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يادداشت

بـا رفـع تحریم هـا امیدهـای بسـیاری بـرای رونـق صنعـت خـودرو در داخـل 
کشـور شـکل گرفت. بسـیاری معتقد بودند که ایران در شـرایطی که بسـیاری 
از بازارهـای اروپایـی بـا بحران روبه رو هسـتند، می تواند شـرایط مناسـبی برای 
سـرمایه گذاری خارجـی فراهـم کند. هرچنـد تاکنـون توفیق چندانـی در این 
زمینه کسـب نشـده اسـت، سـرمایه گذاری بـرای ارتقای سـطح کمـی و کیفی 
قطعـات مختلـف خـودرو موضوعـی بسـیار مهـم و اساسـی اسـت کـه نبایـد از 
آن غفلـت کـرد و بـه نظـر می رسـد دولـت بایـد بـا ارائه مشـوق های مختلـف، از 
شـرکت ها و مجموعه هـای خصوصـی ای کـه در داخل کشـور مشـغول فعالیت 
در حـوزه تولیـد قطعـات داخلـی خـودرو هسـتند حمایـت کنـد. مهم تریـن 
مطـرح  خودروسـازی  صنعـت  در  آینده نگـری  بـا  ارتبـاط  در  کـه  موضوعـی 
بازیگـران صنعـت خودروسـازی  اولویت هـای راهبـردی  می شـود طرح ریـزی 
بـرای رویارویـی بـا شـرایط جدید اسـت. به نظر می رسـد شـرکت های مختلفی 
کـه در عرصـه صنعـت خودرو سـازی در ایـن شـرایط مشـغول فعالیـت هسـتند 
بایـد بـا تغییـر راهبردهـای موجـود، بهره گیـری از فناوری های روز دنیـا، تمرکز 
بـر تحقیـق و توسـعه، طراحـی و مهندسـی و توسـعه سیسـتم های نرم افـزاری، 
تقویـت صنایـع مرتبـط و تجهیـز شـبکه تأمیـن، و تنوع بخشـی بـه خدمـات 
پـس از فـروش در طـول چرخـه عمـر محصـول را تهیـه و تدویـن کننـد. با همه 
موضوعاتـی کـه بـه آن اشـاره شـد شـرکت ایمـن روانسـاز صنعت معتقد اسـت 
بایـد از فضاهـای مختلـف بـرای ارتبـاط بیشـتر بـا مخاطبـان و ارائـه خدمـات 
بهتـر و مناسـب تر اسـتفاده کنـد. بر همین اسـاس، با علـم به اینکه در شـرایط 
فعلی که نسـل روزنامه ها و مجالت کاغذی رو به افول اسـت دل بسـتن و امید 
داشـتن بـرای نوشـتن کاری بـس سـترگ و دشـواری اسـت، تـالش می کنـد با 
نگاهـی متفـاوت و حرکت در مسـیر مجالت تخصصی، شـرایط مناسـبی برای 
بررسـی حوزه هـای مختلـف صنعـت خودروسـازی فراهم کنـد. در این شـماره 
نیـز تـالش شـده اسـت عالوه بـر پرداختـن بـه موضوعـات تخصصـی در حوزه 
صنعـت خـودرو، مسـیری مناسـب بـرای پرداخـت بهتـر سـوژه ها ریل گـذاری 
شـود تـا در آینده ای نه چنـدان دور، بتوان از آن اثربخشـی بهتری برای صنعت 

خودروسـازی کشـور دریافـت کرد.

«حمایت ملی الزمه رشد صنعت»
 مدیرعامل



اخبار

شـرکت ایمــن روانسـاز صنعـت پس از بررسـی کمیته محترم فنی انجمـن ملی حمایت 
از حقـوق مصـرف کننـدگان و اداره صنعـت، معـدن و تجارت بـرای دومین سـال متوالی 
موفق به اخذ تنــــدیس واحد نمــــونه حمایت از حقـــوق مصرف کننــــدگان گردید. 
ایـن موفقیـت ارزشـمند را به تمامی مصرف کننـــدگان محتـرم و خانـواده زیرول تبریک 
می گوییم و متعهد می شویم که تمـــــامی تالش خود  را در راستــــای افزایــش میزان 

رضایتمنــدی مصرف کننــــدگان محتــــرم به کار گیــــریم.

برگزار اولين همايش استان مازندران

كسب تنديس واحد نمونه حمايت از حقوق مصرف كنندگان

تاریــخ  در  مازنــدران  استـــان  منتخــب  هــای  اتوســرویس  گردهمایــی  اولیــن 
۱۳۹۶/۴/۲۰ بــا تبییــن  برنامــه هــا و پیشــبرد همــکاری هــای بلنــد مدت فــی مابین 
در ایــن اســتان از ســوی ایــن شـــرکت در محــل تــاالر پذیرایــی تخــت جمشــید برگــزار 
شــد.در ایــن همـــــایش تعــدادی از همــکاران نظـــرات  خــود را بیــان کردنــد کــه از 

ــرار شــد. ــران شــرکت بررســی ق ســوی مدی

يادداشت

سالی متفاوت تر از همیشه
ارائـه  دنبـال  بـه  زیـرول  در  مـا 
همیشـه  از  متفاوت تـر  خدماتـی 
ایـن  کرده ایـم  سـعی  و  بوده ایـم 
تفـاوت در سـال ١٣٩٦ هم تکرار 
گذشـت  از  پـس  امسـال  شـود. 
٣٦٥ روز پرتالطـم، همچنـان بـر 
و  کیفیـت  یعنـی  خـود،  اصـول 
ایسـتاده ایم.  متمایـز،  خدمـات 
امـا رول، رول در حـال دوسـاله 
شـدن اسـت. مـا با هـدف ترویج 
فرهنـگ مصـرف در این صنعت 
رول را آغـاز کردیـم امـا در آینده 
متنـوع  برنامه هایـی  شـاهد  حتمـا 
خواهیـد  رول  از  هدفمنـد  و 
پیـش  کـه  نسـخه ای  در  بـود. 
رو داریـد، رول بـه سـمت ارائـه 
یـک فصلنامـه در حـوزه صنعت 
خودرو بـا رویکرد روان سـازهای 
موتـوری و صنعتـی رفتـه اسـت. 
امیـد داریـم بتوانیـم بـا گذشـت 
دانشـی  نیازهـای  بـه  زمـان، 
مخاطبانمـان در این حوزه پاسـخ 
دهیـم و قدم هایـی کوچـک امـا 
و  فرهنگ سـازی  بـرای  قاطـع 
گاهـی در ایـن حـوزه  افزایـش آ
برداریـم. امیدواریـم در ایـن راه 
همـراه مـا باشـید چـون بـه توجـه 

نیازمندیـم. شـما 

یکسال دیگر گذشت
 مدیر مسئول
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زيرول برند برتر در پنجمين همايش نشان تجارى

در پنجمین همــایش نشــان تجاری که در تاریخ ۲۵ و ۲۶ 
مرداد ماه در سـاختمان ساپکوی مشهد برگزار شد شرکت 
ایمن روانسـاز صنعت موفق به کسـب مقام برند برتر سـال 

۱۳۹۶ گردید.

همكارى زيرول با آرتوان

شـرکت ایمـن روانسـاز صنعـت در نظـر دارد بـا کمپیـن 
آرتـوان در زمینـه گسـترش  مردمـی - محیـط زیسـتی 
گالـــن های  در  آوری  جمـع  و  زبالـه  تفکیـک  فرهنـگ 
پالسـتیکی با هـدف کمک بـه نیازمندان همـکاری کند. 
این همکـــــاری به صورت جمع آوری در گالن های روغن 
موتور از اتوســــرویس هایی است که با زیرول همکــــاری 
هنــــــــــری  زمینه هـای  در  یـا  درب هـا  می کنند.ایـن 
اسـتفاده می شـود یا به صورت زباله های تفکیک شـده به 

مدیریـت پسـماند فروختـه می شـود.

هشتمين نمايشگاه بين المللى حمل و نقل و ترافيك

شـرکت ایمـن روانسـاز صنعـت در هشـتمین نمایشـگاه 
بین المللـی ترافیـک و حمـل و نقـل در تاریـخ ۲۵ الـی ۲۸ 
مهـر مـاه ۹۶ حضـــور پیـدا کـرد و با مقامـات و مسـئوالن 
اسـتان و شهرسـتان هـای کشـور دربـاره همـکاری هـای 

بیشـتر گفت وگـو و مذاکراتـی داشـت.



اخبار

دومين گردهمايى همكاران شركت روغن موتور زيرول در امارات

در آذرمـاه سـال جـاری تعـدادی از همـکاران بـه دعـوت 
روغن موتور زیرول در هتل روتانا شـهر راس الخیمه کشـور 
امـارات گردهـم آمدنـد. ایـن گردهمایـی با هدف آشـنایی 
همکاران شهرستـــان ها با هم و همچنین بررسی نظرات 
و پیشنهـادها در جهت بهبود مســائل شرکت انجام گردید 
. ضمنـا در این همایش از بسته بندی ها ی جدید و زیرول 

شد. رونمایی 

همكارى ايمن روانساز صنعت با تاكسى رانى شهر قدس تهران

تفاهم نامه همکاری شـرکت ایمن روانسـاز صنعت با سازمان 
حضـور  بـا  تهـران  قـدس  شـهر  شـهرداری  تاکسـی رانی 
مدیرعامـل سـازمان تاکسـی رانی شـهرداری شـهر قـدس و 
مدیـر بازاریابـی و فـروش شـرکت ایمن روانسـاز صنعت امضا 
و مبادلـه شـد. در این مراسـم کـه در تاریخ ۲۵ دی ماه سـال¬ 
جاری در محل سـالن همایش¬های دارالقرآن شهر قدس با 
حضور کلیه مدیران خطوط تاکسـی رانی شـهر قدس برگزار 
شـد، مدیرعامـل ایـن سـازمان بـا اشـاره بـه مفـاد تفاهم نامه 
همکاری فی مابین، اجرایی شـدن آن را در راسـتای حمایت 
از اشتغال، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی برشمرد و استفاده 
از تخفیفـات و خدمـات ویـژه خریـد روغن موتـور زیـرول را در 
جهـت کاهـش هزینه¬های جـاری رانندگان تحت پوشـش 

سـازمان تاکسـی رانی شـهر قدس دانست.

نوزدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت

شـرکت ایمـن روانسـاز صنعـت در نوزدهمیـن نمایشـگاه 
بین المللـی صنعـت در تاریـخ ۳ الی ۶ آبان ماه حضـــــور 
پیدا کرد و برای اتوسـرویس های دعوت شـده طرح فروش 

ویـژه ای ارائـه کرد.
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برگزارى مسابقات فرمول يك مخصوص بانوان از سال 2019 

طبــق اســناد بــه دســت آمــده از یــک شــرکت واقــع در لنــدن، 
اولیــن ســری رقابت هــای موتــور اســپرت بانــوان در ســال 
۲۰۱۹ میــالدی برگــزار خواهــد شــد. ایــن رقابت هــا شــامل ۶ 
مســابقه خواهــد بــود، گرچــه طبــق صحبت هــا ایــن طــور بــه 
نظــر می رســد کــه هنــوز زمــان دقیــق برگــزاری ایــن رقابت هــا 
ــق و  ــت تحقی ــرکت در حال ــن ش ــت و ای ــده اس ــخص نش مش

ــت. ــود اس ــای خ ــن برنامه ه تدوی
ــی اکلســتون،  ایــن گــزارش ۲ ســال بعــد از صحبت هــای برن
رئیــس ســابق رقابت هــای فرمــول یــک، منتشــر شــده اســت. 
اکلســتون در آن زمــان ایــده برگــزاری رقابت هایــی مخصــوص 
بانــوان را داده بــود. تــا کنــون تعــداد اندکــی از بانوان در ســری 
رقابت هــای فرمــول یــک شــرکت کردنــد. حــال بایــد دیــد کــه 
FIA بــه عنــوان متولــی موتوراســپرت بــه دنبــال چــه اهدافــی 
بــرای عرضــه ایــن رشــته بــه صــورت اختصاصــی بــرای بانــوان 
اســت. آیــا در کنــار رقابت هــای فرمــول یــک مــردان، روز 
دیگــری بــرای برگــزاری رقابت هــای بانــوان نیــز در نظــر گرفتــه 
خواهــد شــد یــا خیــر؟ بــا توجــه بــه تغییــر مالــک فرمــول یــک، 
یعنــی شــرکت لیبرتــی مدیــا کــه بــه دنبــال تحــول بنیادیــن در 
ایــن رقابت هاســت، بــه احتمــال قــوی بانــوان نیــز جایــی در 

برنامه هــای ایــن مالــک جدیــد خواهنــد داشــت.

ولوو XC40 برنده عنوان خودرو سال 2018 اروپا شد

در نمایشـگاه خـودرو ژنـو، برنـده عنـوان خـودرو سـال اروپـا در سـال ۲۰۱۸ 
مشخص شد. در رقابت امسال خودروهای مختلفی از کالس های گوناگون 
به مرحله نهایی راه یافته بودند. آلفارومئو اسـتلویو، آئودی A۸، ب ام و سری 
۵، سـیتروئن C۳ ایرکراس، کیا اسـتینگر، سـئات ایبیزا و ولوو XC۴۰ هفت 
فینالیسـتی بودند کـه در دور نهایی بـه مصاف هم رفتنـد. از بین مدل های 
 XC۴۰ مذکـور، در نهایـت، ایـن کـراس اوور کوچک سـوئدی ها یعنی ولـوو
بود که موفق شـد با کسـب آرای بیشـتر از هیئت داوران، عنوان خودرو سال 
اروپـا در سـال ۲۰۱۸ را از آن خـود کنـد. اگـر بخواهیم به صـورت دقیق تر به 
امتیاز فینالیسـت ها بپردازیـم، باید بگوییم کـه XC۴۰ بـا ۳۲۵ رأی در رتبه 
اول ایسـتاد. بعد از این کراس اوور زیبا، هاچ بک جذاب اسـپانیایی ها یعنی 
سـئات ایبیـزا بـا ۲۴۲ رأی در جایـگاه دوم قرار گرفت. رتبه سـوم هـم با ۲۲۶ 
رأی به ب ام و سـری ۵ رسـید. کیا اسـتینگر با ۲۰۴، سـیتروئن C۳ ایرکراس 
بـا ۱۷۱، آئـودی A۸ بـا ۱۶۹ و آلفارومئـو نیز بـا ۱۶۳ رأی به ترتیب رتبه های 
چهارم تا هفتم را کسـب کردند. برای انتخاب خودرو سـال اروپا ۶۰ خبرنگار 
از ۲۳ کشور مختلف گرد هم می آیند و بر اساس فاکتورهایی مثل طراحی، 
راحتـی، ایمنـی، هزینـه نگهـداری، هندلینـگ، عملکـرد، کاربـرد روزمره، 
سـازگاری بـا اسـتانداردهای زیسـت محیطی، رضایـت راننـده و قیمـت، به 
هفت کاندیدای نهایی امتیاز اعطا می کنند. در این بین، دو فاکتور نوآوری 

فنی و ارزش در برابر قیمت از ارزش بسـیار باالیی برخوردار هسـتند.



گفت وگو با امیر شهال
 صنعتگری که برای رفع مشکالت صنعت وارد سیاست شد

حامـد سـرادار|  گاهـی اوقـات وقتـی به 
بـرای حـل  گفتمـان موجـود در کشـور 
گـوش  مختلـف  مشـکالت  و  مسـائل 
می دهیـم، متوجـه می شـویم بـرای حل 
این دسـت مسـائل، اگـر افـرادی دغدغه 
منـد و متخصـص آن حـوزه در دومینـوی 
حـل آن قـرار بگیرنـد قطعـا می تـوان بـه 
نتیجـه رسـید و دیگـر شـاهد چرخـه بی 
پایان حل مسـائل در کشور نبود. صنعت 
خـودرو هم از آن دسـت حوزه هایی اسـت 
که سـال ها درگیر بی تدبیری شـده است 
و هم اکنـون به موجـودی فربه بـا بازدهی 
کم تبدیل شده اسـت که همه از آن ناالن 
هسـتند. در ایـن بین اما هسـتند افرادی 
کـه از سـر دلسـوزی و تعلـق خاطـر بـه 
کشور سـعی در حل مسـائل این صنعت 
دارنـد و سـال ها از عمـر خود را بـرای حل 
مشـکالت آن صرف کرده اند. امیر شـهال 
را می تـوان از همین دسـت افراد دانسـت 
کـه بـا ورود بـه عالـم فرهنـگ و سیاسـت 
قصـد دارد دغدغه هـای صنعتـی خـود را 
کـه از جنـس مشـکالت صنعـت کشـور 

اسـت حـل کند.
امیـر شـهال سـال ها در صنعـت خـاک 
هیئـت  در  و  اسـت  خـورده  صحنـه 
حقـوق  از  حمایـت  انجمـن  مدیـره 
مصرف کننـدگان مشـهد، خانـه صنعت 
و معـدن خراسـان رضـوی، گـروه صنایـع 
محور غرب مشـهد، روابط عمومـی ایران 
سـرمایه های  مدیـر  و  خراسـان  خـودرو 
انسـانی گـروه صنعتـی پـارت السـتیک 
بـوده اسـت. هـم  بـه فعالیـت  مشـغول 
اکنـون نیز چند صباحی اسـت به عنوان 
عضو شـورای شـهر مشـهد و البته رئیس 
شورای شهرستان مشهد و رئیس شورای 
عالـی خراسـان رضـوی در حـال فعالیت 
اسـت. بـا او به گفت وگو می نشـینیم تا به 
عنـوان یـک متخصـص و دغدغـه مند به 
سـؤاالتمان در بـاره صنعت خودرو پاسـخ 

دهـد.
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مشكالت صنعت ما ريشه فرهنگى دارد

ديروز در رسانه بوديد. بعد به سراغ صنعت رفتيد و پس از آن 
سياست و فرهنگ. چه رابطه اى ميان اين حوزه ها وجود دارد؟

رابطـه حضـور در ایـن بخش هـا در یـک کلمـه عشـق بـه خدمت 
و عشـق بـه مـردم اسـت. هرجـا فرصتـی بـرای خدمت کـردن به 
وجـود بیاید، انسـان بایـد آن فرصت را مغتنم بشـمارد. فرصت ها 
را دسـتمان  بلیـت قطـار  زود  و خیلـی  انـدک هسـتند  و  کوتـاه 
می دهنـد و می گوینـد موقـع رفتن اسـت. تـا پیش از رسـیدن به 
آن لحظـه در هـر سـنگر و حـوزه ای کـه می تـوان خدمتـی کرد و 
سـنگینی مشـکلی را از دوش مـردم برداشـت، بایـد همـه همـت 
خود را به کار بسـت. رسـانه و صنعت و فرهنگ و هنر و سیاسـت 
هـم هیـچ فرقـی نـدارد. هرجـا کـه بـه تالش نیـاز باشـد بایـد در 

باشـیم. خدمت 

چرا وارد حوزه صنعت شديد؟
زمانـی کـه وارد صنعت شـدم، این حـوزه برایم هم شـیرینی های 
صنعـت  بـدرد  کـه  می کـردم  احسـاس  هـم  و  داشـت  خاصـی 
می خـورم؛ یعنی یک جاهایی صدای رسـا و زبـان ناطق صنعتی 
هسـتم کـه از مشـکالت زیـاد و رانـت خـوری و حـق کشـی ها و 
حـق خوری هـا در رنـج اسـت. بـه همیـن دلیـل احسـاس کـردم 
در ایـن حـوزه به خوبـی می توانـم بـه کمـک صنعـت بیایم تـا درد 
صنعت شـنیده شـود. رسـانه شـاید اولیـن ارتبـاط اجتماعی من 
بـا مـردم بـود. زمانـی کـه روزنامـه «تـوس» از مـن مطلـب چـاپ 
می کرد، می نوشـت «امیر شـهال، شـانزده سـاله از مشـهد». من 
از شـانزده سـالگی در حـال نوشـتن مطلب بـرای روزنامه ها بودم 
و رسـانه هم در بروز و شـکل گیری و تکوین شـخصیت من و هم 
در نحـوه برقـراری ارتباطـم با محیـط بیرون مفید بوده اسـت. به 
همیـن دلیـل بـرای رسـانه ارزش و احتـرام زیادی قائل هسـتم و 
هـم به قدرت رسـانه ایمـان دارم. فصل ارتباطم با صنعت بسـیار 
اتفاقـی پیـش آمـد، امـا زمانـی کـه وارد صنعـت شـدم مشـاهده 
کـردم کـه جاذبه هـای ایـن حـوزه بسـیار زیـاد اسـت و هرچقـدر 
کـه بخواهیـم در ایـن فضـا باشـیم، بازهم جـا برای خدمـت و کار 
کـردن هسـت. االن هـم کـه بحـث حضـور مـن در شـورای شـهر 
مشـهد ایجـاد شـده اسـت و در سـنگر دیگـری مشـغول انجـام 

کارهـای قبلی هسـتم.

براى رفع دغدغه هايتان در صنعت چه كارهايى انجام داديد؟
گریبـان  بـه  دسـت  آن  بـا  کشـور  ایـن  در  کـه  مسـائلی  بیشـتر 
هسـتیم موضوعـات فرهنگـی اسـت. کشـوری کـه ذخایـر مادی 
و  دارد  فـراوان  دارد، سـرمایه های خـدادادی  فـراوان  معنـوی  و 

چـه بـه لحـاظ ژئوپلیتیـک و چـه ژئواسـتراتژیک از پتانسـیل ها 
و مزیت هـای زیـادی برخـوردار اسـت، نبایـد وضعیـت اقتصـاد و 
صنعـت و فرهنـگ و اجتماعـش اینگونـه کـه االن هسـت باشـد. 
اگـر بخواهیـم در یـک محیـط آزمایشـگاهی چنین سیسـتمی را 
پیـاده کنیـم، خروجی آن نباید به وضعیت االن ما شـبیه باشـد؛ 
یعنـی االن همـه معتـرض و ناراضـی هسـتند. چـرا؟ خاسـتگاه 

بیشـتر ایـن مسـائل بـه فرهنـگ برمی گـردد. 
در روزی کـه مـن وارد صنعـت شـدم از ایـن زاویه بـه صنعت نگاه 
کـردم کـه مـا در صنعـت نیروهـای انسـانی ای داریم کـه هرکدام 
در حکـم چـاه نفـت هسـتند و بایـد شـرکت ها را بـه بهـره وری و 
ارزش آفرینـی و سـوددهی برسـانند. مملکـت چـاه نفـت دارد. 
هرجـا کـم می آوریـم از چـاه نفـت کمبـود را پوشـش می دهیـم. 
خیلـی وقت هـا هزینه هـای سـوءمدیریت و ناکارآمـدی خودمـان 
را از زیـر زمیـن درمی آوریـم و می فروشـیم و همـه چیـز را گل و 

بلبـل نشـان می دهیـم.
در بخـش خصوصـی و در صنعـت مـا آن چـاه نفـت وجـود ندارد 
و آدم هـای آن صنعـت هسـتند کـه بایـد بتواننـد در آنجـا ارزش 
ایجـاد کننـد. کشـور مـا سـال ها در تحریـم بـوده اسـت و از وارد 
اسـت،  بـوده  محـروم  دنیـا  روز  فنـاوری  و  فنـی  دانـش  کـردن 
کشـوری کـه در خیلـی از موارد بـرای تأمین مواد اولیه با مشـکل 
روبـه رو بـوده اسـت. بـا یـک حسـاب و کتـاب متوجـه می شـویم 

صنعـت در کشـور مـا مقرون به صرفـه نیسـت. 
حـدود ۶۰ درصـد مواد اولیه ما وارداتی اسـت، دسـتگاه هایمان 
کهنـه و فرسـوده اسـت و هزینـه تمـام شـده محصوالتمـان حتی 
در بـازار داخـل بـا محصـوالت مشـابه وارداتـی برابـری نمی کنـد 
و توانایـی رقابـت بـا آن هـا را نـدارد. چنیـن سیسـتمی قابلیـت 
سـوددهی و زنـده مانـدن نـدارد. مـا همه ایـن شـکاف را فقط در 

یـک جـا می توانیـم پـر بکنیـم و آن منابع انسـانی اسـت.
بـودن  فرسـوده  جـور  بتوانـد  بایـد  کـه  ماسـت  انسـانی  نیـروی 
ماشـین آالت و کمبـود دانـش فنـی و دسـتمزد پاییـن و مخـارج 
بـاال و دولتـی بـودن بخش زیـادی از اقتصاد کشـور را بکشـد. ما 
می توانیـم ایـن مشـکالت را تنهـا به واسـطه نیروی انسـانی خود 
پوشـش دهیـم. روزی کـه مـن وارد صنعـت شـدم تـالش داشـتم 
تـا ایـن نـگاه بـه نیـروی انسـانی را تقویـت کنـم کـه شـرکت ها 
بداننـد هیـچ سـرمایه ای بـه جـز نیـروی انسـانی خـود ندارنـد و 
اگـر بتواننـد ایـن نیـروی انسـانی را از خـود راضـی نگـه دارنـد، 
و  کننـد  پیـدا  صعـودی  سـیر  وری  بهـره  نمـودار  در  می تواننـد 
بـه  نـگاه احتـرام  ایـن  بـا  را مثبـت بکننـد.  شـاخص های خـود 
نیـروی انسـانی در محیط کار و و حفـظ کرامت آن و ارج دیدنش 



در محیـط کارخانـه و تـالش بـرای درگیر کردن نیروی انسـانی با 
موضوعاتـی کـه در مجموعـه وجـود داشـت و ایجـاد یـک فضای 
درگیـری ذهنـی بـرای نیـروی انسـانی کـه در مجموعـه مشـغول 

کار بودنـد را هـدف خـود قـرار دادم.

