیه ای بسته شــد. این درحالی است که 
استفاده از کارت سوخت تا سال 1395هم ادامه داشت 
تا اینکه در شهریورماه این سال و بعد از گذشت 15 ماه 
از تک نرخی شدن بنزین باالخره دولت دهم با مجوز 
صادرشده از سوی مجلس کارت سوخت را از چرخه 
مصرف خارج کرد. کارت ســوخت هوشمند از زمان 
سهمیه بندی بنزین در تیرماه 138۶ توسط راننده ها 
برای سوختگیری در جایگاه ها استفاده می شد ولی از 
خرداد 1394 و با تک نرخی شدن بنزین، عمال استفاده 
از آنها بی معنی شــده بود و جایگاه ها همیشه کارتی 
دائمی در تلمبه ها قرار می دادند. این درحالیست که 
فروردین ماه سال95، مجلس دولت را مکلف به تجهیز 
همه  وسایل نقلیه  بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز به 
کارت ســوخت، حداکثر تا چهار ماه پس از تصویب 
بودجه  95 کرده بــود. طبق تصمیــم اولیه  مجلس، 
جایگاه ها فقط با استفاده از کارت سوخت مشترکین 
می توانستند به آنها سوخت بفروشند و در صورت نیاز 
مازاد، راننده ها باید بنزین را با قیمت آزاد می خریدند 
که با حذف کارت ســوخت، بنزیــن دیگر به صورت 
تک نرخی ارائه می شــد. اما داستان به همین جا ختم 
نشد و تصمیمات جدیدی از سوی بهارستان نشینان 
گرفته شد و مجلس شورای اسالمی در اوخر پاییز9۶ 
استفاده دوباره از کارت سوخت را تصویب و اعالم کرد 

مالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت 
هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت 
به اخذ کارت اقــدام کنند. این خبــر اندکی پس از 
بحبوحه احتمال افزایش قیمت بنزین براساس الیحه 
بودجه ای بود که دولت تقدیم مجلس کرد و شائبه های 
دونرخی شدن بنزین را پررنگ تر کرد. حتی بیژن حاج 
محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت ضمن 
اعالم مخالفت با استفاده دوباره از کارت سوخت اعالم 
کرد که ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه 
دونرخی شدن بنزین باشد. اعتراضات  آن موقع تشدید 
شد و شــایعه افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن 
باال گرفت تااینکه بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشســت 
خبری خود در اســفندماه با اشاره به تصمیم مجلس 
شورای اســالمی  مبنی بر اســتفاده مجدد از کارت 
ســوخت، گفت: وزارت نفت قانون مجلس شــورای 
اسالمی را اجرا کرد، قانون گفته است باید سوخت با 
کارت ارائه شود، وزارت نفت هم اعالم کرده افرادی که 
کارت سوخت ندارند، برای گرفتن آن اقدام کنند اما 
این اتفاق به معنی ســهمیه بندی بنزین نیست. حاال 
چندماه از آن دوران گذشته اســت و به نظر می رسد 
که تصمیمــات جدی برای اســتفاده مجدد از کارت 
سوخت در پمپ  بنزین ها اتخاذ شــده است. بررسی 
دوران 11 ســاله درباره وضعیت بنزین و استفاده از 
آن ما را بــه یک نتیجه می رســاند، اینکه هزینه های 
میلیاردی دولت برای تجهیز جایگاه های ســوخت و 
استفاده مجدد ازکارت های ســوخت شخصی شاید 
برای مصرفی نه چندان بلندمدت باشد و احتمال دارد 
همچون دفعات قبلی با تغییر دولت یا تغییر در ترکیب 
نمایندگان مجلس تصمیمی جدید در این باره اتخاذ 
شود. شــاید این تغییرات متوالی در بازه های زمانی 
چندساله حاصل این است که اینگونه تصمیمات بدون 
نگاه بلندمدت و بررسی های دقیق و کارشناسی شده 
صورت می گیرد. آیا عمر اســتفاده مجــدد از کارت 
ســوخت، بازهم کوتاه خواهد بود و اصال به سرانجام 

خواهد رسید؟ 
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صنعــت خــودرو در 
ایران حدود هشــتاد 
سال ســابقه دارد، این 
درحالی است که برخی 
از کشــورها با سابقه 
مشابه و حتی کمتر وضعیتی به مراتب بهتر از ایران در 
جایگاه صنعت خودرو جهان دارند. بسیاری معتقدند، 
خودروســازی در ایران به کندی رشــد می کند. این 
درحالی اســت که پتانســیل های فراوانی در صنعت 
قطعه سازی کشور وجود دارد. برخی ایران را از جهت 
سابقه فعالیت در صنعت خودرو قابل قیاس با صنعت 
خودرو کره جنوبی می داننــد، گرچه تفاوت وضعیت 
فعلی آنها در این صنعت از زمین تا آســمان اســت و 
به همین دلیل معتقدند این صنعت باید راه دیگری در 
پیش گیرد تا از رکود بیرون آید و سهم بیشتری در بازار 
جهانی داشته باشد. اینکه چرا صنعت خودروسازی کره 

جنوبی قادر به تسخیر بازارهای جهانی شد حال آنکه 
این صنعت در ایران بــا چالش های جدی در کیفیت، 
تولید و صادرات مواجه است سؤالی است که می توان 
با رجوع به تاریخچه خودروسازی در ایران و اظهارنظر 

کارشناسان این حوزه پاسخ آن را دریافت.

     تاريخچه صنعت خودرو در ايران
صنعت خودرو ایران برخالف آنچه اکثر مردم ایران فکر 
می کنند با تولید پیکان متولد نشد. بلکه فعالیت صنعت 
خودرو ایران در سال 1319 با ســاخت بدنه اتوبوس 
و کامیون آغاز شــد. فیات گرچه نخســتین شرکت 
خودروسازی بود که در سال 1332 در ایران تأسیس 
شد، اما تولید اولین محصولش )فیات 1100( در سال 
1339 آغاز شد. پیش از او شرکت جیپ ایران )پارس 
 خودرو کنونی( توانست تا در سال 1338 اولین خودرو 
تولیدشده در ایران را که جیپ شش سیلندر کالسکه ای 

نام داشت را تولید کند.
در سال 1341 ایران ناسیونال )ایران  خودرو( همزمان 
با شرکت هیوندایی کره جنوبی با سرمایه ای در حدود 
10 میلیون تومان و باهدف مونتاژ و تولید انواع خودرو 
تأسیس شد و در سال 1345 نخستین خودرو همه گیر 
تولید داخل یعنی پیکان تولید شد. پیکان خودرویی 
بود که بســیاری به آن عشــق می ورزیدند و صنعت 
خودرو ایران را از ورشکســتگی نجات داد. در ســال 
1345 قراردادی بین شــرکت ایران خودرو و روتس 
درمورد مونتاژ و ساخت خودرو پیکان که نام انگلیسی 
آن هیلمن بود منعقد شد و به طور رسمی با وارد شدن 
قطعات تولید پیکان در اردیبهشــت ســال 134۶ با 
ظرفیت ۶0 هزار دستگاه آغاز شد، این شمار به تدریج 

به 120 هزار دستگاه رسید.
در آن زمان برادران خیامی )مدیران ایران ناسیونال( 
قصد داشتند تا سال 13۶0 کاماًل پیکان را داخلی کنند 
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و در ادامه یک خودرو کامالً ایرانی طراحی و تولید کنند. 
در این میان اقداماتی برای مونتاژ و تولید خودروهای 
آمریکایی نیز از سوی ســایر شرک های خودروسازی 
آغاز شده بود. گرچه تمام این برنامه های صنعتی پس 
از افزایش قیمت نفت در سال 1353 و تغییر استراتژی 

حکومت شاه دستخوش تحول شد.
با وقوع انقالب و ملی شــدن صنایــع، تأثیر دولت در 
صنعت خودرو افزایش یافت. در آن ســال ها اعتقاد بر 
این بود که بهتر است به جای صنعت خودرو به صنایع 

کشاورزی اهمیت داده شود.
در ســال 1370 درحالی که صنعت خودرو در آستانه 
ورشکستگی کامل بود، بســیاری معتقد بودند دیگر 
نیازی به صنعت خودرو نیست و عده ای نیز خواستار 
ادامه تولیــد کارخانه های خودروســازی و نجات آن 
بودند، اما پیکان در آن ســال ها، صنعت خودرو ایران 
را نجات داد. راحت  تعمیر شــدن، ارزان بودن تعمیر، 
همه جا تعمیری، هزینه کم و انــس مردم ایران با این 
خودرو، همچنان این خودرو را تا سال 1380 به عنوان 

پرمشتری ترین خودرو مطرح می کرد.
اما در سال هایی که این صنعت درحال نابودی درگیر 
تولید پیکان بود، کره جنوبی به سال های اوج خود در 
این صنعت می رسید. از اواسط دهه 70، پس از واردات 
خودرو و ورود اتومبیل های متنوع کره ای، فشار دوباره 
بر صنعت خودرو ایران تشدید شد که چرا ما نمی توانیم 

حتی چراغ های پیکان را تغییر دهیم، همین موضوع 
طرح خودرو ملی را دوباره زنده کرد.

پیکان نیز در اوایل دهه 80 به مشکل بزرگی تبدیل شده 
بود. ازطرفی چهره شهرهای ایران را عقب مانده جلوه 
می داد و از سوی دیگر مشکالت آلودگی هوا و مصرف 
سوخت را تشدید می کرد. شرکت رقیب سایپا نیز تنها 
پراید را با شمار باال تولید می کرد. این خودرو نیز مانند 
پیکان که ایران  خودرو را از نابودی نجات داد، سایپا را 

به اوج رسانده بود.
خط تولید پیکان در ســال 84 متوقف شد و با قرارداد 
با شرکت ال 90 یا تندر 90 در کشور تولید شد و به نظر 
می رسید صنعت خودرو در آستانه یک ارتباط با دنیا 
و البته تحول اســت. بســیاری از قطعه سازان جهانی 
به دنبال همکاری با صنایع ایران بودند؛ اما با تغییر دولت 
در سال 84 به ناگاه همه چیز تغییر کرد. مدیران صنعتی 
تغییر کردند و قرارداد رنو هم استعماری تعبیر شد. رنو 
پس از مدتی کشمکش و تغییراتی در قرارداد تولیدش 
با تأخیر مواجه شد. شرکت بنز و بسیاری از قطعه سازان 
خارجی هم همکاری خود را با ایــران قطع کردند. با 
افزایش درآمد نفت واردات به شدت افزایش یافت. در 
ســال 138۶ دوباره پروژه های ملی گرایی در صنعت 
خودرو نمود یافت و خودرو تیبا در سایپا که تلفیقی از 
پراید و ریو با طراحی بدنه جدید بود به عنوان دومین 
خودرو ایرانی متولد شــد. در ادامه در سال 89 تولید 
خودرو در ایران به بیش از 5.1 میلیون دستگاه رسید و 
ایران جزو 15 کشور تولید کننده خودرو در جهان شد، 
گرچه به اعتقاد بسیاری این تولید فراوان، فاقد کیفیت 
الزم بود و به همین دلیل جایی در بازار جهانی نداشت 
و همچنان استراتژی مشــخصی نداشت و هنوز هم از 
دولتی بودن رنج می برد. با شدت  گرفتن تحریم ها نقاط 
ضعف صنعت خودرو بیشتر نمایان شــد و تولید این 
صنعت به یک سوم کاهش یافت. از طرف دیگر کیفیت 

محصوالت تولیدی به شدت کم شد.

     داليل درجا زدن
کارشناســان صنعت خــودرو، دولتی بــودن، بازار 
انحصاری، سوء مدیریت را از دالیل درجا زدن صنعت 
خودرو در کشور می دانند، حتی برخی از آنها معتقدند 
الگوی توسعه در این بخش از ابتدا اشتباه بوده و به جای 
حرکت در مسیری که کره جنوبی در آن گام نهاد باید 

مسیر کشور ترکیه را پیمود.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می گوید: »برخی از 
علل عقب افتادگی در صنعت خودرو عمومی است و تنها 
گریبان این صنعت را نگرفته است. در هرحال همان طور 
که کشورهای توسعه یافته ای مثل چین و کره و حتی 
ترکیه در جهات مختلف با توسعه مواجه بودند برعکس 

آن نیز می تواند صادق باشد.«
این کارشناس صنعت خودرو می گوید: »بررسی الگوی 
ترکیه و کره جنوبی نشان از نگاه متفاوت این دو کشور 
به صنعت خودرو دارد؛ به طوری که دولت کره از سال 
194۶ با تدوین برنامه ای مدون و مشخص تالش کرد با 
تمرکز بر تولید در زمره مهم ترین کشورهای خودروساز 
جهان قرار بگیرد، حال آنکه ترکیه با جذب سرمایه های 
خارجی و  تأسیس شرکت های سرمایه گذاری مشترک، 
در کنار ســازوکارهای مناســب اقتصادی و پرهیز از 
سیاست های حمایت گرایانه، کلید موفقیت این کشور 

را در صنعت خودرو رقم زد.«
فربد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه 

صنعت خــودرو ایران بــرای هر دو الگــوی ترکیه و 
کره جنوبی مزایا و معایبی دارد، می گوید: »الگوی کره 
برای ایران بسیار بلندپروازانه است؛ چراکه توسعه برند 
داخلی نیازمند فراهم کردن زیرساخت های سیاسی و 
اقتصادی و صنعتی است که نیاز به برنامه ریزی منسجم 
و منظم دارد. هرچند صنعت خودروی ایران می تواند 
براســاس الگوی ترکیه عمل کند، اما امکان رسیدن 
به این الگو نیز وجود ندارد؛ چراکه صنعت خودرو این 
کشور توســعه خود را مرهون حضور برندهای بزرگ 
خودروســازی جهان می داند. افزایش مشارکت ها و 
سرمایه گذاری های خارجی در صنعت خودروی ترکیه 
به روابط سیاسی و اقتصادی این کشور در عرصه جهانی 
بازمی گردد. این درحالی است که به دلیل فضای سیاسی 
و اقتصادی کشور کمتر سرمایه گذاری حاضر است در 

بازار ایران فعالیت کند.«
در سند چشم انداز آمده است تا افق 1404 ایران باید 
به عنوان یکی از بزرگ ترین قدرت های خودروسازی 
منطقه باشد که ساالنه سه میلیون دستگاه خودرو تولید 
می کند که دو میلیــون آن در بازارهای داخلی و یک 
 میلیون در بازار های صادراتی توزیع می شود، اما واقعیت 

آن است که صنایع خودروسازی ما راه زیادی دارند.
 نظام تعرفه گذاری خــودرو در ایران تابع سیاســت 
بخصوصــی نیســت و همیــن مطلب باعث شــده 
رقابت پذیری خودروسازان داخلی همواره در پوشش 
حمایتی قدرتمندی قرار داشــته باشد که نتیجه آن 
کندی اعتــالی صنعت خودروســت؛ بنابراین به نظر 
می رســد در برنامه ششم توســعه باید احکام مدونی 
برای تعرفه و تولید خودرو لحاظ شود که باوجود عمر 
کوتاه دولت ها و تغییر مجلس در دســتور کار مدیران 

قرار گیرد.
محمد ســیماچی، کارشــناس خودرو معتقد است: 
»صنعت خودروســازی با عقب ماندگــی در طراحی، 
پاسخگویی به نیاز مشتری و انعطاف ناپذیری در تولید 
مواجه است و این مشکالت تنها به این صنعت مربوط 
نمی شود؛ به طوری که بسیاری از صنایع ما در این زمینه 

دچار مشکالت بسیاری هستند.«
او تشــکیل شــورای رقابت برای کنترل بازار را نمونه 
روشــنی برای افزایش دخالت هــای دولت در تعیین 
قیمت خودرو می داند و می گویــد: »اجرای اصل 44 
قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی، تنها راهکاری 
است که در بلندمدت به پیشــرفت صنعت خودرو و 

محبوبیت آن در نزد مردم منجر می شود.«
سیماچی ادامه می دهد: »در سال های گذشته تالش 
کردیم تا با ابزار تعرفه و جلوگیــری از واردات خودرو 
به اتکای تعابیــری نظیر خودکفایی الیه پوششــی 
قدرتمندی بــرای صنعت خودرو به وجــود آوریم که 
جامعه هدف صرفاً داخل کشــور شــد؛ بــدون آنکه 
خودروهای ایرانی بتوانند با برندهای معتبر دنیا رقابت 
کنند و کار به جایی رسید که نه خودروسازان از درآمد 
خود راضی هســتند و نه مصرف کنندگان رضایتی از 

خودروهایی که به ناچار باید انتخابشان کنند، دارند.«
او با بیان اینکه ما قابلیت رشــد بســیار زیادی داریم، 
می گوید: »شــاید اصاًل لزومی نباشــد ما در کشــور 
خودرو تولید کنیم. ما می توانیم در بخش قطعه سازی 
موفق باشــیم. ما باید راجع به مزیت ها فکر کنیم. در 
قطعه سازی می توانیم مزیت هایی داشته باشیم. ما در 
خودروسازی کجا هســتیم؟ می توانیم پژو را برداریم 

برویم در نمایشگاهی شرکت کنیم.«
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اخبار داخلی

 اعالم جديدترين رتبه بندی کیفی خودروهای داخلی 
 سازمان بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران جدیدترین رده بندی کیفی خودروهای 
داخلی را اعالم  کرد. طبق گزارش این سازمان در گروه خودروهای با سطح قیمتی 
کمتر از 25 میلیون تومان، سایپا 131 و ســایپا 132 یک پله صعود کیفی داشته 
و دو ستاره کیفی را کسب کرده اند. ســایپا 111 اما همچنان در پایین ترین سطح 
کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است. در گروه 
خودروهای با سطح قیمتی 25 تا 50 میلیون تومان، ساندرو، پژو 207 اتوماتیک، 
تندر 90 پالس و پارس تندر چهار ستاره کیفی را کسب کرده اند. خودروهای تندر 
90 پالس اتوماتیک، تندر 90، رانا، پژو 20۶، پژو 20۶ صندوق دار و دناپالس سه 
ستاره کیفی را کســب کرده اند. باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه قیمتی 
شامل نیو ام وی ام 315، دنا، دانگ فنگ H30، سورن، پژو 405، سمند، پژو پارس، 
تیبا، ساینا و تیبا هاچ بک دو ستاره کیفی را کسب کرده اند. در گروه خودروهای با 
سطح قیمتی 50 تا 75 میلیون تومان، B30 دارای چهار ستاره کیفی است. چانگان 
CS۳۵، آریزو 5 و برلیانس H330 سه ستاره کیفی کسب کرده اند. خودروی لیفان 
X60 اتوماتیک نیز دارای دو ستاره کیفی اســت، اما در گروه خودروهای با سطح 
قیمتی 75 تا 100 میلیون تومان، سراتو و هیوندای آی 20 دارای چهار ستاره کیفی 
هستند. تیگو 5، هایما S7 اتوماتیک و جک S5 سه ستاره کیفی را کسب کرده اند. 
در گروه خودروهای با سطح قیمتی باالتر از 100 میلیون تومان نیز، سه خودروی 
قرار گرفته در این گروه شامل پژو 2008، نیومزدا 3 و سوزوکی گراند ویتارا دارای 
چهار ستاره کیفی هستند. اما در بخش وانت ها در سطح قیمتی 2، خودروی وانت 
تندر با اخذ 3 ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در 

این ماه به خود اختصاص داده است. درگروه خودروهای سنگین و در بخش باری 
خودروهای کامیونت ایســوزو NPR75K، کامیون ولوو باری FM460، کامیون 
ایسوز NPR75M و کشنده ولووFH500، کشنده اسکانیا G410 و کشنده ولوو 
FH460 با اخذ 4 ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل 
را در این ماه به خود اختصــاص دادند. در بخش بخش مســافری تنها خودروی 

تولیدی، اتوبوس بین شهری اسکانیا 4212 مارال است.

