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پورشه کاین توربو در مهشد
نسـل دوم اسیـووی فولسـایز و مجلـل پورشـه ،در ایـران خودرویـی بیرقیـب اسـت .واردات با عالیترین سـطح
از تجهیـزات و در باالتریـن کـد پیشـرانه موجـب شـده تـا پورشـه کایـن توربـو در کورسهـای سـریع و آفرودهای
سـخت بـه یـک انـدازه دقیـق و بی نقـص عمل کند .ممکن اسـت برخی از عالقه منـدان ب.ام.و با یـادآوری جایگاه
ایکـس 5سـری ام ،رقابـت بـا پورشـه کایـن توربـو را کلیـد بزنند اما این خـودرو  2/۵میلیـاردی که در انـواع 2013
و  2014بـه بـازار کشـور وارد شـده ،کاملا بـر ایکـس 5برتـری دارد .در ایـن نسـخه مخصوص از کاین کـه با پالک
مشـهد بـه رنـگ قهـوهای متالیـک در حاشـیه خیابـان اتراق کرده ،علاوه بر موتور بسـیار قدرتمند 4800سیسـی
 400اسـبی کـه از ترکیـب پیشـرانه  8سـیلندر بـا یـک جفت توربوشـارژ حاصل شـده ،انبوهی از امکانـات از جمله
سیسـتم صوتـی برمسـتر وجـود دارد کـه بسـیاری از آن هـا در ایکـس 5وجـود ندارنـد .بـه غیـر از ایـن هم ترکیب
چـرم ،چـوب ،اسـتیل و کـروم بـرس خـورده در کابیـن بـا اتاق مسـتحکم و جادار باعث میشـود تا سرنشـینان این
اسیـووی آلمانـی بسـیار ایمـن ،ابدا از سـفر با کاین احسـاس خسـتگی نکنند.

پشت پرده طراحی صندوق برای خودروها

خودروی میل و بیراهههای پس و پیش
یـک جمـع و ضـرب سـاده نشـان میدهـد ،بـرای طراحـی خـودروی سـمند و الصاق صندوق بـار به هاچبک پـژو  206ایران خـودرو چیزی نزدیـک به  1/5تا  2میلیارد دالر هزینه شـده اسـت.
محمدحسین شاوردی
هزینه گزافی که بهرام پارسـایی نماینده مردم شـیراز در مجلس شـورای اسلامی و سـخنگوی کمیسـیون اصل نود مجلس به تازگی روی آن دسـت گذاشـته اسـت .هرچند مدیرعامل اسـبق
روزنامهنگار
ایـران خـودرو ،منوچهـر منطقـی ،ایـن اعـداد را تکذیـب کـرده اسـت .وی بـا یـادآوری هزینههـای گزاف طراحـی و تولید نخسـتین خودروهای ملی کشـور ،انتقادات شـدیدی را متوجه شـرکت
ایـران خـودرو کـرد .در ایـن بیـن امـا هیـچ کـس از آقـای نماینـده نپرسـید مگر با اسـتراتژی صنعتی غلطی که پیشـینیان شـما در مجلـس و دولتهای قبلـی طراحی کردند ،چـارهای جز این هـم بود؟ در واقـع هیچ کس به
زمینههـای هدررفـت ایـن منابـع توجهـی نکـرد و تنهـا یقـه ایـران خـودرو کـه هزینهکننـده این منابـع بود گرفته شـد .موضوعی کـه از قضا باید پای وزیران فعلی و پیشـین صنعت و روسـای جمهور کشـور به میان کشـیده
مـی شـد و از آن هـا بابـت ایـن شـکل از توسـعه صنعـت خـودرو حسـاب کشـید .دخـل و خـرج در گزارشـی تفصیلـی ،به بررسـی دقیقتر همـه پروژههای صنعـت خـودروی ایـران در دو دهه اخیـر پرداخته و با یـادآوری
برنامههـای صنعتـی دیگـر کشـورها در بخـش خودروسـازی ،نگاهی دقیقتر به صنعت همیشـه محکوم خودروسـازی انداخته اسـت.
بـیوایدی ،تاتـا ،ماهیندرا ،توفاژ ،اشـکودا و وین فسـت شـده و آن
هـا را بـه سـاحل امـن بازارهـای جهانی رسـاندند .هماینـک اغلب
ایـن کشـورها در ابعـاد بسـیار بـزرگ و قابـل ستایشـی بـه تولید و
صـادرات خـودرو پرداخته و موفق شـدند عالوه بر توسـعه برندهای
بومـی ،هـدف اصلـی خود یعنـی تولیـد ثـروت ،ارزآوری و صادرات
صنعتـی بـا ارزش افـزوده بـاال را محقـق سـازند .این ها سـیاههای
از پروژههایـی اسـت کـه میشـد با منابـع هزینهشـده در دو پروژه
سـمند و پـژو  206آریـن در کشـور کلیـد زد .جنسـیس محصـول
لوکـس و برجسـته هیونـدای در نسـل اول خـود از نقطـه آغـاز تـا
تکمیـل پـروژه و آغـاز تولیـد ،تنهـا  480میلیـون دالر هزینه برای
سـازنده کـرهای داشـته اسـت .تویوتـا با صـرف  2میلیـارد دالر در
مسـاحتی  650هکتـاری بـزرگ ترین مرکز تحقیق و توسـعه خود
در جهان را در اوکازاکی ژاپن تاسـیس کرده اسـت .جنرال موتورز
بـا هزینـه  1/15میلیـارد دالر سیسـتم خودران سـطح  4خود را با
نام سـوپر کروز راهاندازی کرده اسـت .از این دسـت پروژهها بسـیار
اسـت و اگـر مجـال بود ،میشـد صدهـا مثال دیگـر آورد.