مى خواستيد به چه هدفى برسيد؟
هـدف مـن این بـود که از زمانـی کـه از اتوبوس پیاده می شـوم و 
قـدم بـه کارخانـه می گـذارم تـا زمانی کـه دوباره سـوار می شـوم 
و می خواهـم بـه خانـه بـروم، در قبـال هرآنچـه در اطرافـم اتفـاق 
مثـال  عنـوان  بـه  عـادی  محیـط  در  باشـم.  مسـئول  می افتـد 
کاری  تولیـد  سـالن  فـاز  سـه  بـرق  بـودن  روشـن  بـه  آبدارچـی 
نـدارد. جـا انداختـن ایـن فرهنـگ کـه فـرد در قبـال هرآنچـه که 
در اطرافش اتفاق می افتد مسـئول اسـت، کار مهمی اسـت. در 
یـک محیـط کار همـه افـراد در قبـال همـه آنچـه اتفـاق می افتد 
مسـئولیت دارنـد و مـن در ۹ سـالی که در یـک مجموعه صنعتی 
مشـغول بـودم توانسـتم این فرهنـگ را جـا بینـدازم و روز آخری 
کـه مـن از آن کارخانـه بیـرون می آمـدم بچه هـای مـا بـه انـدازه 
حقـوق ماهیانـه خـود پـاداش مشـارکت در نظـام پیشـنهادها در 
تـالش می کردنـد  اینکـه همیشـه  یعنـی  سـازمان می گرفتنـد؛ 
آن  بهبـود  بـرای  و  ببیننـد  را  می گـذرد  اطرافشـان  در  هرآنچـه 
و  فرهنگـی  مشـکالت  مـا  مشـکالت  معتقـدم  بریزنـد.  برنامـه 
نداشـتن شـناخت از وجـوه شـخصیتی آدم هاسـت. مـا اگـر بـه 
افـراد بهـا بدهیـم و آن هـا راضـی نگـه داریـم و آن هـا احسـاس 
کننـد در اطلـس جغرافیایـی ذهـن مدیریتـی ما محترم شـمرده 
می شـوند، تـالش می کننـد بیش از وظیفه سـازمانی خـود برای 
سازمانشـان مایـه بگذارند. این چنین سـازمانی سـازمان موفقی 

بود. خواهـد 

در حوزه خودروسازى هم مشكل را فرهنگى مى بينيد؟
خـودرو  صنعـت  در  کـه  بسـا  چـه  و  حتمـا، 
زمانـی  دارد.  بیشـتری  نمـود  نقایـص  ایـن 
کنـار  در  بایـد  را  قطعـه  هـزار   ۴۵ شـما  کـه 
سـاخته  نقلیـه  وسـیله  تـا  بدهـی  قـرار  هـم 
شـود، هـر جزئـی از این اجـزا اگر بـه صورت 
درسـت در جـای خـود قـرار نگیـرد خروجـی 
آن یـک محصـول ناقـص خواهد بـود و اتفاقا 
در خودروسـازی کـه جـزو صنایـع حسـاس 
موضـوع  ایـن  می آیـد  حسـاب  بـه  کشـور 
بیشـتر بـه چشـم می آیـد و رضایـت نیـروی 
کار در ایـن صنعـت خیلـی اهمیـت باالیـی 

دارد.

آيا ما واقعا نياز به وجود صنعت خودروسازى 
در كشور داريم؟

بـه ایـن سـؤال در سـال ۶۸ یـک جـواب مـی دادم و در سـال ۹۶ 
یـک جـواب دیگـر. خودروسـازی مـا امـروز بالـغ بـر ۴۵۰ هـزار 
فرصـت شـغلی ایجـاد کـرده اسـت. امـروز دیگـر نمی تـوان بـه 
ایـن سـوال پاسـخ داد که ما بـه صنعت خودروسـازی نیـاز داریم 
یـا نـه. مثـل ایـن اسـت کـه فرزنـد نـا خواسـته ای در شـکم مادر 
ایجـاد شـده باشـد و چهـار مـاه هـم از ایجـاد آن گذشـته اسـت. 
یـا نـه. ایـن کـودک  دیگـر نمی تـوان پرسـید بچـه می خواهیـم 

آمـده اسـت و کاری بـرای آن نمی شـود کـرد.

اما يك كشور مثل استراليا در سال 2017 صنعت خودروسازى 
خودش را به دليل مقرون به صرفه نبودن، تعطيل كرد. چرا ما اين 

كار را نكنيم؟
کشـور ما با اسـترالیا قابل مقایسـه نیسـت. آنجا سـالیانه هشـت 
نیـروی  کمبـود  بحـران  تـا  می کنـد  وارد  کار  نیـروی  نفـر  هـزار 
کار را جبـران کنـد. امـا کشـور مـا در آمـار رسـمی سـه میلیـون 
و در آمـار غیـر رسـمی حـدود شـش میلیـون بیـکار دارد کـه ۶۰ 
درصـد آن ها فارغ التحصیالن دانشـگاهی هسـتند. ما کشـوری 
هسـتیم کـه مصـرف کننـده بـوده و نـگاه بـه بیـرون داشـته ایم و 
آنچـه خـود داشـتیم ز بیگانـه تمنـا می کرده ایـم. همیشـه سـعی 
می کرده ایـم کـه بـا اسـتفاده از تولیـد خارجی برای خود کسـب 
ارزش و افتخـار کنیـم کـه نشـان دهنـده مشـکالت فرهنگـی در 

است. کشـور 
همیشـه در جـواب اینکـه محصـوالت ایرانـی بخریـم بـه کیفیـت 
پاییـن محصوالت داخل اشـاره می شـود در صورتی که آلمانی ها 
بعـد از جنـگ جهانـی دوم کـه بـه گنـدم نیـاز داشـتند مرزهـای 
کشـور خـود را بـه روی واردات گنـدم بسـتند و گفتنـد در حیـاط 
خلـوت و باغچـه خـود سـیب زمینـی می کاریـم و می خوریـم و 
زمانـی بـه سـمت گنـدم می رویـم کـه بتوانیـم تولیـد کننـده آن 
باشـیم؛ یعنـی بـه ذلـت واردات یـک محصـول راهبـردی ماننـد 
گنـدم تـن ندادند. این نشـان دهنده وطن دوسـتی آن هاسـت. 
یـا مثـال گاندی اعـالم کرد تا زمانـی که نخی 
کـه لباس بـا آن تولید می شـود سـاخت هند 
نباشـد، مـن از لباسـی کـه در آن نـخ بـه کار 
توانسـت  و  نمی کنـم  اسـتفاده  باشـد  رفتـه 
بـا یـک چـرخ ریسـندگی بزرگ تریـن انقالب 
آن دوره در هنـد را مدیریـت کنـد. حـل ایـن 
دسـت مسـائل بـه وطـن پرسـتی نیـاز دارد. 
مـا تـا زمانـی کـه فرهنـگ اسـتفاده از کاالی 
ایرانـی را در خـود ایجـاد نکنیـم به پیشـرفت 
نمی رسـیم. بلـه، صنعـت خـودرو سـازی مـا 
بـا مشـکالت روبه روسـت اما فرامـوش نکنیم 
عمـر صنعـت خودروسـازی مـا سـی و چنـد 
سـال اسـت و اروپـا ۲۰۰ سـال اسـت کـه در 
حـال تولیـد خـودرو اسـت تا توانسـته اسـت 

بـه ایـن مرحله از پیشـرفت برسـد.

در بخش خصوصى و در صنعت ما 
آن چاه نفت وجود ندارد و آدم هاى 
آن صنعت هستند كه بايد بتوانند 

در آنجا ايجاد ارزش كنند. كشور ما 
سال ها در تحريم بوده است و از 
وارد كردن دانش فنى و تكنولوژى 

روز دنيا محروم بوده است. 
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اما كشورهايى مانند چين و كره زمانى مشابه ما در صنعت 

خودروسازى صرف كرده اند. ما 30 سال است كه درهاى كشور را 
به سوى محصوالت دنيا بسته ايم و همچنان پيشرفت چشمگيرى 

نداشته ايم.
کـره و چیـن درگیر جنـگ نبوده انـد. درگیر تحریم هم نیسـتند. 
مـا بایـد فضایـی را کـه در صنعـت خودروسـازی ما وجـود دارد با 
فضـای آن هـا مقایسـه کنیـم. ایـران و کـره هـردو تقریبـا از سـال 
۱۹۷۹ شـروع کردنـد. مـا دو سـال بعـد دچـار جنـگ و تحریـم 
شـدیم. بـه مـا دانـش فنـی و اجـازه ورود ماشـین آالت ندادنـد. 
مـا روی پـای خـود ایسـتادیم و در خیلـی از جاهـا بـه مهندسـی 
بـاز  را  آن  کـه خـراب می شـد  زدیـم. دسـتگاه  معکـوس دسـت 
از  خیلـی  در  می شـود.  سـاخته  چگونـه  ببینیـم  تـا  می کردیـم 
صنایـع ماننـد خودرو در تحریم قرار داشـتیم و با اتـکا به جوانان 
خودمان توانسـتیم به پیشـرفت برسـیم. امروز حـدود ۹۵ درصد 
خـودرو سـمند در داخـل تولیـد می شـود. واقعـا اگـر حمایـت از 
سـمند درسـت انجام می شـد بعـد از ۱۵ سـال از زمـان تولید آن 
مـا بایـد هنـوز همین سـمند را می داشـتیم؟ من معتقـدم که نه. 
امـا زمانـی کـه خـود مـا هم نـگاه بـه بیـرون داریـم و اسـتفاده از 
کاالی ایرانـی بـرای مـا ارزش نیسـت، نتیجـه آن بـه ایـن شـکل 
رقـم می خـورد. در ژاپـن زمانـی کـه مثـال کارگـر شـرکت تویوتـا 
تویوتـا  آرم  بـا  تیشـرتی  یـا  مـی رود،  تفریـح  بـه  تعطیـل  روز  در 
یـا کالهـی بـا ایـن آرم دارد. امـا مـن در ایـران خـودرو خراسـان 
هرچقـدر تـالش کردم کارگران را به اسـتفاده از کالهی با نشـان 
ایـران خـودرو در خیابـان راضـی کنـم نشـد زیـرا هنوز احسـاس 
نمی کنیـم کـه اسـتفاده از کاالی ایرانـی بـا تمام نقایـص آن یک 
ارزش اسـت. هـر یـک خودرویـی کـه تولیـد می شـود حداقـل 
چهـار فرصـت شـغلی پایـدار تولیـد می کند. امـروز آیا از مشـکل 
بیـکاری مشـکل مهمتـری داریـم؟ امـروزه هـر خانـواده ایرانـی 
حداقـل یـک جـوان بیـکار دارد. خانـواده مـا نمی دانـد زمانـی 
کـه کفـش می خـرد، نباید بـه برنـد نایک و آدیـداس توجـه کند، 

بلکـه بایـد بـه جـوان بیـکاری کـه در خانـه دارد بیندیشـد.

ديدگاه غالب مردم اين است كه به رغم 
حمايتى كه در اين ساليان از خودروسازان 

شده است محصول مناسبى توليد نمى كنند 
و خدمات مناسبى ارايه نمى دهند و از فضاى 

انحصارى موجود سوءاستفاده مى كنند. تا 
كى مردم بايد اين حمايت را انجام دهند؟

ایـن  در  نیسـتم.  مسـائل  ایـن  منکـر  مـن 
داسـتان خودروسـاز تقصیـرات را بـه گـردن 
مصـرف کننـده می انـدازد و مصـرف کننـده 
هـم مشـکالت را از دید خودروسـاز می بیند. 
خـود  متوجـه  را  اشـتباه  مـا  بایـد  جـا  یـک 
خودروسـاز  مشـکالت  منکـر  مـن  بکنیـم. 
در تولیـد خـودرو و خدمـات پـس از فـروش 

نیسـتم، امـا مـن می گویـم شـما از صنعتـی کـه نتوانسـته اسـت 
پـا بـه پـای صنعـت و دانـش جهانـی رشـد کنـد و تـار و پـود آن 
دولتـی اسـت چـه انتظـاری داریـد؟ خودروسـاز مـا نـه در تعیین 
حداقـل دسـتمزد کارگـر نقـش دارد، نـه در درصـد بیمـه ای کـه 
بایـد پرداخـت کنـد و نـه حتـی در تعییـن قیمـت محصولـی کـه 
تولیـد می کنـد. شـاید حـدود ۳۰ درصـد نیـروی کاری کـه در 
مـازاد  نیروهـای  بـکار هسـتند،  مـا مشـغول  خودروسـازی های 
باشـند، امـا چـون بـه صـورت شـبه دولتـی اداره می شـوند بـا 
ایـن حجـم نیـرو روبـه رو هسـتند. اگـر ایـن کارخانه ها در دسـت 
بخـش خصوصـی بـود شـاید بـا دو سـوم آن نیـروی کار کارخانـه 
خـود را می چرخانـد. بـه عنـوان مثـال در کشـور هـر سـال بیـن 
۱۰ تـا ۲۰ درصـد افزایـش حقـوق و دسـتمزد داریـم. ۱۰ تـا ۱۵ 
درصـد هـم افزایـش قیمـت انـرژی داریـم. همیـن دو مـورد در 
کجـای آنالیـز قیمـت گـذاری خـودرو در سـال های گذشـته قرار 
دارد؟ زمانـی کـه قیمـت تمـام شـده تولید خـودرو افزایـش پیدا 
می کنـد امـا اجازه تعیین قیمت خـودرو در بازار را به خودروسـاز 
نمی دهیـم، ایـن صنعت به مشـکل می خـورد. خودروسـاز تا چه 
انـدازه می توانـد ایـن شـکاف را بـا افزایـش بهـره وری پـر کنـد؟

هزينه اين وضعيت نابسامان را مشترى بايد بپردازد؟
بـه  مـا  در کشـور  را کشـور متحمـل می شـود.  واقـع هزینـه  در 
پـای  بـه  واسـطه قوانیـن و مسـائل دیگـر آن قـدر قـل و زنجیـر 
ایـن صنعـت آویـزان کـرده ایـم که تـوان حرکـت و رقابـت را از آن 
گرفته ایـم. زمانـی کـه محصـوالت مصرفـی ماننـد میـوه و غیـره 
کـه از چیـن وارد می شـود در بـازار مـا از نمونـه ایرانـی آن ارزان 
تـر اسـت، مشـکل را کجـا بایـد جسـت وجو کنیـم؟ یـک جـای 
کار مـا اشـتباه اسـت و مشـکل داریـم کـه بـا تمـام هزینه هـای 
انتقـال محصـول از چین بـه ایران، هنـوز قیمت ایـن محصوالت 
از تولیـدات داخلـی ارزان تـر اسـت.  اینجاسـت کـه مـن ایرانـی 
بایـد بفهمـم کـه هـر کیلـو سـیب ایرانـی کـه مصـرف می کنـم 
موجـب ایجـاد شـغل بـرای یـک کشـاورز می شـود. هـر کـت و 
شـلوار ایرانـی کـه بپوشـم بـرای یـک نفـر در 
یـک تولیـدی پوشـاک ایجـاد شـغل می کنـد 
کـه  کشـورمان  مشـکل  فراگیرتریـن  بعـد  و 
بیـکاری اسـت حـل می شـود. قطعـا مـا در 
تـوان  کیفـی  لحـاظ  بـه  زمینه هـا  از  خیلـی 
نداریـم،  را  خارجـی  محصـوالت  بـا  رقابـت 
امـا زمانـی کـه بپذیریـم بزرگ تریـن مشـکل 
کشـور بیـکاری اسـت، راه حـل آن مصـرف 
تولیـد  مصـرف  اسـت.  داخلـی  تولیـدات 
داخـل، زنجیره هـای بعدی این تولیـد مانند 
می دهـد.  ارتقـا  را  فـروش  از  پـس  خدمـات 
زمانـی ایـن مسـائل مهم می شـود کـه رقابت 
بیـن تولیـد کننـدگان داخلـی افزایـش پیـدا 
کنـد. ایـن رقابـت بایـد در صنعـت ما تسـری 
یابـد. مصـرف داخلـی باعـث بهبـود زنجیره 

معتقدم مشكالت ما مشكالت 
فرهنگى و عدم شناخت از وجوه 

شخصيتى آدم هاست. ما اگر به افراد 
بها بدهيم و آن ها راضى نگه داريم 

و آن ها احساس كنند در اطلس 
جغرافيايى ذهن مديريتى ما محترم 
شمرده مى شوند، تالش مى كنند 
بيش از وظيفه سازمانى خود براى 
سازمانشان مايه بگذارند. اينچنين 
سازمانى سازمان موفقى خواهد بود.



تولیـد تـا مصـرف می شـود و بـاز هـم مشـکل مـا در ایـن زمینـه 
فرهنگـی اسـت.

اگر مابه خودروهاى كشورهاى ديگر اجازه بدهيم به ايران وارد 
شوند، موجب ايجاد رقابت نمى شود؟

مـن معتقـدم کـه فضـای رقابتـی بایـد داخلـی باشـد. البتـه فضای 
کنونی کشـور در واقع فضای رقابتی نیسـت، چرا که دو خودروسـاز 
اصلـی کشـور جـزو صنایـع خصوصی سـازی شـده نیسـتند. یکی 
از مشـکالت اساسـی مـا همیـن اسـت کـه بخـش خصوصـی توان 
رقابـت با بخـش دولتی و نیمه دولتی را ندارد. بخـش دولتی از تمام 
رانت هـا اسـتفاده می کند و رقابت بخش خصوصـی با آن بی معنی 
اسـت. این مسـئله در تمـام صنایع ما وجـود دارد. بخش خصوصی 
در کشـور مـا شـکل نگرفتـه اسـت و اجـازه بـزرگ شـدن نـدارد. 
چهارچوب هـای الزم بـرای رشـد آن فراهـم نمی شـود و نمی تواند با 

بخـش دولتـی رقابت کنـد. در این بین بخش دولتـی تصدی تولید 
در کشـور را به دسـت گرفته و نشـان داده اسـت که متصدی خوبی 
نیسـت. قوانیـن مـا هم بسـیار دسـت و پا گیر هسـتند؛ بالـغ بر ۷۰ 
درصـد انـرژی صنعتگـر بخـش خصوصی ما صـرف پاسـخ گویی به 
مراکـز دولتی می شـود. انگیزه ای بـرای این فرد باقـی نمی ماند که 

بـه دنبال توسـعه و پیشـرفت برود. 
بـا دیـدن ایـن فضا بخش خصوصـی در گام اول کـه اصال تمایلی به 
ورود پیـدا نمی کنـد و در صـورت ورود هـم انگیـزه ای برای تحقیق و 
توسـعه نخواهد داشـت و تنها به فکر حفظ موقعیت موجود خواهد 
بـود. در نـگاه کلـی مـا فضـا را نمی بینیـم و تنهـا محصـول را نـگاه 
می کنیم. محصول بی کیفیت زاییده انسـان بی کیفیت اسـت. در 
پـس هـر تولید بی کیفیت زنجیـره ای از آدم های ناراضـی و دردمند 
وجـود دارد. ما تنها علت را می بینیـم و به معلول نمی پردازیم. نباید 
بـه دانش آمـوزی کـه نمـرات پاییـن دارد انگ کـودن بـودن زد، بلکه 
بایـد ببینیم علت نمره های پایین چیسـت و در صدد برطرف کردن 
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آن بر بیاییم.
کارخانـه  وارد  کـه  افـرادی  کـه  زمانـی  لـذا 
می شـوند با مشـکالت خود درگیر  هستند، 
نمی تـوان تولید باکیفیت را انتظار  داشـت. 
جـدا از ایـن مگـر ایـن بی کیفیتـی تنهـا در 
صنعـت مـا وجـود دارد؟ امـروز دانش آمـوز 
مـا کـه دیپلـم می گیـرد آیـا کیفیـت دارد؟ 
دانشـجوی فارغ التحصیل ما کیفیت دارد؟ 
نانی که سـر سـفره ما هسـت کیفیت دارد؟ 
ایـن یـک زنجیـره اسـت. معلم ما مشـکالت 
اقتصادی و معیشتی دارد، تولیدش معیوب 
اسـت. استاد دانشـگاه ما مشکل اجتماعی 
و فرهنگـی دارد و تولیـدش معیـوب اسـت. 
صنعتگر هم مشـکل مالی اجتماعی و غیره 
دارد و قطعـا تولیـدش بـی کیفیت اسـت، و 

ریشـه های همـه این هـا فرهنگـی اسـت.
بخش  روى  پيش  كه  معضالتى  به  توجه  با 
مانند  شركت هايى  مى بينيد،  خصوصى 

دوام  رقابت  در  مى توانند  چگونه  زيرول 
بياورند؟ 

همیشـه  کـه  اسـت  ایـن  بحـث  مهم تریـن 
تـالش کنیم بـرای اول بودن؛ چـرا که اول ها 
همیشـه موفق خواهنـد بود. شـرکت زیرول 
از آن دسـته شـرکت هایی اسـت کـه تـالش 
کـرده اسـت همیشـه اول باشـد و امـروز هم 
شـاخص های زیـادی بـرای اول بـودن دارد 
چـه از لحـاظ نمایندگی هایـی کـه در حـال 
بـه  روغـن هسـتند، چـه  ایـن  از  اسـتفاده 
لحـاظ خدمـات جانبـی ای کـه به مشـتری 
بـه  نـگاه  لحـاظ  بـه  عرضـه می کنـد، چـه 
مشـتری کـه او را جـزوی از خانـواده زیـرول 
می دانـد و توانسـته اسـت فرهنـگ خانواده 
 ۶۰ حـدود  و  خـود  مجموعـه  در  را  بـودن 
هـزار مشـتری اش ایجـاد کنـد. این شـرکت 
بـا مشـتریان ارتبـاط دارد، بـرای آن ها بانک 
درسـت کـرده اسـت، تولـد آن هـا را تبریـک 
می گویـد، بـرای آن ها نشـریه ایجاد می کند 

و تخفیـف می دهـد. 
بـا  کـه  اتوسـرویس هایی  بـرای  طرفـی  از   
زیـرول کار می کننـد هـم امکانـات خوبـی 
فراهـم می کند. برای آن ها تسـهیالت سـفر 
ایجاد می کند، مناسـبت های مختلـف را به 
آن هـا تبریـک می گویـد و آن هـا را مشـمول 
فرهنـگ  ایـن  کل  در  می کنـد.  تخفیفـات 
خانـواده بـودن باعـث شـده اسـت کـه خود 
را در قبـال تمـام بخش هـای ایـن خانـواده 
مسـئول بدانـد و تـالش می کنـد هرجـا کـه 
ایجـاد شـده  احسـاس می کنـد ضایعاتـی 

اسـت جلـو آن را می گیـرد. زیـرول فرهنـگ 
خانوادگـی را ایجـاد کـرده اسـت و دارد ایـن 
نـگاه را با مشـتریانش تقسـیم می کنـد. این 
گفتمـان گفتمـان برنـده اسـت و بـرای هـر 
شـرکت و سـازمان خصوصـی قطعـا جـواب 

خواهـد داد.
 وقتـی بتوانید از راننده ای که روغن شـما را 
مصـرف می کنـد تـا کارگـری کـه آن را تولید 
می کنـد را در یک مجموعه داشـته باشـید و 
بـه آن ها بقبوالنیـد که همه در یـک خانواده 
هسـتند، این فرهنگ تکثیر می شـود. رشد 
ایـن شـرکت نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه 
ایـن نـوع ادبیـات در کشـور طرفـدار دارد. 
داشـته  طرفـدار  گفتمـان  ایـن  کـه  وقتـی 
باشـد، خـودش را بازتولیـد می کنـد. نکتـه 
نـوآوری و داشـتن  دیگـر بحـث خالقیـت، 

فرموالسـیون اختصاصـی اسـت. 
ایـن صنعـت بـه گونـه ای اسـت که بـا تغییر 
بـه  اولیـه می تـوان  مـواد  میکرونـی مقـدار 
ایـن  در  امـروزه  رسـید.  جدیـد  محصولـی 
کارخانـه فرمـول روغن تولید می شـود و این 
خیلـی مهم تـر از تولیـد روغـن اسـت. آن ها 
در بـازاری هسـتند کـه بخـش زیـادی از آن 
بـه صـورت دولتـی اداره می شـود و بخـش 
خصوصی با نوآوری و تولید فرمول توانسـته 
اسـت در رقابـت بـا دولتی هـا باقـی بمانـد.  
محیـط زیسـت نیـز بـرای ایـن کارخانه مهم 
اسـت و دنبـال روغـن تصفیه شـده نرفتنـد و 
فقـط در حـال تولیـد روغـن اولیـه هسـتند. 
ایـن نـگاه مسـئوالنه آن ها به محیط زیسـت 
را نشـان می دهـد و مصـرف کننده بـا دیدن 
این هـا به این نتیجه می رسـد کـه آن ها فقط 

بـه دنبـال سـود و اسـتفاده خود نیسـتند.   
 مـن فکـر می کنم کـه مدیران ایـن مجموعه 
در ایـن زمینـه خـوب کار کـرده انـد. موردی 
بیشـتر روی آن کار کننـد حـوزه  بایـد  کـه 
صـادرات اسـت کـه فعـال بـه آن وارد نشـده 
انـد. هرچنـد صـادرات بـا توجـه بـه مـوارد 
مختلفـی کـه دارد سـخت اسـت، اگـر ایـن 
شـرکت می خواهـد رشـد مضاعـف داشـته 
باشـد حتمـا بایـد بـه فکـر بازارهـای جهانی 
باشـد و در آنجـا هـم حـرف داشـته باشـد. 
معتقدم در سـال های آینـده از این برند صد 
در صـد ایرانـی کـه انگیـزه و عشـق بـه ایران 
در عوامـل اجرایـی آن مـوج می زنـد بیشـتر 

خواهیم شنید.