مسکوت ماندن 6 ماهه طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس 
در آشــفته بازار وضعیت خودرو درکشــورمان برخی از نمایندگان مجلس با ارائه 

طرحی خواهان ســاماندهی به بازار خودرو بودند اما انگار این طرح فعال مسکوت 
مانده است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در حاشیه نشست روز سه شنبه 
22 خردادماه کمیســیون صنایع و معادن، گفت: با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و موافقان 
و مخالفان ثبت نام کــرده نظرات خود را مطرح کردنــد. درنهایت 12 نفر از اعضاء 
کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه را ارائه کردند که بعد از اظهار 
نظر مخالفان و موافقان با اکثریت آراء تصویب شد. به گفته ولی ملکی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه این نشست مسائل و مشکالت تامین ارز و تولید را تشریح 
کردند. این نماینده مردم در مجلس شورای اســالمی با اشاره بر اینکه یک هزار و 
500 هزار میلیارد تومان نقدینگی دراختیار مردم است که این میزان به هر بخش 
اقتصادی وارد شود باعث نابهسامانی در آن بخش می شود، گفت: »در یک روز طی 
2 ساعت 4 هزار نفر برای خرید خودرو پراید ثبت نام کرده اند، بخشی از نقدینگی 
موجود در دست مردم به ســمت بازار خودرو حرکت کرده و این بازار را متشنج و 
حاشیه بازار ایجاد کرده است.« نکته مهم این است که بخشی از طرح ساماندهی 
خودرو به خودروهای زیر 45 میلیون تومان اشاره دارد، در این خصوص آمده است 
که نرخ این خودروها باید به سال 9۶ بازگردد؛ در این صورت رقابت هم دوباره ایجاد 

خواهد شد.

 ادامه همکاری فرانسوی ها با قطعه سازان ايرانی 
 درحالی که بعد از خــروج آمریکا از برجــام خبرهای ناامید  کننده ای ازســوی 
اروپایی ها به بازار خودروی ایران به گوش می رســید و در تازه ترین شــایعات از 
این دست خبر لغو سفر یک هیئت از قطعه ســازان فرانسوی به ایران منتشر شده 
بود، اما رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با تکذیب این اتفاق اعالم کرد که 
انجمن قطعه سازان فرانسه در نامه ای رســمی به ما اعالم کردند که به همکاری با 
ایران ادامه خواهند داد. به گفته  محمدرضا نجفی منش  این انجمن اعالم کرد که 
این سفر به تعویق افتاده است اما در ترجمه خبر، موضوع به درستی منتقل نشد و 
اشتباها اعالم شد که این سفر لغو شده است. در همین رابطه این انجمن در نامه ای 
رسمی به ما اعالم کرد که سفر نمایندگان انجمن قطعه سازان فرانسه به ایران لغو 
نشده بلکه به تعویق افتاده است. به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، 
انجمن قطعه سازان فرانسه در نامه خود به ما بااشاره به سابقه همکاری حدودا دو 
دهه ای قطعه سازان فرانسوی و ایرانی تاکید کرده که این انجمن به همکاری خود 

با ایران ادامه خواهد داد.
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صدور مجوز گرانی 5.6 تا 7.1 درصدی خودروهای داخلی ازســوی شورای 
رقابت

شــورای رقابت مجوز افزایش 5.۶ تــا 7.1 درصدی قیمت محصوالت 3 شــرکت 
خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر کرد. رئیس این 
شورا در گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم 
قیمت را برای سال 97 تایید کرده است، گفت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت 
میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری هستند اعالم 
شد. رضا شیوا  با بیان اینکه به طور متوســط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران 
خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش 7.18 درصد را دریافت کرده اند، 
صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش 
7.01 درصدی تعیین شده اســت و در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور 
متوســط افزایش 5.۶2 مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است. به گفته رئیس 
شورای رقابت از اول تیرماه امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای 

اعالمی قیمت محصوالت خود را افزایش دهند. 

همکاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد با مرکز تست خودرو اسپانیا 
در روزهایی که خبرهایی مبنی بر خروج برخی شــرکت های اروپایــی از ایران به گوش 
می رسد، مذاکره های صورت گرفته با بزرگ ترین و معتبرترین مرکز تست خودرو اسپانیا 
)IDIADA( منجر به امضاء قرارداد همکاری آن با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
شد. اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران)ISQI( با اعالم 
امضاء این قرارداد در تهران گفت: مذاکره ها با پشتیبانی و حمایت سازمان ملی استاندارد 
ایران و به منظور توسعه دانش براساس استانداردهای روز اتحادیه اروپا برای تایید نوع خودرو 
صورت گرفت. به گفته گلپایگانی بر پایه این قرارداد، دو طرف با نظارت و حمایت سازمان 
ملی استاندارد ایران در مرحله نخست، دوره های آموزشی مرتبط با آخرین استانداردها و 
مقررات خودرویی اروپا را برای شرکت های عرضه کننده خودرو و سایر نهادهای مرتبط 
برگزار خواهند کرد؛ همچنین مطابق این قرارداد دو شــرکت توافق کردند درخصوص 
انجام تست های ایمنی و عملکردی، انجام فعالیت های بازرسی بر کیفیت کاالها در داخل 
و خارج کشور، تایید نوع و تطابق تولید خودروها همکاری کنند و امکان صدور گواهینامه 
E�MARK برای خودروهایی که در مرکز تســت ISQI آزمون می شوند وجود خواهد 
داشت. مرکز تست خودروی اسپانیا یک شرکت چندملیتی است که خدمات طراحی، 
مهندسی تست و تایید نوع خودرو ارائه می کند و اکنون در 25 کشور جهان فعالیت و مرکز 
تست داشته و یکی از هفت مرکز تست اتحادیه اروپا برای انجام تست های عملکرد ایمنی 
خودرو )EURO NCAP( است.20 درصد سهام این شرکت متعلق به دولت اسپانیا و 80 
درصد دیگر آن متعلق به یکی از بزرگ ترین شرکت های بازرسی جهان )APPLUS( است.

 کاهش 73 درصدی واردات خودرو در 2 ماهه اول سال 
 گمرک جمهوری اسالمی واردات خودرو در 2 ماهه نخســت امسال را سه هزار و 11 
دستگاه اعالم کرد که این آمار کاهش 73 درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته را نشان می دهد. براساس آمار مذکور در اردیبهشت نیز یک هزار و 9۶۶ 
دستگاه خودرو وارد گمرک کشور شده است که مجموع این دو ماه نشان از کاهش 70 
درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. براساس آمار گمرک ارزش 

خودروهای وارداتی در نخستین ماه سال 97 به 23 میلیون و ۶51 هزار دالر رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 77 درصد کاهش داشته است. براساس این 
گزارش در 12 ماه سال 9۶ نیز تعداد 70 هزار و 75 دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد 
و 838 میلیون و 851 هزار دالر به کشور وارد شــد. بازار خودروهای وارداتی در سال 
9۶ شاهد افت وخیزهای فراوانی بود، به طوری که ابتدای سال واردات خودرو افزایش 
یافت و این امر سبب شد تا وزارت صنعت تیرماه با هدف »مدیریت منابع ارزی« سایت 
ثبت سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصالح آیین نامه واردات خودرو را به دولت 
ارسال کند؛ سرانجام این آیین نامه تصویب شد و از دی ماه سامانه ثبت سفارش بار دیگر 
به روی واردکنندگان خودرو باز شد. باتوجه به بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش 
و افزایش تعرفه های گمرکی درمجموع پارسال 70 هزار و 75 دستگاه خودرو سواری 
به ارزش یک میلیارد و 838 میلیون و 851 هزار دالر وارد کشور شد؛ یعنی از نظر تعداد 
8.۶۶ درصد و از نظر ارزش 8.44 درصد کاهش داشــت. سال جدید نیز شروع خوبی 
برای خودروهای وارداتی نبود و شاهد نوســانات نرخ ارز و اعالم یکسان سازی نرخ ارز 
ازسوی بانک مرکزی در بیستم فروردین ماه، دست اندرکاران حوزه خودروهای وارداتی، 
آشفته شدن بازار را به دالیلی همچون »مشخص نبودن نرخ ارز« و »باال بودن تعرفه های 
گمرکی« نسبت دادند. براساس گزارش گمرک درباره ثبت سفارش غیرقانونی و شائبه دار 
خودرو در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش در سال گذشته، موضوع جدیدی به طور 
رسمی به این سازمان اعالم نشده و طبق اطالع رسانی ها تنها ثبت سفارش ۶ هزار و 481 

دستگاه خودرو ازسوی سازمان توسعه تجارت غیرقانونی اعالم شده است. 
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جدول فروش

جدول فروش محصوالت بهمن موتور
بهمن موتور که از اوایل خــرداد فروش محصوالتی 
همچون هاوالH2 و مزدا3 جدیــد را آغاز کرده بود 
با استقبال قابل توجه مشــتریان از این دو محصول 
مواجه شد و با تکمیل ظرفیت، فروش این دو خودرو 

باکیفیت را به طور موقت متوقف کرد، اما فروش دیگر 
محصول محبوب بهمن موتور یعنی B30 همچنان 
ادامه دارد. این خودرو با موعدهــای تحویل مرداد، 
شــهریور و مهر به صورت اینترنتی در سایت بهمن 

موتور به فروش می رســید. دیگر محصوالت بهمن 
موتور یعنی وانت هــای کاپرا و کارا هــم در همین 
سایت به صورت نقدی و ودیعه ای به فروش اینترنتی 

می رسد.

پیش فروش دو ودیعه ای B30 ) قیمت ها به ریال است(

مبلغ موعد تحویلنام خودرو
پیش پرداخت

رنگ های قابل مابه التفاوتسود انصرافسود مشارکتقیمتموعد ودیعه دومودیعه دوم
عرضه

B30

مرداد97
350.000.000--

قیمت روز 
کارخانه

پس از صدور 12درصد1۶درصد
دعوتنامه

سفید، مشکی، 
سربی، سرمه ای 

و قهوه ای 

نیمه دوم تیر 250.000.000100.000.00097

شهریور 97
350.000.000--
نیمه دوم مرداد 250.000.000100.000.000

97

مهر 97
350.000.000--
نیمه دوم 250.000.000100.000.000

شهریور 97

پیش فروش دوودیعه ای کاپرا دوکابین ) قیمت ها به ریال است(

مبلغ موعد تحویلنام خودرو
پیش پرداخت

رنگ های قابل مابه التفاوتسود انصرافسود مشارکتقیمتموعد ودیعه دومودیعه دوم
عرضه

کاپرا دوکابین

مرداد 97
500.000.000--

قیمت روز 
کارخانه

پس از صدور 14درصد17درصد
دعوتنامه

سفید، مشکی، 
سربی

نیمه دوم تیر 350.000.000150.000.00097

شهریور 97
500.000.000--

نیمه دوم مرداد 350.000.000150.000.000
97

فروش نقدی وانت مزدا کارا تک کابین و دوکابین) قیمت ها به ریال است(

موعد تحویلزمان تحویلقیمت فاکتور خودرونوع خودرو
389.900.000سفید، نقره ای متالیک، نقرآبی متالیکوانت کارا تک کابین 2000

10 روز کاری بعد از تکمیل مدارک
423.400.000سفید، نقره ای متالیک، نقرآبی متالیکوانت کارا دوکابین 2000



21شماره 10      تیر 1397

روش فروش: نقدی و نقدیـ   اعتباری  وانت مزدا کارا تک کابین و دوکابین) قیمت ها به ریال است(

تاریخ چک هامبلغ چک هامبلغ پیش پرداختشرایط پرداختنرخ سودرنگ قابل عرضهنام محصول

سفید، نقرآبی متالیک، نقره ای متالیککارا تک کابین 2000

۶195.150.000100.950.00097/۶/20 ماهه9درصد
97/9/20

12195.150.00055.270.000 ماهه1۶درصد
97/0۶/20
97/09/20
97/11/20
98/03/20

18195.150.00039.940.000 ماهه18درصد

97/۶/20
97/9/20
97/12/20
98/03/20
98/۶/20
98/9/20

24195.150.00043.000.000 ماهه21درصد

97/7/20
97/11/20
98/3/20
98/7/20
98/11/20
99/3/02

30195.150.00047.300.000 ماهه23درصد

97/8/20
98/1/20
98/۶/20
98/11/20
99/4/20
99/9/20

سفید، نقرآبی متالیک، نقره ای متالیککارا دوکابین 2000

۶211.900.000109.۶50.00097/۶/20 ماهه9درصد
97/9/20

12211.900.000۶0.000.000 ماهه1۶درصد
97/0۶/20
97/09/20
97/11/20
98/03/20

18211.900.00043.735.000 ماهه18درصد

97/۶/20
 97/9/20
97/12/20
98/03/20
98/۶/20
98/9/20

24211.900.0004۶.737.000 ماهه21درصد

97/7/20
97/11/20
98/3/20
98/7/20
98/11/20
99/3/20

30211.900.00051.3۶0.000 ماهه23درصد

97/8/20
98/1/20
98/۶/20
98/11/20
99/4/20



22

گفت وگو

آینده بازار خودرو در ایران بعد از خروج آمریکا 
از برجام را چگونه ارزیابی می کنید. آیا شــرایط 
تحریم های فعلی قابل مقایسه با تحریم های قبل 

از برجام است؟
خیر قابل مقایســه نیســت. تخلف از تحریم های 
سال نود برای همه  کشــورهای جهان جرم بود اما 
تحریم های فعلی تحریم آمریکایی است و خطر فقط 
خزانه داری آمریکا است و معطوف به جریانات مالی 
است و می توان در کشورهای مختلف راه حل هایی 
را گنجاند تا کمی از تأثیرگذاری آن کاســته شود. 
شرایط از لحاظ تحریمی بهتر از اوایل دهه 90 است، 
اما مشکل این جاست که شرکت ها از تنش و فشارها 
به ستوه آمده اند و درحقیقت عالقهمند به تحمل تنش 
نیستند وگرنه به لحاظ شرایط قانونی وضعیت بدتر از 

سال نود نیست.
می گویند دلیل خروج  شرکت پژو سیتروئن از ایران 
به دست آوردن بازار آمریکا است. نظر شما در این 

مورد چیست؟
خیر به این شکل نیست. سیتروئن چهل سال در ایران 
بوده است و طی این مدت بازاری در آمریکا نداشته. 
این شرکت دو مشکل دارد. موضوع اول اُپل است که 
حدود یک سال است خریداری شده و میلیاردها دالر 
بابتش هزینه شده و این شرکت به ژنرال موتور متصل 
است و اگر به خاطر دستور آمریکا قادر به فروش جنس 
نباشد، اُپل نابود خواهد شد و اما مشکل اساسی همه  
شرکت ها این است که قادر به حذف مبادالت دالری 
از گردش مالی نیستند و این اتفاق سبب ویرانی بازار 
می شــود. بحث فروش جنس داخل آمریکا درواقع 

بحثی جانبی است.
درحال حاضر تنها پژو سیتروئن بیانیه  رسمی داده 

است. 
سیتروئن بیشتر از اینکه نگران تحریم باشد درحقیقت 
دنبال باال بردن قیمت در ایران است. شرایط بازار به 
آنها اجازه نمی دهد بر فرض پنج هزار دالر را هفت هزار 
دالر بفروشند به این خاطر دنبال بهانه هستند. بعید 
است  که قطعه ندهند و البته ما نیز وابستگی چندانی 
به این شرکت نداریم. اما درمورد قطعات احتماال از 
واسطه استفاده کند. درمورد اقالم قدیمی شرکت 
قطعه ساز طرف قرارداد احتماال بهانه آورده و منجر 
به شارژ هزینه  اضافه ای خواهد شد و قطعه از طریق 
واسطه  چینی یا دســت دوم، سوم اروپایی جنس را 

تحویل ایران خواهد داد. 
پیش بینی شما نسبت به سایر کمپانی ها به چه 

شکل است؟
باقی نیز احتماال همین روند را پی می گیرند. درواقع 
سعی می کنند کم ترین امتیاز ممکن را به ایران بدهند 
و در حقیقت هر سرمایه گذاری ای باید از سوی خود 

ایرانی ها صورت گیرد. 
آیا تبادالت ایران با چین بیشتر از قبل خواهد شد؟

خیر. چینی ها نیز همین اندازه سختگیرانه برخورد 
خواهند کرد. اتفاقا اتصال چین به دالر به مراتب بیشتر 
از اتصال فرانسه به دالر است. چین به لحاظ صنعت 
خودرو آسیب بیشتری به ما می زند. چینی هایی که 
در این حوزه هستند یا از طریق شرکا به آمریکا وصل 
هستند یا به شدت در بازارهای آفریقا فعال هستند و 
روابط دالری دارند. خود چین درحقیقت بازار دالری 

محسوب می شود. کما اینکه در تحریم های سابق نیز 
چینی ها کنار ما نماندند و جنس های چینی برای 

بازرگانان ایرانی بسیار گران تمام می شد. 
چاره  چیست، بومی سازی و تولید داخلی؟

اینکه ما قادر باشیم همه چیز را صددرصد خودمان 
تولید کنیم امری غیر ممکن است. قطعاتی که در 
خودروسازی به آن وابسته ایم به واقع قطعات اصلی 
هستند که عدم وجود آنها مساویست با عدم کار کردن 
خودرو. اگر به دوران پراید کاربراتوری نیز برگردیم 
بازهم این مشکالت وجود دارد. درحال حاضر ما حتی 
ضبط صوتمان نیز وارداتی است چه برسد به قطعات 
اساسی خودرو. قطعا تصور ساخت صددرصدی داخلی 
از لحاظ تکنولوژی امری دست نیافتنی است. قاعدتا 
راه این بود که هنگام امضــاء برجام وقتی وزارتخانه 
تالش داشت که همه قیمت ها را کنترل کند در عوض 
دخالت های بی مورد، باید مــا را وارد زنجیره  تأمین 
جهانی می کرد. اگر فکر کنید به طور مثال رادیاتورهای 
محصوالت این شرکت از ایران صادر می شد به این 
راحتی نمی توانست بیانیه  خروج از ایران دهد. اگر 
خودرو2008 صرفا در ایران تولید شــده و سپس 
صادر می شد پژو قادر به خروج از ایران نبود. تنها راه 
افزایش امنیت اقتصادی و افزایش قدرت دیپلماسی 
این است که به چرخه  جهانی متصل باشیم. هرچه از 
این زنجیره دور باشیم آسیب پذیری بیشتری ما را 
تهدید خواهد کرد. اگر در قالب فروشنده به چرخه  
جهانی نزدیک باشیم درحقیقت روند خوبی برای این 
صنعت محسوب می شود. در چند سال اخیر بحث بر 
سر بزرگی بازار ایران بود و این میان هیچکس ادعا 
نمی کرد ما تولیدکننده  بزرگی هستیم، اگر تبدیل 
به تولیدکننده بزرگ می شدیم و اقالم را با تعداد باال 

تأمین می کردیم حال امنیت بیشتری داشتیم.
آیا بازار ایران برای شرکت ها بازار خوبی محسوب 

می شود؟ 
سال گذشته صدوســی میلیون خودرو تولید شده 
است. که متوسط قیمت نیز حدود هجده تا بیست 
هزاردالر بوده اســت. ما یک و نیم میلیون خودرو در 
ایران تولید می کنیم، یعنی یک درصد بازار جهانی 
هستیم و مشکل اینجاســت که کمتر از نیم درصد 
ارزش بازار جهانی را داریم. به واقع بازار بزرگی محسوب 

می شویم اما بازار حیاتی نیستیم. 
آیا پیش بینی شما مدیریت این جریان است؟

بله. اگر مدیریت داشته باشیم قادر به مقابله با شرایط 
کنونی خواهیم بود. مجموعه  عوامل همچون پرداخت 
سودهای بانکی، تولید نقدینگی است  که درحقیقت 
سود به مردم می دهیم. این روند باعث بروز آسیب های 
جدی خواهد بود. اصوال معتقدم بالیی که قرار است 
آمریکا بر سر ما بیاورد کمتر از ده درصد بالیی است که 
خودمان تحمیل کرده ایم. دلیل اتفاقاتی که افتاده 
است تحریم های آمریکا نیست بلکه سوء مدیریت ما 

نقش عمده در این اتفاق دارد.