ما اب خود چه کردیم؟

مسند و تیغ تیز منتقدان

در مسـتند «تقاطـع سـئول» درباره پروژه سـمند رقمـی به مراتب
بیشـتر از آن چـه بهـرام پارسـایی نوشـته ،اعلام میشـود .عددی
کـه آن جـا از قـول یکـی از مقامـات ایـران خـودرو نقـل میشـود
 800میلیـارد تومـان اسـت که با احتسـاب نـرخ دالر  400تومانی
آن دوره ،ابعـاد مالـی کل پـروژه بـه حدود  2میلیارد دالر میرسـد.
ایـن رقـم در مقایسـه بـا مبلـغ  123میلیـارد تومانی پارسـایی که
بـا همـان نـرخ دالر  400تومانـی بـه حـدود  310میلیـون دالر
میرسـد ،فرسـنگها فاصلـه دارد .ایـراد بـزرگ ایـن هزینهکـرد
دسـت و دلبازانـه از بودجـه عمومـی تکمیل نشـدن حلقه مفقوده
تولیـد خـودرو در ایـران اسـت کـه تنهـا در حد طراحـی و تکمیل
طـرح یـک اتـاق مانـد و ابعـاد اصلـی پـروژه نظیـر توسـعه موتـور
و پلتفـرم ملـی ،طراحـی سیسـتمهای تعلیـق و ترمـز و فرمـان یـا
سـامانههای ارتباطـات -سـرگرمی بـدون هیـچ گونه پیشـرفتی به
دسـت فراموشـی سپرده شد .جالب اسـت بدانید در صنعت خودرو
آن چـه موجـب مزیـت یک کشـور برای صـادرات و عرضـه خودرو
میشـود ،نـه داشـتن بـازار بـزرگ یـا خودروسـازان با دامنـه تیراژ
بـاال کـه تکمیـل حلقههای مختلف تولیـد و طراحی اسـت .اتفاقی
کـه بـا وجـود بازارهـای انحصاری و صـرف  800میلیـارد تومان در
پـروژه سـمند ،هرگـز بـرای ایـران محقق نشـد .در همـان دوره که
ایـران خـودرو با طراحـی محصوالت عجیب و غریبی نظیر سـمند
سـورن کانسـپت کوپه ،سـمند زوبین ،سـمند سـریر و پروژههای
مشـابه خود را درگیر دسـتیابی به دانش طراحی بدنه و اتاق کرده
بـود ،کادیلاک زیربرند مشـهور جنرال موتورز با صـرف حدود یک
میلیارد دالر هزینه توانسـت سیسـتم تعلیق جدید و پیشرفته خود
بـا نـام مگنـا رایـد را بـه سـرانجام برسـاند کـه در برتـری آن بر بنز
در بـازار چیـن طـی دوره  2005تـا  2015نقشـی حیاتی داشـت.