با ديدن اين فضا بخش خصوصى در 
گام اول كه اصال تمايلى به ورود پيدا 
نمى كند و در صورت ورود هم انگيزه 
اى براى تحقيق و توسعه نخواهد 
داشت و تنها به فكر حفظ موقعيت 

موجود خواهد بود.
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روش صحيح گرم كردن موتور خودرو در روزهاى سرد

بـا فرارسـیدن روزهـای سـرد سـال همیشـه یکـی از مـواردی کـه مـورد توجـه 
دارنـدگان خودروهـا قـرار مـی گیـرد، نحوه و میـزان گرم کـردن خـودرو پیش از 

اسـت.  حرکت 
کـه در  برخـی معتقدنـد  ایـن زمینـه دیـدگاه هـای متفاوتـی وجـود دارد،  در 
روزهـای سـرد بایـد بالفاصله پس از روشـن کردن خودرو، با سـرعت کم شـروع 
بـه حرکـت کـرد تـا گرمـا بهتر و سـریع تر بـه تمام اجـزای خـودرو منتقل شـود. 
برخـی دیگـر نیـز اعتقـاد دارنـد که حرکت سـریع ماشـین پس از روشـن شـدن 
موجـب آسـیب رسـیدن بـه موتور می شـود و باید پس از روشـن کـردن خودرو، 
چنـد دقیقـه بصـورت درجـا بـا آن کار کـرد و پـس از گـرم شـدن آن اقـدام بـه 

نمود. حرکـت 
نظـرات نیز در بین این دو دسـته قـرار می گیرنـد. در همین زمینه یکی برخـی نظـرات نیز در بین این دو دسـته قـرار می گیرنـد. در همین زمینه یکی برخـی نظـرات نیز در بین این دو دسـته قـرار می گیرنـد. در همین زمینه یکی 
از کانـال هـای مهندسـی یوتیـوب، سـعی کـرده بصـورت علمـی ایـن موضـوع 
را بررسـی کنـد.در فیلـم قـرار گرفتـه در ایـن کانـال نحـوه گـرم شـدن موتـور 
در هـوای سـرد بـا دوربیـن حرارتـی تحـت نظـر گرفتـه شـده و نتیجـه در قالـب 
ویدیویـی جالب منتشـر شـده اسـت. به منظـور درک بهتـر از شـرایط آزمایش، 
تهیـه کنندگان این فیلم دور موتور، میزان فشـرده شـدن پـدال گاز و دمای آب 

و هـوای ورودی را نیـز تحـت نظـر داشـتند.
در سـاختار خـودرو وظیفـه اصلـی روغـن موتـور، روان سـازی حـرکات اجـزای 
مختلـف موتـور اسـت، در کنار ایـن کار، انتقال حـرارت هنگام گرم شـدن یکی 
دیگـر از وظایـف مهمـی اسـت کـه روغـن موتـور بـر عهـده دارد. روغـن هـای 
سـبک کـه اصطالحا ویسـکوزیته آن ها کم اسـت بـرای دماهای پاییـن و فصول 
۰Wسـرد مناسـب هسـتند. بـه عنـوان مثـال روغـن ۰Wسـرد مناسـب هسـتند. بـه عنـوان مثـال روغـن ۰W تـا منفـی ۴۰ درجـه قابل 
پمـپ شـدن بـه داخـل موتور خودرو اسـت. این مسـئله بـه معنای آن اسـت که 
در صـورت اینکـه دمـای هوا بسـیار سـرد نباشـد شـما مجبـور نیسـتید قبل از 
حرکـت منتظـر گـرم شـدن کامـل موتـور خـودرو بمانیـد. در ویدیو اشـاره شـده 
۵سیسـتم مدیریـت موتـور بعـد از ۵سیسـتم مدیریـت موتـور بعـد از ۵ دقیقـه و ۲۰ ثانیـه دور موتـور را کاهـش مـی 

دهـد کـه نشـان دهنـده گرم شـدن کامـل موتور اسـت. 
آزمایـش هـای انجـام شـده، در روزهـای سـرد خـودرو نیـازی بـه درجـا کار بنابـر آزمایـش هـای انجـام شـده، در روزهـای سـرد خـودرو نیـازی بـه درجـا کار بنابـر آزمایـش هـای انجـام شـده، در روزهـای سـرد خـودرو نیـازی بـه درجـا کار 
کـردن زیـاد نـدارد، امـا بـه منظـور جلوگیری از رسـیدن آسـیب به موتـور باید تا 
قبـل از گـرم شـدن کامل آن از شـتاب گیری های سـریع و فشـردن پـدال گاز تا 
دیگـر مزایای گرم شـدن خـودرو در حیـن حرکت آرام از دیگـر مزایای گرم شـدن خـودرو در حیـن حرکت آرام از دیگـر مزایای گرم شـدن خـودرو در حیـن حرکت آرام  انتهـا خـودداری کـرد.  
پـس از روشـن کـردن آن مـی توان به گرم شـدن کابین و شیشـه ها اشـاره کرد. 
همچنیـن ایـن حرکت آهسـته باعـث گرم شـدن روغن گیربکس و دیفرانسـیل 
نیـز مـی شـود، در صورتـی کـه بـا کار کـردن خـودرو بصـورت درجـا هیچکـدام 
بنابـه از ایـن مـوارد اتفـاق نمـی افتـد. بنابـه از ایـن مـوارد اتفـاق نمـی افتـد. بنابـه ایـن دالیل متخصصـان توصیه مـی کنند 
کـه چنـد ثانیـه پـس از روشـن کـردن خـودرو بـه آرامـی شـروع بـه حرکـت کنید 
و اجـازه دهیـد دمـا در تمامـی اجـزای خـودرو بصـورت هماهنگ و متناسـب با 
یکدیگـر بـاال رفتـه و کـم کم خـودرو بـه دمـای اسـتاندارد عملکرد خود برسـد.



ضعیـف شـدن عملکـرد خـودرو در طـی زمـان، یکی از آشـناترین 
اتفاقاتـی اسـت کـه تمـام راننـدگان آن را تجربـه کردند. بـه هر حال 
هرچه کارکرد خودرو بیشـتر شـود، مسـلما با اسـتهالک بیشـتر 
قطعات آن، نمی توان مانند هنگامی که صفر کیلومتر بوده است، 
عملکـرد خوبـی از آن شـاهد بـود. ولـی آیا بـه دالیل ایـن اتفاق فکر 
کرده اید؟ احتماال در سـرویس های دوره ای فقط بخشـی از خودرو 
(روغـن موتـور، فیلتـر هـوا و ...) بررسـی می شـود. معمـوال مقصر 
کاهـش عملکـرد و قدرت خودرو در بخشـی از پیشـرانه یا قطعات 
مربوط به آن اسـت. در ادامه به ۱۰ مورد که بیشـترین دخالت را در 

ضعیف شـدن عمکلرد پیشـرانه دارند، بررسـی می کنیم.
همانطـور کـه مـی دانیـد موتورهـای درون سـوز بـرای تولیـد نیـرو 
نیازمند چهار پارامتر هوا، سوخت، تراکم (فشـرده سازی) و جرقه 
زنی هسـتند. با گذشـت زمان بروز ایرادات مرتبط با هر یک از این 
پارامترهـا باعـث ایجـاد اختـالل در کارکرد بهینـه موتور شـده و در 

نتیجه راندمـان آن کاهـش می یابد.
مشكالت مربوط به تنفس موتور

۱. فیلتـر هـوا: فیلتر هوا یکـی از سـاده ترین عواملی اسـت که در 
صـورت کثیـف شـدن، مـی تواند تاثیـری منفـی در کارکـرد بهینه 
موتور داشـته باشـد. اگر این قطعه پر از ذرات گرد و غبار شـود، در 
فرایند تنفس موتور اختالل ایجاد شـده و برای دسـتیابی به هوای 
بیشتر موتور به تکاپو می افتد. بنابراین اگر احساس کردید موتور 
اتومبیلتان چندان سـرحال نیسـت، می توانید در گام اول فیلتر 

هـوا را کنترل کنید.
۲. شـل شـدن سـیم گاز: سـیم گاز دیگر عاملی اسـت که اگر شل 
شود، موتور نخواهد توانست تنفس مناسبی داشته باشد. با شل 
شـدن سـیم گاز، دریچه ورود هوا به طور کامل باز نمی شـود که در 
این حالت طبیعتا هوای کافی به درون سیلندر راه نیافته و انفجار 
قدرتمنـدی حاصـل نخواهد شـد. چک کـردن سـیم گاز و محکم 
کـردن آن در صـورت نیـاز می توانـد در برطرف کردن مشـکل افت 

توان موتور کامال موثر باشـد.
۳. کثیفی یا مسـدود شدن مبدل کاتالیست: همانگونه که هوای 
ورودی به درون موتور باید به راحتی جریان داشـته باشـد، گازهای 
حاصله بعد از احتراق نیز باید بدون مشکل خاصی مسیر موتور تا 
دهانه اگزوز را پیموده و به بیرون هدایت شـوند. مبدل کاتالیسـت 
یکی از اجزایی اسـت که در مسـیر گازهای خروجی قرار داشـته و 
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه به مـرور به دلیل جمـع شـدن ذرات و 

جرم، سـدی در مسـیر خروجی گازها ایجاد کند.
۴. خرابی انباره اگزوز: مشـکل خرابی یا انسـداد برای انباره اگزوز یا 
همان صدا خفه کن (Muffler) نیز که در بخش انتهایی سیسـتم 

اگـزوز قرار دارد، ممکن اسـت بیفتد. این قطعه پـس از مدتی دچار 
فرسـودگی شـده یا به خاطر تجمـع ذرات ریز کارایی بهینه خـود را 
از دسـت مـی دهـد. در این صورت خـروج گازها از اگزوز با مشـکل 
مواجه شـده و در دم و بازدم موتور خلل بوجود خواهد آمد. روشـن 

اسـت که کاهش راندمان یکی از نتایج این مسـاله خواهد بود.
مشكالت مربوط به سوخت رسانى

۵. اختـالل در عملکـرد انژکتـور: انژکتور یکی از قطعاتی اسـت که 
اگـر چـه وظیفـه ای نسـبتا سـاده دارد، امـا اختـالل در کار آن مـی 
توانـد تا حد زیـادی کارایی موتور را پایین بیاورد. دهانه این قطعه به 
مـرور زمـان دچار کثیفی یا گرفتگی می شـود، این مسـاله ممکن 
اسـت باعث تزریق سوخت کم و در نتیجه شکل گیری مخلوطی 
نامتـوازن از سـوخت و هـوا در درون سـیلندر گـردد. چنانچـه این 
اتفـاق بیفتـد، قـدرت انفجـار بوجـود آمـده نسـبت بـه قبـل افـت 

خواهـد کرد.
۶. ناتوانی پمپ بنزین در تامین سـوخت کافی: پمپ بنزین دیگر 
قطعـه ای اسـت کـه نقشـی کلیـدی در سـوخت رسـانی ایفـا مـی 
کند. همانند بیشـتر قطعات، پمپ بنزین نیز در بلند مدت دچار 
فرسـودگی شـده و در برخـی مواقع نمی تواند سـوخت مـورد نیاز 
موتـور را بـه خوبـی تامین کند. این موضـوع بخصـوص در دورهای 
باالتر بیشـتر نمود پیدا کرده و زمانی که موتور مثال در مسـیرهای 
سـرباال تحت فشـار قرار می گیرد، افت توان محسـوس تر می شـود.

مشكالت ايجاد شده در مرحله تراكم
در موتورهای امروزی که تقریبا همگی چهارزمانه هستند، اگر در 
مرحلـه تراکم مشـکالتی ایجاد شـود، بـاز هم قـدرت انفجار کمتر 

شـده و در نتیجه قـدرت موتـور افت می کند.
۷. فرسـودگی و خرابی رینگ پیسـتون: یکی از مشکالت مرحله 
تراکـم مـی توانـد بـه فرسـودگی رینـگ هـای پیسـتون و عملکرد 
نامناسـب آنها مربوط باشـد. این رینگ ها وظایف مختلفی دارند 
که یکی از مهمترین آنها حفظ تراکم در باالی پیسـتون اسـت. در 
صورتـی کـه رینگ های مذکور دچار خوردگی یا فرسـایش شـوند، 
مخلـوط سـوخت و هـوا در مرحله تراکم از طریـق منافذ موجود به 
پایین سـیلندر راه یافته و از میزان آن کاسـته خواهد شـد. روشـن 
اسـت کـه در ایـن حالت انفجار بهینه ای ایجاد نمی شـود. ناگفته 
نماند خرابی رینگ پیسـتون نیازمند باز شـدن کامل موتور بوده و 
باید هزینه و زمان نسـبتا زیادی برای تعویض آن صرف شـود. برای 
جلوگیری از خرابی رینگ پیسـتون، اسـتفاده از روغن مناسـب و 
تعویـض روغـن در زمـان های مقرر یکـی از نکاتی اسـت که همواره 

باید مـورد توجه قـرار گیرد.
 ۸. فرسـودگی و خرابی سـوپاپ ها: وجود خوردگی و ذرات اضافی 

10 دليل اصلى در كاهش قدرت پيشرانه



فصل نامه علمــی، پژوهشــی زیرول

شـــــرکت ایمـــــــــن روانساز صنعت

شمــــــاره 5

نوروز 1397 15

بر روی سـوپاپ ها – مخصوصا سـوپاپ ورودی – عامل دیگری است 
که در مرحله تراکم مشـکل سـاز می شـود. در این حالت سـوپاپ 
هـا بـه خوبـی بـر روی مجـاری ورودی و خروجـی ننشسـته و نمی 
توانند درزبندی مناسبی بین این مجراها و فضای داخل سیلندر 
داشـته باشند. در شرایط این چنینی، باال آمدن پیستون بخشی 
از مخلوط سـوخت و هوا را به مجاری مکش یا تخلیه رانده و جرقه 
شـمع انفجـار ضعیـف تـری را ایجاد مـی کند کـه افت تـوان موتور 

یکـی از مهم ترین نتایج آن اسـت.
مشكالت مربوط به جرقه زنى

۹. خرابـی شـمع هـا: شـمع هـا بـه دلیـل قـرار گرفتـن در معـرض 
ترکیبـات وارد شـده بـه داخل سـیلندر و همچنیـن کار در حـرارت 
بـاال، نیازمنـد مراقبـت و بازبینی مـداوم هسـتند. این قطعه عمر 
محـدودی داشـته و بعـد از مسـافت هـای معیـن کـه در دفترچـه 

خودرو ذکر شـده، باید تعویض شـود. شـمع معیوب بخاطر جرقه 
زنـی ضعیـف، انفجارهای خفیـف تری تولید مـی کند کـه این امر 

هـم بـه نوبـه خـود کاهش قـدرت موتـور را بـه دنبـال دارد.
۱۰. نـاک زدن موتـور: نـاک زدن موتـور دیگـر عاملـی اسـت کـه تـا 
حدودی با نقص در جرقه زنی ارتباط دارد. وقتی مخلوط سـوخت 
و هوای وارد شـده به داخل سـیلندر زودتر از جرقه شـمع مشتعل 
گـردد، از ایـن اصطالح اسـتفاده می شـود. ایـن امر زمانـی رخ می 
دهـد کـه دمای پیسـتون یـا دیواره سـیلندر بیـش از حد بـاال رفته 
و حـرارت ناشـی از آن مخلـوط سـوخت و هـوا را منفجـر مـی کند. 
گفتنی اسـت گاه ذرات ته نشـین شـده بر روی پیسـتون یا دیواره 
سـیلندر عامل اصلـی نـاک زدن موتور هسـتند. در ایـن حالت به 
نوعـی زمانبنـدی موتـور بـه هم ریختـه و بـرای رفـع آن موتـور باید 

توسـط یک مکانیـک زبده بازبینی شـود.



گفت وگو با محمد مهری
قهرمان اتومبیل رانی کشور در رشته سرعت

حامـد سـرادار|   وقتـی حـرف از سـرعت می شـود ناخـودآگاه 
تصویـر ماشـین های سـوپر اسـپرت و اسـپرت چند صـد میلیونی 
و بعضـا چنـد میلیـاردی در ذهنـم نقـش می بنـدد کـه آمـاده انـد 
بـا فشـار دادن پـدال گاز، جـاده یـا پیسـت مسـابقه را بجونـد و 
پشـت سرشـان همـه را بـه نقطـه تبدیـل کننـد. امـا اینکـه متوجه 
می شـوم قهرمـان سـرعت کشـور با پرایـد و البتـه موتـوری تقویت 
شـده توانسـته ماشـین های سـوپر اسـپرت را پشـت سـر بگـذارد 
و قهرمـان شـود، تمـام تصـورات ذهنـی ام را بـه هـم می ریـزد و 
کنجـکاوم می کنـد کـه محمـد مهـری چگونـه ایـن کار را ممکـن 
کـرده اسـت. بـا او که راهـی دور جدید مسـابقات رالی سـرعت در 
تهـران اسـت همـکالم می شـوم تـا رمـز پیروزی هـای متوالی اش 

را جویـا شـوم.

متولد چه سالى هستيد و تحصيالتتان در چه زمينه اى است؟
مـن متولـد ۱۳۵۸ در شهرسـتان تایبـاد هسـتم. دیپلـم ریاضـی 
دارم و االن حـدود ۲۰ سـال اسـت که در مشـهد زندگـی می کنم.

از چه زمانی رانندگی را شروع کردید؟
از  پـس  و  کـردم  آغـاز  سـالگی  پانـزده  از  را  حرفـه ای  رانندگـی 

رسـیدم. کشـوری  و  اسـتانی  مقام هـای  بـه  بیست سـالگی 

چطور با اين رشته آشنا شديد؟
مشـوق اصلـی مـن بـرای ورود بـه ایـن رشـته خانـواده بودنـد و از 
همـان سـن پاییـن آن هـا مخصوصـا پـدرم کـه عالقـه زیـادی بـه 
می کـرد.  تشـویق  را  مـن  زمینـه  ایـن  در  داشـت  اتومبیل رانـی 
اتومبیل رانـی ورزشـی اسـت کـه بـه دلیـل نبـود علـم و شـناخت 
دربـاره آن در ایران خطرناک شـمرده می شـود، در حالی که خطر 
ورزش اتومبیل رانـی بـه نسـبت یـک رانندگـی عادی در شـهر ۹۰ 
درصـد پاییـن تر اسـت. زیرا در ایـن ورزش لبـاس و کاله و کمربند 
ایمنـی و صندلـی مخصـوص داریـم. همچنیـن داخـل ماشـین 

آهن کشـی شـده اسـت. به نوعی ماشـین برای ایمنی در سـرعت 
بـاال آمـاده شـده اسـت، امـا در تصادف عـادی چنیـن آمادگی ای 
تسـت های  مسـابقه  قبـل  راننـدگان  همچنیـن  نـدارد.  وجـود 

سـالمتی مختلـف و آموزش هـای مـورد نیـاز را می گذراننـد.

سبقت استعداد از قدرت
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در چه كالسى مسابقه مى دهيد؟
و  اسـت  موتـور  حجـم  اسـاس  بـر  اتومبیل رانـی  کالس هـای 
شـامل کالس هـای ۱۴۰۰ سـی سـی، ۱۶۰۰ سـی سـی، ۱۸۰۰ 
سی سـی، ۲۰۰۰ سـی سـی و بعد از آن کالس آزاد می شـود. من 
در تمـام ایـن کالس هـا موفـق به کسـب مقـام شـده ام و در حدود 

۳۰ مقـام کشـوری و تعـداد زیـادی هـم مقـام اسـتانی بـه دسـت 
آورده ام.

بهترين مقام هايى كه كسب كرديد چه بوده؟
در باالتریـن رده اتومبیل رانـی کـه کالس آزاد اسـت و ۱۳ مقـام 
بـه دسـت  ایـن کالس  در  و سـومی  قهرمانـی  نایـب  قهرمانـی، 
آورده ام و توانسـته ام نماینده بسـیار خوبی از اتومبیل رانی مشهد 
در مسـابقات کشـوری باشم. در آخرین مسـابقات کشوری نیز در 
سـه کالس مختلـف در یـک روز کاپ قهرمانی گرفتـم که به نوعی 

رکـورد محسـوب می شـود و تـا به حال سـابقه نداشـته اسـت.

ماشين خودت براى رانندگى در شهر و پيست چيست؟
ماشـین خود من BMW 428 سـال ۲۰۱۶ اسـت و برای مسابقه 
هـم چنـد پرایـد بـا موتورهـای مختلـف دارم کـه محـدوده قیمتی 
آن هـا بیـن ۱۱۰ تـا ۱۵۰ میلیـون اسـت. موتورهـای این هـا را بـه 
صـورت جداگانـه سـفارش داده و روی آن هـا سـوار کـرده ایـم، 
همـان  هـم  ماشـین ها  ایـن  در  شـده  اسـتفاده  السـتیک های 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  یـک  فرمـول  در  کـه  اسـت  السـتیک هایی 
می گیـرد. بنزیـن بـا اوکتـان ۱۱۸ را هـم از کشـورهای دیگـر بـه 
صـورت بیسـت لیتـری می خریم که هر بیسـت لیتـر آن هزینه ای 

معـادل ۶۰۰ هـزار تومـان دارد.
ایـن را هـم اضافه کنم، سـریع ترین ماشـین داخل شـهری پالک 
دار ایـران را مـن دارم که یک میتسوبیشـی لنسـر اوولوشـن اسـت 
و صفـر تـا صـد آن ۲/۷ دهـم ثانیـه اسـت. شـتاب ایـن ماشـین با 
بوگاتـی ویـرون و المبورگینـی آونتـادور برابـر اسـت. بعضـی روزها 

تفریحی سـوارش می شـوم.