فربد زاوه،کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با رازصنعت

پژو سیتروئن دنبال باالبردن قیمت
یکی دیگر از کارشناسانی که پای صحبت با او نشســتیم فربد زاوه است. تحلیل این کارشناس 
حوزه خودرو از وضعیت آینده بازار ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و شایعه خروج کمپانی های 
اروپایی خودروساز این اســت که آنها به دنبال گرفتن امتیاز از ایران و باالبردن قمیت محصوالت 

خود درکشورمان هستند.
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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.

پرونده
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سلبریتی

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده که یک تاجر و 
یک میلیاردر است، مانند هر میلیاردر دیگری خودروهای 
بسیار خاصی را در کلکسیون خودروهایش دارد که تنها 
تعداد کمی از این خودروها مورد استفاده قرار می گیرند. 
همانطور که قبال دیده ایم ترامپ هرازگاهی حتی هدایت 
جت شخصی خود را نیز برعهده می گیرد و زمان چندانی 
برای رانندگی با خودروهایش نــدارد؛ بنابراین تصمیم 
گرفت تا خودروهای خاصــی را جمع آوری کند. در ادامه  
خودروهای کلکسیون شخصی رئیس جمهور آمریکا را 

معرفی خواهیم کرد.

     رولزرويس فانتوم 
شاید باور نکنید که شخص عالقه مند به خودرو همانند 
دونالد ترامپ با یک رولزرویس راضی شــود. این خودرو 
دست ساز بریتانیایی که در استایل ها و نسخه های گوناگونی 
در دسترس است گل سرسبد گاراژ دونالد ترامپ است. 
رولزرویس فانتوم یک خودرو ســطح باال است و باوجود 
امکان انتخاب رنــگ از بین 44 هزار رنــگ برای خودرو 
حتما می تواند دونالد ترامپ سخت پســند را نیز راضی 
کند. این خودرو مجهز به سیســتم رهیــاب صوتی نیز 
هست که با صدای دونالد ترامپ کار می کند. در این مدل 
فانتوم، جلوپنجره  بزرگ رولزرویس به صورت یکپارچه با 
کیت بدنه ساخته شده، طرح چراغ های اصلی نیز جدید 
است و از فناوری لیزری در آنها استفاده شده که توانایی 
نوردهی تا فاصله  ۶00 متر دارند؛ ضمن اینکه رولزرویس 
طرح چراغ های دوگانه  نسل قبلی را کنار گذاشته است 
و در جلو خودرو تنهــا دو عدد چراغ اصلــی وجود دارد. 
حالت کلی بدنه کمی آیرودینامیک تر از قبل شده است 
که به مدل گوست شباهت دارد. این موضوع سبب شده 
است نسل جدید از ظاهری اسپرت تر در مقایسه با نسل 
قدیمی فانتوم برخوردار باشد. دیگر مشخصه های ظاهری 
این خودرو، جلوپنجره و زه حاشیه  شیشه های کرومی و 
رینگ های بزرگ 22 اینچی و پولیش خورده  آلومینیومی 
هســتند. در داخل کابین فانتوم نیز شاهد ادامه  طراحی 
انقالبی سابق هستیم؛ به طوری که تفاوت محسوسی با قبل 
ندارد، اما رولزرویس اقدام به اضافه کردن امکانات جدیدی 
به این خودرو کرده اســت. بارزترین این تغییرات شامل 
یک صفحه نمایش 12.3 اینچی، نورپردازی LED  برای 
نشــان دهنده های مقابل راننده و حاشیه  کرومی صفحه 
کیلومترشمار اســت که تاحدودی این بخش را شبیه به 
کابین مجازی محصوالت بی ام و نشــان می دهد. راننده 
از طریق این صفحه به اطالعاتی چون ســرعت، قدرت 
تولیدی پیشرانه، میزان سوخت و دما و اطالعات مربوط به 

کروزکنترل و ناوبری دسترسی دارد.

     شورولت کاماروی مارشال ايندياناپلیس
این شــورولت کامارو در مســابقات ایندیاناپلیس 500 
به عنوان خودروی مارشال انتخاب شد و رنگ آمیزی آن 
همانند نمونه ای است که در سال 19۶9 مورد استفاده قرار 
گرفته بود و یک نوار نارنجی رنگ از جلو تا عقب آن کشیده 
شده است. این خودرو مجهز به موتور وی 8 است که ۶.8 
لیتر حجم دارد و می تواند 42۶ اســب بخار قدرت تولید 
کند. رینگ های آلومینیومــی 20 اینچی این خودرو نیز 
مجهز به تایرهای مسابقه ای هستند. در سقف این کامارو 
برای کاهش صدا در ســرعت های بــاال از یک فوم عایق 
صوتی استفاده شده است. شورولت نسخه ایمنی کامارو 
Z/28 را به مسابقات Indianapolis 500 سال 2014 
فرستاد؛ خودرویی که قهرمانان سابق مسابقات ایندی آن را 
می رانند. شورولت برای ایندی 2014 کوپه عضالنی خود را 
کامال سیاه پوش کرده و در طرفین و روی کاپوت نیز لوگوی 
گرافیکی ایندی 500 را حک کرده؛ مشخص است که کیت 
بدنه خودرو نسبت به نسخه های استانداردZ/28  تغییر 
کرده، همچنین مجهز به اگزوزهای دوبل در طرفین سپر 
بوده و نهایتا دارای رینگ های 19 اینچی فورج آلومینیومی 

با تایرهای PZero Trofeo R ساخت پیرلی است.

     المبورگینی ديابلو 
المبورگینی، نامی آشنا برای عاشقان سرعت است. حال 
فرض کنید که یکی از مدل های شاهکار و تاریخی آن را 
داشته باشید. المبورگینی دیابلو 1997 از یک پیشرانه  ۶ 
لیتری 12 سیلندر خورجینی سود می جوید که به لطف 
همین قلب تپنده، توانایی تولید 530 اسب بخار قدرت و 
۶05 نیوتون متر گشتاور دارد و می تواند به حداکثر سرعت 
320 کیلومتر بر ساعت نیز دست پیدا کند. این خودروی 
اسپرت از ویژگی هایی نظیر سیســتم صوتی پیشرفته 
و تنظیمات صندلی و فرمان بــرای یک تجربه  رانندگی 
ایده آل، برخوردار است. این اتومبیل بین سال های 1993 
تا 1998 تولید و تنها حدود 400 دســتگاه از آن ساخته 
شد. این المبورگینی دیفرانسیل عقب و موتور آن نیز برای 
دستیابی به پایداری بیشتر در وسط بدنه قرار دارد. امکانات 
استاندارد این خودرو شامل فرمان قابل تنظیم، صندلی های 
تنظیم شونده، سیستم صوتی پیشرفته، شیشه های برقی 
و درهای کالسیک المبورگینی هستند. ترامپ حتی برای 

این خودرو صندلی های ویژه  راحتی نیز سفارش داده بود.

SLR مرسدس بنز مک الرن     
ترامپ این مرسدس اس ال آر را در سال 2005 به قیمت 
544 هزار دالر خریداری کرد. این مرسدس خودرویی است 
به یادماندنی با طراحی چشم نواز و قدرتی باورنکردنی. در 
دل این اتومبیل، یک موتور 8 سیلندر 5,4 لیتری مخفی 

شده که با یک استارت، غرش ۶17 اسب بخار قدرت و 780 
نیوتون متر گشتاوری آن، کف خیابان ها را به لرزه درمی آورد. 
احتماال کسی نمی تواند در نگاه اول عاشق این اتومبیل 
نشود! اگر روزی مالقات مهمی داشته باشید و دیرتان شده 
باشد، نیاز نیست نگران باشید، چراکه در داخل این اتومبیل 
تنها به 3,3 ثانیه زمان احتیاج دارید که از حال سکون به 
سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسید؛ همچنین درصورت 
نیاز می توانید به حداکثر سرعت 337 کیلومتر برساعت نیز، 
در طول مسیر نزدیک شوید. همچنین به جای آنکه ترامپ 
برای تحویل خودرو به اروپا سفر کند این کمپانی سازنده 
بود که خودرو را برای تحویل به وی در برج ترامپ ارسال 
کرد. این خودرو مجهز به درهای قیچی مانند است و ترامپ 
نسخه  دنده دستی آن را سفارش داده است. شاید وی با این 
خودرو خیلی رانندگی نکند ولی درهرصورت می خواهد 
که درصورت رانندگی با آن یک تجربه  مسابقه ای را داشته 
باشد. این خودرو مجهز به سیستم ترمز پیشرفته ای است 
که درصورت رانندگی در هوای بارانی دیسک ها را خشک 
می کند و همانند آن است که روی دیسک های ترمز یک 

برف پاک کن داشته باشید.

      کاديالک اسکالید
اینکه کسی که عاشق سرعت اســت اقدام به خریداری 
کادیالک اســکالید کند کمی عجیب است. خودرو وی 
مجهز به صندلی های چرمی و غربیلک فرمان چوبی است و 
سیستم تهویه  مطبوع آن نیز از نوع سه نقطه ای است. دیگر 
امکانات این خودرو نیز شامل صندلی های جلو گرم شونده 
و سردشونده و جالیوانی های گرم شونده هستند. بد نیست 
به این نکته نیز اشــاره کنیم که دونالد ترامپ هیچگونه 
مشــروبات الکلی مصرف نمی کند. کادیالک اســکالید 
لوکس ترین SUV ساخت آمریکا است. خودرویی بسیار 
بزرگ که دارای بهترین ویژگی های لوکســی است که 

گشت و گذار در 
کلكسیون خودروهای 
لوکس دونالد ترامپ
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می توان خریداری کرد. اسکالید کت وشلوار بسیار شیکی 
بر تن دارد که زیر آن شاسی یک پیک آپ فول سایز پنهان 
شده اســت. این خودرو می تواند تا هفت نفر )در نسخه 
ESV هشــت نفر( را درنهایت راحتــی و تجمل حمل 
کند؛ بنابراین واضح است که چرا بسیاری از ورزشکاران 
و ستارگان تلویزیون اسکالید را دوست دارند، چون آنها 
را مهم جلوه می دهــد. موتور ۶.2 لیتری V8 اســکالید 
انسان را ازلحاظ قدرت، وقار و بهره وری نسبی به تعجب 
وا می دارد. 420 اسب بخار قدرت و ۶25 نیوتن متر گشتاور 
این نیروگاه موجب می شود که این هیوال بسیار بانشاط و 
چابک احساس شده و همچنین توانایی کشش 3.7 تن 
بار را هم داشته باشــد. نمونه مورد آزمایش ما که از نوع 
چهارچرخ محرک اســت در بزرگــراه 11.7 لیتر بنزین 
در هر صد کیلومتر مصرف کرد اما حتی توانســتیم در 
ســفرهای بین ایاالتی مصرفی کمتر از ایــن را هم ثبت 
کنیم. پیشرانه V8 بزرگ اسکالید با تجهیز به فناوری هایی 
مانند تزریق مستقیم سوخت، غیر فعال سازی سیلندرها 
و زمان بندی متغیر سوپاپ ها، باتوجه به نیروی تولیدی 
مصرف معقولی دارد. اسکالید از تعلیق و کنترل سواری 
مغناطیسی شرکت مادر، جنرال موتورز استفاده می کند 
که با تنظیم کمک فنرها و نوساناتی تا  هزار بار در دقیقه، 
در تمامی مواقع سواری بسیار راحت و بدون تکانی را ارائه 
می کند. این تعلیق به خوبی وظیفه خود را انجام می دهد 
و سواری قابل مالحظه ای را برای یک SUV که بر اساس 
یک وانت ساخته شده و روی رینگ های بزرگ 22 اینچی 
  MRC حرکت می کند، فراهم می کند. سیســتم تعلیق
مخفف Magnetic Ride Control یا کنترل ســواری 
مغناطیسی این خودرو راه حل بهتری برای ارائه هندلینگ 
خوب در خودروهای بزرگی مانند اسکالید نسبت به تعلیق 
بادی پیچیده مرسدس بنز GLS یا سیستم هیدرولیکی 

اینفینیتی QX80 است.

      تسال
این خودرو نخســتین خودروی تمام الکتریکی است و 
مشخص نیست که مدل خریداری شــده توسط دونالد 
ترامپ متعلق به کدام سال است. وی مدل جدیدی را نیز 
خریداری کرده است که از سیستم پارک خودکار بهره مند 
است. این خودرو با هر بار شارژ می تواند تا 200 مایل مسافت 
را بپیماید. این خودروی دونفره فضای کوچکی دارد و خرید 
آن توســط دونالد ترامپ با قدی بیش از 185 سانتی متر 

کمی عجیب است. 

      میباخ
این خودرو جدیدترین خودرو آلمانی خریداری شده توسط 
دونالد ترامپ است و مدل لوکس تر بنز اس کالس محسوب 
می شود. این خودرو مجهز به گرم کن صندلی و زیر آرنجی، 
ماساژور صندلی ها و سیســتم معطرکننده کابین است. 
سیستم صوتی ســه بعدی آن نیز دارای 24 عدد بلندگو 

است. این خودرو ۶03 اسب بخار قدرت دارد. 

S600 مرسدس بنز      
به نظر می رسد که ترامپ از کلکسیون خودروهای آلمانی 
خود راضی نبوده و تصمیم گرفته تا بنز S 600 را نیز به 
 S600 این کلکسیون اضافه کند. این نســخه خاص از
می تواند درمقابل گلوله و مواد منفجره  ســبک مقاومت 
کند. این خودرو معموال مورد استفاده سیاستمداران مهم 

قرار می گیرد.

      فراری
مدل این فراری مشخص نیست و خودرو در زیر یک کاور 
نگهداری می شود اما خریداری آن توسط ترامپ نشان از 
عالقه وی به این اسب زیبای ایتالیایی دارد. ترامپ قبال نیز 

یکبار با تی شرت فراری دیده شده بود. 

      کاديالک آالنته
این خودرو 2 نفره روباز مجهز به موتور V8 به حجم 4.1 لیتر 
است. این مدل یک بار نیز به عنوان خودرو مارشال مسابقات 
ایندیاناپلیس استفاده شده است و هدف از طراحی آن، یک 
خودرو مسابقه ای با قابلیت های خیابانی بوده است؛ البته 
احتماال نسخه ای که ترامپ خریداری کرده است مجهز 
به رول بار ایمنی نیست اما آنچه مسلم است این است که 

ترامپ تاکنون رول بار را تست نکرده است.

       رولزرويس سیلور کلود مدل 1950
اگر ثروتمند باشید، حتما کمبود یک خودرو انگلیسی در 
گاراژ مخصوص و کلکسیونی اتومبیل های تان را احساس 
می کنید. به همین دلیل اســت که ترامپ بهجای یکی، 
نام دو عدد از خودروهای لوکس رولز رویس را در لیســت 
اتومبیل های شخصی خود ثبت کرده است. گویا ترامپ 
هم عالقه  زیادی به خودروهای کالسیک دارد که یکی از 
خودروهای کلکسیونی او به نام رولزرویس سیلور کلود، 
به دهه  50 میالدی تعلق دارد. در بعضی منابع گفته شده 
که این خودرو، یکی از اولین اتومبیل های ترامپ اســت. 
این رولزرویس مجهز به یک پیشرانه  ۶ سیلندر خطی 4,9 
لیتری با توان 155 اسب بخار بوده که با همراهی گیربکس 
4ســرعته خودکار آن، برای رســیدن از حال سکون به 
سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حدود 14 ثانیه زمان الزم 
است. حداکثر سرعت این خودرو 1۶5,۶ کیلومتر بر ساعت 
ذکر شده است. این خودرو فوق العاده زیبا انسان را به زمان 
فیلم های سیاه و ســفید می برد. این خودرو بیشتر یادآور 
فیلم های برنده جایزه اسکار است. خودرویی است که در 
ســال های 1955-19۶۶ در انگلستان تولید شده است. 
طراحی آن خودروهای موتور جلومحور عقب بوده است. 

سیستم جعبه دنده آن 4 دنده به صورت خودکار است.
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باالیی دارد، هوندا S660  اســت. کمتر 
 Kei خودرو اسپرتی در کالس خودروهای
Car وجود دارد؛ اما هوندا تصمیم گرفته 
است S660 را به عنوان یک مدل اسپرت در 
این کالس معرفی کند. به همین خاطر است 
که S660 برای هوندا اهمیت بسیاری دارد. 
ضمن اینکه این خودرو درحال حاضر تنها 
محصول اسپرت موتور وسط هوندا در بازار 
است که از این نظر، در بازار ژاپن می توان 
آن را در کنار پورشــه قرار داد؛ البته هوندا 
S660 قدرت بسیار پایین تری دارد. این 
خودرو برای اولین بار سه سال پیش معرفی 
شــد و از طراحی مدرنی برخوردار است؛ 
 S2000 اما درست همانند مدل قدیمی
که یک خودروی موتور وسط از هوندا بود، 

هوندا هیچگاه به فکر فروش جهانی این مدل 
نبوده و نیســت اما حال یک کیت اسپرت 
برای هوندا S660 معرفی شده است که با 
نام مودوال X شناخته می شود و با خرید این 
پکیج می توان انتظار لذت رانندگی بیشتری 
از این خودرو دونفره داشت. تغییرات مدل 
مودوال X شامل سپر جدید با ورودی های 
 LED هوای بزرگ تر است. دو ردیف چراغ
در قسمت جلویی این خودرو درنظر گرفته 
شده اســت که نقش چراغ های روشنایی 
در روز را بــازی می کنند. آینه های خودرو 
برای اینکه به خودرو نمای اســپرت تری 
بدهند به رنگ مشــکی درآمده اند و یک 
رکاب مشکی رنگ نیز نصب شده است تا 
طراحی این خودروی اســپرت دونفره را 

عضالنی و اسپرت تر نشان دهند. شاید هوندا 
S660 چندان به مشخصات یک خودروی 
اسپرت موتور وسط نزدیک نباشد؛ اما اکثر 
 Kei CAR خودروهای موجود در کالس
دارای مشخصاتی در همین حدود هستند. 
در این مدل از یک پیشرانه سه سیلندر توربو 
با حجم ۶۶0 سی سی استفاده شده است 
که  می تواند ۶4 اســب بخار قدرت تولید 
کند و در زمانی حدود 10 ثانیه به سرعت 
100 کیلومتر بر ساعت برسد. انتقال قدرت 
بااستفاده از یک جعبه دنده  شش سرعته 
دســتی به چرخ های عقب انجام می شود 
که البته به صورت آپشــن امکان سفارش 
جعبه دنده  ضریب متغیر از نوع CVT برای 

این خودرو وجود دارد. 