آرین؛ صندوقچه گمشده صادرایت

در پـروژه  206آریـن کـه بعدهـا به  206 SDیا صندوقدار مشـهور
شـد ،ایـران خـودرو قصد داشـت با توسـعه یک محصول مشـترک
بـه کمـک پـژو بازارهـای صادراتی مناسـبی بـرای خود دسـت و پا
کنـد .موضوعـی کـه احتمـاال از ابتـدا با هـدف بومیسـازی پلتفرم
پیاف 1پژو ( )PSA PF1 platformآغاز شـد و طبق آن چه بهرام
پارسـایی نماینده شـیراز در مجلس شـورای اسلامی فاش کرده،
چیـزی نزدیـک بـه  250میلیـون دالر هزینـه روی دسـت دولـت
گذاشـت .هزینـهای کـه بـا توجه بـه نـرخ ارز آن دوره ،نزدیک به 3
هـزار میلیـارد تومـان ارزش داشـته و بیهوده بـودن ایدههای تولید
ملـی افراطـی و غیـر رقابتـی را یـک بـار دیگـر یـادآوری میکنـد.
هزینه گزافی که گرچه میشـد آن را صرف توسـعه بخش موتورها
و قـوای محرکـه شـرکت ایـران خودرو کـرد اما برای نخسـتین بار
آرزوی صـادرات خـودرو از ایـران به بازار اروپا را محقق میسـاخت.
در ایـن پـروژه چیـزی نزدیک به  30هزار دسـتگاه خـودروی 206
صندوقدار توسـط ایران خودرو به فرانسـه صادر شـد که هنوز هم
میتـوان ردپـای آن هـا را در بـازار اروپـا دید.

راه جهاین توسعه

جهـان راه واضحی برای توسـعه صنعت خـودرو در پیش گرفته که
طی سـه دهه اخیر کره جنوبی ،مالزی ،چین ،هندوسـتان ،ترکیه،
جمهـوری چـک و بـه تازگـی ویتنـام را بـه سلامت از گردابهای
حایـل عبـور داده اسـت .در تجربـه این کشـورها سـه نکتـه واضح
وجـود دارد .نخسـت همـکاری و ارتبـاط با قلههای فنـاوری ،دانش
و طراحـی در جهـان کـه ابتـدا در پروژههـای مونتاژ قطعه ،سـپس
طراحـی قطعـه و خـودرو و در نهایت سـاخت و تولید یک محصول
کامـل ،همـکار برندهای کیـا ،پروتـون ،هیوندای ،چانـگان ،جیلی،

ابزنشستیگ به سبک گنگسرت آملاین

از محبوبتریـن خودروهـای دهه  50خورشـیدی ،مرسـدس بنز 450SL

اسـت .ایـن سـری از بنـز کـه محبوبتریـن خـودروی دهـه  70و 80
میلادی مرسـدس بـه اذعان اغلـب طرفدارانـش اسـت ،در دوره خود در
دو سـری  450SLو  450SLCبـه ایـران راه یافـت و یـک شـبه ره صـد
سـاله را پیمـود .ایـن مـدل کوپـه کـه بـه لحـاظ ظاهـری در دو نسـخه
سـفارش اروپـا و آمریـکا وارد ایـران شـده ،محصولی چهار نفره و اسـپرت
لوکـس اسـت کـه سـواری مهیجـی را حتـی در  47سـالگی از خـود بروز
میدهد .سـری  450SLکه از یک موتور هشـت سـیلندر  222اسـبی آب
خنک برخوردار اسـت ،دقیقا  4520سیسـی حجم داشـته و حدود 370
نیوتنمتـر گشـتاور تولیـد میکنـد .اعـداد بزرگ و تحسـینبرانگیز که در پیوند با کابین مجلل و بدنهای کشـیده و
بـراق  ،بنـز را بـه غولـی بـی شـاخ و دم در جـاده تبدیل میکـرد .البته انواع سـفارش آمریکا که بـا چراغهای دوبل
و گـرد در نمـای جلـو مشـخصات متفاوتـی دارنـد ،قـدرت کمتری داشـته و بـا موتور 190اسـبی ،در ایران بسـیار
انگشتشـمار هسـتند .جالـب امـا قیمـت باالتر این نسـخه از  SL/SLCاسـت که در صورت سلامت بدنـه ،موتور
و اتـاق ،بیـش از  250میلیـون تومـان قیمـت داشـته و حتـی گاه قیمتهـای باالتری تا  500میلیـون تومان را هم
تجربـه میکنـد .عـددی کـه در خـود آمریـکا تـا  25و حتی بعضـا  40هزار دالر هم میرسـد .این خـودروی زیبا از
جملـه شـاهکارهای طراحـی گـروه بنـز بوده که توسـط فردریش گایگر طراحی شـده اسـت.