بنزين هاى داخل كشور جواب گو نيازتان نيست؟
نه، از بنزین های داخل کشور به هیچ وجه استفاده نمی کنیم.

روغن موتور و مواردى از اين دست چطور؟
کشـور  از  خـارج  از  هـم  را  مصرفـی  موتـور  روغـن  درصـد   ۹۰
می خریـم، از آنجایـی که موتورهای بکار رفته در ماشـین مسـابقه 
گـران قیمت اسـت در مورد لـوازم مصرفی آن ریسـک نمی کنیم و 

سـعی می کنیـم محصـوالت بـا کیفیـت و اصـل را تهیـه کنیـم.
بيشترين سرعتى كه خارج از پيست رفته اى چقدر بوده؟

حدود ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت.

در داخل پيست چطور؟
در داخل پیسـت سـرعت های ما بسته به پیسـت ها محدود است، 
در پیسـت مشـهد ماکزیمم سـرعت به ۱۴۰ کیلومتر می رسد و در 

تهـران این عدد به ۱۸۰ کیلومتر بر سـاعت می رسـد.



آيا پيست هاى داخل ايران استاندارد 
هستند؟

کشـور  در  پیسـتی  هیـچ  کل  طـور  بـه 
اسـتاندارد نیسـت. تمـام پیسـت هایی کـه 
در داخـل ایـران داریـم بـا قوانیـن محلـی 
اسـتاندارد  پیسـت های  بـا  و  می باشـند 
بـه  باتوجـه  امـا  دارنـد،  فاصلـه  جهانـی 
خودروهـا و امکاناتمـان توانسـته ایـم یـک 
سـری استانداردسـازی ها را انجـام دهیم و 

کنیـم. رعایـت  را  ایمنـی  بحث هـای 

ماشين مورد عالقه ات كدام است؟
ماشـین های ژاپنـی را دوسـت دارم، مثـل 

هونـدا سـیویک دهـه ۹۰.
 

در مسابقات خيابانى هم شركت مى كنى؟
خیلـی کم، آن هـم در زمـان جوانی، چون 
ریسـک و خطـر باالیـی دارد. مخصوصـا بـا 
مسـابقات  آن  در  حاضـر  جمعیـت  وجـود 
بـودن  زیـاد  و  خیابان هـا  بـودن  باریـک  و 
خودروهـا به هیچ وجه نمی تـوان رانندگی 
در ایـن نوع مسـابقات را مدیریـت و کنترل 
بـه حـوادث جبـران  در صـد  و ۱۰۰  کـرد 

ناپذیـر منجـر می شـود.

روزى چند ساعت تمرين مى كنى؟
به صورت روزی نیست. هفته ای دو تا سه جلسه 
به تمرین می پردازم. در پیسـت و با ماشین های 

مختلف هر جمعه تمرین می کنم.

در ايران رقيبى هم دارى؟
در کالس ۲۰۰۰ جـی تـی مـن بـا اختالف 
زیـاد جلوتـر از بقیـه رانندگان هسـتم، مثال 
در کشـور اگـر دیگـران بهتریـن لـپ تایـم 
پیستشـان عـددی نزدیک به۵۷/۵ اسـت، 
مـن زمـان ۵۵ ثانیه را به ثبت می رسـانم. با 
توجـه بـه اینکـه اختالف هـا در رقابت های 
ایـن چنینـی در دنیـا در حـد هـزارم ثانیـه 
مـن  کـه  ثانیـه ای  چنـد  اختـالف  اسـت، 
حسـاب  بـه  بـاال  بسـیار  می کنـم  ایجـاد 

می آیـد.
پرایـد کالس ۲۰۰۰ جـی  بـا همیـن  مـن 
رقابـت  نیـز  آزاد  کالس  مسـابقات  در  تـی 

ده  ماشـین های  کالس  ایـن  در  می کنـم. 
سـیلندر بـا ۶۰۰ تا ۷۰۰ اسـب بخار قدرت 
حضـور دارنـد. در این کالس هم توانسـتم 
اعـداد خوبـی در حـد رقابـت جهانـی بـه 

ثبـت برسـانم.

سرمنشا اين اختالف با رانندگان ديگر 
در چيست؟

و  اسـتعداد  اتومبیل رانـی  در  نکتـه  اولیـن 
در کالس هـای  اسـت.  مهـارت  آن  از  بعـد 
بـاال افـراد فقـط ماشـین های خـود را قـوی 
می کننـد ولـی در رانندگـی آن ها پیشـرفت 
 ۷۰ مثـال  نمی افتـد.  اتفـاق  محسوسـی 
درصـد از توانایـی فـرد بـه خاطـر ماشـین 
رانندگـی  مهـارت  خاطـر  بـه  درصـد  و ۳۰ 
می باشـد. در مـورد مـن ایـن عدد بـه نوعی 
برعکس اسـت. ۶۰ درصـد توانایی رانندگی 
دارد.  تاثیـر  ماشـین  قـدرت  درصـد   ۴۰ و 
ایـن باعـث می شـود بتوانـم بـا افـرادی کـه 
از ماشـین های پرقـدرت تـری برخوردارنـد 
مـن  مثـال  باشـم.  نزدیکـی داشـته  رقابـت 

۱۵۰ میلیـون هزینـه می کنـم و آن هـا برای 
تومـان  میلیـون   ۵۰۰ هایشـان  ماشـین 
هزینـه می کننـد. قدرت ماشـین مـن ۲۰۰ 
اسـب بخار اسـت و ماشـین های آن ها ۶۰۰ 
اسـب بخار. ماشـین من ۴ سـیلندر اسـت و 
ماشـین های آن ها ۱۰ سـیلندر؛ امـا با تمام 
ایـن شـرایط بـه خاطـر توانایـی و مهـارت 
رانندگـی توانسـته ام بارها آن ها را شکسـت 

بدهم.

به جز اتومبيل چه سرگرمى ديگرى داريد؟
بـاز هـم در همیـن زمینـه اسـت. مـن یـک 
در  رایـگان  آموزشـی  کالس هـای  سـری 
جمعه هـا  کـه  دارم  مشـهد  ثامـن  پیسـت 
برگـزار  افـراد  بـرای   ۱۱ تـا   ۱۰ سـاعت  از 
ایـن  در  را  مهارت هـا  بتوانـم  تـا  می شـود 

انتقـال بدهـم. بـه آن هـا  زمینـه 

به جز اتومبيل رانى چه شغل ديگرى دارى؟
کار مـن در زمینـه جمـع کـردن موتـور بـرای 
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ماشـین های مسـابقه اسـت.
تابه حال اتفاق ناگوارى هم در مسابقات برايت رخ داده؟

رعایـت  بطـور ۱۰۰ درصـد  را  ایمنـی  مـوارد  خوشـبختانه چـون 
اسـت. نیفتـاده  اتفاقـی  همچیـن  تابحـال  می کنیـم 

در مسابقات خارج از كشور هم شركت كرده اى؟
تاکنـون در مسـابقات خـارج از کشـور شـرکت نکـرده ام چراکـه 
را  اسـتانداردها  سـری  یـک  بایـد  مسـابقات  آن  بـه  ورود  بـرای 
داشـته باشـیم کـه مـا در ایـران از آن هـا بـی بهـره ایـم. بـه عنـوان 
مثـال تمـام راننـدگان دنیـا بـا کمپانی هـای مختلف خودروسـازی 
در  مـا  کـه  وارد مسـابقات می شـوند  و غیـره  فـراری  بنـز،  ماننـد 
از  حمایـت  بـه  خودروسـازهایمان  از  کـدام  هیـچ  زمینـه  همیـن 

ما نمی آیند.

مى گيرد؟ صورت  اتومبيل رانان  از  حمايتى  آيا  مسابقات  در 
عشـق  خاطـر  بـه  و  شـخصی  هزینـه  بـا  چیـز  همـه  اصـال.  نـه، 
عالقـه  همیـن  بـا  می گیـرد.  انجـام  رشـته  ایـن  بـه  مـا  عالقـه  و 
کنیـم  برگـزار  را  مسـابقاتی  و  جمـع  تیـم  یـک  توانسـته ایم 
ایـران در  هنگفـت  هزینـه  بـا  اسـتاندارها  یکسـری  بـه  و 

 برسیم.

براى ورود به اين حوزه چقدر هزينه نياز است؟
برای اسـتارت حدود ۱۰ میلیـون تومان هزینه 
ماشـین و حـدود پنـج میلیـون تومان هـم باید 
بـرای لـوازم جانبی آن خـرج انجام شـود. پس 
از یکسـال هـم فـرد می توانـد به اسـتاندارهای 
مـورد نظر مـا از لحاظ رانندگی و تجربه برسـد.

آمادگى بدنى تا چه اندازه در اين رشته اهميت 
دارد؟

وزن فرد اهمیت زیادی در ورزش اتومبیل رانی 
دارد. سـرعت عمـل در واکنـش و دیـد خـوب 

هـم از مـوارد مهم بـه حسـاب می آیند.

در سال هاى اخير استقبال از اين رشته به چه 
صورت بوده است؟

بنابـر آمارهـای جهانـی بیشـترین تماشـاچی در 
ورزش هـای دنیـا متعلـق بـه اتومبیل رانی اسـت. 
بـه عنوان مثـال حـدود ۴۰۰هزار نفر به تماشـای 
مسـابقات نسـکار می رونـد. در دنیـا هیـچ ورزش 
دیگـری را سـراغ نداریم که این تعداد تماشـاچی 
برای یک مسابقه آن بیایند. در ایران هم استقبال 
خوبی می شـود؛ زمانی که یک مسـابقه معمولی 
برگزار می کنیـم، بیش از ۱۰ هزار نفر تماشـاچی 
به پیسـت ثامن مشـهد می آینـد، آن هـم با توجه 
بـه ایـن مسـئله که هیـچ امکانـات خاصـی در آنجـا مهیا نیسـت. این 
نشـان دهنده عالقـه زیـاد مـردم بـه اتومبیل رانی اسـت. اما متاسـفانه 
فدراسـیون و تربیت بدنی و اداره ورزش و جوانان اطالع رسانی خاصی 
در مـورد ایـن ورزش انجام نمی دهند و تنها افراد اندکی هسـتیم که در 
این حوزه اطالعات به روزی داریم و سـعی می کنیـم کارهای اجرایی را 
جلو ببریم. جوانان به سـرعت جذب این ورزش می شـوند و به هیجان 
آن عالقه منـد می شـوند. امـا زمانی کـه می خواهنـد حرفـه ای در این 
حـوزه وارد شـوند بایـد هزینه هـای زیادی را متقبل شـوند. یک دسـت 
لبـاس مخصـوص حـدود ۵ میلیـون تومـان اسـت. کفـش مخصوص 
نزدیـک به ۱ میلیون تومان اسـت. به همین دلیل ایـن ورزش از لحاظ 

مالـی بـرای عالقه مندان گـران تمام می شـود.

چرا حمايت ها اين قدر كم است؟
اطـالع رسـانی مناسـبی در ایـن حـوزه انجـام نمی شـود و کسـی 
ایـن ورزش را بـه صورت مناسـب معرفی نمی کند. پس از سـال ها 
کـه در تهـران مسـابقه برگـزار کـرده ایم، تـازه موفق شـده ایم یکی 
دو مسـابقه را بصـورت مسـتقیم پخـش تلویزیونـی کنیـم، آن هـم 
به صـورت نصفـه و بـدون توضیحـات مناسـب. بـه همیـن دلیـل 
اطالعـات کاملـی درباره ایـن ورزش در اختیار مردم و مسـئوالن و 

سـرمایه گـذاران قـرار نمی گیرد.



كاميون الكتريكى تسال، انقالبى در صنعت خودروهاى سنگين

فنــاوری خــودران و مدل هــای الکتریکــی در حــال پیشــرفت 
هســتند و شــرکت های زیــادی مثــل تســال، در حــال توســعه 
بــه  باشــند.  مــی  کامیــون   به خصــوص  و  خــودران  خــودرو 
همیــن منظــور اخیــرا نابغــه دنیــای فنــاوری، ایــالن ماســک، از 
بزرگ تریــن محصــول شــرکت تســال یعنــی کامیــون تمــام برقــی 

Semi، رونمایــی کــرد. 
ــی ۵  ــر، در ط ــل تریل ــدون حم ــال Semi ب ــای تس ــاس ادع ــر اس ب
ثانیــه مــی توانــد از ســرعت ۰ بــه ۱۰۰ کیلومتــر بــر ثانیــه برســد 
ــود، ۲۰  ــل ش ــه آن متص ــن ب ــه وزن ۳۶ ت ــری ب ــه تریل و درحالی ک

ــت  ــی از حال ــون الکتریک ــن کامی ــا ای ــت ت ــان الزم اس ــه زم ثانی
ــه  ــد ک ــت یاب ــاعت دس ــر س ــر ب ــرعت ۱۰۰ کیلومت ــه س ــکون ب س
ــه یــک  ســبب می شــود Semi در دنیــای خودروهــای ســنگین ب
پدیــده  تبدیــل شــود. از دیگــر ویژگی هــای خارق العــاده ایــن 
ــیب  ــا ش ــیری ب ــن از مس ــاال رفت ــی ب ــه توانای ــوان ب ــون می ت کامی
۵ درصــد بــا ســرعت ثابــت ۱۰۰ کیلومتــر بــر ســاعت اشــاره کــرد. 
ــار  ــا هــر ب ــا حفــظ ســرعت تعیین شــده در بزرگ راه هــا، ب Semi ب
ــه  ــد؛ البت ــت کن ــر حرک ــعاع ۸۰۰ کیلومت ــا ش ــد ت ــارژ می توان ش
 Semi ــه ــری ب ــه تریل ــت ک ــی اس ــی در حالت ــعاع حرکت ــن ش ای
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 Semi نباشــد. شــعاع حرکتــی  متصــل 
از  الکتریکــی  کامیــون  یــک  به عنــوان 
ــا  ــی ب ــای دیزل ــی کامیون ه ــعاع حرکت ش
یک بــار ســوخت گیری بیشــتر اســت. ایــن 
ــی  ــک طراح ــا کم ــاده ب ــه  خارق الع نتیج
بدنــه آیرودینامیــک بــه  دســت آمده اســت. 
ــک  ــازی های آیرودینامی ــه بهینه س از جمل
صــورت گرفتــه می تــوان بــه فلپ هــای 
ــون و  ــان کامی ــه می ــذف فاصل ــاری، ح کن
تریلــر و کــف مســطح کابیــن اشــاره کــرد. 
بــر اســاس ادعــای تســال، تمــام مــوارد 
ــب درگ  ــوند ضری ــث می ش ــده باع ذکرش
(ضریــب پســا) Semi بــا عــدد ۰/۳۶، از 

ــد. ــر باش ــیرون بهت ــی ش بوگات
دوســتداران  اصلــی  دغدغــه   همــواره 
ــارژ  ــان ش ــی مدت زم ــای الکتریک خودروه

ــیت  ــت و حساس ــوده اس ــا ب ــن خودروه ای
ــل  ــه  دلی ــون Semi ب ــرای کامی ــر ب ــن ام ای
بیشــتر  خــودرو،  ایــن  کاری  ماهیــت 
اســت. تســال اعــالم کــرده اســت کــه 
ــرکت  ــن ش ــریع ای ــارژ س ــتگاه های ش ایس
دقیقــه   ۳۰ زمــان  مــدت  در  می توانــد 
ــافت  ــی مس ــرای ط ــای Semi را ب باتری ه
۶۴۰ کیلومتــر شــارژ کنــد و با وجود شــبکه  
ایســتگاه های شــارژ ســریع در توقفــگاه 
مســافت های  کــردن  طــی  کامیون هــا، 
طوالنــی بــا خودروهــای الکتریکــی دیگــر 

ــت. ــا نیس ــک رؤی ی
صندلــی راننــده در مرکــز کابیــن Semi قرار 
دارد و در دو طــرف فرمــان، دو نمایشــگر 
قســمت های  کنتــرل  بــرای  لمســی 
اســت.  شــده  تعبیــه  خــودرو  مختلــف 

ــن  ــراف ای ــده در اط ــای نصب ش دوربین ه
کامیــون نیــز ســبب می شــود راننــده دیگــر 
نگــران نقــاط کور نباشــد. ســمی همچنین 
ــل  ــوت (Autopilot)، نس ــی اتوپایل از ویژگ
دوم فنــاوری نیمه خودران تســال، اســتفاده 
می کند.ایــن فنــاوری قابلیت هایــی چــون 
ترمــز خــودکار، سیســتم رانندگــی در بیــن 
خطــوط و هشــداردهنده  انحــراف مســیر را 

ــه همــراه دارد. ب
براســاس اخبــار رســمی منتشــر شــده، 
قیمــت هــر دســتگاه از مدل هــای مختلــف 
هــزار دالر  تــا ۲۰۰  کامیــون ۱۵۰  ایــن 
ــرد  ــای منحصربه ف ــود. توانایی ه ــد ب خواه
Semi به طــور قطعــی ســبب می شــود کــه 
راننــدگان بســیاری بــه ایــن خــودرو عالقــه 

نشــان دهنــد.



دکتــر رئــوف رابطــی|  هنــر فــروش یکــی 
از کاربردی تریــن و موثرتریــن هنر هــای 
ــا  ــت و ب ــب وکار اس ــداف کس ــبرد اه پیش
فــروش  حرفــه ای  تکنیــک  فراگرفتــن 
می تــوان در ایــن راه موفــق بــود. مــا در 
ایــن مطلــب قصــد داریــم چنــد تکنیــک 
حرفــه ای فــروش را بــرای شــما ارائــه کنیم.
ــت  ــود صنع ــه خ ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
مــورد  تکنیک هــای  و  نیســت  مهــم 
اســتفاده فروشــنده های بســیار حرفــه ای 
و  فــروش  نرم افــزاری  سیســتم های  در 
ــور  ــی و همین ط ــع بین الملل ــی صنای حت
کســانی کــه تجهیــزات پزشــکی را بــه 
مطــب پزشــکان شــخصی می فروشــند 
از  یکــی  نــدارد.  چندانــی  تفــاوت 
ــه  ــدن ب ــل ش ــائل در تبدی ــن مس بزرگ تری
یــک فروشــنده حرفــه ای موفــق، داشــتن 
ــوالت و  ــاره محص ــترده درب ــات گس اطالع
خدمــات پیشــنهادی و بــه روز نگهداشــتن 
آن اطالعــات اســت. همچنیــن بایــد درک 
درخورتوجهــی از کســب و کار و یــا صنعتی 
کــه کار فــروش آن را بــر عهــده داریــد 
داشــته باشــید. ایــن امــر باعــث می شــود 
بتوانیــد بــا راه حل هــای منحصربه فــرد 
مشــتریان/  بــرای  خــوب  بســیار  و 
محصــوالت خــود روبــه رو شــوید. هنگامی 
کــه بــه ایــن کار تســلط پیــدا کنیــد، 
می توانیــد تکنیک هــای دیگــری را کــه 
فروشــنده های حرفــه ای برتــر از آن هــا 
اســتفاده می کننــد در هــر گونــه فروشــی 

ــد. ــه کار ببری ب
هرچــه بیشــتر ایــن تکنیک هــا را تمریــن 
ــی  ــرفت های بزرگ ــد پیش ــتفاده کنی و اس
ــا  ــد. ب ــد دی ــود خواهی ــروش خ را در کار ف
ــنده های  ــای فروش ــری تکنیک ه به کارگی
ــم  ــش حج ــاهد افزای ــما ش ــه ای، ش حرف
میــزان فــروش بــه مشــتریان موجــود و 
همین طــور افزایــش حجــم فــروش بــه 

ــود. ــد ب ــد خواهی ــتریان جدی مش

صميمى  مشـتريان  با  ارتبـاط  هنگام   
شيد با

مزایـای رسـانه های  بزرگ تریـن  از  یکـی 
اجتماعـی از جملـه سـایت هایی ماننـد  
LinkedInایـن اسـت که فروشـنده های 
رهبـرِی  ایجـاد  توانایـی  حرفـه ای 
تعریـف  یـک  دارنـد.  را  پرورش یافتـه 
پرورش یافتـه  رهبـری  بـرای  عمومـی 
آگاه کـردن خریـدار یـا ایجـاد دیدگاهـی 
بـرای وی از مزایـای محصـول یـا خدمات 
شـرکتتان بـا ارائـه اطالعـات محتوایـی 

فـروش اسـت. از وقـوع  قبـل 
 از مقايسـه بـا ديگـر شـركت ها پرهيز 

كنيد
مدیـر  ساکسـنا،  سـانجیو  گفتـه  طبـق 
عامل شـرکت برجسـته فروش تجهیزات 
پزشـکی POCMedical ، یـک اشـتباه 
بسـیار رایـج کشـاندن رقابـت بـه اولیـن 
تمـاس فـروش اسـت. بـه محـض اینکـه 
حـرف رقابـت را به میـان آورید، مشـتری 
شـروع بـه فکـر کـردن دربـاره محصوالت 
دیگـر خواهـد کـرد. شـما بایـد از آن هـا 
بخواهیـد که منحصـرا روی راه حل شـما 

تمرکز داشـته باشـند.
 مستقيم سر اصل مطلب نرويد

از آنجا که مجبور کردن مشـتری ضروری 
نیسـت، ارائـه گزینـه ای بـرای انتخـاب از 
میـان تماس هـای فـروش روش خوبـی 
نخواهـد بـود. از شـروع گفت و گو، بـا «آیا 
چنـد دقیقـه وقـت دارید؟» یـا «آیـا زمان 
پرهیـز  اسـت؟»  صحبـت  بـرای  خوبـی 
کنید. طبق گفته جیل کنراد، نویسـنده 
فـروش سـریع (Agile Selling) بهتریـن 
گزینـه مطـرح کردن فـوری ایـن موضوع 
اسـت کـه محصـول شـما چـه تمایـزی 
بـه  می خـرد  را  آن  کـه  سـازمانی  بـرای 
همـراه دارد. روی مسـئله ای که مشـتری 
بـا آن روبـه رو می شـود تمـر کـز کنیـد و 
توضیـح دهیـد کـه محصـول یـا خدمات 
شـما چگونه این مسـئله را حل می کند.