رونمایی از هوندا 
S660  مودوال

از کنار شیشه جلو شــروع می شوند و به 
جلوپنجــره ختم می شــوند. چراغ های 
جلو برای بازدهی بهتــر، دوباره طراحی 
شــده اند و از المپ های جدیدی در آنها 
استفاده شده است. ظاهر چراغ ها، کامال 
متناسب و موازی با خطوط روی کاپوت 
است. در مرکز جلوپنجره، ستاره سه پر بنز 
مثل همیشه جلب توجه می کند. در نمای 
عقب، شــاهد یک طراحی پویا هستیم. 
پیچ و خم خطــوط از درهای عقب تا روی 
گلگیرها ادامه دارند و تمام نمای پشــتی 
ماشین را می سازند و به طرف دیگر ماشین 
می روند. CLS  جدید با سه موتور جدید، 
یکی بنزینی و دوتای دیگر دیزل، عرضه 
می شود. موتور دیزل اول که قدرتی 28۶ 
اسب بخار و گشــتاور ۶00 نیوتن متری 
دارد، با کــد CLS350  فروخته خواهد 

شد. دومین موتور دیزل، 340 اسب بخار 
و 700 نیوتون متر گشتاور تولید می کند 
که با کد CLS400 به مشــتریان عرضه 
می شود. اما موتور بنزینی شش سیلندر 
مرسدس، 3۶7 اســب بخار قدرت تولید 
می کند. این اعداد را باید به توان تولیدی 
 EQ موتور الکتریکی جدید مرسدس که
Boost نام دارد اضافه کنیم. با این حساب، 
CLS450، توانایی تولید 390 اسب بخار 
قدرت را داراست که می تواند آن را در مدت 
4.8 ثانیه از سرعت صفر تا صد کیلومتر در 
ساعت برساند. این طور که به نظر می آید، 
مرســدس از موتورهای شش سیلندر در 
کنار سیستم EQ Boost، برای جایگزینی 
موتورهای هشت سیلندر قدیمی استفاده 
خواهد کرد که مصرف سوخت را به طور 
چشــمگیری کاهش خواهد داد. دایملر، 

سال گذشته شرکتی به نام EQ را ثبت کرد 
تا از این به بعد محصوالت برقی این کمپانی 
بزرگ آلمانی، به اسم EQ به بازار عرضه 
شود. مثال اگر نســخه الکتریکی کالس 
اس مرسدس بنز، به بازار عرضه شود، نام 
آن EQ�S خواهد بود؛ همچنین دایملر 
تمامی اســم های مربوط به EQ را ثبت 
 EQA، EQB، EQX، جهانی کرد. مانند
EQ Boost  وEQ Inside  که احتماال از 
آنها بیشتر خواهیم شنید. البته باتوجه به 
اینکه به احتمال خیلی باال، AMG، تیونر 
رسمی مرسدس بنز هم محصوالتی بر پایه 
CLS عرضه کند، نمی توان پیشرانه های 
CLS را به سه مورد ذکرشده باال محدود 
دانست. حال تنها کاری که از دست ما بر 
می آید، انتظار برای تســت جاده ای این 

خودرو و عملکرد آن در مقابل رقبا است.

رونمایی از سومین 
 CLS نسل

هوندا برای مدل S660، پکیج اسپرت با 
نام مودوال X معرفی کرده است که در بازار 
ژاپن عرضه خواهد شــد. خودروهایی که 
ژاپنی ها سوار می شوند، می تواند متفاوت 
با مدل هایی باشد که در کشورها گوناگون 
وجــود دارد. محبوب تریــن خودروها در 
کشــور ژاپن، کالس Kei Car هستند. 
خودروهــای کالس Kei car دارای ابعاد 
بسیار کوچکی هستند تا بتوان به راحتی برای 
آنها جای پارک پیدا کرد. چنین خودروهایی 
را فقط در ژاپن می تــوان دید. فضا در این 
کشور از اهمیت بســیار زیادی برخوردار 
است و استانداردهای آالیندگی و مصرف 
سوخت، بسیار سخت گیرانه هستند. یکی از 
این خودروهای کوچک که محبوبیت بسیار 

 ،CLS مرسدس با معرفی نســل جدید
همچنان اصرار بر خط مشیی در طراحی 
 S دارد که در سال 2013 با معرفی کالس
جدید در پیش گرفت. مرسدس درحالی 
سومین نســل CLS را معرفی کرده که 
شــاید بتوان گفت وقتی اولین نسل آن 
در سال 2004 عرضه شــد، اولین کوپه 
چهاردر، در بازار خودرو بودCLS   همواره 
خودرویی عصبانی بوده. اگر به نسل های 
قبلــی هم نگاهــی بیندازیــد، مطمئنا 
متوجه چهره خشــمگین آن می شوید! 
کناره های نسل جدید CLS، در نگاه اول 
بسیار ساده تر از نسل های پیشین به نظر 
می رسند. خطوط بلند روی درها، کامال 
احساس یک ماشین عضالنی را به بیننده 
القا می کنند. خطــوط روی کاپوت هم 
همین فرمول را تکــرار می کنند. خط ها 
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یافته اســت. موتور اکثر رقبای کمری 
نسبت به گذشته کوچک تر شده است، 
برای مثال هوندا در آکورد بهجای موتور 
3.5 لیتــری از یک موتــور 2 لیتری 4 
سیلندر توربوشارژ که توان تولید 252 
اسب بخار قدرت دارد اســتفاده کرده 
ولی در زیر کاپــوت کمری XSE هنوز 
هم مثل گذشــته یک موتور V6 به نام 
D�4S قرار دارد. این موتور 301 اسب 
بخار قدرت و 3۶1 نیوتون متر گشتاور 
دارد و با یک جعبه دنده 8 سرعته خودکار 
با چرخ ها در ارتباط اســت. جعبه دنده 
جدید از دنده دوم تا هشتم قفل مستقیم 
دارد، این کار باعــث کاهش اتالف توان 
موتور در حین تبدیل شدن به گشتاور 
می شــود .XSE با موتور شش سیلندر 
به ازای پیمایش صد کیلومتر در شــهر 
و جاده به ترتیب مصرف ســوختی برابر 
10.۶ و 7.3 لیتــر دارد. صفــر تــا صد 

XSE V6 برابر 5.8 ثانیه اســت و این 
درحالیســت که آکورد مدل 2018 با 
موتور 2.0T و جعبه دنده  10 ســرعته 
خودکار در 5.7 ثانیه بــه صد کیلومتر 
بر ساعت می رســد. اما در طرف دیگر 
کمری  XSE شش ســیلندر، توانسته 
هیوندای سوناتا و کیا اوپتیما را در شتاب 
صفر تا صد شکست دهد ولی از شورولت 
مالیبو 2017 با موتور 4 ســیلندر توربو 
و جعبه دنده 9 سرعته شکست خورده 
اســت. کمــری XLE یا همــان مدل 
اســتاندارد کمری، به یک پیشرانه 2.5 
لیتری چهار سیلندر با 203 اسب بخار 
قدرت و 250 نیوتون متر گشتاور موسوم 
 ” Dynamic Force Engine“ بــه
مجهز شده است. از جمله ویژگی های 
این موتور می توان به ضریب تراکم باال، 
سیستم تزریق مستقیم و تزریق پورت 
 ”VVT�iE“  بنزین، سیستم اختصاصی

تویوتا که بازده دمایی 40 درصد دارد و 
مربوط به تغییر زمان باز و بســته شدن 
سوپاپ ها می شود و همچنین سیستم 
خنک سازی متغییر اشــاره کرد. با این 
موتور مصرف ســوخت کمری در شهر 
8.4 و در جاده ۶ لیتر در هر صد کیلومتر 
اســت. ژاپنی ها برای مهار قدرت سدان 
پرفروششــان آن را به چهار عدد ترمز 
 XSE دیسکی مجهز کرده است، کمری
با وزن 1۶۶2 کیلوگر با ســرعت 100 
کیلومتر بر ساعت در 37.4 متر متوقف 
می شود و XLE  با وزن 1583 کیلوگرم 
در 37.1 متر اما آکورد بــا وزن 1490 
کیلوگرم به 33.2 متر مسافت نیاز دارد. 
از جمله امکانات سفارشی کمری می توان 
به سیستم بررســی نقاط کور، سیستم 
بررسی ترافیک، سیستم WiFI داخلی 
و یک ســاب ووفر 10 اینچی همراه با  

سیستم صوتی شرکت JBL اشاره کرد.

کمری 2018 ؛ تاج 
سرزمین آفتاب 
تابان

تزریق مستقیم فولکس  واگن ، موسوم 
به TDI، طوری برنامه ریزی شــده اند 
که فقط در هنگام آزمایشــات کنترل 
میــزان آالیندگی نتایــج قابل قبولی 
ارائه دهند و درعمل تــا 40 برابر حد 
مجاز آالینــده تولیــد می کنند. پس 
از ایــن رســوایی فولکــس  واگن در 
سراشیبی ســقوط قرار گرفت و از آن 
زمان تاکنون به پرداخت جریمه های 
ســنگین مختلفی محکوم شده است. 
با این وجود، هنوز هم کابوس آلمان ها 
پایان نیافته اســت. به گزارش رویترز، 
دولت آلمان در جدیدترین واکنش خود 

این خودروساز را به پرداخت جریمه ای 
یک میلیارد یورویی محکوم کرده است. 
نمایندگان فولکس  واگن در واکنش به 
این محکومیت با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرده اند: »پس از بررســی های جامع، 
شــرکت فولکس  واگــن AG جریمه  
یک میلیارد یورویی را پذیرفته اســت 
و قرار نیســت اعتراضی به این جریمه 
داشته باشــد. با این کار، فولکس  واگن 
AG، مسئولیت این اشــتباه بزرگ را 
پذیرفته است و قدمی بزرگ برای پشت 
ســر گذاشــتن این وضعیت برداشته 
اســت.« پذیرفتن این جریمه  سنگین 

بدون هیچ گونــه اعتراضی از ســوی 
فولکس واگن تاحــدودی جالب توجه 
اســت، چراکه احتماال این خودروساز 
آلمانی در تالش اســت جلو تحقیقات 
بیشتر پیرامون ایرادات بیشتر در اروپا 
را بگیرد. پس از جریمــه  4.3 میلیارد 
دالری آژانس حفاظت از محیط زیست 
آمریکا، این دومین جریمه   میلیاردی 
تعیین شده برای این خودروساز است. 
باتوجه به یک میلیون دستگاه خودرو 
تولیدشده توســط این شرکت، به نظر 
نمی رسد که این خودروساز به زودی از 

تیتر یِک روزنامه ها کنار برود.

جریمه یک میلیارد 
یورویی فولکس واگن 

کمری در ســال 201۶ موفق به کسب 
عنــوان پرفروش ترین خــودرو ایاالت 
متحده شد و حاال در سال 2018 کمری 
جدید با هدف لذت بخش کردن رانندگی 
و با ظاهری اسپرت به بازار عرضه شده 
اســت. آکیو تویودا مدیرعامل تویوتا از 
مهندسان درخواســت کرد تا سواری 
کمری جدید را لذت بخش تر از گذشته 
کنند. مدل 2018 کمری بر پایه پلتفرم 
“TNGA”  تویوتا طراحی شده است و 
موفق شد نظر آقای مدیرعامل را کامال 
جلب کند. به همیــن منطور آنها کمی 
سیستم تعلیق را ســفت تر و همچنین 
محور عقب سیستم تعلیق را به بازوهای 
کنترلی مجهز کرده اند که باعث بهبود 
هندلینگ ماشین شده است. ابعاد تویوتا 
کمری جدید نسبت به نسل های قبلی 
کمی تغییر کرده اســت. ماشین کمی 
عریض تر شــده و ارتفاع آن هم کاهش 

 سه ســال از رســوایی بزرگ فولکس 
واگن در دســتکاری نتایج مربوط به 
میزان آالیندگی محصوالت می گذرد، 
اما همچنان جریمه های سنگین مالی 
برای این خودروساز تعیین می شود و 
حاال دولت آلمان، حکم به جریمه یک 
میلیارد یورویی فولکس داده اســت. 
اواسط ســال 2015 میالدی آژانس 
حفاظــت از محیط زیســت آمریکا با 
انتشــار بیانیه ای فولکــس  واگن را به 
دســت کاری نتایج مربوط به انتشــار 
گازهای آالینده متهم کرد. براســاس 
این گــزارش، پیشــرانه های دیزلی 
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صدرنشــینی در جدول قهرمانی برای سباستین فتل، 
خیزش دوباره مکس ورشتپن و یک رانندگی فوق العاده 
دیگر از راننده آکادمی فــراری چارلز لکلرک. گرندپری 
کانادا با خیلی ها به نرمی برخورد کرد اما همه آنهایی که به 
آن طرف اقیانوس اطلس سفر خواهند کرد از عملکرد آخر 

هفته خود راضی نیستند.

      بازگشت فتل به صدر جدول قهرمانی
این پیروزی یک پیروزی »شسته رفته« بود. سباستین فتل 
راننده فراری از زمانی که ماشین خود را از پول پوزیشن 
به سرعت کند و به عنوان لیدر مسابقه وارد پیچ شماره 1 
شد، دیگر به پشت سرش نگاه نکرد. راننده فراری هر زمانی 
که الزم شد، سریع بود و با ایجاد اختالف وارد پیست شد 
و به راحتی به عنوان لیدر دوباره به پیست برگشت. به نظر 
می رسید که او این کار را به راحتی انجام داده است، اما در 
مصاحبه بعد از مسابقه او تأکید داشت که این گونه نبوده 
است. »در اواسط مسابقه من مجبور بودم که تنظیمات 
زیادی را روی فرمان تغییــر دهم. بعضی لحظات بود که 
با خودم می گفتم خوب چه زمانی اجــازه دارم که دوباره 
رانندگی کنــم؟ قطعاً ما در پس زمینــه برخی چیزها را 
مدیریت می کردیم. »جایزه او برای یک رانندگی بی نقص، 
پنجاهمین پیروزی گرندپری اش و صدرنشینی در جدول 
قهرمانی بود. او اختالف 14 امتیازی با لوئیس همیلتون 
را که قبل از گرندپری کانادا وجود داشــت، از بین برد و با 
اختالف 1 امتیاز پیشرو جدول قهرمانی شد؛ او همچنین 
از این حس پیــروزی اعتمادبه نفس گرفت، چیزی که او 
از مسابقه دوم فصل نتوانســته بود از آن لذت ببرد. با این 
عملکرد، رقبا باید مواظبش باشند. جای شگفتی نبود که او 

بعد از مسابقه پرش های خوشحالی انجام می داد.

      خیزش دوباره ورشتپن
موناکو مسابقه ای نبود که ورشتپن به خوبی از آن یاد کند. 
درواقع، تا اینجای فصل مرد هلندی چیز زیادی برای جشن 
گرفتن نداشته است. اما او در کانادا به زیبایی و با قرار گرفتن 
در صدر تمرینات پاسخ داد، موضوعی که در این فصل کمتر 
پیش آمده بود. در تایم گیری، او سومین راننده سریع بود و 
سپس در مسابقه سخت تالش کرد و فقط با 1 ثانیه اختالف 
نسبت به والتری بوتاس از خط پایان گذشت. البته این صرفاً 
یک نتیجه است، اما برای راننده ای که با خطر ازهم پاشیدن 
فصل مواجه است، این یک پاسخ پخته بود. حاال، این دومین 
سکو در سه مسابقه است. یک جفت نتیجه قوی دیگر و 
شروع مأیوس کننده اش به فصل چیزی نخواهد بود به غیر 
از یک خاطره دور. البته، گفتن این از انجامش آسان تر است.

      بوتاس ثابت قدم
در فصل 2018 هیچ رانندهای بهاندازه بوتاس جایگاه دوم 

را کسب نکرده است. آقای ثابتقدم در 7 مسابقه فصل 4 بار 
روی سکوی دوم ایستاده است. قطعاً او پیروزی را ترجیح 
خواهد داد اما این نتیجه هم چیزی نیست که بخواهد به آن 
پشت کند. آخرین راننده فنالندی در رسیدن به جایگاه 
دوم یک بار دیگر نشان داد زمانی که عملکرد مرسدس در 
باالترین شکل خود نیست او توانایی افزایش عملکردش 
را دارد. زمانی که هم تیمی اش لوئیس همیلتون مشکل 
داشــت، بوتاس یک کار تمیز و مرتب انجام داد و در یک 
نقطه از مســابقه برای رقابت بر سر پیروزی، به سرعت به 
فتل رسید. حاال بوتاس به جایگاه سوم در جدول قهرمانی 
نزدیک است، 35 امتیاز اختالف با فتل صدرنشین. اما اگر 
فقط یک DNF برای راننده آلمانی یا بریتانیایی رخ دهد، 
بوتاس به مبارزه برخواهد گشت، خصوصاً با درنظر گرفتن 

اینکه هنوز 14 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده است.

      رنو در جايگاه چهارم
در اکثر مســابقات فصل تیــم هاس نشــان داد که آنها 
چهارمین ماشین برتر را دارند. اما این تیم پوشیده در زرد 
بود که با کسب امتیازات ارزشمند این عنوان را از آن خود 
کرده است. کارلوس ساینز در ۶ مسابقه از 7 مسابقه فصل 
امتیاز کسب کرده است، درحالی که هم تیمی اش نیکو 
هالکنبرگ 5 بار مسابقه را در بین 10 راننده برتر تمام کرده 
است. پاداش این نوع از استمرار برای تیم قرارگیری راحت 
در جایگاه چهارم جدول سازندگان است. آنها با نزدیک ترین 
رقیب خود یعنی مکالرن 1۶ امتیاز اختالف دارند. آنها هنوز 
راه درازی برای رسیدن به تیم های جلوتر دارند؛ هالکنبرگ 
و ساینز در کانادا یک دور عقب تر از لیدر، مسابقه را به ترتیب 
در جایگاه هفتم و هشتم تمام کردند. اما دستاوردهایی که 

آنها در 12 ماه اخیر بهدست آورده اند بسیار واضح است.

      روز خوب لکلرک 
سال پیش کسب امتیاز برای سائوبر آرزوی نایابی بود. اما 
تیم سوئیسی امسال کارها را درست کرد، و لکلرک تازه کار 
در این امر تأثیر زیادی داشت. ششمین راننده موناکویی در 
باکو می تواند عملکرد قوی اما اتفاقی به نظر برسد، اما تمام 
کردن 2 مسابقه از 3 مسابقه بعدی با امتیاز که شامل کانادا 
نیز می شود این ادعا را قوت می بخشد که لکلرک یک ستاره 
آینده است. راننده سائوبر تا جایگاه هفتم صعود کرد و حتی 
قبل از اینکه در نهایت رده دهم را کســب کند، با فرناندو 
آلونسو وارد یک مبارزه هیجان انگیز شد. شاید بهترین معیار 
سنجش عملکرد خوب او اختالف امتیازش با هم تیمی اش 
مارکوس اریکسون که االن 8 امتیاز دارد، باشد. امید او برای 

ارتقاء در سال بعد هرگز خوب نبوده است.