در حالی که طی
هفته گذشته بحث
بر سر هزینههای
طراحی و تولید سمند
و  206صندوقدار به
جنجالی بزرگ در
رسانه ها و شبکههای
اجتماعیانجامید،
هیچ کس درباره
سیاستگذاری
صنعت اشتباهی که
در دو دهه اخیر به
حیف و میل منابع
ملی منجر شد حرف
نزد

سیاسـت گـذاری غلـط صنعتـی در بخـش خودروسـازی هنوز هم
بلای جـان بازیگران این بخش اسـت .گرچه مدتهاسـت با ظهور
ابرهای سـیاه تحریم بر فراز آسـمان ،دیگر امکان رویاپردازی برای
صنعـت خـودرو وجود ندارد ،اما اصالح اشـتباهات قدیمی میتواند
بـه خلـق آینـدهای بهتر بـرای صنعـت خودروسـازی و در مجموع
اقتصـاد ایـران کمـک شـایان توجهی کند .بنابراین در گام نخسـت
بایـد آن چـه با عنوان سیاسـت مونتـاژ خودروهای چینـی ،کرهای،
ژاپنـی و فرانسـوی در کشـور پیگیری میشـود را بـه کل تعطیل و
بر عکس ،با بررسـی دقیق مزایای کشـور ،روی تولید انبوه تعدادی
محـدود از مدلهـای روز جهـان و برخـی از قطعـات فـوالدی برای
صـادرات بـه بازارهـای هـدف تمرکـز کـرد .راهی که موجب شـده
ترکیـه بـا حرکـت در این مسـیر ،بـه درآمدزایی  10تـا  15میلیارد
دالری از صادرات قطعه و خودرو دسـت یابد .در عین حال ،تمرکز
روی همـکاری خودروسـازان داخلی با برندهای بینالمللی احتماال
خواهـد توانسـت در یـک افـق زمانـی  5سـاله ،ایـران را بـه هـاب
تولیـد خودروهـای ارزانقیمـت و بادوام برای صـادرات به بازارهای
منطقـهای تبدیـل کنـد .بازاری بزرگ بـا  500میلیون نفر جمعیت
که در افغانسـتان ،روسـیه ،ترکمنسـتان ،آذربایجان ،عراق ،سوریه،
عمـان ،اردن ،لبنـان و پاکسـتان گسـترده شـده و بـا اندکی تالش
قابـل دسـتیابی اسـت .ایـن بازارها کـه مملو از مشـتریانی با درآمد
سـرانه کمتـر از  12هـزار دالر در سـال هسـتند ،بایـد از طریـق
خودروسـازی مقتصدانـه شـبیه آن چـه داچیا در رومانی یـا تاتا در
هنـد پیـش گرفتـه ،به مناطقـی بـرای درآمدزایی کشـور و تقویت
بنیـه صنعت خـودروی ایران تبدیل شـوند.