 نحوه بستن قرارداد را بدانيد
یکی از بزرگ ترین اشـتباهات نمایندگان 
فـروش ندانسـتن نحـوه گـذر از مرحلـه 
متعهـد  مرحلـه  بـه  محصـول  معرفـی 
نمـودن خریـدار اسـت. در واقـع، تمرین 
بسـتن قـرارداد درسـت بـه انـدازه معرفی 
محصـول و حتـی داشـتن چنـد گزینـه 
متفـاوت اسـت کـه به مشـتری احتمالی 
آن هـا  میـان  از  می دهـد  اجـازه  شـما 
انتخـاب کنـد. ایـن کار کمـک می کنـد 
شـما گزینه هـای مختلفـی را ارائـه دهید 
کـه می تواند جریان گفت وگو را در مسـیر 
پیـش  قابل اعتمـاد  و  راحـت  طبیعـی، 

ببرد.
نااميد نشويد

فروشـنده  چندیـن  گفته هـای  طبـق 
حرفـه ای برتـر و مربیـان از جملـه خودم، 
مختلـف  مطالعـات  و  اتـوود  جیـک 
LinkedIn ، بـه طـور متوسـط، ۷ تـا۱۰ 
تمـاس طـول می کشـد تـا بـه نقطـه ای 
برسـید کـه در آن محصـول خـود را بـه 
بفروشـید.  بـزرگ  شـرکت های  خریـدار 
ایـن منابـع همچنیـن گـزارش می دهند 
کـه بسـیاری از فروشـنده های حرفـه ای 
ضعیـف تا متوسـط پـس از ۳ تـا ۵ تماس 
می کشـند.  تـالش  از  دسـت  ناموفـق، 
طبـق آمار، بـا مداومت و یادگیـری درباره 
موفق تـر  صنعـت،  و  هـدف  مشـتری 

خواهیـد بـود.
تمـاس  كـه  باشـيد  كسـى  اوليـن   

د مى گيـر
به وضـوح  انجام شـده  نظرسـنجی های 
نشـان داده انـد کـه اولیـن فرد فروشـنده 
کـه با مشـتریان تمـاس می گیرد بیشـتر 
از ۵۰ درصـد مشـتریانی را که برای اولین 
بـار بـا آن ها تماس گرفته می شـود جذب 
می کنـد. این بـه این معنی اسـت که اگر 
شـما بـرای اولین بـار از طریق محصوالت 
و خدمـات خـود راه حلی را برای مشـکل 
بـه  می کنیـد،  پیشـنهاد  شـرکت  یـک 

فروش حرفه اى
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احتمـال بیـش از ۵۰ درصـد، در آن فـروش 

موفـق خواهیـد بود.
 از قوه بصرى استفاده كنيد

فوق العـاده  کمکـِی  ابزارهـای  تصاویـر 
فـروش  گفت وگوهـای  در  قدرتمنـدی 
همـه  در  می تـوان  را  آن هـا  شماسـت. 
شـخصی  مـوارد  جملـه  از  گفت وگوهـا 
گنجانـد و همچنیـن بـه شـکل فیلم هـای 
کوتـاه، اینفوگرافیک هـا و پاورپوینت هـا در 
مشـاهدات  بـرای  تعیین شـده  برنامه هـای 
مشـتری قـرار داد. عـالوه بـر ایـن، می تـوان 
اثرگـذاری،  دادن  از دسـت  بـدون  آن هـا  از 

کـرد. اسـتفاده  بـار  چندیـن 
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه مغـز انسـان 
قـادر بـه پـردازش یک تصویـر بصری تـا ۶۰ 
هـزار برابـر سـریع تر از ارائه همـان اطالعات 
بـه صورت متن اسـت. در مقاله ای که مایک 
پارکینسـون، نوشـته گفتـه شـده اسـت کـه 
تصاویر دارای هردو جزء شـناختی و عاطفی 
را سـرعت می دهـد  پـردازش  هسـتند کـه 
و بخـش تخیلـی مغـز را در گیـر می کنـد. 
ایـن تصاویـر در حافظـه بلندمدت پـردازش 
می شـوند، واقعیتی که دکتر الینل بورمارک 
ایـن  بـه  ایـن  اسـت.  کـرده  بررسـی  را  آن 
معنـی اسـت کـه مـردم تصاویـر زیـادی را به 
خاطـر می سـپارند در حالـی که تنهـا مقدار 
بسـیار کمی از اطالعات شـفاهی یـا آنچه را 

خوانده انـد حفـظ می کننـد.
 قصه گو باشيد

از طریـق مطالعات متعـدد، می توان فهمید 
کـه حـدود ۶۳ درصـد از مـردم حقایـق یـک 
داسـتان را بـه خاطر سـپرده اند در حالی که 
تنهـا ۵ درصـد از آن هـا حقایـق یـا اطالعات 
اطالعـات  از  قسـمتی  در  کـه  را  یکسـان 

نامربـوط ارائـه شـده بـود بـه خاطـر آوردند.
به یادماندنـی  داسـتان  یـک  سـاخت 
دربـاره اینکـه چگونـه محصـول یـا خدمات 
مربـوط  شـما  خریـدار  بـه  استفاده شـده 
می شـود عاملـی مهـم در کار فروش اسـت. 
ایـن کار نه تنهـا شـما را یـک حـالل مشـکل 
عاطفـی  تجربـه ای  بلکـه  می دهـد  نشـان 
تصمیم گیرنـده  بـرای  مثبـت  شـناختی  و 
بـه  در  این هـا  همـه  و  می کنـد،  فراهـم 
نتیجـه رسـاندن کار فـروش مهـم و حیاتـی

 هستند. 



رطوبت، دومين آلوده كننده و مخرب روانكارى

مهنـدس عبداللهـی – کارشـناس CM | عمومـا زمانـي کـه رطوبت به 
صـورت معلـق داخـل روغن هـاي روانـکار وجود داشـته باشـد یك 
آلوده کننده شـیمیایی تلقي مي شـود و بسـته به شـرایط مختلف، 
آثـار  یاتاقانـي مي توانـد در حـد  آن در کاربردهـاي  آثـار مخـرب 
مخـرب ذرات آلوده کننده باشـد یا از آن نیز فراتـر رود. کنترل هاي 
مراقبتـي صورت گرفتـه دربـاره ورود آب بایـد دربـاره ذرات نیـز بـه 
عمـل آیـد تـا تجمـع آن در داخـل روانـکار و در نتیجـه صدمـه بـه 

سـطوح یاتاقان هـا بـه حداقل برسـد.
ایـن مقالـه درباره تأثیر رطوبت بر پایداري شـیمیایی افزودني هاي 
روانـکار و پایـه روغـن بحـث مي کنـد. آثـار رطوبـت روي سـطوح 
قطعـات ماشـین بخصـوص در رابطـه بـا سـایش و خوردگـي نیـز 
بررسـي خواهـد شـد و باالخـره یـك راهبـرد حفاظـت و نگهـداري 
سـه مرحله اي بـرای بـه حداقـل رسـاندن آثـار رطوبـت بر روانـکار و 

عمـر یاتاقان هـا پیشـنهاد خواهد شـد.

مراحل همزیستي در داخل روانکار
بـه محـض اینکـه آب در محفظـه ماشـین و جایـی کـه در آن از 
یاتاقان ها اسـتفاده شـده ماننـد: موتور، توربین و جعبـه دنده وارد 
مي شـود ممکـن اسـت از چندیـن مرحلـه مکانیکـي و شـیمیایی 
عبـور کنـد. ایـن تغییـرات پیچیـده هسـتند امـا دانسـتن آن براي 
کنتـرل و تجزیـه و تحلیل آثـار آب اهمیـت دارد. عموما آب به یکي 

از پنـج طریـق زیـر وارد روغـن مي شـود.
۱- جذب 

روغـن تـا حد معینـي خاصیـت رطوبت ربایـی دارد بدین معني که 
مي توانـد رطوبـت را مسـتقیما از هـوا جـذب کند. مقـدار رطوبتي 
کـه مي توانـد جـذب شـود تحت تأثیـر رطوبت نسـبي هـوا و نقطه 
اشـباع حاللیـت آب در روغـن قـرار دارد. نسـبت درجـه حـرارت و 
فشـار ایـن حـد حاللیـت از حـدود ppm ۱۰۰ بـراي روغن هـاي 
داراي افزودنـي کـم تـا چندین هـزار ppm بـراي روغن هـاي داراي 

افزودنـي زیـاد و روغن هـاي مصنوعـي ویـژه تغییـر مي کند.
بـراي هـر مقـدار معیـن نقطـه اشـباع آب در روغـن و هـر مقـدار 
معیـن رطوبـت نسـبي هواي محیـط نهایتـا حالت تعـادل حاصل 
خواهد شـد، یعنـي حالتي که مقدار رطوبتي که از هـوا وارد روغن 
مي شـود و همچنین مقـدار رطوبتي که از روغن وارد هوا مي شـود 
با هم برابرند. آب جذب شـده همیشـه اول در روغن حل مي شـود 
ولـي ممکن اسـت بعدا بـر اثر تغییر درجـه حرارت و فشـار متراکم 

شـود به حالـت آزاد یا معلـق درآید.
۲- تراکم

هـواي مرطوب که وارد محفظه روغن مي شـود غالبا سـبب تجمع 
رطوبـت روي فضـاي بـاالي سـطح روغـن و دیواره هـا مي گـردد. 
تغییـرات مکـرر درجـه حـرارت میـزان تراکـم رطوبـت را به شـدت 
افزایـش مي دهـد و نهایتـا رطوبـت متراکم شـده از دیواره هـا بـه 
محفظـه روغـن سـرازیر و در ته آن آب یا لجن تشـکیل خواهد داد.

۳- مبدل هاي حرارتي
منبـع  معمول تریـن  نشـتي دار  و  زنـگ زده  حرارتـي  مبدل هـاي 
آلودگـي آب در مایعات روان کننده اسـت. در بدترین موارد پارگي، 
مبـدل حرارتـي مي توانـد مقدار زیـادي آب را وارد محفظه ماشـین 

. کند
۴- احتراق، ترکیب با اکسیژن، خنثي سازي

همـراه  سـوخت  احتـراق  جانبـي  تولیـد  یـك  آب  موتورهـا  در 
گازهـاي خروجـي اسـت. ایـن آب بـا رطوبـت هـواي ورودي بـه 
هـم مي پیونـدد. مشـکالت مرتبـط بـا رینـگ پیسـتون ها و بـوش 
پیسـتون هاي فرسوده وتصفیه و فیلتراسـیون نیز مي توانند باعث 

ورود آب بـه داخـل روانکارهـا شـوند.
پاییـن بـودن درجـه حـرارت آب سیسـتم خنك کننـده موتـور و 

کار متنـاوب ممکـن اسـت از تبخیـر آب بـه خـارج از محفظـه 
روغـن جلوگیـری کنـد. همچنیـن بـر اثـر فعـل و انفعـاالت 
شـیمیایی ناشـي از بعضـي از انـواع خوردگي هـا و مراحـل 
ترکیـب بـا اکسـیژن در داخـل روغـن آب بـه وجـود مي آید. 
در روغن هـاي موتـور هنگامـي کـه افزودني هـاي مربوط به 
خاصیـت قلیایـی روغـن، اسـیدهاي حاصلـه از احتـراق را 

خنثـي مي کننـد، آب تشـکیل مي شـود.
۵- ورود آب آزاد

هنـگام تعویـض یـا سـرریز کـردن روغـن، ممکن اسـت آب 
وارد محفظـه روغـن گـردد. تراکـم و تجمـع آب در مخـازن، 

معمول تریـن سرچشـمه ایـن آب اسـت.
در  پیوسـته  روغـن  داخـل  بـه  ورود  محـض  بـه  آب 
بـر  اسـت.  پایـدار  موجودیـت  حالـت  یـك  جسـت وجوي 
خـالف روغن، مولکول هاي آب قطبي هسـتند که این امر 
بـه شـدت قابلیت حل شـدن را محـدود مي کند. بسـیاري 
از افزودني هـاي روغـن در حـد باالیـی قطبـي هسـتند و 
مي تواننـد به طور مشـخص حـد حاللیت آب را بـاال ببرند. 
در غیبـت ترکیبـات قطبـي محلـول کـه آب مي توانـد بـه 
آنهـا متصـل شـود، ممکـن اسـت آب روي سـطوح فلـزات 
هیدروفیلـي بچسـبد یـا حتی الیـه نازکـي دور آالینده هاي 
جامـد قطبـي ماننـد ذرات سیلیسـي تشـکیل دهد یـا اگر 
مـرزي بـا هواي خشـك وجود داشـته باشـد، مولکول هاي 
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آب مي تواننـد به سـادگي از داخـل روغـن به طرف هـوا که قابلیت 
جـذب بیشـتري دارد خـارج شـوند. در جایـی کـه هـوا و روغـن بـا 
هـم مخلـوط مي شـوند (یعنـي شـرایطي کـه در آن سـطوح روغن 
و هـواي بیشـتري بـه وجـود مي آیـد) مثل روغـن کاري پاششـي و 
روغـن کاري با سیسـتم غباري یا هر نوع سیسـتمي کـه در آن کف 

پایـدار وجـود داشـته باشـد، ایـن خـروج تسـهیل مي شـود.
اگـر مقادیـر فزاینـده مولکول هـاي آب نتوانند براي متصل شـدن 
ترکیبـات قطبـي پیـدا کنند گفته مي شـود که روغن اشـباع شـده 
اسـت. هر مقدار آب اضافي به شـرایط فوق اشـباع منتهي خواهد 
شـد کـه باعـث معلق شـدن آب بـه صـورت آزاد در روغـن یا تجمع 

آب در تـه مخـزن خواهد بود.
حالـت فـوق اشـباع در صـورت کم بـودن درجـه حـرارت روغن نیز 
اتفـاق مي افتـد. وقتي که آب آزاد معلق باشـد، گفته مي شـود یك 
تعلیـق کلوئیـدي یا یك امولسـیون (تعلیـق ذرات پایـدار) به وجود 
آمـده اسـت. ایـن حالت یـك ابر یا مـه قابل رؤیـت در روغـن ایجاد 

می کند.

آثار آب روي افزودني ها و پایه روغن روانکارها
بـه غیـر از چند مورد اسـتثنایي، اسـتحکام و پایداري شـیمیایی و 
فیزیکـي روانکارهـا حتـي با کمترین مقـدار آب معلق مـورد تهدید 
قـرار مي گیـرد. آب مي توانـد بـه عنـوان یـك میزبـان بـراي فعـل و 
انفعاالت شـیمیایی با انواع ترکیبات و عناصر شـامل افزودني¬ها، 
روغـن پایـه و آالینده هـاي معلـق در روغن به شـمار آیـد (تجزیه به 

آب). وسیله 
آب در مجـاورت اکسـیژن، گرمـا و کاتالیزورهـاي فلـزي بـه عمـل 
اکسیداسـیون کمك می کنـد و باعث به وجود آمـدن رادیکال هاي 

آزاد و ترکیبات پراکسـید مي شـود.
آزمایش هـا نشـان داده اند که حفاظت تأمین شـده با یـك افزودني 
ضدسـایش و ضداکسـیدان، بـا مقـدار بسـیار کـم یـك قطـره آب 
در یـك گالـن روغـن در درجـه حـرارت بـاالي ( C۸۲) ۱۸۰ درجـه 

فارنهایـت از بیـن مي رود.
محدودکننده هـاي  بـه  آب  کـه  اسـت  شـده  معلـوم  همچنیـن 
حملـه  روغـن  پایـه  و  غلظـت  بهبودبخشـنده هاي  زنگ زدگـي، 

 . مي کنـد
تأثیـرات عبارت انـد از: تولیـدات جنبـي نامطلـوب مثـل لعـاب، 
لجـن، اسـیدهاي آلـي و غیرآلـي، رسـوب روي سـطوح و غلیـظ 

(پولیمریزاسـیون). روانـکار  شـدن 
مقادیـر زیـاد آب معلـق در روغـن مي توانـد غلظـت را پاییـن بیاورد 
و باعـث کاهـش قابلیـت حمل بـار (تحمـل فشـار) روانـکار گردد. 
زمانـي کـه آب بـا کاتالیزورهـاي فلـزي ماننـد آهـن یا مـس همراه 
گـردد، تنـش فزاینـده روغن مي توانـد اتفاق بیفتد. ایـن امر باعث 
اکسـیده شـدن پایـه روغـن و تشـکیل رادیکال هـاي آزاد (کـه روند 
اکسیداسـیون را ادامـه مي دهنـد)، هیدروپراکسـیدها و اسـیدها 

مي گـردد.
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روغن دنده 

مهندس ریحانه نیکجـو، مدیر کنترل کیفیت| یکی از 
روغن هایـی کـه در خـودرو مصرف می شـود روغن 
دنده یا واسـکازین اسـت. واسـکازین کلمه روسی 

روغـن دنده (gear oil) اسـت. 
ایـن روغن هـا در گیربکـس و دیفرانسـیل خـودرو 
اسـتفاده می شـوند و بـا روغـن موتـور فـرق دارند.
روغن دنده دارای مواد افزودنی مخصوصی اسـت 
کـه از چـرخ دنده هـا و متعلقـات آن هـا در برابـر 
فشـار واردشـده محافظـت می کنـد. ایـن روغن ها 
نیـز ماننـد روغـن موتور، بر اسـاس سـطح کیفیت 
API  و ویسـکوزیته (گرانـروی SAE) طبقه بنـدی 

می شـوند.
روغـن دنده به طور کلی به دو دسـته تقسـیم 

می شود
۱-روغن دنده صنعتی  ۲-روغن دنده خودرو 

روغن دنده خودرو نیز به دو گروه تقسیم می شود
الف- (GL) معمولی ب- (ATF) اتوماتیک

کـه  باشـد  روان  انـدازه ای  بـه  بایـد  دنـده  روغـن 
به راحتی در سیسـتم حتی در هوای سـرد توانایی 

گـردش داشـته باشـد.
برخی از مشخصات عمومی برای روغن دنده

۱- یکـی از خصوصیـات مهـم روغـن دنـده خوب 
ایـن اسـت که ضـد کف باشـد زیـرا هنـگام تالطم 
زیـاد، از تشـکیل کـف در مخـازن و جعبـه دنده ها 

می کند. جلوگیـری 
۲- چسـبندگی روغـن دنـده از هـدر رفتـن روغـن 
بـر اثـر نیـروی گریـز از مرکـز در سـرعت های بـاال 

می کنـد. جلوگیـری 
۳- روغـن دنـده نبایـد خردگی ایجاد کنـد و باید با 
فلزاتـی نظیـر فوالد، مـس و برنز سـازگاری داشـته 

باشد.
۴- یـک روان کننـده دنـده باید ظرفیـت تحمل بار 
داشـته باشـد. این امـر باعث بـه حداقل رسـاندن 

سـائیدگی دندانـه دنده ها می شـود.
۵- نکتـه مهـم دربـاره روغن دنـده این اسـت که از 
آنجا که رطوبت موجود در محیط اطراف سیسـتم 
دنـده هنـگام پایـان کار دنـده بـه میعـان تمایـل 
دارد روانـکار بایـد توانایـی جداسـازی و دفـع آب یا 
رطوبـت را داشـته باشـد. روغـن بایـد دارای قدرت 

جدا شـدن سـریع از آب باشـد.
انجـام   API اسـاس  بـر  کـه  دسـته بندی ای 

د می گیـر
 gear درجه بنـدی  از  دسـته بندی  ایـن  در 
lubricants یـاGL  اسـتفاده می کنـد که به شـش 
  GL۶تا  GL۱  زیر شـاخه تقسـیم شـده  اسـت: از
کـه فقط دو تای آن هـا، یعنـی GL۴ و GL۵، مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد و مابقـی از رده خـارج 

می باشـند.
 GL۴  (۱

ایـن درجه روغـن دارای کارایی ای به این شـرح 
است:

سـرعت های  در  کـه  دسـتی  دنـده  جعبـه  بـرای 
لغـزش فوق العاده بـاال کار می کنند و همچنین در 
جعبـه دنده های مارپیـچ حلزونی و گیربکس های 
مربـوط بـه خودرو هـا و دیگـر تجهیـزات اتوماتیک 
بـا سـرعت بـاال و گشـتاور پاییـن و سـرعت پاییـن 

گشـتاور بـاال مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.
GL۵ (۲

حلزونـی  گیربکس هـای  بـرای  روغـن  نـوع  ایـن 
سـرعت  خودرو هـای  و  سـواری  خودرو هـای 
نـوع  ایـن  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  بـاال 
سـاخته  سـخت  شـرایط  در  کار  بـرای  روغـن 
سـایش  ضـد  افزودنی هـای  دارای  و  شـده اند 

 هستند.
ATF

دسـته بندی  هیـچ  روغن هـا  نـوع  ایـن  بـرای 
و  نـدارد  وجـود  کاربـردی ای  یـا  ویسـکوزیته 
مشـخصات آن هـا را کارخانه سـازنده جعبـه دنده 

می کنـد. تعییـن  اتومـات 
کارخانه هـای  کـه  اسـتاندارد ها  رایج تریـن 
سـانده برای روغن هـای ATF توصیـه کرده اند 

چیسـت؟
معمول تریـن اسـتاندارد ها که به صورت گسـترده 
را  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  دنیـا  تمـام  در 
شـرکت جنرال موتور (دکسـرون) و کمپانی خودرو 
مرکـون ارائـه کرده اند.همچنیـن سـازندگان جعبه 
اتوماتیـک دیگـری هـم هسـتند کـه  دنده هـای 
اسـتاندارد هایی بـا ویژگـی منحصربه فـرد خـود را 

ارائـه کرده انـد.
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تشخيص زمان تعويض روغن موتور توسط تست هاى اوليه در آزمايشگاه

مهنـدس ریحانـه نیکجـو، مدیـر کنتـرل 
شـروع به کار  زمـان  از  روغـن  کیفیـت| 
موتـور در معـرض اسـید شـدن و تجزیـه 
حرارتـی قـرار می گیـرد و روغـن پایـه آن 
آلـوده و از کیفیـت آن کاسـته می شـود. 
همچنیـن مـواد افزودنـی اسـتاندارد آن 
نظیر مـواد افزودنی پاک کننـده مصرف 
خاصیـت  حالـت،  ایـن  در  می شـود. 
ذرات  جـذب  و  پاک کننـده  روانـکاری 
معلـق و ناخالصی هـا کاهـش می یابـد.
تعـدادی آزمایش هسـت کـه روی روغن 
کمـک  بـه  و  می شـود  انجـام  کارکـرده 
آن هـا می تـوان تشـخیص داد کـه زمـان 
تعویـض روغـن فـرا رسـیده اسـت یـا نه. 
ایـن تسـت ها روی روغن موتـور اولیه نیز 
انجـام می گیرد و حدود مشـخصی برای 
آن تعریـف شـده اسـت ولـی از آنجایـی 
در  یعنـی  روغـن  مصـرف  شـرایط  کـه 
جـاده و ترافیـک یا ماشـین نو و فرسـوده 
و ... همـه بـر عمـر روغـن اثـر می گذارند 
از طریـق تسـت روی روغـن  نمی تـوان 
موتور اولیه تشـخیص داد کـه این روغن 

چـه مقـدار عمـر می کنـد.
آنالیـز روغن کارکـرده از روش های موفق 
و تأییدشـده بـرای مراقبـت از وضعیـت 
آسـیب  از  جلوگیـری  و  ماشـین آالت 
قطعات اسـت و فقط در آزمایشـگاه های 

تخصصـی صـورت می گیـرد.
از آنجایـی که عمـر روغن موتـور محدود 
تعویـض  زمـان  دربـاره  همـواره  اسـت، 

روغـن موتـور بحـث می باشـد.
نـام بـه  پارامتـری  موتـور  روغـن  در 
دارد  وجـود  کل)  (قلیائیـت    TBN
موتـور  روغـن  مهـم  ویژگی هـای  از  کـه 
می باشـد زیـرا ایـن پارامتر نشـان دهنده 
میـزان مـواد افزودنـی پاک کننـده و نیـز 
نشـان دهنده توانایی روغـن برای مقابله 
بـا مـواد اسـیدی اسـت. بنابراین انـدازه 
 TBN روغـن نـو و مقـدار TBN مقـدار

روغـن کارکـرده بسـیار مهـم اسـت.
هنگامی که میـزان  TBNروغن کارکرده 
بـه نصـف میـزان  TBNروغـن نو برسـد، 
بهترین زمـان برای تعویـض روغن موتور 

است.

روغـن  کـه  آنجایـی  از  دیگـر،  سـوی  از 
موتـور با قسـمت های حسـاس موتور در 
ارتبـاط اسـت، میـزان و نـوع ذرات فلزی 
زیـادی  اهمیـت  از  روغـن  در  موجـود 

می  باشـد. برخـوردار 
نـوع ذرات  و  اندازه گیـری میـزان  بـرای 
روش  از  روغـن،  در  موجـود  فلـزی 
می شـود. اسـتفاده  اسپکتروسـکوپی 
نـو  روغـن  در  موجـود  فلـزی  ذرات 
نشـان دهنده مـواد افزودنـی موجـود در 
آن اسـت ولـی هنگامی که روغـن موتور 
فلـزی  ذرات  می کنـد،  کار  بـه  شـروع 
ناشـی از سـایش قطعـات موتـور ماننـد 
پیسـتون، یاتاقـان و ... در روغـن موتـور 
ایـن  کـه  هنگامـی  و  می یابـد  افزایـش 
مقادیر از حد مشـخصی باالتـر رود، باید 

روغـن موتـور تعویـض گـردد.
در ضمـن، بـا اطـالع از میـزان عناصـر 
فرسایشـی موجـود در روغـن، می تـوان 
ماننـد  موتـور  قطعـات  فرسـایش  رونـد 
و  مشـخص  را   ... و  یاتاقـان  پیسـتون، 

عیـب آن هـا را رفـع کـرد.
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محمـد رضا عامـری، مشـاور منابع انسـانی| 
وقتـی کـه اوضـاع اقتصـادی خوب نیسـت 
فروشـندگان باهـوش می فهمننـد کـه بایـد 
واکنـش مناسـب نشـان دهنـد. روزنامه هـا، 
برنامه های خبری و اخبار اینترنتی پر اسـت 
از خبر هایـی کـه روز هـای 
برابـر  را در  تـاری  و  تیـره 
نمایـان  شـما  چشـمان 
می کنند. فروشـگاه ها بسـته 
می شـوند، برخـی اعـالم ورشکسـتگی 
و  می یابـد  افزایـش  قیمت هـا  می کننـد، 
خیلی هـا بیـکار می شـوند و داسـتان های 
داغ بسـیاری در روزنامـه خواهیـد خوانـد.