      کیمی رايکونن در پايان راه؟ 
مارتین براندل می گوید اگر فراری می خواهد که مرسدس 

و ردبول را در جدول سازندگان شکست دهد، باید دنیل 
ریکاردو یا حتی چارلز لکلرک را جایگزین کیمی رایکونن 
کند. باوجود شایعات بسیار در اواخر فصل گذشته، فراری 
قرارداد رایکونن را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. راننده 
فنالندی با کسب ۶8 امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی 
قرار دارد، در صورتی که هم تیمی او، سباستین فتل با 121 
امتیاز صدرنشین است. براندل راننده سابق فرمول یک و 
تحلیل گر اسکای اسپورتز گفت: »فراری باید درمورد کیمی 
نگران باشد، من می دانم او یکی از محبوب ترین رانندگان 
در پیست است، اما پس از یک اشتباه دیگر در تعیین خط، 
او مسابقه روز یکشنبه را 30 ثانیه پشت سر هم تیمی اش 
به پایان رساند. آنها می خواهند چه کار کنند؟ به نظر من 
کیمی به انتهای خط رسیده است. او هنوز هم در زمان هایی، 
جلوه ای از سرعت را به نمایش می گذارد اما او دیگر نمی تواند 
با بی رحمی سرعت ضروری یک مســابقه را ارائه دهد. او 
همچنان به عنوان یک سالح موثر در ردیف های عقب برای 
سباستین کار نمی کند. برنده شدن در جدول سازندگان 
مسابقات برای فراری بسیار مهم است و آنها لیست عناوین 
قهرمانی خود را در داشبورد ماشین های جاده ای خود برای 
سرگرمی قرار نمی دهند و اگر آنها می خواهند در این زمان 
دربرابر ردبول و مرسدس پیروز شوند، به ریکاردو یا حتی 
لکلرک در کنار فتل برای سال بعد نیاز دارندو فتل نیز باید 

با این کنار بیاید.«

      بخت بد گروژان 
رومن گروژان چه کار باید بکند تا شانس بیاورد؟ بعد از 

گرندپری کانادا

فتل و رایكونن؛ دو 
روی سكه فراری
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رانندگی های وحشتناک در این فصل، گروژان در کانادا 
فرصتی برای جبران پیدا کرده بود. او در تمام آخر هفته 
ســریع ترین راننده هاس با یک آپدیت بزرگ شاسی، 
بود. اما آماده ســازی او زمانی که با یک عضو بدشانس از 
جمعیت حیات وحش منطقه در تمرینات برخورد کرد، 
دچار اختالل شد. مشــکل گروژان رفع شد و او سرعت 
خوبی را برای نشــان دادن در یک چهارم سوم مسابقه 
داشت، اما مشکلی در موتور کمی بعد از شروع تایم گیری 
پیدا شد. او مصمم بود و مسابقه را خیلی خوب شروع کرد 
و بعد از یک رانندگی طوالنی در بخش اول حتی تا جایگاه 
هفتم باال آمد. دوازدهمی ناامیدکننده بود، خصوصاً زمانی 
که او گمان کرد که می بایست هفتم می شد، البته به شرط 
این که می توانست در تایم گیری شرکت کند، و برای او که 
بدون شک بهترین عملکردش در این فصل را نشان داد، 

پاداش کمی به حساب می آید.

      همیلتون و مرسدس شکست خورده
روی کاغذ، این طور به نظر می رســید کــه همیلتون و 
مرسدس سلطه کامل بر گرندپری کانادا داشته باشند. 
همیلتون از 10 مسابقه گرندپری کانادا  ۶ بار و مرسدس 
در هر سه مسابقه اخیر پیروز شــده است. اما آنها ناکام 
ماندند. تیم نتوانســت مطابق با برنامه ریزی انجام شده، 
به روزرســانی جدید موتور را به کانادا بیاورد. کاری که 
فراری انجام داد. مرسدس نمی توانست بهترین عملکرد 
را از الستیک هایپرسافت بگیرد، خصوصاً در تک دورها. 
کاری که فراری؛ خصوصاً فتــل؛ قادر به انجامش بودند. 

نتیجه اینکه بوتاس دوم شد و همیلتون پنجم. مرسدس 
درحالی صدرنشین جدول سازندگان است که اختالف 
امتیاز به 17 کاهش یافت و همیلتــون که با 14 امتیاز 
اختالف صدرنشین بود، صدرنشینی اش را ازدست داد و 
آمریکای شمالی را با اختالف 1 امتیاز در تعقیب فتل ترک 
کرد. مدیر تیم مرسدس توتو ولف این نتیجه را با اصطالح 
»زنگ بیداری« برای تیم تعبیر کرد. قبل از فرانسه تیم 

مرسدس کارهای زیادی برای انجام دارد.

      قهرمان خانگی استرول رنج می برد
لنس اســترول اولین امتیازاتش در فرمول یک را سال 
پیش در خاک وطن و پیســت ژیل ویلنــو تجربه کرد، 
اما در بازگشــت به گرندپری کانادا راننده ویلیامز آنقدر 
خوش شانس نبود. او در تایم گیری به طرز ناامیدکننده ای 
شانزدهم شد و در مسابقه کارها خیلی بهتر از این نبود. 
درواقع، مسابقه او ثانیه ها بعد از استارت و در برخورد با 
برندون هارتلی در پیچ شماره 5 به پایان رسید، حتی اگر 
برخوردی هم رخ نمی داد، کســب امتیاز محتمل نبود. 
اما او و طرفدارنش؛ که خیلی از آنها ســکوهای اطراف 
هیرپین را پر کرده بودند و هرگز لحظه ای هم قهرمانشان 
را ندیدند؛ بیشتر از آنچه که در روز مسابقه اتفاق افتاد، 

انتظار داشتند.

      ناکامی پرز بعد از برخورد با ساينز
در گرندپری کانادا سرجیو پرز به وضوح در جایگاه کسب 
امتیاز بود و در مراحل اولیه مسابقه درحال رانندگی برای 

قرارگیری در بین 10 راننده برتر بود. به هر حال، زمانی 
که با ساینز درحال رقابت بر ســر جایگاه نهم بود، باهم 
برخورد کردند و پرز وارد چمن ها شد. کنترل فوق العاده 
ماشین توسط راننده مکزیکی باعث شد که آسیب وارده 
به خودرو به حداقل برســد، اما امیدهایش برای کسب 
امتیاز به پایان رسید. او و فورس ایندیا چیزهای متفاوتی 
را امتحان کردند، 2 پیت اســتاپ را انتخاب کردند، اما 
هیچکدام برای برگرداندن امتیازات کافی نبودند؛ بنابراین 
در بین 10 خودرو برتر فقط یک خودرو صورتی استبان 

اکون وجود داشت.

      ُکری خوانی مک  الرن
مک الرن استارت خوبی در ابتدای فصل داشت، در هر 
5 مسابقه اول امتیازاتی کســب کرد که در 3 تای آنها با 
هر دو خودرو به این مهم نائــل آمد. اما از آن زمان کارها 
از مسیر عادی خارج شدند. موناکو یک ناامیدی بزرگ 
بود، خصوصاً زمانی که پیست برای خودرو آنها مناسب 
بود اما یک اجنه مکانیکی درحالی که فرناندو آلونسو در 
رده هفتم قرار داشت باعث خراب شدن خودرواش شد و 
با خودرو دیگر هم نتوانستند امتیازی اخذ کنند. آلونسو 
در گرندپری کانادا می توانســت امتیاز کسب کند، اما 
مشکالت فنی دوباره قهرمان 2 دوره فرمول یک را از پا 
درآوردند. با شانزدهمی استافل وندورن، مک الرن از اخذ 
امتیاز برای دو مسابقه پی درپی باز ماند، و این بدین معنی 
است که فاصله آنها با رنو زیادتر شد، رنو که با موتور مشابه 

سریع تر از آنها بود.
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معرفی خودرو

این خودرو در بازارهای جهان بهخصوص در کشــور 
چین بــا نام Heyue A30 شــناخته می شــد ولی 
بعدها نام آن بــه جک J4 یــا JAC J4  تغیر یافت. 
خودرویی در سبک ســدان و در ابعادی  جمع وجور 
که توسط جیانهایوی طراح و شــخصی که پلت فرم 
نســل دوم JAC برای خودروهای جمع و جور ارائه 
کرد طراحی شده اســت. جک J4 دقیقا چیزی  بین 
جک J5  و جک J3  اســت برای نیازهای متفاوت. 
تولید جک j3 در سال 2013 متوقف شد و به همین 
 J4 دلیل بود که این شــرکت اقدام به ساختن جک
کرد. دانیل گاگالین در مرکز طراحی JAC در ایتالیا 
شروع به یک طراحی جدید در قسمت بیرونی خودرو 
کرد. قبل از راه اندازی رسمی آن در نوامبر2012در 
 ”B II“ به عنوان J4 نمایشــگاه خودرو گوانگژو، جک
شناخته شــد. در ایران، کرمان موتور که نمایندگی 
خودروهای هیوندای، جــک و لیفان را بر عهده دارد 
در تازه ترین اقدام تولید مــدل J4 جک را آغاز کرد. 
این سدان کوچک چینی چندی قبل و در نمایشگاه 
خودرو کرمان رونمایی شد و قرار است جایگزین برادر 
بزرگ تر خود یعنی جک J5 شود که تولید آن مدتی 
قبل به پایان رسید. جک J5 در زمان عرضه در بازار، 
به یکی از موفق  ترین خودروهای چینی تبدیل شد که 
این اتفاق علت  های مختلفی داشت ازجمله طراحی 
زیبا، قوای محرکه نسبتا قدرتمند و استهالک کمتر 
در مقایسه با سایر خودروهای چینی. حاال باید ببینیم 
جک J4 باتوجه به ظاهر متفاوت و امکانات کمتری 
که دارد قــادر خواهد بود موفقیت  هــای j5 را تکرار 
کند یا خیر. جک J4 دارای پلت فرم مشابهی با جک 
S3 اســت و فاصله بین دو محور این پلت فرم 25۶0 
میلی متر اســت. جک J4 در ســال 2013 توانست 
فروش مناسبی داشته باشد و ماهانه حدود 4 تا 5 هزار 
خودرو را به دست مشتریان رساند ولی در سال های 
آتی این عدد کمی افت کرد و در ســال 2014 تنها 
کمی بیش از 11 هزار دســتگاه از جک J4 در بازار 

چین فروخته شد.

     مشخصات فنی
ایــن محصول جدیــد کرمــان موتور به پیشــرانه 

1.5 لیتری مجهز شــده که تــوان خروجی این 
پیشرانه برابر با 103 اسب بخار و گشتاور 14۶ 
 CVT نیوتون متر اســت. جی 4 با جعبه دنده
راهی بازار شــده که امــکان انتخاب حالت 
رانندگی برف و اسپرت را دارد. میزان مصرف 
ســوخت این خودرو ۶.3 لیتر اعالم شــده و 

حجم باک بنزین این خودرو 45 لیتر است و با 
اســتاندارد آالیندگی یورو 4 همراه شده است. وزن 
خالص جی 4 در حــدود 1110 کیلوگرم و حداکثر 

سرعت این ســدان جمع و جور 180 کیلومتر در 
ساعت اســت. جک J4 در یک کالس پایین  تر از 
J5 قرار می  گیرد و قیمت پایین  تری هم دارد. به 
همین دلیل طراحی جک J4 به وضوح ضعیف  تر 

از J5 اســت و به زیبایی بــرادر بزرگ تر و محبوبش 
نیست. طراحی بدنه جک J4 کامال ساده و نه چندان 
مدرن به نظر می رســد. ابعاد جک J4 معادل 4435 
میلی متر طــول، 1735 میلی متر عــرض و 1505 
 J5 میلی متر ارتفاع است که کمی کوچک تر از جک
محسوب می  شود اما جک J4 در داخل کابین طراحی 
بهتری دارد و وجود یک نمایشگر در مرکز داشبورد 
و کلیدهای کنترلی در کنسول وسط و روی فرمان، 
کمی آن را مهیج کرده  اند. اما از آنجا که J4 یک خودرو 
ارزان قیمت است، متریال باکیفیتی در آن به کار نرفته 
و استفاده گسترده از پالستیک در کابین و داشبورد 
و پنل درها، کمی آزاردهنده اســت؛ اما خوشبختانه 
صندلی  ها با روکش چرمی پوشــیده شــده  اند و از 
نظر آپشــن هم جک J4 از رقبای هم سطح ایرانی و 
چینی خود عقب نمی ماند. رینگ های نصب شــده 
روی جک J4 از نوع 15 اینچی آلومینیومی هستند و 

سیستم تعلیق در جلو مک فرســون و در عقب نیم 
مستقل است. سیستم فرمان نیز برقی است که خبر 
از یک فرمان نرم را می دهد. ســدان جی 4 مجهز به 
سیستم  های TPMS، ABS ،EBD و... است. جی 4 
 Pretensioners در نسخه فول به کمربند ایمنی
مجهز شــده و فرمان آن در تمام نســخه  ها قابلیت 
جذب ضربــه را دارد و موضوع جالــب توجه اینکه 
تمام سیســتم  های ایمنی جک J4 تحت لیســانس 
کمپانی بوش آلمان به تولید رسیده است. نمونه فول 
جک J4 به امکاناتی مانند: ســانروف، کروزکنترل، 
۶ بلندگو، آینه  های برقی، چراغ  های جلو اتوماتیک، 
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، سنسور پارک عقب 
و تهویه مطبوع اتوماتیک مجهز شــده است. مطابق 
استاندارد اروپا، خودرو جک جی 4 در اسکلت خود از 
مقیاس بزرگی از فوالد فوق مقاوم اســتفاده شده که 
این پنل های فوالدی حرارت دیده و فوق مستحکم با 
ضخامت های مختلف باعث استحکام و ایمنی بیشتر 
خودرو می شوند. این خودرو در تست ایمنی در چین، 
با داشتن ۶ ایربگ موفق به کسب 5 ستاره ایمنی 

)نمره کامل( شده است.

     رقبا
 جک J4 باید به رقابت با خودروهایی چون 
فاو بســترن B30، برلیانس  H330 ، ام  جی 
3۶0، جیلی GC6، دنا و دنا پالس و تندر پالس 
و نیز پژو 207 صندوق دار بپردازد. باید ببینیم این 
سدان چینی در درازمدت چه عملکردی از خود نشان 
می  دهد و اینکه آیا دچار افــت قیمت و افت کیفیت 
می  شــود یا نه. به عالوه اینکه با سابقه خوبی که 
جک J5 داشت، کار J4 کمی سخت است و باید 

بتواند مشتریان را راضی نگه دارد.

معرفی j4 ، محصول جدید »جک«
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تبلیغ

جام جهانی 2018 روسیه باحضور 32 تیم از پنج قاره دنیا 
درحالی برگزار می شود که بسیاری از شرکت های بزرگ 
به این  رویداد به چشم یک فرصت مناسب تبلیغاتی نگاه 
می کنند و حتی تعدادی از شــرکت های بزرگ با صرف 
هزینه های بسیار جزو حامیان مالی برگزاری این مسابقات 

می شوند.
در میان حامیان مالی اصلی در مسابقات جام جهانی نام دو 
شرکت آشنا برای اهالی صنعت حمل و نقل دنیا به چشم 
می خورد، هیوندای و شرکت هواپیمایی قطر. نام این دو، 
در میان هفت حامی مالی اصلی جام جهانی روسیه دیده 

می شود.
زمانی که برپایی جام جهانی 2022 در قطر قطعی شــد، 
شرکت هواپیمایی قطر همکاری گسترده ای را با فیفا آغاز 
کرد که ازجمله آنها حمایــت از جام جهانی فوتبال زنان 
و جام جهانی 2018 روســیه است. این شــرکت یکی از 
جوان ترین و سریع ترین شرکت های هواپیمایی جهان بوده 
و از رهگذر حمایت مالی از مسابقات جام جهانی 2018 و 

2022 به دنبال ارتقاء برند خود در جهان است.

      هیوندای در جام های جهانی
داســتان حمایت هیوندای از رویدادهای جهانی ازجمله 
فوتبال با شرکت هواپیمایی قطر کاماًل متفاوت است. این 
شرکت خودروسازی کره ای و چندملیتی در سال 19۶7 

تأسیس شده است.
 هیوندای مالک بزرگ ترین کارخانه یکپارچه تولید خودرو 
در جهان است و در شهر اولسان قرار دارد و ساالنه بالغ بر 
7 میلیون دستگاه خودرو تولید می کند.  هیوندای شرکت 
کیاموتورز را نیز به عنوان قدیمی ترین تولیدکننده خودرو در 
کره جنوبی خریداری کرده است و دفتر مرکزی این شرکت 

خودروسازی در شهر سئول قرار دارد.
 هیوندای درحال  حاضر پس از شرکت های جنرال موتورز، 

فولکس واگن و تویوتا به عنوان چهارمین خودروساز بزرگ 
جهان شناخته می شــود. هیوندای فعالیت خود با فیفا را 
از ســال 1999 آغاز کرده است و در مسابقات جام جهانی 
2002 کره و ژاپن هم حضور نسبتاً پررنگی داشت؛ اما این 
همکاری با پشتیبانی مالی هیوندای از جام جهانی 200۶ 

آلمان اوج گرفت.
 در آن مسابقات حدود یک هزار دستگاه خودروی هیوندای 
در کشور آلمان فعالیت کردند. این همکاری در جام جهانی 
2010 نیز ادامه یافت اما در فصــل 2014 برزیل، فصل 
تازه ای از همکاری میان هیوندای و فیفا شــکل گرفت، 
به طوری که 1432 خودروی هیوندای و کیاموتورز و 2800 
دستگاه اتوبوس در آن مسابقات که با قهرمانی قاطع آلمان ها 
به پایان رسید، مسئولیت حمل و نقل تیم ها و مسافران ویژه و 

عادی را برعهده داشتند.
در این دوره از مســابقات جام جهانی کمپانی هیوندایی 
530 دســتگاه خودرو را برای تسهیل برگزاری مسابقات 
2018 روســیه به این کشور ارســال کرده، پیش از این 
تورنمنت بزرگ فوتبالی نیز همکاری های قوی و پایداری را 
با فدراسیون جهانی فوتبال در کارنامه خود به ثبت رسانده 
اســت. حمل ونقل در چنین رویداد بزرگی نقش بسیار 
کلیدی دارد و به همین دلیل کمپانی هیوندایی بیش از 530 
خودرو مانند سانتافه، توسان و H�1 را برای حمل ونقل و 
جابه جایی اعضای تیم های ملی، داوران، مقامات بین المللی 

و اعضای فیفا به روسیه ارائه کرده است.
از دیگرســو هیوندایــی خودروهای مســافری چند ده 
دستگاه اتوبوس را برای جابه جایی اعضای تیم های ملی 
شرکت کننده در جام جهانی دراختیار روسیه و تیم برگزاری 
مسابقات قرار داده تا حمل ونقل بازیکنان از محل استقرار تا 

استادیوم به خوبی میسر شود.
این اتوبوس ها با امکانات بسیار زیاد ارائه شده و فضای راحتی 
را برای فوتبالیست ها ایجاد می کنند. این خودروسازی اعالم 

کرده در اقدامی خالقانه شعار منتخب کشورهای جهان در 
طول بازی های جام جهانی روی این اتوبوس ها ثبت می شود 

تا روحیه رقابتی تیم ها و طرفدارانشان را افزایش دهد.