نتیجه گیری

انگیزههـا مهـم تریـن موارد در ذهـن فعاالن اقتصاد اسـت که پیام
سیاسـتگذاریهای دولـت را دریافـت و خـود را بـا آن هماهنـگ
میکننـد .تـا مادامـی کـه سیاسـتگذاریها در صنعـت خـودرو،
رانتخـواری را ترویـج میکنـد و بـا فرسـتادن پیام به خودروسـاز،
وی را بـه جـای تولیـد نـاب ،بـه سـمت تاسـیس خـط تولیـد
محصـوالت چینـی بـرای اسـتفاده از معافیـت  40درصـدی مونتاژ
تشـویق میکنـد ،آش همیـن آش اسـت و کاسـه همیـن کاسـه.
مزیتهـای اقتصـاد ایـران هم مثـل پترودالرهای نفتـی کالنی که
در اختیـار خودروسـازان قـرار گرفـت ،بـه هـدر میروند.

نکاتیچند
دربارهانتخاب
صندلیکودک
isofix
آینـده تنهـا خودروهـای پرنـده و شـاتلهای خودران نیسـت که
مسـافر و بار را به شـکل هوشـمند در شـهرها جابه جا میکنند.
دربـاره ایمنـی و مسـافرت ایمـن هـم هسـت و درایـن زمینـه،
ایمنی کودکان خردسـالی که در خودروهای امروز و آینده سـفر
میکننـد ،اولویت بسـیار دارد.
حـوادث رانندگـی برای کودکان ،تنها مختص کشـور ما نیسـت و
در اروپـا هم سـالیانه 60هـزار کودک در سـوانح رانندگی مجروح
و  750نفـر نیـز کشـته مـی شـوند .علـت آن اسـتفاده نکـردن
کـودکان از کمربنـد ایمنـی یـا صندلـی متناسـب با وزن و سـن
آن هاسـت .در اغلب کشـورهای جهان نصب این صندلی هنگام
سـوار کـردن کـودک بـه خـودرو اجباری اسـت و در ایـن زمینه،
طراحی و سـاختار این وسـیله ،اهمیت بسـیار زیادی در حفاظت
از جـان کـودک در تصادفـات و سـوانح رانندگـی دارد .ایـن نوع از
صندلیهـا کـه از سـال  1930بـه صنعـت خـودرو راه یافتند ،در
ابتـدا تنهـا بـرای افزایـش ارتفاع نشـیمن کـودک و در دید بودن
آن هـا بـرای والدیـن طراحـی شـدند .به مـرور اما مسـئله ایمنی
سرنشـین خردسـال و نوزاد بر اهمیت طراحی و نصب این قطعه
در اتـاق خـودرو افـزود .امـروزه صندلیهای کودک انواعـی دارند:
در مـدل پایـه کـه کوچک ترین نوزادان را در سـنین زیر دو سـال
در خـود جـای میدهـد ،مهـم تریـن بخـش ناحیه سـر و گردن
کـودک اسـت کـه در صندلیهـای مخصـوص این سـن ،طراحی
بـه نحـوی صـورت مـی گیـرد کـه از وارد آمـدن هرگونـه ضربـه
بـه ایـن نواحـی جلوگیـری میکنـد .نصـب دوحالتـه این نـوع از
صندلیهـا بـه عقـب یـا رو بـه جلـو بسـیار مهـم اسـت و هنگام
انتخـاب صندلـی بـرای کودکان زیر دو سـال ،این مهم باید حتما
مدنظر قـرار گیرد.
ایـن موضـوع در سـنین دو سـال بـه بـاال اهمیت کمتـری دارد و
کـودک صرفـا بایـد با قرارگیـری روی صندلی و داشـتن ارتفاعی
مناسـب ،امکان نصب کمربند و حفاظت مناسـب را داشـته باشد.
نبایـد فرامـوش کرد که این صندلیها باید ابعادی داشـته باشـند
کـه حتـی کـودکان را در دامنـه سـنی هشـت تـا  12سـال هـم
پوشـش دهنـد و ایمنـی آن هـا را ارتقـا دهد .حد نهایی اسـتفاده
از صندلـی کـودک در سـنین  8تـا  12سـال بـا ابعاد بدنـه تا 1/4
متـر اسـت و پـس از آن کودک می تواند بـه راحتی روی صندلی
خودرو سـطح ایمنی قابل قبولی را داشـته باشـد.
میـزان فضایـی کـه روی صندلـی کـودک در اختیـار سرنشـین
خردسـال قـرار میگیـرد هـم از جمله مواردی اسـت کـه هنگام
نشسـتن فـرد خردسـال یـا نـوزاد روی صندلی باید بـه آن توجه
کـرد .فضـای پـا و شـانهها یـا نحوه قرارگیـری سـروگردن و کمر
از جملـه مهـم تریـن مـواردی اسـت که حتمـا باید بـه آن توجه
داشـت .امـروزه البتـه انواعـی از صندلیهـای کـودک برای سـوار
شـدن روی صندلـی خودرو تولید شـده کـه در دامنه بلندتری از
سـنین ،ایمنـی کـودکان را پوشـش مـی دهـد و بـه صندلیهای
سـه در یـک مشـهور هسـتند و حتـی امـکان تبدیـل شـدن بـه
کالسـکه را هـم دارنـد .ایـن صندلیهـا در بـازار اروپـا بسـته بـه
کیفیـت مـواد و ابعاد و سـطح اسـتحکام بین  130تـا  300دالر و
ایـران بیـن  360هـزار تا پنج میلیـون و  290هـزار تومان قیمت
دارند و نسـبتا با کیفیت هسـتند.