اما اگر شـما صاحب کسـب وکاری هسـتید 
پرسـش ایـن اسـت کـه در ایـن شـرایط چـه 
کاری بایـد انجـام دهید. چـه تغییراتی باید 
فـورا انجام دهیـد تا در گذر ایـن رخداد های 
اقتصـادی بتوانیـد کسـب خـود را نجـات 
دهید یا حتی وضعیت آن را بهبود بخشید؟
بعـداز مطالعـات و تحقیقاتـی کـه در بـازار 
انجام شـده اسـت، پیشـنهادهای ارائه شده 
می تواند به شـما در رسـیدن به یک کاسبی 

موفـق کمـک کند.
ارتباط قوی ایجاد کنید.

از  یکـی  مشـتری  بـا  رابطـه  برقـراری 
باارزش تریـن و مهم ترین وظایف شماسـت. 
ایـن شـامل فرصت هـا و سـود هایی اسـت 
کـه برای هـر دو طـرف دارد. آماده باشـید تا 
ایـن فرصت ها را کشـف کنید. آماده باشـید 
تـا بـه عنـوان حـالل مشـکل عمـل کنیـد. 
آماده شـنیدن پیشـنهادی از سوی مشتری 
باشـید. ممکـن اسـت ایـن بـه کاالی جدید 
ختـم شـود یـا ممکن اسـت بـه یک نـوآوری 
در خدمات شـما منجر شـود. روابـط خود را 
با مشـتریان تقویت کنید تا شـبکه بزرگی از 
منابع داشـته باشـید. از خرد جمعی کمک 
بگیرید. مشـتریان منبعی بـاارزش و رایگان 
از اطالعـات هسـتند. پس آن ها را از دسـت 
ندهیـد. از هـر فرصتی بـرای ایجاد 
شـبکه ای ارتباطـی از کارمنـدان 

محمـد رضا عامـری، مشـاور منابع انسـانی| 
وقتـی کـه اوضـاع اقتصـادی خوب نیسـت 
فروشـندگان باهـوش می فهمننـد کـه بایـد 
واکنـش مناسـب نشـان دهنـد. روزنامه هـا، 
برنامه های خبری و اخبار اینترنتی پر اسـت 
از خبر هایـی کـه روز هـای 
برابـر  را در  تـاری  و  تیـره 
نمایـان  شـما  چشـمان 
می کنند. فروشـگاه ها بسـته 
می شـوند، برخـی اعـالم ورشکسـتگی 
و  می یابـد  افزایـش  قیمت هـا  و می کننـد،  می یابـد  افزایـش  قیمت هـا  می کننـد، 
خیلی هـا بیـکار می شـوند و داسـتان های خیلی هـا بیـکار می شـوند و داسـتان های 
داغ بسـیاری در روزنامـه خواهیـد خوانـد.داغ بسـیاری در روزنامـه خواهیـد خوانـد.

اما اگر شـما صاحب کسـب وکاری هسـتید اما اگر شـما صاحب کسـب وکاری هسـتید 
پرسـش ایـن اسـت کـه در ایـن شـرایط چـه پرسـش ایـن اسـت کـه در ایـن شـرایط چـه 
کاری بایـد انجـام دهید. چـه تغییراتی باید کاری بایـد انجـام دهید. چـه تغییراتی باید 
فـورا انجام دهیـد تا در گذر ایـن رخداد های فـورا انجام دهیـد تا در گذر ایـن رخداد های 
اقتصـادی بتوانیـد کسـب خـود را نجـات اقتصـادی بتوانیـد کسـب خـود را نجـات 
دهید یا حتی وضعیت آن را بهبود بخشید؟دهید یا حتی وضعیت آن را بهبود بخشید؟
بعـداز مطالعـات و تحقیقاتـی کـه در بـازار بعـداز مطالعـات و تحقیقاتـی کـه در بـازار 
انجام شـده اسـت، پیشـنهادهای ارائه شده انجام شـده اسـت، پیشـنهادهای ارائه شده 
می تواند به شـما در رسـیدن به یک کاسبی می تواند به شـما در رسـیدن به یک کاسبی 

موفـق کمـک کند.موفـق کمـک کند.
قوی ایجاد کنید.ارتباط قوی ایجاد کنید.ارتباط قوی ایجاد کنید.قوی ایجاد کنید.

از  یکـی  مشـتری  بـا  رابطـه  از برقـراری  یکـی  مشـتری  بـا  رابطـه  برقـراری 
باارزش تریـن و مهم ترین وظایف شماسـت. باارزش تریـن و مهم ترین وظایف شماسـت. 
ایـن شـامل فرصت هـا و سـود هایی اسـت ایـن شـامل فرصت هـا و سـود هایی اسـت 
کـه برای هـر دو طـرف دارد. آماده باشـید تا کـه برای هـر دو طـرف دارد. آماده باشـید تا 
ایـن فرصت ها را کشـف کنید. آماده باشـید ایـن فرصت ها را کشـف کنید. آماده باشـید 
تـا بـه عنـوان حـالل مشـکل عمـل کنیـد. 
آماده شـنیدن پیشـنهادی از سوی مشتری 
باشـید. ممکـن اسـت ایـن بـه کاالی جدید 
ختـم شـود یـا ممکن اسـت بـه یک نـوآوری 
در خدمات شـما منجر شـود. روابـط خود را 
با مشـتریان تقویت کنید تا شـبکه بزرگی از 
منابع داشـته باشـید. از خرد جمعی کمک 
بگیرید. مشـتریان منبعی بـاارزش و رایگان 
از اطالعـات هسـتند. پس آن ها را از دسـت 
ندهیـد. از هـر فرصتی بـرای ایجاد 
شـبکه ای ارتباطـی از کارمنـدان 
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كاسب موفق

مورداعتمـاد بـا مشـتریان و گسـترش آن اسـتفاده کنیـد. بـا چنیـن 
دیـدی کـه مشـتری در مرکز آن قرار دارد، کسـب وکار شـما پیشـرفت 

می کنـد و نقـش مؤثرتـری در بـازار خواهـد داشـت.
قدر مشتری خود را بدانید.

آسـان ترین کار ایـن اسـت کـه کاال و خدمـات خـود را بـه مشـتریان 
فعلی بفروشـید. با حفظ مشـتریان خود و توجه ویژه داشتن به آن ها 
می توانید کسـب وکار خود را سـریع تر رونق بخشید. برای اینکه خود 
را بـه ایـن کار ترغیـب کنیـد، کافـی اسـت ارزش کل عمر مشـتری را 
محاسـبه کنیـد و ببینیـد او در کل مدتی که می تواند مشـتری شـما 
باشـد می توانـد چقـدر خریـد کنـد. آنـگاه دیگـر بـه ایـن مشـتری با 
احتـرام بیشـتری برخورد خواهید کرد و بیشـتر سـعی می کنیـد او را 
بـرای خـود حفظ نمایید. شـاید کمـی طمع کارانه به نظر برسـد ولی 
قبـول کنیـد که مجبورید مشـتریان خوب خـود را انتخـاب کنید و به 
آن هـا خدمـات ویـژه ای بدهید. به خاطر داشـته باشـید ۵۰ درصد از 

درآمـد شـما بـا ۵ درصد از مشـتریان تأمین می شـود.
کاال ها و خدمات خود را گسترش دهید.

شـما می توانید به کمک مشتریان موجود، کسـب وکار های جدیدی 
را آغـاز کنیـد. از روابـط و اطالعاتـی کـه از مشـتریان خـود بـه دسـت 
می آورید، می توانید برای کشـف فرصت های جدید اسـتفاده کنید. 
هنگامی که با یکی از مشتریان خود صحبت می کنید، ممکن است 
یـک فرصـت را شناسـایی کنیـد. آنـگاه می توانید به مشـتری خود با 
این دید که باید به او کمک کنید نگاه کنید و کاری کنید که او شـما 
را راه حـل خـود ببینـد. البته باید صادقانه عمل کنیـد و واقعا راه حل 
مشـکل او باشـید نه اینکه این طور وانمود کنید. دانش آموزی باشـید 
کـه می خواهـد از شـنیدن بیامـوزد، و به مشـتریان گوش فـرا دهید. 
بـه احساسـات آن ها گوش دهیـد. درد آن هـا را حس کنید. تمایالت 
آن هـا را کشـف کنیـد. می توانیـد از کارشناسـانی اسـتفاده کنید که 
برای مشـتریان شـما فرصت های جدید و نیازهایشان را کشف کنند. 
ایـن یکـی از باارزش ترین کار هایی اسـت که می توانیـد انجام دهید.

روی مشتریان خود تمرکر کنید.
در ایـن شـرایط بحرانـی  از مشـتریان خـود بانـک اطالعاتـی تهیـه 
کنیـد. تلفـن، ایمیـل و هـر آدرسـی می توانیـد از آن هـا بـه دسـت 
آوریـد. بـا آن هـا تماس بگیرید، مشـکل آن هـا را دریابید و بـه دنبال 
راهـی بـرای حـل مشـکل آن هـا باشـید. این مشـکل ممکن اسـت 
فقـط قیمـت نباشـد بلکـه گاه بـا تغییراتـی کوچـک، می توانیـد 
مشـتریان قبلـی خـود را بازگردانیـد. تـا می توانید با مشـتریان خود 
صحبـت کنیـد و بـرای آن هـا وقـت بیشـتری بگذاریـد. بایـد بدانید 
آن هـا چه دوسـت دارنـد و چه چیزی را دوسـت ندارنـد و چه چیزی 

را بیشـتر می خواهنـد.
همیشه به پیشرفت و بهینه سازی ادامه دهید.

بدتریـن کار بـرای یـک کسـب وکار ایـن اسـت کـه رونـد پیشـرفت و 
بهینه سـازی خـود را متوقـف کنـد.

علـت اینکـه افـرادي پیشـرفت مي کننـد و روزبـه روز توانایي هـاي 
بیشـتري مي آموزنـد این اسـت که آن هـا در حرکت به سـمت رؤیاها 
و اهـداف خـود ثابت قـدم هسـتند و مسـیر را پله پلـه مي پیماینـد. 
آن هـا از خـود انتظـار ندارنـد یك شـبه بـه یـك انسـان فوق العـاده 
تبدیـل شـوند. ایـن افـراد وقتـي بـه نتیجـه مناسـبي دسـت پیـدا 
نمي کننـد، دلسـرد نمي شـوند. آن ها فقـط ادامه مي دهنـد و ادامه 

مي دهنـد و کاري کـه شـما بایـد انجـام دهیـد همیـن اسـت.
توصیه ها

- بـا هـر مشـتري طـوري رفتار کنید که گویي قرار اسـت براي شـما 
هماننـد یـك مبلـغ تبلیغ کند. به خاطر داشـته باشـید هـر کس در 
حـدود ۳۰۰ نفـر دیگـر را مي شناسـد. پس او یك مشـتري بـاارزش 

است.
- رفتـار خود را بررسـي کنیـد. در معامله با دیگران، سـعي کنید هر 
بـار بهتـر از دفعه قبل رفتار کنیـد. هرروز بهتریـن روش هاي ممکن 
را کـه مي توانیـد بـه کار ببندیـد تامطمئـن شـوید بهتریـن نتیجه را 

مي گیرید.
*قبـل از همـه یـاد بگیریـد بـه مشـتریان خـود گـوش دهیـد. واقعـا 
آن هـا را درک کنید. سـعی کنید بفهمید چـه کاری می توانید انجام 
دهیـد تـا بـه آن هـا کمـک کنیـد یـا به سـادگی می توانیـد از آن هـا 
بپرسـید. ایـن مهم تریـن مرحلـه بـرای جلوگیـری از بـروز مشـکل 
اسـت و تنهـا راهی که می توانید به شـکایت ها رسـیدگی کنید و آن 

را حـل کنیـد همین اسـت.
و درآخر، ویژگی یک کاسب خوب:

• کاسـب خـوب مثـل کاسـب های قدیم با بسـم ا... مغـازه ش رو باز 
می کنـه و امیدش به خداسـت.

• یـه کاسـب خـوب بیشـتر از اینکه حرف بزنه سـعی می کنـه به هر 
ترتیبـی کـه شـده جنسـش رو بفروشـه. به حرفـای مشـتری گوش 

می کنـه تا بتونـه خواسـته های اونـا رو بـرآورده کنه.
• یـه کاسـب خوب به هیـچ وجه به مشـتریاش دروغ نمی گه. خوب 
و بـد جنسـش رو می گـه. این جـوری اعتمـاد مـردم بهـش زیادتـر 

می شـه.
• کاسـب خـوب چیدمـان مغـازه ش خیلـی منظمـه و مراقبـه کـه 

نظافـت محـل کسـبش همیشـه خـوب و عالـی باشـه.
• کاسـب خـوب اگـه احیانـا جنسـی بفروشـه کـه مشـکل داشـته 

باشـه، بـا روی خـوش پسـش می گیـره.
• و باألخـره کاسـب حبیـب خداسـت چراکـه چهـره کاسـب چهره 

شـاداب و بشاشـیه و صحبـت کـردن و خریـد از اون لذت بخشـه.
 کاسبی تون پررونق!

مورداعتمـاد بـا مشـتریان و گسـترش آن اسـتفاده کنیـد. بـا چنیـن 
دیـدی کـه مشـتری در مرکز آن قرار دارد، کسـب وکار شـما پیشـرفت 

می کنـد و نقـش مؤثرتـری در بـازار خواهـد داشـت.
مشتری خود را بدانید.قدر مشتری خود را بدانید.قدر مشتری خود را بدانید.

آسـان ترین کار ایـن اسـت کـه کاال و خدمـات خـود را بـه مشـتریان 
فعلی بفروشـید. با حفظ مشـتریان خود و توجه ویژه داشتن به آن ها 
می توانید کسـب وکار خود را سـریع تر رونق بخشید. برای اینکه خود 
را بـه ایـن کار ترغیـب کنیـد، کافـی اسـت ارزش کل عمر مشـتری را 
محاسـبه کنیـد و ببینیـد او در کل مدتی که می تواند مشـتری شـما 
باشـد می توانـد چقـدر خریـد کنـد. آنـگاه دیگـر بـه ایـن مشـتری با 
احتـرام بیشـتری برخورد خواهید کرد و بیشـتر سـعی می کنیـد او را 
بـرای خـود حفظ نمایید. شـاید کمـی طمع کارانه به نظر برسـد ولی 
قبـول کنیـد که مجبورید مشـتریان خوب خـود را انتخـاب کنید و به 

آن هـا خدمـات ویـژه ای بدهید. به خاطر داشـته باشـید 
۵درآمـد شـما بـا ۵درآمـد شـما بـا ۵ درصد از مشـتریان تأمین می شـود.

کاال ها و خدمات خود را گسترش دهید.
شـما می توانید به کمک مشتریان موجود، کسـب وکار های جدیدی 
را آغـاز کنیـد. از روابـط و اطالعاتـی کـه از مشـتریان خـود بـه دسـت 
می آورید، می توانید برای کشـف فرصت های جدید اسـتفاده کنید. 
هنگامی که با یکی از مشتریان خود صحبت می کنید، ممکن است 
یـک فرصـت را شناسـایی کنیـد. آنـگاه می توانید به مشـتری خود با 
این دید که باید به او کمک کنید نگاه کنید و کاری کنید که او شـما 
را راه حـل خـود ببینـد. البته باید صادقانه عمل کنیـد و واقعا راه حل 
مشـکل او باشـید نه اینکه این طور وانمود کنید. دانش آموزی باشـید 
کـه می خواهـد از شـنیدن بیامـوزد، و به مشـتریان گوش فـرا دهید. 
بـه احساسـات آن ها گوش دهیـد. درد آن هـا را حس کنید. تمایالت 
آن هـا را کشـف کنیـد. می توانیـد از کارشناسـانی اسـتفاده کنید که 
برای مشـتریان شـما فرصت های جدید و نیازهایشان را کشف کنند. 
ایـن یکـی از باارزش ترین کار هایی اسـت که می توانیـد انجام دهید.

مشتریان خود تمرکر کنید.روی مشتریان خود تمرکر کنید.روی مشتریان خود تمرکر کنید.
در ایـن شـرایط بحرانـی  از مشـتریان خـود بانـک اطالعاتـی تهیـه 
کنیـد. تلفـن، ایمیـل و هـر آدرسـی می توانیـد از آن هـا بـه دسـت 
آوریـد. بـا آن هـا تماس بگیرید، مشـکل آن هـا را دریابید و بـه دنبال 
راهـی بـرای حـل مشـکل آن هـا باشـید. این مشـکل ممکن اسـت 
فقـط قیمـت نباشـد بلکـه گاه بـا تغییراتـی کوچـک، می توانیـد 
مشـتریان قبلـی خـود را بازگردانیـد. تـا می توانید با مشـتریان خود 
صحبـت کنیـد و بـرای آن هـا وقـت بیشـتری بگذاریـد. بایـد بدانید 
آن هـا چه دوسـت دارنـد و چه چیزی را دوسـت ندارنـد و چه چیزی 

را بیشـتر می خواهنـد.
به پیشرفت و بهینه سازی ادامه دهید.همیشه به پیشرفت و بهینه سازی ادامه دهید.همیشه به پیشرفت و بهینه سازی ادامه دهید.
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آزمايش موفقيت آميز تاكسى هوايى ايرباس 

یعنـی  جهـان،  هوانـوردی  صنعـت  غـول 
از آزمایـش موفقیتآمیـز  ایربـاس، اخیـرا 
خـود  خـودران  و  برقـی  پرنـده  تاکسـی 
نقلیـه  وسـیله  ایـن  اسـت.  داده  خبـر 
A³فرد که از سـوی البراتوار A³فرد که از سـوی البراتوار A³ واقع  منحصربه
در سـیلیکونولی توسـعه یافته است واهانا 

دارد. نـام   (Vahana)Vahana)Vahana
بـه گفتـه مقامـات ایربـاس، ایـن تاکسـی 
ارتفـاع  تـا  اسـت  توانسـته  عمودپـرواز 
و  شـود  بلنـد  متـر)   ۴/۸) شـانزده فوتی 
دوبـاره سـالم و  موفـق بـر زمیـن بنشـیند. 
طبق اطالعات موجود، تسـت اولیه در روز 
۳۱ ژانویـه در غـرب آمریکا و در ایالت اورگن 

اگـر چـه  انجـام شـده اسـت.   (Oregon)Oregon)Oregon
این پـرواز آزمایشـی بسـیار امیـدوار کننده 
بـوده، بیـش از ۵۳ ثانیـه طـول نکشـیده 
مهندسـان  بعـد  روز  البتـه ظاهـرا  اسـت. 
ایربـاس یـک آزمایـش موفقیت آمیـز دیگـر 
نیـز انجـام داده انـد. آقـای زاک الورینـگ 
(Zach Lovering)، مدیـر پـروژه ایربـاس، 
یـک  مـا  امـروز  اسـت:  گفتـه  دراین بـاره 
دسـتاورد بسـیار بزرگ در عرصـه اختراعات 
هوانـوردی را جشـن میگیریـم. در عـرض 
تنهـا دو سـال، واهانـا از یـک طـرح اولیـه 
روی کاغـذ به یک خودرو پرنـده در مقیاس 
واقعی تبدیل شـده و توانسـته اسـت اولین 

پـرواز خود را با موفقیت پشـت سـر بگذارد.
تیم مـا قـدردان حمایت هایی اسـت کـه از 
A³سـوی البراتـوار  A³سـوی البراتـوار  A³، خانواده بـزرگ ایرباس 
Pendleton UAS و Pendleton UAS و Pendleton UAS MTSI و شـرکایی مثلMTSI و شـرکایی مثلMTSI

Range دریافـت کرده اسـت.
خـود  قابلیت هـای  بـه  توجـه  بـا  واهانـا 
حمـل  عرصـه  در  انقالبـی  میتوانـد 
تاکسـی  ایـن  بیـاورد.  وجـود  بـه  نقـل  و 
هوایـی ظرفیـت حمـل یـک نفـر را دارد و 
میبـرد.  بهـره  الکتریکـی  پیشـرانه ای  از 
و  بـه لطـف هـوش مصنوعـی  همچنیـن 
توانایـی پیشـرفته،  امکانـات  بـه  تجهیـز 

 هدایت خودکار دارد.



بـه  امـروزی  خودروهـای  تمامـی 
دورموتورسـنج مجهـز هسـتند کـه میـزان 
دورگیـری مجاز پیشـرانه را بـه راننده اطالع 
می دهنـد ولـی اگـر راننـده بـه آن توجهـی 
نکنـد و دورگیـری پیشـرانه را بـه محـدوده 
دچـار  خـودرو  پیشـرانه  کنـد،  وارد  قرمـز 
متالشـی  نهایـت  در  و  می شـود  مشـکل 

شـد. خواهـد 
بـرای جلوگیـری از ایـن، بایـد راننـده خودرو 
گوشـه چشـمی بـه دورموتورسـنج داشـته 
بـه  کـه  خودروهایـی  در  مخصوصـا  باشـد 
چـون  هسـتند  مجهـز  دسـتی  جعبه دنـده 
بـا  ایـن مـدل از خودروهـا خـود راننـده  در 
موتـور،  دور  و  خـودرو  سـرعت  بـه  توجـه 
دنـده مناسـب را انتخـاب می کنـد و اگـر در 
انتخـاب دنده خطایـی رخ دهـد و دور موتور 
بـه محدوده قرمـز وارد شـود، امکان آسـیب 
دیـدن پیشـرانه نیـز دور از ذهـن نخواهد بود. 
دنـده در جعبه دنـده دسـتی  تعویـض  بـرای 
دنـده  و  یم  می فشـار را  کالچ  پـدال  ابتـدا 
سـپس  می کنیـم.  انتخـاب  را  موردنظـر 
شـدن  درگیـر  و  کالچ  پـدال  کـردن  رهـا  بـا 
دنـده  جعبـه  ورودی  شـفت  کالچ،  صفحـه 
بـه فالیویـل (کـه خروجـی پیشـرانه  اسـت) 
متصل می شـود و ایـن دو با یکدیگـر هم دور 
می شـوند. درون جعبه دنـده نیـز بـه تعـداد 
دنده هـای موجـود، ضرایـب دنده وجـود دارد 
یافـت نیرو از پیشـرانه و  کـه وظیفه آن هـا در
تغییـر دور و نیـروی آن و انتقـال ایـن نیرو به 

چرخ هاسـت. 
پیشـرانه هر خـودرو دارای محدوده ای اسـت 

و  قـدرت  میـزان  بیشـترین  بـه  آن  در  کـه 
گشتاور خود دسـت می یابد. در این محدوده 
پیشـرانه خـودرو در بهتریـن وضعیـت قـرار 
دارد؛ یعنـی حداکثـر اسـتفاده را از سـوخت 
یافتـی می کنـد. راننـده بـا اطـالع از این  در
مطلـب و انتخـاب دنـده مناسـب، می توانـد 
از حداکثـر کارایـی پیشـرانه بهره منـد شـود. 
می تـوان  مـورد  ایـن  در  کـه  ایـرادی  تنهـا 
مطـرح کرد این اسـت که بـرای قرارگیری دور 
موتـور در محـدوده ذکرشـده نمی تـوان با هر 
سـرعت دلخواهی حرکـت کرد ولی بـرای این 
موضـوع نیـز راه حلی اندیشـیده  شـده اسـت 
و آن افـزودن ضرایـب دنـده به خودرو اسـت. 
امـروزه شـاهد خودروهایـی بـا جعبـه دنـده 

هفـت، هشـت و ُنه دنـده هسـتیم.
ایـن  بـرای  خودروسـازان  برخـی  همچنیـن 
ضریـب  بـا  جعبه دنده  هـای  از  منظـور 
متغیـر کـه بـه CVT شـهرت دارد اسـتفاده 
می کننـد. سیسـتم  آن بـه ایـن شـکل اسـت 
کـه دور موتـور را در محـدوده مـورد نظـر 
کـه پیشـرانه بهتریـن عملکـرد خـود را دارد 
ثابـت نگـه می دارنـد ولـی بـا تغییـر مـداوم 
در ضرایـب، سـبب افزایـش سـرعت خـودرو 
می شـوند. البتـه از CVT در تعـداد کمـی 
اسـتفاده می شـود و علـت آن  از خودروهـا 
ضعف جعبـه دنـده CVT در تحمل قدرت و 
گشـتاور باالی پیشـرانه و اسـتهالک باالی 
آن در مقایسـه بـا جعبه دنده هـای اتوماتیک 
اسـت. بـا ایـن حـال، مزیتـی کـه جعبه دنده 
مذکور دارد کاهش فشـار بر پیشـرانه اسـت.