      کیا، اولین حضــور خودرويی ها در جام جهانی 
روسیه را رقم زد

کمپانی کیا کره جنوبی در اولین بازی جام جهانی فوتبال 
2018 روسیه، حضور تبلیغاتی داشت و در تبلیغات رسمی 
دور زمین بازی روسیه و عربســتان، دو محصول خود را 

تبلیغ کرد.
کیا استینگر و اسپورتیج دو خودرویی بودند که بیشترین 
سهم تبلیغات روز اول جام جهانی 2018 را به خود اختصاص 
داده بودند. سبک تبلیغات کیا در این بازی به شکلی بود که 
سادگی را دربرداشت و از طرفی با نمادهای ساده سعی به 
طرف عام بودن این تبلیغ حرکت کرده بود. برخالف اینکه 
برخی پشتیبان های تبلیغاتی اولین بازی جام جهانی، با 
چند زمان مختلف و با طرح گوناگون سعی داشتند تا خود را 
به مخاطبان و مشتریان معرفی کنند، اما کیا با اصولی ساده 
و بین المللی در تبلیغات حاضر شده است. این حرکت کیا 
نشان می دهد که امروز اصل اولیه تبلیغات این برند کره ای 
برای معرفی ســبک جدید طراحی آن اســت و از طرفی 
برایش بسیار مهم است که استینگر و اسپورتیج بیشترین 
مخاطبان را داشته باشد. کیا استینگر به عنوان یک سدان 
نیمه لوکس دیفرانسیل عقب قصد دارد تا بیشترین سهم 
یک سدان اسپرت کره ای را بهخود اختصاص دهد و سبک 
تبلیغات آن در جام جهانی روسیه، بهشکلی است که حس 
اسپرت آن به مخاطب القاء شود و از طرفی مشتریان ب.ام.و 
و بنز را به سمت خود بکشاند. کیا اسپورتیج هم به عنوان یک 
کراس اوور جذاب معرفی می شود و در تبلیغات آن سعی 
شده تا با نمادهای ساده اما نفوذپذیر بازهم خاص بودن آن 

به مشتریان اعالم شود.

کمپانی هیوندایی با 530 دستگاه خودرو حضور دارد

 فرصت های تبلیغاتی
در جام جهانی ۲۰۱۸
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آفرود

آفرود با چاشنی هیجان و آرامش
»تخلیه انــرژی« تنها 
توصیفی است که می 
توان برای مســابقات 
آفرود به کار برد. اوج 
هیجــان و لذت را می 
توانید در این مســابقات تجربه کنید. حتی تماشای 
آن هم باعث می شــود برای چند ثانیــه نفس ها در 
سینه حبس شــود. همین ویژگی مســابقات آفرود 
موجب شده تا بسیاری را عاشــق، شیفته و دلباخته 
خود کند. مســابقاتی که نه در بوق و کرنا می افتد و 
هیچ معروفیتی برای برنــدگان آن ندارد و نه منفعت 
مالی در پیش دارد که کســی برای کسب سود وارد 
این رشته شود. برای آنکه یک آفرودباز حرفه ای آن 
هم در بخش مسابقات باشید باید عاشق شوید. عاشق 
ماشــین هایی که هیچ کارخانه ای نظیر آنها را نمی 
سازد و تک تک بدنه و موتور و... دست ساز هستند و با 
توجه به ایده و خالقیت هایی که در این رشته وجود 
دارد خلق می شــوند تا یک آفرودباز حرفه ای پشت 
فرمانش بنشیند و بتازد. با وجود آنکه آفرود در ایران 
آنطور که باید شناخته شده نیست و حمایتی هم از آن 
صورت نمی گیرد؛ اما عاشق و دلباخته نیز کم ندارد. 
پوریا حسین اهل شهریار است و سال های زیادی می 
شود که تمام زندگی و فکر و ذکرش را آفرود و تیونیگ 
گرفته است. به طوری که حتی کسب درآمدش هم 
از این طریق است و می گوید 90 درصد درآمدش را 
صرف شرکت در مسابقات آفرود می کند و البته از این 
کار لذت فراوان نیز می برد. او می گوید با شرکت در 
مسابقات آفرود انرژی اش را تخلیه می کند و بار فتن 
به دل طبیعت از طریق ماشین دوست داشتنی اش 
به آرامش مطلق می رســد. آرامشی که تنها طبیعت 

آن را به شما ارزانی می کند. طبیعت بکری که شاید 
کمتر کسی بتواند پا به آن بگذارد؛ اما پوریای 32 ساله 
می گوید سال هاست که به عنوان تورلیدر جنگل و 
بیابان این کار را انجام می دهد و آرزویش این است که 
همیشه در این دنیای دوست داشتنی اش باقی بماند 
و وقتی پا به سن گذاشت و دیگر نتوانست پشت فرمان 
بنشیند به جوان ترهای عاشق آفرود و تیونیگ رمز و 

راز کارهایش را بیاموزد. 
عشــق به ماشــین های آفرود از پدر به پسر رسیده 
اســت. پدری که در ســال های دور به شکار عالقه 
داشته و برای آنکه بتواند به شکار بپردازد؛ باید سوار 
بر ماشین های آفرود می شد. پوریا حسین می گوید 
که با پدرش فراوان به دل طبیعت زده است و اصال از 
طریق »سیمرغ« که ماشین پدرش بود در همان بیان 
ها و دشت و دمن ها رانندگی یاد گرفته: »با پدرم برای 
اولین بار با ماشین های آفرود آشنا شدم. او  با انواع و 
اقسام ماشین های آفرود و ماشین های بیابانی سر و 
کار داشت. از آن زمان عالقه زیادی به این ماشین ها و 
شرکت در مسابقات پیدا کردم.« پوریا عاشق هیجان 
است و یک شــعار دارد: »زندگی بدون هیجان هیچ 
ارزشــی ندارد.« او ابتدا تخلیه انرژی اش را با موتور 
انجام می داده و می گوید: »تخلیــه انرژی را ابتدا از 
طریق موتور شــروع کردم. آن زمان ها موتور کراس 
داشــتم و هفته ای یک بار به بیابان می رفتم و پرش 
های هیجان انگیز می زدم؛ اما در آخر مادرم موتورم 

را آتش زد.« 

     مقام های برتر
سال 8۶ بود که پوریا حسین با مسابقات آفرود آشنا 
می شود و تنها یک ســال بعد از آن قهرمان کشوری 

این مسابقات را از آن خود می کند: »سال 8۶ از طریق 
دوستم، فرامرز کالنتری با مسابقات آفرود آشنا شدم. 
در اولین مسابقه ماشینم به خط پایان نرسید. دومین 
مسابقه ای که شــرکت کردم ماشینم خراب شد. اما 
باالخره یک ســال بعد در سومین مســابقه بود که 
توانستم قهرمان کشور شوم و اول شــدم. بعد از آن 
انگیزه ام بیشتر شد و ســعی کردم حرفه ای تر پیش 
بروم. تا امروز 3-4 ماشین مسابقه ساخته ام. هنوزم 
هم در استان های کشــور فعالیت می کنم و در تمام 
آنها مقام دارم.« او بیش از 20 مقام در این ســال ها 
کسب کرده است و می گوید: »مقام های دیگری که 
تا به حال به دست آورده ام بیش از 25 مقام کشوری 
اســت که حدود 18 تای آنها مقام اولی هســتند و 
نزدیک به 30 مقام اســتانی دارم. هر چه مســابقه 
استانی برگزار می شود شــرکت می کنم و تقریبا در 

تمامی آنها مقام آورده ام.«

     ورود به مسابقات جهانی 
وقتی از پوریا درباره شرکت در مسابقات جهانی سوال 
می کنیم می گوید: »معموال در کشور ما به جز رشته 
های ورزشی مانند والیبال، فوتبال و چند ورزش رزمی 
به باقی ورزش ها مخصوصا موتوری بها نمی دهند و 
هیچ گونه بازدهی مالی ندارد. کسانی که در این رشته 
وارد شده اند و از آن بیرون نمی آیند فقط و فقط برای 
ارضا شدن روحی شان است و یک هدف دارند و می 
خواهند به آن هدف برسند. مثال هدف من قهرمانی 
5 سال متوالی در کشور است. من دوست دارم به این 
هدف برســم. در غیر این صورت هیچ بازدهی برای 
ما ندارد و تنها عشق شــخصی به این رشته است.« 
او ادامه مــی دهد: »برای ورود به مســابقات جهانی 
راه وجود دارد و نمی توان گفت غیرممکن است؛ اما 
برای رفتن به این مسابقات نیاز به اسپانسر قوی است. 
معموال مســابقات خارجی یک نفر هم ماشین اش را 
نمی سازد هم مســابقه بدهد و هم تمام هزینه ها را 
شخصا به گردن بگیرد. در دنیا هر راننده برای شرکت 
در یک مسابقه پشــت اش یک تیم از 40 تا 150 نفر 
قرار دارد. آنها هستند که یک ماشین را می سازند و 
راننده تنها وظیفه اش رانندگی است و زندگی اش را 
هم تامین می کنند تا تنها به رانندگی کردن فکر کند. 
اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد. خودروسازهای 
ما دنبال هدف هــای دیگری هســتند و چون بازار 
انحصاری دارند می توانند ماشــین هایشان را بدون 
مشکلی بفروشند و نیاز به تبلیغ ندارند و با خودشان 

می گویند برای چه وارد این رشته ورزشی بشوند؟«

 آفرود 
شرکت در مســابقات آفرود هزینه های زیادی را بر 
روی دست شرکت کننده ها می گذارد. پوریا حسین 
درباره این هزینه ها می گوید: »برای آنکه یک ماشین 

 آرش فرحزاد
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جهت شــرکت در مسابقه آماده شــود الزم است تا 
هزینه های زیــادی روی آن انجام گیــرد. مثال من 
برای شرکت در یک مسابقه ممکناست تا 25 میلیون 
تومان بابت ســاخت یک موتور هزینه شود. اگر یک 
ســنگ زیر این موتور بخورد 25 میلیون خسارت به 
بار خواهدآورد. برای همین شــرکت در هر مسابقه 
بسته به اینکه چقدر خســارت روی دست شما می 
گذارد هزینه های متغییری را به بار می آورد. بعضی 
وقت ها ممکن است 15 میلیون تومان هزینه کنید 
و ممکن است در یک مســابقه اتفاقی برای ماشین 
شــما رخ ندهد و مثال تنها 100 هزار تومان هزینه 
بنزین بدهید. اگر یک نفر بخواهد وارد این بازی شود 
و مقام بیاورد باید برای آن بیش از 50 میلیون تومان 
هزینه کند و بداند که هیچ برگشت مالی هم برایش 

نخواهدداشت.«

     طبیعت گردی
وقتی از ماشین های مســابقه اش سوال می کنیم با 
عشق از آنها حرف می زند. ماشین هایی که می گوید 
تمام آنها دست ساز بوده و خودش آنها را تقویت کرده 
است: »تا امروز بیش از ۶ ماشین مسابقه عوض کرده 
ام که انواع و اقسام جیپ، پاژن و پاترول بوده اند. در 
حال حاضر هم ماشــین من پاترول ســافاری دو در 
است. منتهی همه چیز آن بهینه شده و تقویت شده 
است. یعنی شاسی، اتاق، موتور، سیستم انتقال نیرو 
و... تقویت شده و تغییر پیدا کرده. بهترین ماشینی که 
می تواند در آفرود موفق باشد ماشین دست ساز است. 
هیچ کارخانه ای ماشین برای مسابقه نمی سازد. باید 
ماشین ها را برای استفاده بســازیم. خودم به زودی 
یک ماشین کامال دست ساز خواهم ساخت که هیچ 

چیزش کارخانه ای نیست.« 

     طبیعت گردی و شرکت در مسابقه 
حسین، عاشق طبیعت هم هســت و تمام زندگی و 
فکر و ذکرش شرکت در مسابقات نیست و می گوید: 
»من تورلیدر توریســت های خارجــی برای داخل 
کویر و جنگل های ایران هم هســتم. مــا آرامش را 
در طبیعت به دســت می آوریم و هیجــان ها را در 
مســابقات تخلیه می کنیم.« پوریا عالوه بر آنکه یک 
راننده آفرود مسابقه ای حرفه ای است در تیونیگ هم 
مهارت دارد و اصال امرار معاشش نیز از همین طریق 
صورت می گیرد و می گوید: »من ازطریق شاگردی 
کردن تیونیگ را یاد گرفته ام و پیش استاد سرپولکی 
آموزش دیده ام. من از اول عاشق الکترونیک، برق و 
کارهای فنی بودم. اختراع را دوست دارم  دوست دارم 
یک چیزی بسازم که به درد بخورد. در ماشین سازی 
هم همین عالقه را دارم؛ اما اصال کار یک فرد مکانیک 
را انجام نمی دهم. اگر کسی بخواهد بهینه سازی بر 
روی ماشین اش انجام دهد و تغییرات خاصی بر روی 
ماشــینش صورت گیرد آن را انجام می دهم؛ اما اگر 
کسی بخواهد ماشینش را تعمیر کند که یک مکانیک 
معمولی هم آن کار را انجام می دهد اصال قبول نمی 
کنم.« او از درآمدش راضی است و می گوید: »درآمدم 
از این کار خوب است. کسانی که پیش من می آیند 
دنبال کار خاص هســتند و کار خاص هم یکجورایی 
قیمت نــدارد. با وجود آنکه دو ســال می شــود که 
ازدواج کرده ام 90 درصد درآمدم را برای مســابقات 
آفرود هزینه می کنم. همســرم هم بــا این موضوع 
مشکلی ندارد و خیلی مشوق من است. حتی کمکم 
هم می کند. ما یک خــودروی 20۶ برای رفت و آمد 
شهری داریم که به من می گفت برای آنکه از مسابقه 
عقب نیافتم و بتوانم موتــورم را تقویت کنم 20۶ را 
بفروشم. چنین همسری همراهی ام می کند و برای 

همین بسیار احساس خوشبختی دارم.« پوریا عاشق 
رانندگی است و در جواب آنکه اگر مجبور باشد بین 
آفرود و تیونیگ یکی از انتخاب کند می گوید آفرود را 
انتخاب خواهدکرد: »اگر مجبور باشم یکی را انتخاب 
کنم که البته امکان پذیر نیست چون آمیخته با هم 
است؛ اما ترجیه می دهم که دست به ماشین نزنم و 
تها سوار بر ماشین در مســابرقات شرکت و طبیعت 

گردی کنم.« 
رقابت در آفــرود زمانی معنا پیدا مــی کند که وارد 
پیست مسابقه شــوی در غیر این صورت دیگر باید 
لذت برد. پوریا در اینباره می گوید: »در مســابقات 
آفرود کل کل و رقابت بســیار زیاد وجود دارد؛ اما در 
طبعیت گردی این طور نیســت. چون ماشین های 
طبیعت گردی برای کل کل و رقابت ساخته نشده اند. 
ماشین من ایمنی اش به این گونه است که مطمئنم 
اگر 40-50 ملق هم بزند من و کابین ماشینم مشکلی 
برایش پیش نمی آید و سالم از آن بیرون می آیم. اما 
ماشین طبیعت گردی برای این ساخته نشده. چون 
باید سبک باشــد تا لوازم الزم را برای رفتن به بیابان 
و جنگل حمل کند. ماشــین طبیعــت گردی برای 
آرامش ساخته شده. برای آنکه با این ماشین بتوانی 
به جاهایی که با ماشین های معمولی نمی شود رفت 
بروی و جاهای بکر را ببینی و البته بدون صدمه زدن 
به آن از آن فضا به درستی استفاده کنی و برگردی.« 
پوریا عاشق شرایط فعلی زندگی اش است و در آخر 
درباره برنامه آینده زندگی اش می گوید: »زندگی ام 
را خیلی دوست دارم و خیلی احساس خوشبختی می 
کنم. دوست دارم به همین روال ادامه دهم تا جایی که 
بدنم بکشد و به من اجازه دهد مسابقه می دهم و بعد از 
آن هم دوست دارم به جوان ها آموزش دهم تا در این 

رشته موفق باشند.« 
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نمایشگاه

بزرگ ترین همایش خودروسازان دنیا در آسیا، تا چند ماه 
دیگر در توکیو آغاز می شود و اخبار غیررسمی حاکی از این 
است که بسیاری از کمپانی ها ازجمله خودروسازان آسیایی 
شــگفتی های زیادی در این نمایشــگاه خواهند داشت. 
 Tokyo( نمایشگاه خودرو توکیو در چشم انداز بزرگ توکیو
Big Sight( که محل برگزاری مهم ترین نمایشگاه های 
بین المللی پایتخت ژاپن است، میزبانی می شود. اتحادیه 
خودروســازان ژاپن که اختصارا با نام JAMA  شناخته 
می شود، مسئولیت اصلی نمایشگاه خودرو توکیو را برعهده 
دارد. در میان خبرنگاران و کارشناســان صنعت خودرو 
دنیا، 5 نمایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که 
 Motorshow's Big( به نام 5 رویداد بزرگ این صنعت
Five( شناخته می شوند. این نمایشگاه ها، ژنو، فرانکفورت، 
دیترویت، پاریس و توکیو هســتند. وجه تمایز نمایشگاه 
خودرو توکیو با 4 رویــداد دیگر، حضور پررنگ مدل های 
مفهومی و آینده نگر، در کنــار آخرین خودروهای واقعی 
و درحال تولید است. از ســویی دیگر، موتورسیکلت ها و 
فناوری های مرتبط با آنها نیــز در توکیو حضور خواهند 
داشت. امسال، چهل و ششــمین دوره  نمایشگاه خودرو 
توکیو برگزار می شــود. طبق معمول، برندهای ژاپنی در 
صنعت خودرو و موتورسیکلت، نقش اصلی را در نمایشگاه 
توکیو بازی می کنند و تقریبا همه آنها با آخرین مدل های 
خود، حاضر می شوند. حتی شــرکت یاماها که با ساخت 
موتورسیکلت در دنیا شناخته می شود، یک خودرو مفهومی 
در توکیو رونمایی خواهد کرد. از ســویی دیگر، برندهای 
آلمانی مرسدس، آئودی و بی ام و هم با مدل های متنوع در 
توکیو دیده خواهند شد. از نظر قدمت، نمایشگاه خودرو 
توکیو با حدود ۶0 سال سابقه، قابل مقایسه با نمایشگاه های 
پاریس، ژنو و دیترویت نیست، چراکه این سه مورد بیش از 
یک قرن سابقه دارند؛ اما اکنون به دلیل رشد خودروسازی 
ژاپن و بازار کشورهای آسیایی و خصوصا چین، از اهمیت 
خاصی برخوردار است. اولین  بار، نمایشگاه خودرو توکیو 
در ســال 1954 با حضور 2۶7 خودرو برگزار شد؛ اما تنها 
17 مدل سواری در آن دیده شــد و باقی محصوالت، در 
کالس حمل و نقل عمومی، باربری و موتورسیکلت بودند. 
استقبال 547 هزار بازدیدکننده از این نمایشگاه، مسئوالن 
آن را به فکر گســترش این رویداد انداخت تا از دور سوم 
در سال 195۶، خودروهای ســواری و مردمی، بار اصلی 
نمایش در این رویداد را بر عهده بگیرند. نگاهی کوتاه داریم 
به مهم ترین خودروهایی که در نمایشــگاه خودرو توکیو 

معرفی خواهند شد.