یک کار ( )Kei carچیست؟

خـودروی محبـوب ژاپنیهـا کـی کار نـام دارد کـه از بیـن  50مـدل برتـر بازار
ژاپـن 20 ،صندلـی اول را مـال خـود کـرده اسـت .کیکارهـا خودروهای خاص،
جعبـهای و کوچکـی هسـتند کـه به جز ژاپن و شـرق آسـیا ،در هیـچ جای دنیا
خریداری ندارند .عجیبترین ویژگی کی کارها ،ابعاد بسـیار عجیب آنهاسـت
کـه از قضـا بـه مـذاق ژاپنیها خوش آمده و سـاالنه به تعداد یـک تا دو میلیون
دسـتگاه از آن هـا در خطـوط تولیـد نیسـان ،دایهاتسـو ،میتسوبیشـی ،تویوتـا،
سـوزوکی و هوندا تولید و عرضه میشـود .سـابقه این قبیل خودروها که طول
بدنهشـان اغلـب از چهـار متـر تجاوز نمیکند بـه دهه  60میلادی برمیگردد.
جایـی کـه در آن کارخانجـات متعـدد ژاپنـی در پاسـخ بـه نیاز مشـتریان خود
دسـت بـه ابـداع زده و بـا سـوار کـردن پیشـرانههای کوچـک و کم مصـرف روی یک شاسـی کوچک خودرو هـای کوچکی
سـاختند .ایـن محصـوالت کـه اغلـب طولـی در حـدود  3/5تـا چهـار متر داشـتند بـا کمک موتورهـای کم حجم و بسـیار
کوچک موتورسـیکلت مخصوص حرکت در مسـافتهای کوتاه شـهری بودند و به زحمت میتوانسـتند بیش از  40کیلومتر
در سـاعت سـرعت بگیرنـد .بـا اسـتقبال فروشـگاههای کوچـک خانوادگـی از کیکارهـا ،صنعـت تولید این قبیـل خودروها
رونـق شـدیدی گرفـت و تـا همیـن امـروز هـم وانتهای کـی کار فروش باالیـی را در سـال عاید سازندگانشـان میکنند.
محبوبتریـن کیکارهـای کنونـی بـازار ژاپـن بـه ترتیـب دایهاتسـو تانتـو و هونـدا ان 1نـام دارند کـه با قیمت چهـار تا 12
هزار دالر ،از موتورهای سـه سـیلندر  650سیسـی اسـتفاده میکنند.

قیمت روز مدلهای کروک و روباز
اقتصادی و لوکس
نام و مدل خودرو
لکسوس  IS300کروک مدل 2012

قیمت
 470میلیون تومان

رنو اسکاال کروک 2015

 520میلیون تومان

ولوو  C70کروک مدل 2014

 645میلیون تومان

بنز  E250کروک مدل 2014

 1/4میلیارد تومان

ب.ام.و  M6کروک مدل 2013

 3/5میلیارد تومان

پورشه  911کاررا Sمدل 2012

 3/2میلیارد تومان