محدوده  قرمز دور موتور به چه معناست؟
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رونــق بــازار خــودرو در ایــران معمــوال اوایــل تابســتان و اواخر زمســتان ااوج رونــق بــازار خــودرو در ایــران معمــوال اوایــل تابســتان و اواخر زمســتان ااوج رونــق بــازار خــودرو در ایــران معمــوال اوایــل تابســتان و اواخر زمســتان  وفایــی نیــا | علیرضــا وفایــی نیــا | علیرضــا وفایــی نیــا | 
ــود و  ــاز می ش ــوروزی آغ ــتانی و ن ــالت تابس ــا تعطی ــه ب ــی ک ــی ماه های ــد، یعن ــاق می افت اتف
متقاضیــان بــه قصــد خریــد در بــازار حضــور پیــدا می کننــد. در ایــن حــال مشــتریانی هســتند 

ــس از  ــه پ ــد و بالفاصل ــداری می کنن ــر خری ــودرو صفرکیلومت ــافرت خ ــد مس ــا قص ــا ب ــه تنه ک
خریــد، مسافرتشــان را آغــاز می کننــد. در ایــن بیــن برخــی از رانندگانــی کــه تجربــه بیشــتری 

در رانندگــی دارنــد بــه ایــن علــت کــه خــودرو صفرشــان آب بنــدی نشــده اســت، یــا بــا احتیــاط 
قصــد ســفر می کننــد یــا کال از مســافرت صرف نظــر می کننــد، امــا برخــی دیگــر معتقدنــد کــه 

بــا توجــه بــه فناوری هــای جدیــد، خودروهــا دیگــر احتیاجــی بــه آب بنــدی ندارنــد.
ــو  ــای ن ــور خودروه ــدی موت ــزوم آب بن ــاره ل ــی درب ــرات مختلف ــواره نظ ــون هم ــته تاکن ــو از گذش ــای ن ــور خودروه ــدی موت ــزوم آب بن ــاره ل ــی درب ــرات مختلف ــواره نظ ــون هم ــته تاکن ــو از گذش ــای ن ــور خودروه ــدی موت ــزوم آب بن ــاره ل ــی درب ــرات مختلف ــواره نظ ــون هم ــته تاکن گذش

ــر  ــاوری و دقیق ت ــرفت فن ــا پیش ــیاری، ب ــاد بس ــه اعتق ــت. ب ــوده اس ــرح ب ــام آن مط ــوه انج و نح
ــد و از  ــه آب بنــدی نیــازی ندارن شــدن فرایندهــای تولیــد و مونتــاژ، موتورهــای امــروزی دیگــر ب

ــدون دغدغــه از تمــام  ــوان ب همــان روزهــای نخســت مالکیــت یــک خــودرو صفرکیلومتــر، می ت
توانایی هــای آن بهره بــرداری کــرد.

در ســوی مقابــل هنــوز هســتند افــرادی کــه اعتقــاد دارنــد بــا وجــود پیشــرفت ها هنــوز بایــد بــه 
قطعــات موتــور اجــازه داد کــه مدتــی آرام و بــدون فشــار کار کنــد تــا بــه کارایــی مطلــوب برســد.

ــا  ــه ب ــه چ ــد ک ــده دارن ــه عقی ــاد جامع ــی از آح ــای مختلف ــان و طیف ه ــر، مهندس ــال حاض در ح
آب بنــدی و چــه بــدون آب بنــدی، مشــکل چندانــی بــرای خــودرو ایجــاد نمی شــود، امــا مســئله 

ــی  ــز توصیه های ــا نی ــن اتومبیل ه ــای مدرن تری ــه راهنم ــه در دفترچ ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج جال
ــور در چنــد هــزار کیلومتــر اولیــه وجــود دارد. ــه موت ــاره فشــار نیــاوردن ب درب

ــت  ــی اس ــن کمپان ــوالت ای ــن محص ــی از جدیدتری ــه یک ــه M۴ ک ــال BMW در دفترچ ــال BMWمث BMWمث ــرای  ب
صراحتــا اعــالم کــرده اســت کــه در ۲۰۰۰ کیلومتــر اولیــه دور موتــور نبایــد از ۵۵۰۰ دور در دقیقــه و 

ســرعت نبایــد از ۱۷۰ کیلومتــر در ســاعت تجــاوز کنــد. همچنیــن راننــده بایــد از فشــردن پــدال گاز 
تــا انتهــا و فشــار بــه موتــور تــا ۲۰۰۰ کیلومتــر کارکــرد خــودداری نمایــد.

BMWبــر اینهــا BMWبــر اینهــا BMW حتــی بــه مالــکان توصیــه کــرده اســت کــه بیــن کیلومترهــای ۲۰۰۰ الــی  بــر اینهــا عــالوه بــر اینهــا عــالوه 
ــش از ۲۲۰ ــرعت بی ــا س ــی ب ــدت طوالن ــه م ــد ب ــا نبای ــش داد ام ــور را افزای ــوان دور موت ۵۰۰۰ می ت

کیلومتــر در ســاعت حرکــت کــرد. حــال، ایــن شــما هســتید کــه تصمیــم می گیریــد چنــد دقیقــه یــا 
BMWچنــد ســاعت بــا ســرعتی بیشــتر از رقــم اعالمــی برانیــد زیــرا BMWچنــد ســاعت بــا ســرعتی بیشــتر از رقــم اعالمــی برانیــد زیــرا BMW بــه میــزان دقیــق اشــاره نکــرده 

اســت.
BMWایــن بیــن BMWایــن بیــن BMW تنهــا نیســت. برخــی شــرکت های دیگــر نیــز آب بنــدی موتــور را به مشــتریان خود  در 
توصیــه می کننــد. بــه همیــن علــت، قصــد داریــم بیشــتر بــه ایــن موضــوع بپردازیــم، امــا قبــل از آن، 
بــرای درک بهتــر همــه مخاطبــان عزیــز، منظــور از آب بنــدی را بــه صــورت مختصــر توضیــح می دهیم.

چیست؟آب بندی چیست؟آب بندی چیست؟
عبــارت کــه بــرای خودروهــای صفرکیلومتــر کاربــرد دارد شــامل فرایندهایــی می شــود کــه در آن ها ایــن عبــارت کــه بــرای خودروهــای صفرکیلومتــر کاربــرد دارد شــامل فرایندهایــی می شــود کــه در آن ها ایــن عبــارت کــه بــرای خودروهــای صفرکیلومتــر کاربــرد دارد شــامل فرایندهایــی می شــود کــه در آن ها 
قطعــات مختلــف موتــور بــا کارکــردی نــرم بــه صــورت تدریجــی بــه همدیگــر عــادت می کننــد. بــرای 

مثــال، رینگ هــای پیســتون و دیــواره ســیلندر کــه همــواره ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد، بــه منظــور 

آيا خودروهاى صفر كيلومتر به آب بندى نياز دارند؟



رســیدن بــه هماهنگی هــای الزم و عملکــرد 
ــف  ــار وظای ــدون فش ــی ب ــد مدت ــه، بای بهین

خــود را انجــام دهنــد.
ایــن مســئله از آنجــا ناشــی می شــود کــه 
وجــود هــر گونــه زائــده اضافــی روی هــر یک 
باعــث  از قســمت های موجــود می توانــد 
ــود  ــیلندر ش ــی س ــزای داخل ــه اج ــیب ب آس
و در نهایــت، خرابــی یــا کاهــش عملکــرد 

ــد. ــته باش ــی داش ــور را در پ موت
همانطــور کــه در ابتــدا نیــز اشــاره شــد، 
ــرفته تر  ــا پیش ــه ب ــد ک ــی معتقدن ــال، برخ ح
و  تــراش کاری  دســتگاه های  شــدن 
ریخته گــری، و همچنیــن باالتــر رفتــن دقــت 
ــدی  ــه آب بن ــوط ب ــای مرب ــاخت، فراینده س
دیگــر بی معنــی هســتند. بــا وجــود ایــن 
پیشــرفت ها و حتــی کنترل هــای کیفــی، 
هنــوز نمی تــوان ادعــا کــرد کــه دقت ســاخت 
و مونتــاژ بــه اوج خــود رســیده اســت و همــه 
هــر  از  موتــور  در  استفاده شــده  قطعــات 
ــتند. ــص هس ــب و نق ــل و بی عی ــاظ کام لح
عــالوه بــر ایــن، بخش هــای مختلف موتــور از 
جملــه درزگیرهــا بایــد مدتی در دمــای معین 
ــند.  ــوب برس ــی مطل ــه کارای ــا ب ــد ت کار کنن
بنابرایــن هنــوز می تــوان ادعــا کــرد کــه نیــاز 
بــه آب بنــدی بــرای خودروهــای نــو کمابیــش 

وجــود دارد. 
بــر اســاس برخــی ارزیابی هــا موتورهــای 
مــدرن بعــد از تقریبــا ۱۰۰۰ کیلومتــر بــه حد 
ــد.  ــدا می کنن ــت پی ــی دس ــی از کارای مطلوب
ــر  ــش خاط ــرای آرام ــدت، ب ــن م ــول ای در ط
بیشــتر، می توانیــد چنــد راهــکار نســبتا 

ــد. ــان کنی ــاده را امتح س
پدال را تا انتها فشار ندهید

ــور  ــد دور موت ــب، نبای ــدی مناس ــرای آب بن ب
ــرای  ــرد. البتــه ایــن موضــوع ب ــاال ب ــاد ب را زی
موتورهــای بنزینــی و دیزلــی کمــی متفــاوت 
ــای  ــی در دوره ــخه های دیزل ــرا نس ــت زی اس

پایین تــری کار می کننــد.
موتورهــای  بــرای  اولیــه  کیلومترهــای  در 
بنزینــی تــا ۳۵۰۰ و در موتورهــای دیزلــی تــا 
ــت.  ــده اس ــه ش ــه توصی ۲۵۰۰ دور در دقیق
ــور  ــی، دور موت ــده کل ــک قاع ــوان ی ــه عن ب
نبایــد بــه نزدیکی هــای نیمــه حــد مجــاز 
ــه  ــال، چنانچ ــرای مث ــد. ب ــده برس تعریف ش
محــدوده دور موتــور از ۷۰۰۰ بــه بعــد قرمــز 

باشــد، در دوره آب بنــدی، نبایــد آن را بــه 
بیــش از ۳۵۰۰ رســاند.

از  بایــد  دوره  ایــن  در  همچنیــن 
فشــارهای  و  ســریع  شــتاب گیری های 
ناگهانــی روی پــدال گاز خــودداری کــرد.
کـم  کیلومترهـای  در  روغـن  تعویـض 

یـی ا بتد ا
از  یکــی  شــد،  اشــاره  کــه  همانطــور 
جــدا  آب بنــدی  دوره  اهــداف  مهم تریــن 
قطعــات  از  اضافــی  زائده هایــی  شــدن 
ــت  ــه دق ــه در نتیج ــت ک ــور اس ــف موت مختل
کــم در ســاخت بــه وجــود آمده انــد. بنابرایــن 
می تــوان انتظــار داشــت کــه پــس از اندکــی 
کارکــرد، برخــی از ایــن زائده هــا جــدا شــوند 
ــف  ــای مختل ــن در بخش ه ــا روغ ــراه ب و هم

ــد. ــت کنن ــور حرک موت
ــا  ــرده فلزه ــن خ ــت ای ــی از دس ــرای رهای ب
ــر  ــی ۱۶۰ کیلومت ــس از ۸۰ ال ــد پ می توانی
کارکــرد، روغــن موتــور را تعویــض کنیــد. 
بــرای اطمینــان خاطــر و رســیدن بــه حالتــی 
ــدود  ــس از ح ــن پ ــض روغ ــز تعوی ــده آل نی ای
۱۶۰۰ کیلومتــر بــرای بــار دوم پیشــنهاد 
می شــود. بــا ایــن روش، مطمئــن می شــوید 
ــارج  ــور خ ــا از موت ــه زائده ه ــا هم ــه تقریب ک

شــده اند.
ود دست به کار شوید

در  امــروزی  مــدرن  موتورهــای  اکثــر 
کارخانه هــا آب بنــدی می شــوند. ســازندگان 
مختلــف بــرای پیشــگیری از هزینه هــای 
ــس از  ــن کار را پ ــی ای ــی در دوره وارانت اضاف
ــام  ــه انج ــا در کارخان ــدن موتوره ــاژ ش مونت
داریــد  دوســت  چنانچــه  امــا  می دهنــد 
ــت به کار  ــود دس ــر، خ ــان خاط ــرای اطمین ب
پیشــنهادهای  می توانیــد  شــوید، 
ارائه شــده در مطلــب حاضــر را مــد نظــر

 قرار دهید.
بــا توجــه بــه تفــاوت کیفیــت و فناوری هــای 
به کاررفتــه در ســاخت و مونتــاژ قطعــات، 
شــدت  بــا  شــاید  آب بنــدی  موضــوع 
داخلــی  خودروهــای  بــرای  زیادتــری 
اولویــت داشــته باشــد. پــس اگــر مالــک 
داخلــی  صفرکیلومتــر  خــودرو  یــک 
بــا  را  اولیــه  کیلومتــر   ۵۰۰۰ هســتید، 
دقــت و حساســیت بیشــتری پشــت ســر

 بگذارید.
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علیرضــا وفایــی نیــا - تعطیــالت نــوروز یکــی 
از پــر ســفر تریــن ایــام ســال بــه حســاب مــی 
آیــد. رفتــن به ســفر با وســایل نقلیــه مختلف 
ماننــد هواپیمــا و قطــار و غیــره امــکان پذیــر 
ــل  ــه دلی ــخصی ب ــودروی ش ــا خ ــت، ام اس
اینکــه در تمــام مدت ســفر در اختیار ماســت 
و مشــکلی بابت جابجایی نخواهیم داشــت، 
مــی توانــد یکــی از محبــوب تریــن گزینــه ها 
بــه حســاب بیایــد. البتــه این گزینــه محبوب 
در صــورت خرابــی در ســفر مــی توانــد باعث 
دردســرهای فــراوان بــرای مــا نیــز بشــود. در 
ایــن مطلــب قصــد داریــم نکاتــی را در مــورد 
آمــاده ســازی خــودرو بــرای ســفر نــام ببریــم 
تــا بــا رعایــت آن هــا بتوانیــد ســفری ایمــن 
و بــدون حادثــه را بــا خــودروی شــخصی 

خودتــان بــه انجــام برســانید.
 چک کردن مایعات خودرو

از مهمتریــن بخــش هایــی کــه پیش از ســفر 
بــا خــودرو بایــد نســبت بــه چــک کــردن آن 
ــده  ــک کنن ــا و خن ــن ه ــد، روغ ــدام کنی اق
هــای خــودرو اســت. مهمتریــن مــورد روغــن 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــی ک ــت. در صورت ــور اس موت
ــش  ــا پی ــد حتم ــده ای ــض آن ش ــان تعوی زم
از حرکــت نســبت بــه تعویــض روغــن اقــدام 

ــن  ــت روغ ــن اس ــی ممک ــه گاه ــد. البت کنی
موتــور را بــه تازگــی عــوض کــرده باشــید، در 
ــن،  ــردن روغ ــم ک ــورت ک ــت در ص ــن حال ای
عــالوه بــر اضافــه کــردن آن، حتمــا بایــد 
خــودرو را پیــش مکانیــک خــود بــرده و علــت 
کــم کــردن روغــن را نیــز برطــرف کنیــد. 
ــور،  ــن موت ــض روغ ــه تعوی ــاز ب ــورت نی در ص
تعویــض فیلتــر روغن را نیــز از قلــم نیاندازید.
روغــن گیربکــس از دیگــر مــواردی اســت که 
حتمــا بایــد قبــل از ســفر آن را چــک کنیــد. 
چــک کــردن روغــن گیربکس مخصوصــا در 
خودروهــای بــا گیربکــس اتوماتیــک بســیار 
ضــروری اســت. در ایــن خودروهــا کــم بــودن 
روغــن گیربکــس عــالوه بــر آســیب رســاندن 
ــث  ــه کالچ، باع ــد صفح ــی مانن ــه قطعات ب
خواهــد شــد کــه تعویــض دنــده بــا ضربــه و 
اصطالحــا لگد بــه اتــاق خــودرو همراه شــود 
کــه ایــن مســئله مــی توانــد آرامــش شــما و 
ــل  ــفر مخت ــول س ــینان را در ط ــه سرنش بقی

کنــد.
در صــورت کــم بــودن روغــن گیربکــس مــی 
تــوان بــا اضافه کــردن مقداری روغن، ســطح 
آن را بــه مقدار مناســب رســاند، البتــه راهکار 
بهتــر ایــن اســت کــه کل روغــن گیربکــس را 

آماده كردن خودرو براى سفرهاى نوروزى

تعویــض کنیــد و روغن جدیــد داخل خــودرو 
بریزید.اگــر تصمیــم بــه تعویض کامــل روغن 
گیربکــس گرفتیــد، حتمــا از مکانیــک خــود 
ــل  ــن داخ ــا آن روغ ــراه ب ــه هم ــد ک بخواهی
مبــدل گشــتاور (تــورک کانورتــور) را هــم 
تعویــض کنــد. ایــن عمــل باعــث مــی شــود 
ــتاور  ــدل گش ــم مب ــس و ه ــم گیربک ــه ه ک
ــد  ــن جدی ــوند و روغ ــر ش ــد پ ــن جدی از روغ
گیربکســتان بــا روغــن کهنــه کــه در مبــدل 

گشــتاور قــرا گرفتــه مخلــوط نشــود.
ــت  ــور از اهی ــای موت ــرل دم ــودرو کنت در خ
زیــادی برخــوردار اســت، پــس مــورد دیگــری 
کــه قبــل از حرکــت بایــد چــک شــود، مایــع 
خنــک کننــده موتــور یــا اصطالحــا همــان 
ــر چــک کــردن  ــور اســت. عــالوه ب آب رادیات
ــور  ــل رادیات ــا داخ ــور حتم ــطح آب رادیات س
ــه در آن  ــرم اضاف ــا ج ــد ت ــرل کنی ــز کنت را نی
ــات  ــی اوق ــرا گاه ــد. زی ــته باش ــود نداش وج
جــرم گرفتگــی هــای داخــل موتــور بــه 
داخــل رادیاتــور منتقــل مــی شــوند و منجــر 
بــه اختــالل در کار آن و بــه طبــع آن اشــکال 
در سیســتم خنــک شــدن موتور و مشــکالت 

ــوند. ــی ش ــودرو م ــرای خ ــدی ب ج
در صورتــی کــه از تعویــض آب رادیاتــور مــدت 
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زیــادی مــی گــذرد، حتــی اگــر ســطح آب در حــد نرمــال بــود نیــز آن را 
کامــال تخلیــه کــرده و آب و ضدیــخ جدیــد داخــل رادیاتــور بریزیــد. بــر 
روی ضــد یــخ ها نســبت اخطــالط آب بــا آن ها قید شــده اســت، قبل 
از ریختــن ضدیــخ در آب رادیاتور حتما بســته بنــدی روی آن را مطالعه 
و مطابــق بــا آن عمــل کنیــد. البتــه الزم بــه ذکر اســت که بعضــی انواع 
ضــد یــخ هــا هــم اساســا نیــازی بــه اضافــه کــردن آب ندارنــد و بایــد آن 

هــا را بــه تنهایــی در رادیاتــور خــودرو ریخت.
روغــن ترمــز در کنــار روغن هــای هیدرولیــک خــودرو از دیگر مــواردی 
اســت کــه حتمــا بایــد نســبت بــه کنتــرل آن ها اقــدام کنید. سیســتم 
ترمــز نقــش بســیار مهمــی در تامیــن امنیــت خــودرو دارد و قبــل از 
حرکــت بایــد هــم از نظــر مقــدار و هــم از نظــر کیفیــت مــورد بازبینــی 
قــرار بگیــرد. عــالوه بــر آن از مکانیــک خود بخواهید که سیســتم ترمز 
را چــک کــرده و از نبــود نشــتی روغــن ترمــز در آن اطمینــان حاصــل 
ــرای  ــخصی را ب ــز مش ــن ترم ــودرو روغ ــر خ ــازنده ه ــوال س کند.معم
اســتفاده در آن پیشــنهاد مــی دهــد کــه توصیــه مــی شــود از همــان 
مــدل اســتفاده کنیــد و حــدودا هــر ۲۰ هــزار کیلومتــر یکبــار بــه طــور 
کامــل آن را تعویــض کنیــد.در خودروهــای مجهــز به سیســتم کمکی 
هیدرولیــک فرمــان، روغــن هیدرولیــک فرمــان از دیگر مواردی اســت 
کــه بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد. کــم بــودن ســطح ایــن روغــن یــا 
وجــود نشــتی در سیســتم هیدرولیــک باعــث ســفت شــدن فرمــان 
خــودرو و دشــواری در کنتــرل آن مــی شــود کــه در شــرایط حرکــت در 

جــاده مــی توانــد بســیار خطرآفریــن باشــد.
در پایــان مخــزن شیشــه شــوی را هــم پــر کنیــد. بهتــر اســت بــه جای 
اســتفاده از مخلــوط آب و شــامپو، محلــول هــای مخصــوص شیشــه 
شــوی خــودرو را مــورد اســتفاده قــرار دهیــد. ایــن محلول هــا عملکرد 
بهتــری نســبت بــه شــامپو در تمیز کــردن شیشــه خــودرو دارنــد و باید 
بنــا بــه دســتورالعمل منــدرج روی بطــری آن ها، با نســبت مشــخصی 
از آب مخلــوط شــوند و در مخــزن شیشــه شــوی خــودرو قــرار بگیرنــد.

فرامــوش نکنیــد کــه در کنــار چــک کــردن مخــزن هــای روغــن هــا و 
مایعــات خــودرو، حتمــا بســت ها  شــیلنگ هــای آن هــا را هــم کنترل 
کنیــد تــا کهنگــی و پوســیدگی آنهــا منجــر بــه بــروز مشــکل در جــاده 

نشود.
 بررسی جلوبندی

جلوبنــدی ماشــین در قابلیــت کنتــرل پذیــری خــودرو نقش بســزایی 
دارد، پــس حتمــا قبــل از هــر ســفر خــودروی خــود را پیــش جلوبندی 

ســاز بــرده و از ســالم بــودن اتصــاالت آن مطمئــن شــوید.
در صورتــی کــه بــا عبــور از دســت اندازها از زیــر خودرویتــان صداهایی 
شــنیده مــی شــد، حتمــا الزم اســت کــه آن را پیــش جلوبنــدی ســاز 
بــرده و مــورد بازبینــی قــرار دهیــد. ســر پلــوس هــای خــودرو هــا در 
سیســتم جلوبنــدی را نیــز مــی توانیــد بــا دور زدن امتحــان کنیــد. اگر 
در هنــگام دور زدن صــدای تــق تــق از چــرخ هــای جلویــی خــودرو بــه 
گــوش رســید، ســر پلــوس هــا آســیب دیــده اســت و بایــد آن هــا را بــه 

صــورت کامــل تعویــض کنیــد.
در کنــار ایــن هــا هــر چهــار چــرخ خــودرو را نیــز قبــل از ســفر چــک 

کنیــد و از ســالم بــودن آن هــا اطمینــان حاصــل نماییــد.