     ياماها
خودروی مفهومی یاماها، هنوز نام مشــخصی ندارد این 
شــرکت، عبــارت Sports Ride Concept یا همان 
خودرو اسپرت مفهومی را برای محصول خود به کار می برد. 
باتوجه به طراحی معقول و قابل تولید این خودرو، می توان 
پیش بینی کرد یاماها به گروه خودروسازان در کالس اسپرت 
کوچک بپیوندد و به زودی رقیب جدی لوتوس باشد. عالوه 
بر خودرو دونفره و مفهومی، 18 مدل موتورســیکلت هم 

توسط یاماها در نمایشگاه خودرو توکیو عرضه خواهند شد.

     تويوتا
طبق معمول، بزرگ ترین خودروســاز ژاپن با انبوهی از 
مدل های تولیدی و مفهومی در توکیو حضور خواهد داشت. 
مدل های فاین کامفورت راید و TJ کروزر در گروه مدل های 
مفهومی، نمایی از خودروهای آینده  تویوتا ترسیم خواهند 
کرد و در نمایشگاه حاضر خواهند بود. جدیدترین محصول 
تولیدی تویوتا، خودرو لوکس سنچوری هم برای اولین  بار 

در توکیو دیده خواهد شد.

     سوزوکی
این برند باسابقه  ژاپنی با تولید موتورسیکلت و خودروهای 
اقتصادی در دنیا شناخته می شود. مدیران سوزوکی، قرار 
است ســرمایه گذاری ویژه ای در تولید مدل های آفرود و 
کراس اوورهای سایز کوچک با قابلیت حرکت در مسیرهای 
خارج از جاده داشته باشند. با این هدف، خودروی مفهومی 
ســوروایور )نجات یافته( Survivor در نمایشگاه خودرو 
توکیو رونمایی خواهد شــد. این محصول، عالوه بر ظاهر 
خالقانه و توانایی های جالب توجه، به دلیل استفاده از پیشرانه  
الکتریکی، آغازگر فصل جدید در محصوالت ســوزوکی 

خواهد بود.

     سوبارو
یکی از جذاب ترین برندهای ژاپنی که با تولید خودروهای 
باکیفیت و عامه پسند فعالیت می کند، یک طرح مفهومی به 
توکیو می آورد. خودرو مفهومی ویزیو )VIZIV( الهام گرفته 
از سدان پرفروش لگاسی است؛ اما اسپرت تر طراحی شده و 
با آخرین فناوری سوبارو در سیستم دو دیفرانسیل، عرضه 

می شود.
     هوندا

در ادامه  رونمایی هوندا از خودروهای مفهومی این شرکت 
که ظاهر ســاده و چراغ های دایره ای به سبک مدل های 
 Sport( کالسیک هوندا دارند، طرح مفهومی اسپرت برقی
EV( در نمایشــگاه خودرو توکیو معرفی خواهد شد. این 
خودرو، یک محصول هوشمند و احتماال با رویکرد فناوری 

خودران خواهد بود.

     میتسوبیشی
به نظر می رســد که محصول جدیدی از میتسوبیشی در 
توکیو وجود نداشته باشد و مدل های مفهومی اولوشن برقی 
و کراس اوور قابل تولید اکلیپس کراس که چند ماه پیش 
رونمایی شدند، در نمایشگاه خودرو توکیو با جزئیات فنی 

بیشتر، در دسترس بازدیدکنندگان باشند.

     نیسان
از نظر کارشناسان صنعت خودرو، برند نیسان بعد از تویوتا، 
مهم ترین و قدرتمندترین خودروساز ژاپن است که پس 
از ادغام با شــرکت رنو فرانســه و خریداری سهم زیادی 
از میتسوبیشــی، هر روز بر تیراژ و تنوع محصوالت خود 
اضافه می کند. در نمایشگاه خودرو توکیو، نیسان در کنار 
محصوالت تولیدی خود، از مدل مفهومی IMx رونمایی 
خواهد کرد که یک کراس اوور کامپکت با پیشرانه  تمام برقی 

است.

      لکسوس
در کنار تویوتا، زیرمجموعه  مهم این شرکت هم در نمایشگاه 
خودرو توکیو حضور خواهد داشت. مدل ارتقاءیافته ای از 
LC500 به نام نسخه  پلنگ سیاه )Black panther( و 
طرح مفهومی +LS در توکیو دیده می شوند. مدل فعلی 
از ســری LS که پرچمدار خودروهای لوکس لکسوس 
محسوب می شود، با استقبال چشمگیری در بازار جهانی 
روبهرو نشــده اســت و طرح مفهومــی +LS، احتماال 
پیش درآمدی بر مدل جدید این خــودرو برای تولید در 

آینده  نزدیک خواهد بود.

      مزدا
این شرکت باســابقه  ژاپنی، معموال مدل های مفهومی 
خیره کننده ای در نمایشگاه های خودرو دنیا عرضه می کند. 
 )Kai( دو طرح مفهومی جدید به نام های ویژن کوپه و کای
در نمایشگاه خودرو توکیو معرفی خواهند شد. هاچبک 
چهاردر کای، می تواند نشانه ای از مزدا 3 در سال های بعد 
باشد؛ اما خودرو مفهومی ویژن کوپه، محصولی اسپرت، 
لوکس و چهارنفره اســت که جای خالی آن در سبد مزدا 

دیده می شود.

پیشواز نمایشگاه خودرو ژاپن

آسیایی ها دست پر می آیند



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.

37شماره 10      تیر 1397

پرونده



38

گزارش 

مقایسه مشخصات فنی و ظاهری آریو S300 اتوماتیک و دنا پالس 

بدون برتری در بعد فنی
متفاوت در امكانات ظاهری

 همیشه وقتی صحبت از خرید یک خودرو می شود پای 
مقایســه خودروهای کاندید ازســوی خریداران به میان 
می آید و شاید همین مسئله کار را برای خرید خودرو سخت 
می کند. انتخاب بین دو خودرو هم رده و هم قیمت کاری 
بسیار سخت و مشکل است و درنهایت، خریداران با درنظر 
گرفتن مواردی همچون طراحی، مشخصات فنی، عملکرد، 
خدمات پس از فروش و... اقدام به انتخــاب خودرو مورد 
نظر خود می کنند. در این شماره تصمیم داریم دو خودرو 
تولیدی سایپا و ایران خودرو در رده قیمت های ۶00 تا 700 
میلیون ریالی در بازار کشورمان را مقایسه کنیم. همیشه 
اولین عامل مقایســه بین خودروها، قیمت های آنهاست 
و شاید تصمیم نهایی براســاس این عامل گرفته شود. در 
بسیاری از کشورها معموال خودروسازان محصوالت با رنج 
قیمت های مشابه به بازار ارائه می دهند و همین موضوع 
شاید انتخاب را برای خریدار تاحدودی سخت می کند. در 
بازار خودرو کشورمان هم در بین محصوالت دو خودروساز 
بزرگ یعنی سایپا و ایران خودرو محصوالتی با این شرایط 
به بازار عرضه می شود. ازجملِه این محصوالت می توان به 
دنا پالس از ایران خودرو و آریو اتوماتیک سایپا اشاره کرد 
که درحال حاضر و بعداز افزایش ناگهانی قیمت ها در بازار 
با قیمتی در حدود ۶00  تا 700 میلیون ریال ارائه می شوند. 
این دو محصول را ازلحاظ ظاهر،کیفیت فنــی و... مورد 

بررسی قرار خواهیم داد.

      مونتاژ يا تولید
طی چند دهه اخیر همیشه کمپانی های معتبر خودروسازی 
درکشورمان به فکر تولید خودروی ملی بوده اند. هرچند 
طی سال ها تولید خودروی پیکان در ایران، همگان از این 
محصول نوستالژی به دلیل سال ها تولیدش درکشورمان 
به عنوان خودروی ملی یاد می کردند اما فراموش نکنیم که 
پیکان یک خودرو اصالتا انگلیسی بوده و خیلی نمی شد نام 
خودرو ملی را روی آن گذاشت. این داستان ادامه داشت تا 
اینکه ایران خودرو، سمند را به عنوان خودروی ملی روانه 
بازار کرد. داستان به همین جا ختم نشد و ایران خودرو طی 
سال های بعد از دیگر محصوالت ملی خود یعنی سورن و 
رانا هم رونمایی کرد، تا اینکه در اواخر سال 93 نوبت به دنا 
رسید. دنا قطعا محصولی پیشرفته تر از سایرخودورهای ایران 
خودرو به شمار می رود اما درکل می توان گفت که دنا به نوعی 
نسخه پیشرفته و تغییر ظاهر داده شده سمند است و در 
پیشرفت بعدی محصولی به نام دنا پالس در حال ارائه به بازار 
است، اما در سوی دیگر میدان آریو قرار دارد. سایپا تا قبل 
از این فقط تیبا را به عنوان خودروی ملی به تولید رسانده و 
در این زمینه تفاوتی زیاد با ایران خودرو دارد. هرچند آریو 
توسط سایپایی ها عرضه می شود اما این خودرو برگرفته از 
برند چینی زوتی )Z300( است که در ایران تولید و به فروش 
می رسد. البته سایپا پیش از قرار دادن این خودرو روی خط 
تولیدش، یکســری از این خودرو را به صورت وارداتی و با 

همین عنوان زوتی Z300 به بازار عرضه کرد تا شرایط را 
بسنجد و در ادامه این خودرو نخست با نام S300 و بَعدتر با 

عنوان آریو روی خط تولید سایپا قرار گرفت.

      مشخصات ظاهری
نمای ظاهری هر خودرو بســته به سلیقه مشتریان، هم 
می تواند زیبا باشد و هم چندان مورد پسند قرار نگیرد. پس 
به صورت دقیق نمی توان گفت که کدام خودرو زیباتر است. 
اما به اعتقاد کارشناسان و عالقهمندان، دنا پالس باتوجه به 
نمای تهاجمی تر و اسپرت تر، خودرویی جذا بتر در دیدگاه 
اغلب مشتریان قلمداد می شــود. البته باید اشاره کرد که 
طراحی بیرونی و داخلی آریو براساس پلتفرم و طراحی کلی 
تویوتا آلیون مدل 2007 صورت گرفته است که طرفداران 
خاص خود را دارد و مشخصا هماهنگی الزم در بخش های 
مختلف آن به خوبی رویت می شــود. دنــا در ظاهر یک 
خودروی جدید به نظر می رسد اما اگر به ابعاد و شمایل کلی 
این خودرو به ویژه در بخش کنار بیشتر دقت کنیم، رگه هایی 
بسیار واضح از رگ و ریشه سمند را مشاهده می کنیم. این 
خودرو شبیه نسل پیِش فورد ماستنگ طراحی شده و از 
کنار کامال مشابه سمند سورن است؛ همچنین در بخش 
عقب دنا شاهد چراغ خطر ال ای دی هستیم. این خودرو در 
بخش ظاهر از رینگ های آلومینیومی 15 اینچ، آینه های 
جانبی برقی به همراه چراغ راهنما و قابلیت تاشــوندگی 
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برقی اتوماتیک، مه شکن جلو و عقب، چراغ های هالوژن و 
ال ای دی جلو بهره می برد. در مقابل آریو ازنظر ابعاد طول، 
عرض و ارتفاع چند میلی متر بزرگ تر از دنا طراحی شده 
اســت. همچنین این خودرو از چراغ خطرهای ال ای دی، 
سیســتم چراغ بدرقه و امکانات ظاهری شــبیه دنا بهره 
می برد. پس از نمای بیرونی، حال نوبت به نگاهی به نمای 
داخلی و کابین این دو خودرو می رســد که در این بخش، 
باتوجه به نظر مشتریان و عالقهمندان، دنا پالس با قاطعیت 
کامل دارای کابینی زیباتر از آریو اتوماتیک اســت و این 
موضوع به خودی خود باعث توجه بیشتر خریداران به دنا 
پالس شده اســت. الزم به یاد آوریست که جنس متریال 
استفاده شده در هر دو خودرو تقریبا یکسان بوده اما فضای 
سرنشینان آریو بسیار بهتر و بیشتر از دنا پالس است. آریو از 
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، رایانه اطالعات سفری، دو 
کیسه ایمنی هوا برای راننده و سرنشین جلو، کمربندهای 
ایمنی پیش کشنده سه نقطه ای، تنظیم آینه های جانبی 
و باالبر شیشه های برقی، ریموت کنترل تاشو، قفل شدن 
خودکار درها در سرعت سنســور پارک دنده عقب بهره 
می بــرد؛ همچنین روکش چرمی صندلی هــا، پایه های 
ISOFIX برای نگه داشتن صندلی کودک در ردیف عقب 
 CD و سیستم صوتی ساده همراه با قابلیت پخش از روی
یا USB از دیگر مواردی است که به صورت استاندارد برای 
این خودرو درنظر گرفته شده است. در طرف مقابل و در 
دنا از مواردی مثل تنظیم برقی آینه های جانبی به همراه 
باالبر برقی شیشه ها، تریم مشــکی رنگ داخلی به همراه 
تودوزی پارچه ای، مانیتور مالتی مدیــا به همراه رهیاب 
ماهواره ای، دکمه های کنترل سیستم صوتی از روی فرمان، 
کروزکنترل، کیسه هوای ایمنی برای راننده و سرنشین 
جلو، سیستم تهویه مطبوع خودکار، سیستم ضد سرقت 
)ایموبالیزر(، شیشه های سوالر، تنظیم تلسکوپی فرمان، 
تنظیم برقی صندلی ها، قابلیت تنظیم زاویه نور چراغ های 
جلو از داخل کابین و پایه های ISOFIX استفاده شده که 

روی هم رفته امکانات نسبتا خوبی به شما ارائه می کند.
      مقايسه فنی 

در رابطه با مشخصات فنی این دو مدل باید گفت که دنا 

پالس از یک پیشرانه چهار سیلندر 1۶ سوپاپ با حجمی 
برابر با 1.7 لیتر بهره می برد که موتور قادر به تولید قدرتی 
برابر با 114 اسب بخار و 155 نیوتن متر است که این نیرو 
تولیدی توسط یک گیربکس 5 سرعته دستی، به چرخ های 
جلو منتقل می شود )درواقع دنا پالس یک خودرو محرک 
جلو یا همان FWD است( همچنین، در زمینه عملکرد 
دنا پالس باید گفت که این خودرو در زمانی برابر با 13.5 
ثانیه به سرعت صد کیلومتر در ساعت دست پیدا خواهد 
کرد و حداکثر سرعت آن درحدود 200 کیلومتر در ساعت 
اعالم شده است. از دیگر نکات مهم در رابطه با عملکرد این 
خودرو، مصرف ســوخت آن بوده که طبق نمودار سیکل 
ترکیبی، دنا پالس در هر صدکیلومتر مسیر شهری و اتوبان، 
به صورت مجموع دارای مصرفی برابــر با 7.9 لیتر بنزین 
است و استاندارد آالیندگی آن یورو 4 است. )ظرفیت باک 
این مدل ۶0 لیتر است( اما در سوی دیگر این میدان، آریو 
دارای یک پیشرانه چهار سیلندر 1۶ سوپاپ با حجمی برابر 
با 1.۶ لیتر است که این موتور قادر به تولید قدرتی برابر با 
112 اسب بخار و گشتاوری برابر با 151 نیوتن است که این 
نیرو تولید توســط یک گیربکس اتوماتیک، به چرخ های 
جلو منتقل می شــود. موتور این خودرو تحت لیسانس 
میتسوبیشی ژاپن تولید شده و گیربکس آن نیز در نسخه 
اتوماتیک، ساخت کره جنوبی اســت. در زمینه عملکرد 
این مدل نیز باید به این صورت گفت که آریو اتوماتیک در 
زمانی برابر با 14.1 الی 14.5 ثانیه به سرعت صدکیلومتر 
در ساعت از صفر مطلق دست پیدا خواهد کرد و حداکثر 
ســرعت آن در حدود 185 کیلومتر در ساعت اعالم شده 
است. همچنین، مصرف سوخت این مدل در نمودار سیکل 
ترکیبی در هر صدکیلومتر مسیر شهری و اتوبان، برابر با 
7.4 لیتر بنزین اعالم شده و استاندارد آالیندگی آن یورو 4 
است )گنجایش باک آریو اتوماتیک 55 لیتر است(. حال در 
این بخش نوبت به اعالم برنده بین این دو خودرو است که 
باتوجه به مشخصات و عملکرد، باید گفت که هر دو خودرو 
تقریبا عملکرد یکسانی را از خود نشان داده اند و نمی توان 
درکل برتری محسوسی در یکی از این دو خودرو نسبت به 

دیگری پیدا کرد.

      امکانات رفاهی
اما در رابطه با امکانات رفاهــی، قطعا دنا پالس خودرویی 
بهتر و کامل تر از آریو اتوماتیک است؛ زیرا این مدل با دارا 
بودن مواردی همچون 4 کیسه هوا، ترمز ضد قفل، فرمان 
مجهز به کلیدهای کنترلی سیســتم صوتی و هندزفری 
موبایل، دارای مانیتــور مالتی مدیا تصویری لمســی با 
رهیاب )GPS، بلندگوهای جلــو و عقب و تیوتر، فرمان 
هیدرولیک، کروزکنتــرل، تنظیم اتوماتیک کانال تهویه 
برای سرنشینان عقب، چراغ جلو دارای المپ LED و نئون 
و چراغ  روز )Day Light(، چراغ مه شکن جلو و عقب، چراغ 
نقشه خوان، چراغ های سقفی جلو و عقب، آینه های جانبی 
برقی و راهنمادار، سیستم ضدسرقت )ایموبیالیزر(، سیستم 
هشداردهنده هوشمند مرکزی ورود غیرمجاز، دوربین دید 
عقب، هشداردهنده موانع عقب، سیستم عیب یابی هوشمند 
)مالتی پلکس(، قفل مرکزی بــا ریموت کنترل رادیویی، 
کمربندهای ایمنی جلو سه نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع، 
سیستم کنترل بخار بنزین، شیشه های سوالر )ضد اشعه 
مضر UV خورشید(، سان روف، ستون فرمان تلسکوپی 
)جمع شونده(، سیستم روشــنایی موقت در محیط های 
تاریک، آنتن سقفی جدید)Shark fin( به همراه سیستم 
پشتیبانی از رهیاب، جاعینکی، تودوزی مخمل، دسترسی 
به صندوق عقب از داخل، قطعــات دکوراتیو طرح چوب، 
سیستم قطع سوخت خودکار، سیستم کنترل بخار بنزین 

و... اتومبیلی بهتر ازسوی مشتریان به شمار می رود.

      خدمات
دنا پالس با دارا بودن سه سال گارانتی و یک سال بیمه بدنه 
و ســرویس های دوره ای رایگان و مهم تر از همه، حضور 
بیشتر در خطوط تولید و محبوبیت باالتر نسبت به آریو 
اتوماتیک که خودرویی کمترشناخته شده است، اتومبیلی 
قابل اطمینان تر در این قسمت قلمداد می شود. در سوی 
مقابل آریو ازسوی سایپا به مدت 2 سال یا 40 هزار کیلومتر 
گارانتی می شود. با این شرایط شما کدام محصول را برای 
خرید ترجیح می دهید؟ دنا پالس ملی را یا آریو اتومات با 

اصالت چینی را؟
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صنعت خودروسازي در ایران،  اگرچه همواره نسبت به 
اســتاندارد جهاني عقب تر بوده و پیشرفت این صنعت 
از گذشــته تا امروز آرام آرام رخ داده است اما در هر دهه 
خودروهاي مختلفي در کشــور وجود داشته که براي 
مردم خاطره انگیز شده است. نیم نگاهي به شاخص ترین 
خودروها در هر دهه نشــان مي دهد که ذائقه و سلیقه 
ایراني ها در هر دوره تاریخي به سمت کدام یک از خودروها 
گرایش داشته و خاطره انگیزهاي هر دهه خودروهاي کدام 

کمپاني وکدام کشور بوده اند.

     دهه 30
دهه 30 شمسی مصادف بود با دهه 50 میالدی؛ دورانی 
که در آن خودروسازی آمریکا به دوران طالیی خود رسید 
و محصوالت آمریکایی با ظاهر استثنایی و عملکرد فنی 
بی نظیری که داشتند، در سطح جهانی مطرح شدند. در 
این میان خودروهای آمریکایی همانند دهه های قبل در 
کنار محصوالت اروپایی به ایران وارد می شدند و در این 
دهه به خاطر بهبود قدرت خرید مردم و عرضه بیشــتر 
خودروهای مناســب، محبوبیت خودروهای آمریکایی 
به شدت افزایش یافت. در این میان باید شورولت بل ایر 
را به لطف قیمت، امکانات، ظاهر و تمامی محسناتش، 
خودرویی دانست که نگرش ایرانیان درمورد محصوالت 

آمریکایی را برای همیشه دگرگون کرد. 

     دهه 40
اگر به مــرور عکس هاي این دهه بپردازیم،  به ســختي 
مي توان عکسي را پیدا کرد که در آن ردي از فولکس واگن 
نباشد؛ چراکه فروش فولکس واگن در ایران )و در سطح 
جهانی( در این دوران به قدری زیاد بود که اقشار مختلفی، 

از متوسط گرفته تا ثروتمند، احتماال یک دستگاه فولکس 
واگن در خانه داشتند. دوام و استحکام باال در کنار عملکرد 
فنی بسیار خوب در شرایط آب و هوایی ایران سبب شد 
تا به امروز هم تعداد قابل توجهی فولکس واگن در ایران باقی 
بماند. شرکت سهام ثابت پاسال که واردکننده فولکس 
واگن بود نیز نقش بهسزایی در این عرضه مناسب داشت.

     دهه 50 
پیکان برای تمام ایرانیان چیزی بیش از یک خودرو و در 
ـ   اقتصادی  ـ فرهنگی  ـ سیاسی  حد یک پدیده اجتماعی 
اســت. از اواخر دهه 40 که تولید این خودرو آغاز شد، تا 
اواسط دهه 80 که خط تولید پیکان به طور رسمی تعطیل 
شد، این خودرو شریان حیاتی صنعت خودرو، علت اصلی 
صاحب خودرو شدن و محبوب بسیاری از ایرانیان بود. 
هیچ خانواده ای نبود که برای مدتی یک دستگاه پیکان 
در آن حضور نداشته و اگر هم کسی خودرو نداشت، در 
زندگی روزمره با آن بارها مواجه می شــد، پیکان پس از 
یک دوره کوتاه مغضوب شدن، امروزه دوباره محبوبیت 

یافته است.

     دهه 60
غایب بزرگ این روزهای معابر ایران، خودرویی کوچک 
بود که ایرانیان را با خودروهای شهری اقتصادی مدرن 
آشنا کرد و در دهه ۶0، یکی از معدود تولیدات قابل توجه 
صنعت خودرو ایران بود. رنو 5 در دهه 50 به ایران رسید، 
اما با قطع واردات خودرو و رسیدن به دهه ۶0 و مشکالت 
اقتصادی دوران جنگ تحمیلی بود که ایرانیان قدرش را 
دانستند و در دهه 70 نیز، هنوز محبوبیت خود را حفظ 
کرد. متاسفانه رنو 5 به اندازه  ای سخت جان و با دوام نبود که 

بیشتر نمونه هایش از تیغ اسقاط طرح تبدیل خودروهای 
فرسوده در اواسط دهه 80 جان سالم به در ببرد.

     دهه 70
پژو 405 در شرایطی در ابتدای دهه 70 شمسی به بازار 
ایران رسید که مرزها به روی خودروهای مدرن و شیک 
اروپایی و آسیایی باز شده بود و تعداد قابل توجهی رقیب، 
آن هم با قیمت هایی مناسب تر در بازار ایران داشت. همین 
مورد سبب شد تا ســری اول GL 405 در ایران موفق 
مظاهر نشود. ممنوعیت واردات و تغییر تریم از GL به 
GLX اما سبب شد تا پژو 405 برخالف هم عصرانی مانند 
پژو 205 و رنو 21، به موفقیتی خیره کننده دست یابد و 
به اسطوره شتاب، هندلینگ و حتی خودرویی لوکس در 
بازار ایران تبدیل شود. محبوبیت 405 به خاطر مسائل 
فنی و کیفیتی سال های اخیر، با روزهای اوجش فاصله 

گرفته است.

     دهه 80
هیچ پروژه مرتبط با صنعت خودرو ایران در سال های اخیر 
به اندازه پروژه L90 بحث برانگیز نبوده است. رنو به عنوان 
بخشی از استراتژی جهانی خود، ایران را به عنوان یکی از 
قطب های تولید خودرو در جهان انتخاب کرد و قرار شد تا 
داچیا لوگان در پارس خودرو مونتاژ شده، با قیمت ۶ هزار 
دالر به بازار ایران عرضه شــود. پس از کش و قوس های 
فراوان همراه با چاشنی سیاسیـ  اقتصادی، ایران خودرو 
نیز به این پروژه اضافه شد و لوگان از اواسط دهه 80 با نام 
 L90 تندر 90 راهی بازار شد. بسیاری از اهداف اولیه پروژه
عملی نشدند، اما درنهایت این خودرو یکی از مهم ترین 

پدیده های اقتصادی معاصر ایران است.

از ابتدا تا امروز
با صنعت خودرو ایران
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آیا می دانید؟!   
هیچ موقع ماشــین را در زمانی که بدنه آن داغ است 
یا مثاًل بعد از رانندگی یا زمانی که زیر نور مســتقیم 
آفتاب بوده اســت، نباید شســت؛ زیرا این کار باعث 
به وجود آمدن لکه یا رسوب می شود. همچنین بعد از 
شستن ماشین و زمانی که ماشین خیس است نیز آن 

را زیر نور مستقیم خورشید پارک نکنید.
آیا می دانید؟!

هنگام روشــن کردن کولر باید حتماً توقف کرد و در 
ســرباالیی های طوالنی و توقف زیاد کولر را خاموش 
یا با گرفتــن کالچ یا خالص کردن ماشــین، کولر را 

روشن کرد.
آیا می دانید؟!

ســوراخ کردن فیلتر هوای نو هنگام تعویض، سبب 
وارد شــدن ذرات گردوغبار به موتور شده و صدمات 

جبران ناپذیری به آن وارد می کند.
آیا می دانید؟!

در زمــان نقــص در سیســتم برق رســانی به دلیل 
موتورشویی یا رطوبت محیط و سردی هوا می توانید 
به وسیله یک سشوار قسمت های دلکو، کوئل و شمع ها 

را گرم کنید تا اتومبیل آسان تر روشن شود.
آیا می دانید؟!

در زمان بکســوات کردن خودرو در گل والی و برف 
می تــوان باکم کردن بــاد تایرها و قــرار دادن کفی 
الستیکی یا گونی در زیر آنها باعث اصطکاک بیشتر 

شوید و خود را از مهلکه نجات دهید.
آیا می دانید؟!

در مواقــع بارندگی کــه برف پاک کن خراب اســت 
می توانید یک ســیب زمینی را از وسط نصف کنید و 
روی شیشه بمالید. )نشاسته موجود در سیب زمینی 
باعث پایین آمدن قطرات آب  شده و مزاحم دیدتان 

نمی شود.(
آیا می دانید؟!

با روشــن شــدن چراغ انژکتور، خودرو را خاموش 
کرده و بسط باتری را چند ثانیه جدا و سپس اتصال 
دهید. )در صورت خاموش نشدن چراغ، به نمایندگی 

مراجعه کنید.(
آیا می دانید؟!

در فصول ســرد ســال ماهی یک بار کولر خودرو را 
به مدت چند دقیقه برای مخلوط شــدن گاز با روغن 
مخصوص آن و جلوگیری از فاســد شــدنش روشن 

کنید.
آیا می دانید؟!

خالص نکردن دنده پشــت چراغ قرمــز و ترافیک 
باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دو شاخه کالچ و 

گیربکس می شود.
آیا می دانید؟!

گرفتن ترمز و کالچ به طور هم زمان برای نگه داشتن 
خودرو باعث می شود که متراژ ترمز افزایش یابد. چون 
وقتی کالچ درگیر اســت، از نیــروی ترمز موتور هم 
استفاده می شود و وقتی ترمز و کالچ باهم فشار داده 
شود باعث می شود خودرو دیرتر بایستد. بهترین کار 

این است که ترمز را فشار داده و قبل از اینکه خودرو به 
لرزش بیفتد، کالچ را بگیریم.

آیا می دانید؟!
بعضی مواقــع راننده ها صبر می کننــد تا فن خودرو 
خاموش شود بعد موتور را خاموش کنند. غافل از اینکه 
این کار ضرر جدی به موتور وارد می کند. اگر خودرو 
بیش از اندازه گرم باشد زمانی که آن را خاموش کنیم 
سیستم فن اتوماتیک روشن می ماند و نیازی به روشن 
گذاشتن خودرو نیســت. این کار برای ماشین های 
گازوئیلی اســت نه بنزینی. )ولی در موتور خودروی 
پراید پس از خاموش کــردن خودرو فن نیز خاموش 
می شود پس قبل از خاموش شدن فن آن، خودرو را 

خاموش نکنید.(
آیا می دانید؟!

در زمین خیس و بارانی اگر خودرو شروع به لرزیدن 
کرد فقط بایــد پایتان را از روی پــدال گاز بردارید و 
فرمان را در جهتی که می خواهید جلو خودرو حرکت 

کند، بچرخانید.
آیا می دانید؟!

گاز دادن قبــل از خامــوش کردن خــودرو قباًل در 
خودروهــای کاربراتوری برای بهتر روشــن شــدن 
خودرو انجام می شــد، ولی در خودروهای انژکتوری 
این کار مضر است. زیرا زمانی که شما گاز می دهید و 
سپس سوئیچ را می بندید مقداری بنزین سوخته باقی 
می ماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار 

کردن خودرو در هنگام استارت زدن می شود.
آیا می دانید؟!

روشن شــدن چراغ بنزین به دلیل نداشتن سوخت 
بعضی مواقع باعث سوختن پمپ بنزین می شود زیرا 
رســوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر سوخت 
می شــود و باعث اختالل در کار پمپ  بنزین، فیلتر 

بنزین و نهایتاً انژکتور می شود.

آیا می دانید؟!
الزم است قبل از اســتارت خودرو، سوئیچ را به مدت 
10 ثانیه در حالت باز گذاشــته و ســپس نسبت به 
استارت خودرو اقدام کنید. )مخصوصاً در مواقعی که 

خودرو سرد است.(
آیا می دانید؟!

لرزش در خودرو می تواند نتایج بدی به همراه داشته 
باشد و از بروز عیب و ایراد در بدنه و دیگر قسمت ها، 
خصوصا مفاصــل و اتصاالت چرخ ها و قســمت های 
بدنه خبر دهد و موجب به صــدا افتادن داخل اتاق و 
افزایش مصرف سوخت شــود. به طور کلی زمانی که 
قسمتی از یک خودرو دچار لرزش می شود، نیرویی 
که توسط موتور تولید می شود در این قسمت ها هدر 

خواهد رفت. 
آیا می دانید؟!

در حالت عادی فیلتر باید حداکثر هر 1000 کیلومتر 
تعویض یا تمیز شود و صافی روغن هر 2000 کیلومتر 
تعویض شود تا بازدهی و راندمان موتور مطلوب شود.

آیا می دانید؟!
گریس روی قطب های باتری مانع سولفاته شدن سه 

کابل باتری نمی شود.
آیا می دانید؟!

 برابر هر 10 کیلومتر ســرعت در ســاعت، در شب و 
تاریکی معادل ۶ متر از عمق بینایی کاسته می شود.

آیا می دانید؟!
اگر تایر خــودرو در ســرعت 80Km/hr صددرصد 
کارکرد داشته باشد در ســرعت 130Km/hr به 40 

درصد سایش زودرس خواهد داشت.
آیا می دانید؟!

خطرناک ترین زمان رانندگی در روز بین ساعت 2 تا 4 
بعد از ظهر و ۶ تا 8 صبح است. در این زمان بدن انسان 

به طور طبیعی دچار کاهش انرژی می شود.

۲۱ نكته در مورد خودرو سواری
آیا می دانید که
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تاریخچه 

داســتان ورود خودرو به ایران به یک اتومبیل فورد 
گره خورده است. ماشــیني که اوایل قرن بیستم به 
دستور مظفرالدین شــاه از بلژیک خریده شد تا ایران 
هم سرانجام در فهرست کشــورهایي قرار بگیرد که 
خیابان هایش رد چرخ ماشــین ها را بر خــود دارند. 
فورد بلژیکي آنقدر دود تولید مي کرد که تا مدت ها به 
ماشین دودي معروف شد.  بعد از آن در سال 1281 
شمســی یا 1902 میالدی مظفرالدین شاه در اولین 
سفر خود به اروپا با اتومبیل آشنا شد و دو دستگاه از 
آن را خرید و با خود به ایران آورد. این خرید دقیقا در 
زمانی انجام شد که خزانه دولت ایران خالی بود و ملت 
ایران با شرایط بد اقتصادی روبه رو بودند. او در اولین 
نظر به اتومبیل ها به آنها دل بست و از محل چند صد 

هزار لیره اســتقراضی از بانک شاهنشاهی ایران که 
متعلق به انگلیسی ها بود دو دســتگاه رنو خریداری 
کرد. رنگ این اتومبیل آبی آسمانی تیره و راننده آن 
یک مهندس به نام موسیو وارونه فرانسوی بود. مدیر 
کمپانی رنو خطاب به مظفرالدین شــاه می گوید : ما 
حدود 100 دستگاه اتومبیل برای صدور به ایران در 
نظر گرفته ایم، زیرا مسلم می دانیم به محض بازگشت 
اعلیحضرت به ایــران، عده زیادی از شــاهزادگان و 
بزرگان و سیاستمداران و رجال ایرانی خواهان خرید 

اتومبیل خواهند شد.
پس از مظفرالدین شــاه فرزندش محمدعلی  شــاه 
نیز از این خودرو اســتفاده می کرد تا اینکه روزی در 
خیابان های تهران مورد ســوء قصد واقع شد. پس از 

محمد علی شاه ، احمد شاه یکی، دو خودرو برای خود 
خرید و گاهی اوقات سوار آنها می شد.

سلطنت رضا شــاه با دوران تجدد و گسترش مظاهر 
غربی در زندگی ایرانیان مقــارن بود. به همین دلیل 
در این دوران تا زمان اشغال کشــور توسط متفقین 
)شهریور 1320(  اتومبیل به شکل یک کاالی لوکس و 
تجملی بین اقشار پولدار، رجال، درباریان صاحب نفوذ، 
ســفرا و نمایندگان خارجی در ایران، مالکان و تجار 
بزرگ رواج یافت، ولی تعداد آنها محدود بود؛ سپس 
به دنبال گسترش شهرنشینی میزان واردات خودرو از 
سال 1300 هجری شمسی )1920میالدی( افزایش 
یافت و بعــداز آن در زمان محمدرضــا پهلوي،  فصل 

تازه اي در تاریخ خودروي ایران باز شد. 

 ماشین دودي تاریخ خودرو
در ایران را تغییر داد



43شماره 10      تیر 1397



44

سرگرمی

افقی
1 -  نام قطعه ای برای روشن کننده موتور خودرو - بخشی از خودرو

2-  از وسایل ایمنی در خودرو - امامان
3 -  حرف ندا - بله روسی - خطی در دایره - نیکوکار

4 - آتش قرآنی - خواب کودکانه - شرکت خودرو سازی ژاپنی که تولید 
خودروهای سواری را به عهده دارد

5 - لقب حضرت فاطمه )س( - یکی پس از دیگری - حرف بیست و پنجم
6 - به آن زنده ایم - قاره پهناور

7 - مردن از غصه - درخت انگور - محل ورود
8 - فالنی - جا گرفته

9 - شگرد کشتی - طال - نوعی نارنگی
10 - سلطان میوه ها - پوشش کتاب

11 - در پناه - عنوان جانوری سال 97 - اینک - قیمت بازاری
12 - برکت سفره - تیم خودرو سازان در لیگ برتر فوتبال به مربیگری 

علی دایی - تهمت زدن
13 - نام آزمون گلزن تیم ملی فوتبال - وســیله ای که نور را تجزیه می 

کند - گروهی از مردم
14- بله آلمانی- وسط - ابله و کم عقل - باج

15 - ترمز کشتی - دیار و سرزمین - وسیله ای مکانیکی در نزدیکی هر 
چرخ ) دمپر (

عمودی
1 -  بیگانگان - قطعه ای اســت در زیر خودرو بین دو چرخ جلو 

یا عقب 
2 - از قطعات خودرو ، تکیه گاه دو تکه محورهای گردنده به شکل 

دو نیم استوانه از جنس فلز نرم - دوستان
3 - عید ویتنامی ها - ایتالیای قدیم - خودرو وطنی

4 - گندم کوبیــده - از خودروهــای گرانقیمــت جهت مقاصد 
تشریفاتی - سحاب

5 - فالگیر - مادر ورزش ها - خداوند - محرمانه
6 - پایان نامه - مادر عرب - از ادات تشبیه - یار سوزن

7 - هیئت وزیران - واحد والیبال
8 - باغ - بادبزن برقی

9 - داروی بیهوشی - انکار کردن
10 - چه وقت؟ - جهت - میدان شمال تهران

11 - نیک - در مثل غنیمت است - نامی زنانه
12 - جانشین - کفش پاشنه دار - کالم تنفر

13 - فتوکپی خشــک - رییس فدراســیون فوتبــال ایران - 
حسرت و افسوس

14 - دریا - عقیده شمردنی - از قطعات ایمنی خودرو
15 - پاسخ منفی - بجا آوردن پیمان - مخزن آب خودرو

اسامی برندگان جدول شماره 7:
امید منصوری به  شماره پرسنلی 2672

علی کاظم نیا به  شماره پرسنلی 3182
محمد راجی به  شماره پرسنلی 1300

توضیح : پس از حل جدول از به هم پیوســتن حروف 
خانه های زردرنگ رمز جدول به دست می آید .

رمز جدول شماره 9 
هیوندای

جایزه: 
کارت هدیه 

200هزار
 تومانی

 راز صنعت در هر شماره با برگزاری مسابقه پیامکی  به قید قرعه 
به شما خواننده محترم جوایزی اهدا می کند.شما تنها می توانید 
از طریق ارسال رمز جدول به شماره 300072160  در مسابقه 

پیامکی راز صنعت  شرکت کنید.
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