 نشتی های اطراف موتور
قســمت هایــی کــه به منظــور کنترل نشــتی هــای اطــراف موتــور باید 
مــورد بررســی قــرار گیرنــد شــامل درب ســوپاپ موتــور، واشــر اگــزوز و 

مانیفولــد، کاســه نمــد هــا، گردگیرها و واشــر گیربکس هســتند.
نشــتی روغن درب ســوپاپ در بســیاری از خودروهای داخلی و چینی 
امــری نســبتا طبیعی به حســاب می آیــد، اما اگــر از خــودروی بهتری 
اســتفاده مــی کنیــد، اگــر بــا همچیــن مشــکلی مواجــه شــدید حتما 

نســبت بــه رفــع آن اقــدام نمایید.
واشــر اگــزوز نیــز در صــورت خرابــی مــی توانــد منجــر به تولیــد صدای 
ناهنجــار و همچنیــن افزایــش مصــرف ســوخت خودرو بشــود. کاســه 
نمــد هــا و اورینــگ هــای موتــور نیــز در صورتــی کــه روغــن از آنهــا بــه 

بیــرون نشــت کنــد بایــد حتمــا تعویض شــوند.
در صــورت اینکــه اورینــگ هــای گیربکــس هــم خــراب باشــند روغــن 
گیربکــس بــه بیــرون نشــت مــی کنــد. گردگیرهــا هــم از بخــش هــای 
بســیار مهــم یک خودرو هســتند کــه بازدیــد و اطمینــان از پــاره نبودن 
آنهــا امــری بســیار حیاتــی اســت بــه خصــوص اگــر خــودروی شــما 
رنــوی تنــدر ۹۰ باشــد بازیــد گردگیرهــا را حتمــا توصیــه مــی کنیــم. 
در واقــع پــاره شــدن گردگیرهــای گیربکــس در خودرویــی مثــل تنــدر 
۹۰ مــی توانــد بــه نشــت نســبتا ســریع روغن گیربکــس منجر شــده و 

آســیب دیدگــی شــدید گیربکــس را بــه دنبــال داشــته باشــد.
 آگاهی از سالمت سیستم برق خودرو

سیســتم بــرق رســانی خــودرو مــدار ســاده ای دارد. در ایــن سیســتم 
دینــام بــا یک تســمه بــه موتــور متصل مــی باشــد و چرخــش آن باعث 
تولیــد بــرق و شــارژ شــدن باتری خــودرو می شــود. قطعــه ای در دینام 
خــودرو بــه نــام زغــال دینــام یــا آفتامــات وجــود دارد کــه در صورتــی که 
عمــر آن بــه پایــان برســد و کارایــی خــود را از دســت بدهــد، باتــری بــه 
خوبــی شــارژ نمــی شــود و اگــر در ســفر بــه بــرق خــودرو نیــاز داشــته 
ــی، چــراغ هــا،  ــد اســتفاده همزمــان از سیســتم صوت باشــید ( مانن
بــرف پــاک کــن و ...) خــودرو بــا مشــکل کمبــود بــرق روبــرو خواهــد 
شــد. بــرای اطــالع از عملکرد صحیــح آفتامــات، ولتاژ خروجــی دینام 
را چــک کنیــد. ایــن کار را معمــوال بــرق کاران خــودرو یــا فروشــندگان 

باتــری بصــورت رایــگان برایتــان انجــام خواهنــد داد. 
باتــری بخــش دیگر سیســتم برق خــودرو را تشــکیل می دهــد. باتری 
هــای خــودرو عمــر محــدودی دارنــد، بــه پایــان رســیدن عمــر باتــری 
هــای اســیدی را مــی تــوان از ضعیف شــدن اســتارت خــودرو در صبح 
هــا فهمیــد. امــا در مــورد باتری های خشــک بــه اینگونه نیســت و این 
نــوع باتــری هــا معمــوال بــه صــورت ناگهانــی از کار مــی افتنــد. همین 
موضــوع باعث شــده اســت کــه ســازندگان ایــن باتری ها یک نشــانگر 
وضعیــت ســالمت باتــری را بــرای آن ها تعبیه کنند و شــما مــی توانید 
قبــل از ســفر بــا کنتــرل این نشــانگر از ســالمت باتری خــود اطمینان 

حاصــل کنید.
البتــه حتــی پــس از چــک کــردن تمــام ایــن مــوارد در سیســتم بــرق 
خــودرو، بــاز هــم کابــل شــارژ باتــری را در ســفر بهمــراه خــود داشــته 
باشــید تــا در صــورت برخــورد با شــرایط اضطــراری و اشــکال در باتری 
و اســتارت نخــوردن خــودرو، بتوانیــد بــا برقــراری اتصــال میــان باتــری 



معیوبتــان بــا ســایر خودروهــای گــذری، 
خــودرو را روشــن کــرده و بــه ســفر ادامــه 

دهیــد.
 بررسی وضعیت الستیک ها

اطمینــان از ســالمت تایرهــای خــودرو هــم 
موجــب افزایــش ایمنــی سرنشــینان شــده و 
هــم بــه آســایش آن هــا مــی افزایــد و موجــب 
عملکــرد بهتــر خــودرو در جــاده مــی شــود.

ســاده تریــن چیــزی کــه در ایــن بخــش بایــد 
بــه آن بپردازیــد اطمینــان از نبــود پارگــی بــر 
ــکل  ــر ش ــی اگ ــت. حت ــتیک هاس روی الس
ظاهــری الســتیک ها مناســب بــود امــا تاریخ 
مصــرف آن هــا گذشــته بــود، بــاز هــم حتمــا 
قبــل از ســفر بایــد نســبت بــه تعویــض آن هــا 

اقــدام کنیــد.
تنظیــم بــودن بــاد تایرهــا دیگــر مــوردی 
ــرد.  ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــد م ــه بای ــت ک اس
ــایش  ــث فرس ــا باع ــر ه ــاد تای ــودن ب ــم ب ک
اطــراف الســتیک شــده و مصــرف ســوخت 
خــودرو را نیــز بــاال مــی بــرد. زیــاد بــودن بــاد 
ــاییدگی  ــاد س ــر ایج ــالوه ب ــم ع ــتیک ه الس
در وســط تایــر، فرمــان پذیــری خــودرو را نیــز 
کاهــش مــی دهــد. معموال عــدد صحیــح باد 
الســتیک هــا در داخــل درب ســمت راننــده 
نوشــته مــی شــود و مــی توانید بــا مراجعــه به 
یــک آپاراتــی قبل از ســفر، نســبت بــه تنظیم 

بــاد الســتیک هــا اقــدام کنیــد.
 اطمینان از سالمت سیستم ترمز

معیــوب بــودن سیســتم ترمــز مخصوصــا در 
ــوادث  ــروز ح ــث ب ــت باع ــن اس ــاده ممک ج
ــل  ــد قب ــا بای ــود. حتم ــری بش ــران ناپذی جب
ــود را  ــودروی خ ــز خ ــت ترم ــفر لن ــر س از ه
مــورد بازدیــد قــرار دهیــد. اتمــام لنــت ترمــز 
ــدال  ــن پ ــن رفت ــون پایی ــی همچ ــا عالیم ب
ترمــز، ایجــاد صدایی ســوت ماننــد در هنگام 
ترمزگیــری و همچنیــن کاهــش عملکــرد 

ــود. ــی ش ــراه م ــا هم ترمزه
اســتفاده از لنــت ترمــز معیــوب همچنیــن به 
دیســک ترمــز خــودرو نیــز آســیب می رســاند 
و باعــث ایجــاد لبــه و یــا خــط و خــش بــر روی 
آن مــی گــردد. ایــن اتفــاق از آنجایی مشــکل 
ــر  ســاز اســت کــه در صــورت ایجــاد خــش ب
روی دیســک ترمــز، تعویــض لنــت دیگر نمی 
ــرای تعمیــر سیســتم  ــد مفیــد باشــد و ب توان
ترمــز بایــد عــالوه بــر لنــت هــا، دیســک 

ترمــز را نیــز تعویــض کــرد کــه هزینــه بســیار 
ــن  ــار ای ــد. در کن ــی کن ــب م ــتری را طل بیش
همیشــه ســعی کنید از لنت هــای با کیفیت 

اســتفاده کنیــد. 
گاهــی در هنــگام وجــود آســیب در دیســک 
ترمــز، مکانیــک بــه شــما پیشــنهاد مــی دهد 
ــا  ــا ب ــرده ت ــراش کاری ب ــه ت ــک را ب ــه دیس ک
تراشــیدن آن، آســیب را برطرف کنید. در این 
مــورد دقــت داشــته باشــید کــه دیســک هــر 
خودرویــی را نمــی تــوان بــه تراشــکاری بــرد و 
هــر دیســک ترمــز محــدوده مشــخصی برای 
تــراش خــوردن دارد. بــا مراجعــه بــه مکانیــک 
هــای مجــرب مــی توانیــد متوجــه شــوید کــه 
دیســک ترمزتــان را مــی توانیــد تــراش دهیــد 

یــا بایــد آن را تعویــض کنیــد.
چک کردن شمع و وایرها

بــازه زمانی کــه در آن باید شــمع هــای خودرو 
تعویــض شــوند در هــر خــودرو متفــاوت مــی 
باشــد. عملکــرد ناقــص شــمع هــای خــودرو 
و ایــراد در آن هــا عملکــرد حرکتــی خــودرو را 
دچار مشــکل کــرده و مصــرف ســوخت را نیز 

افزایــش مــی دهــد.
مــورد دیگــری کــه مــی توانــد موجــب کاهش 
کارایــی شــمع ها و بــه دنبــال آن افت عملکرد 
ــش  ــا و کاه ــت وایره ــود اف ــودرو ش ــور خ موت
کیفیــت عملکــرد آن هــا در طی زمان باشــد. 
بــا اســتفاده از یــک دســتگاه مولتــی متر می 
توانیــد نســبت بــه بررســی ایــن مــورد اقــدام 
کنیــد و در صــورت مشــاهده ایــراد در وایرهــا، 

آن هــا را تعویــض نمایید.
همچنین بــرای اطمینان بیشــتر از مکانیک 
ــه ی گاز  ــرویس دریچ ــا س ــد ت ــود بخواهی خ
ــام  ــان انج ــرای خودرویت ــور را ب ــتپر موت و اس
ــن  ــر بنزی ــوا و فیلت ــر ه ــض فیلت ــد. تعوی ده
ــش در  ــر کاه ــد ب ــی توان ــز م ــو نی ــا ن ــه ب کهن
مصــرف ســوخت و افزایــش شــتاب خــودرو 

تاثیــر خوبــی داشــته باشــد.
ــر  ــه دارای فیلت ــا ک ــی خودروه ــورد برخ در م
بنزیــن غیرقابــل تعویــض و مــادام العمــر 
ــار  ــاه یکب ــه م ــر دو س ــد ه ــز بای ــتند نی هس
محلــول انژکتــور شــوی را بــه انــدازه الزم 
داخــل بــاک خــودرو بریزیــد. بــرای اســتفاده 
از ایــن محلــول بــه نســبت هــای اشــاره شــده 
در بســته بنــدی آن دقــت کنیــد و مقــدار 
مشــخصی از آن را بــا حجــم تعییــن شــده ای 

از بنزیــن مخلــوط و در بــاک خــودرو بریزیــد.
 بررسی وضعیت تسمه ها

خودروهــای امــروزی دارای تســمه هــای 
زیــادی هســتند کــه اجــزای مختلــف موتــور 
را بــا هــم هماهنــگ مــی کننــد. تســمه تایــم 
را مــی تــوان یکــی از مهمتریــن ایــن تســمه 
هــا نامیــد. وظیفــه ایــن تســمه هماهنگــی و 
انجــام زمــان بنــدی بیــن چرخــش میل لنگ 
و میــل ســوپاپ اســت و نقــش بســیار مهمــی 

در تنظیــم موتــور بــر عهــده دارد.
ــم  ــمه تای ــای تس ــه ج ــا ب ــی از خودروه بعض
ــه  ــم مــی باشــند کــه ب ــر تای ــه زنجی مجهــز ب
ــه مراقبــت کمتــری دارد. امــا  نســبت نیــاز ب
اکثــر خودروهــای موجود در کشــور از تســمه 
تایــم بهــره مــی برنــد. تســمه تایــم هــا عمری 
مشــخص در حــدود ۴۰ تــا ۷۰ هــزار کیلومتر 
دارنــد. اگــر عمــر ایــن قطعــه بــه پایــان برســد 
و پــاره شــود، مــی توانــد صدمــات ســنگینی 
ماننــد برخــورد ســوپاپ ها بــه پیســتون را رقم 
بزنــد کــه تعمیــر آن وقــت و هزینــه زیــادی را 

دربــر خواهــد داشــت.
از آنجایــی کــه تســمه تایــم هــای تقلبــی و کم 
کیفیــت نیــز در بــازار موجــود هســتند، حتی 
ــان  ــا پای ــادی ت ــر هــای زی ــوز کیلومت اگــر هن
عمــر تســمه تایــم خودرویتــان باقــی مانــده 
اســت قبــل از عــازم ســفر شــدن حتمــا آن را 
چــک کــرده و از معیــوب نبــودن آن اطمینــان 

حاصــل کنیــد.
ــز از  ــام نی ــمه دین ــم، تس ــمه تای ــار تس در کن
دیگــر مــواردی اســت کــه در عملکــرد موتــور 
دینــام  تســمه  اســت. وظیفــه  تاثیرگــذار 
چرخانــدن محــور دینــام بــه واســطه نیــروی 
دریافتــی از میــل لنگ می باشــد. پاره شــدن 
ــاژ و مختــل شــدن  ــه افــت ولت ــن تســمه ب ای

ــد. ــی انجام ــودرو م ــی خ ــدار برق م
بهتــر اســت یــک تســمه دینــام یــدک همــراه 
خــود داشــته باشــید تــا در صــورت بــروز 
مشــکل و خرابــی آن، با مراجعــه به مکانیکی 
نســبت بــه تعویــض ایــن قطعــه اقــدام کنید.
بــاال  شــده  ذکــر  نــکات  تمــام  رعایــت 
ســفری  داشــتن  در  را  شــما  توانــد  مــی 
خودرویــی مشــکالت  از  دور  بــه  و  ایمــن 

 یاری کند.
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یکـی از مـواردی کـه تمـام دارندگان ماشـین با 
آن سـر و کار دارنـد، دقـت بـه میـزان بـاد تایـر 
خودروسـت. تنظیم نبـودن باد تایرهـا می تواند 
منجـر به عدم کنترل پذیری مناسـب خـودرو و 

همچنیـن کاهـش بـازده آن در حرکت شـود.
امـا حاال یک شـرکت بزرگ خودروسـاز ژاپنی 
قصـد تولید السـتیک هایی بـدون هـوا را دارد 
کـه بـه اعتقـاد سـازندگان آن باعـث سـبک تر 
شـدن خـودرو هـا شـده و مخصوصـا در تولید 
خودروهـای الکتریکی کاربرد خواهد داشـت.
 Fine-Comfort شـرکت تویوتا در کانسـپت
طراحـی عجیب و جالبـی انجام داده اسـت که 
بیشـتر از اینکـه شـبیه خودروهای موجـود در 
بـازار خودروهای امروز باشـد، ایـده ای به نظر 
مـی رسـد از محصوالتـی کـه ایـن شـرکت در 

آینـده قصد تولیـد و عرضـه آن را دارد.
ایـن شـرکت خودروسـاز در طراحی کـه در این 
کانسـپت انجـام داده اسـت از مـواردی ماننـد 
٤ موتـور تمـام چرخ محـرک، السـتیک های 
بـدون هوا و سـلول هـای سـوختی هیدروژنی 
اسـتفاده کـرده اسـت. شـرکت تویوتـا معتقـد 
اسـت کـه بـا تولیـد ایـن محصـول مـی توانـد 
انقالبـی در تولیـد وسـایل نقلیـه الکتریکـی و 

هیدروژنـی بوجـود بیـاورد.
بنابـه گفتـه مسـئوالن این شـرکت اسـتفاده از 
السـتیک هـای بـدون هـوا سـبب سـبک تـر 
شـدن خودروهـای الکتریکی شـده و می تواند 
در مصرف سـوخت این خودروها کاهش قابل 
توجهی را ایجاد کند. السـتیک های بدون هوا 
پیـش از ایـن نیز در بعضی محصـوالت خاص 
الکتریکی مورد اسـتفاده قـرار می گرفت، اما تا 
کنون سـابقه نداشـته اسـت که از این محصول 
در خودروهـای دارای راننده و مسـافر اسـتفاده 
شـود. بسـیاری از کارشناسـان و مختصصـان 
معتقد بودند که این دسـته از السـتیک ها برای 
اسـتفاده در خودروهای مسافربری رایج نیاز به 
اثبـات عملکرد خود داشـته و بایـد کارایی خود 

را بیـش از پیـش افزایش دهند.
یکـی از مهندسـان ارشـد تویوتـا کـه در پـروژه 
مـی  دارد  حضـور  هـا  السـتیک  ایـن  تولیـد 
گویـد در ایـن تایر هـا از دسـته ای از نـوار های 
پالسـتیکی کـه دور یـک حلقـه پالسـتیکی- 
آلومینیومـی را فـرا گرفته اسـتفاده شـده اسـت 
کـه این ترکیب موجب کاهش وزن تایرها شـده 
اسـت. مهندسین شرکت تویوتا معتقدند که در 
آینـده مـی تـوان از این فنـاوری در تولیـد موتور 

خودروهـا نیـز اسـتفاده کـرد و بـه ایـن ترتیـب 
کاهـش قابل توجهـی در وزن آن ها ایجاد کرد.
شـرکت تویوتا قصد دارد این فناوری را توسـعه 
داده و از سـال ٢٠٢٥ در محصـوالت خـود از 
السـتیک های بـدون هوا اسـتفاده کنـد. بنابه 
گفته کارشناسـان این شـرکت ژاپنی، الستیک 
هـای بدون هـوای جدید حـدود ٥ کیلوگـرم از 
نمونه های السـتیک هـای امروزی سـبک تر 
خواهـد بـود. این تفـاوت در وزن السـتیک ها 
مخصوصـا در خودروهـای الکتریکی موجب 
افزایـش راندمـان کارایـی موتـور و همچنیـن 
کاهـش در مصـرف سـوخت آن هـا می شـود.

البته ایـن فناوری جدید بدون ایراد هم نیسـت، 
یکی از مهمترین مشـکالتی که سـازندگان این 
السـتیک هـا بـا آن روبـرو هسـتند اصطکاک 
بـاالی ایـن السـتیک هـا در زمـان حرکـت و 
مقاومت بـاالی آن ها در برابر غلطیدن اسـت. 
مقاومـت السـتیک هـای بـدون هـوا در برابـر 
غلطیـدن ١٠ تـا ٢٠ برابر السـتیک هـای عادی 
اسـت و سـازندگان این السـتیک ها تـا قبل از 
پیدا کـردن راهکار بـرای حل این مشـکل قادر 

بـه عملیاتی کردن اسـتفاده از آن ها نیسـتند.
  

ايده عجيب تويوتا  براى توليد الستيك هاى بدون هوا



یـک  آن  اصلـی  مالـک  بـرای  خـودرو 
در  و  اسـت  بـزرگ  نسـبتا  سـرمایه گذاری 
طـول عمـر آن هزینه هایـی زیـادی خـرج 
تعویـض  ماننـد  آن  نگهـداری  و  تعمیـر 
روغـن، تایرهـا و لنت های ترمز می شـود. 
بسـیاری از راننـدگان کـه ارتبـاط نزدیکی 
بـا خـودرو خـود پیـدا می کننـد و در واقـع 
بـه آن شـخصیت می دهند، بیشـتر موارد 
را  آن  نگهـداری  مالحظـات  و  ایمنـی 
رعایـت می کننـد؛ امـا آیـا تابه حـال مـورد 
خـودرو  شست وشـوی  ماننـد  سـاده ای 
سـرمایه گذاری  یـک  عنـوان  بـه  هـم  را 
بلندمـدت در نظـر گرفته ایـد؟ هـر چنـد 
وقـت یـک  بـار بایـد خـودرو را تمیـز کرد؟ 
اهمیـت ایـن موضـوع تـا چـه  حد اسـت؟
گاهـی اوقات، تمیـز کردن خـودرو واضح 
و منطقـی اسـت. بـه عنـوان مثـال پس از 
رانندگـی در یـک جاده  خاکـی، خودرو به 
قـدری کثیـف می شـود که شست وشـوی 
آن بـه اولویتـی مهـم تبدیـل می شـود یـا 
کابـوس پـارک در زیـر درختـان و عملیات 
و  شیشـه ها  روی  پرنـدگان  نامحسـوس 
راننـده ای  هـر  تقریبـا  کـه  خـودرو  بدنـه  
بایـد  آیـا  اسـت.  کـرده  تجربـه  را  آن 
شست وشوی دسـتی یا کارواش خودرو را 
در قالب سـرویس های تعمیـر و نگهداری 
دانسـت؟ جواب این سـؤال مثبت اسـت. 
از  محافظـت  چـون  دالیلـی  بـه  واقـع  در 
و  خوردگـی  از  جلوگیـری  و  بدنـه  رنـگ 
زنگ زدگـی یـا تمیـز نگهداشـتن آن بـرای 
فـروش بـه قیمت باالتر در آینده، شسـتن 
خـودرو بر اسـاس یک برنامـه  منظم امری 

الزم اسـت.
شست و شــوی  زمانــی  بازه هــای 

خــودرو 
بیشـتر کارشناسـان شست وشـوی خودرو 
را هـر دو هفتـه یـا هـر بیسـت روز یک بـار 
بـه  طـور منظـم توصیـه می کننـد. اگـر در 
نمـک  کـه  می کنیـد  زندگـی  منطقـه ای 
نسـبتا زیادی وجـود دارد (نزدیـک دریا یا 

مناطـق برفـی کـه بیشـتر اوقـات جاده ها 
نمک پاشـی می شـوند)، بـرای جلوگیـری 
زنگ زدگـی،  و  خوردگـی  پوسـیدگی،  از 
بایـد در فواصـل زمانـی کمتری خـودرو را 

داد. شست وشـو 
اگـر بیشـتر اوقـات در مناطق روسـتایی و 
یا حاشـیه  شـهرها کـه درخت هـا و محیط 
رانندگـی  دارد  وجـود  بیشـتری  سـبز 
می کنیـد، بایـد بیشـتر از دیگـر راننـدگان 

وقت و بى وقت شستشوى خودرو 

کـه  همان طـور  باشـید.  خـودرو  مراقـب 
علـت  بـه  پرنـدگان  کابـوس  شـد،  ذکـر 
اسـیدی بـودن، نبایـد مدت زمـان زیادی 
روی بدنـه خـودرو بمانـد. ایـن مـورد برای 
صـدق  نیـز  گیاهـان  شـیره   و  حشـرات 
می کنـد. در صـورت وجود هرگونـه از این 
مـوارد روی بدنـه خـودرو، هرچـه زودتر به 
تمیـز کردن آن هـا اقدام کنیـد. اگر روزانه 
از خـودرو اسـتفاده نمی کنیـد و در گاراژ 
می تـوان  می شـود،  پـارک  سرپوشـیده 
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فاصلـه  بین دفعات کارواش یا شست وشـو 
را بیشـتر کـرد. بـاور عمومـی ایـن اسـت 
بـه  بیشـتر  بایـد  تابسـتان  فصـل  در  کـه 
شست وشـوی خـودرو پرداخت؛اما جالب 
اسـت بدانید که در فصل زمسـتان خودرو 
دارد.  نیـاز  بیشـتری  شست وشـوی  بـه 
قاتـل بدنـه خـودرو در فصـل سـرما نمـک 
اسـت. توصیـه می شـود در ایـن فصـل بـه 
دفعـات بیشـتری و البتـه بـا دسـتگاه های 
فشـار قـوی بـه تمیز کـردن و از بیـن بردن 

نمـک روی بدنـه بپردازیـد.
در  خـودرو  کابیـن  کـه  اسـت  بدیهـی 
معـرض نمـک یـا حشـرات نیسـت ولـی از 
تمیـز کـردن ایـن قسـمت از خـوردو غافل 
نشـوید. بـرای تضمین نبـود هرگونه خرده  
خشک شـده،  بـرگ  یـا  خوراکـی  مـواد 
شـکاف  و  زیرپایی هـا  در  به خصـوص 
اسـتفاده  جاروبرقـی  از  صندلی هـا، 
کنیـد. بـرای شست وشـو و از بیـن بـردن 

لک هـای صندلی هـا، می تـوان از ترکیـب 
آب گـرم و مـواد شـوینده اسـتفاده کـرد. 
افـت  و  پارگـی  از  جلوگیـری  بـرای  البتـه 
هـر  بایـد  چرمـی،  روکش هـای  کیفیـت 
سـه مـاه یک بـار آن هـا را تمیـز و از مـواد 
مخصـوص اسـتفاده کـرد. اگـر رانندگی با 
خـودرو شـغل اصلـی فـرد باشـد یـا کابین 
خورشـید  نـور  معـرض  در  بیش ازانـدازه 
قـرار داشـته باشـد، ایـن زمـان بـه دو مـاه 

می کنـد. پیـدا  کاهـش 
واکس و پولیش بدنه الزم است؟

بـرای حفظ کیفیـت رنگ و حفـظ بهترین 
حداقـل  می شـود  توصیـه  بدنـه،  شـرایط 
سـالی دو بـار واکس زدن را در نظر داشـته 
بدنـه  وضعیـت  تشـخیص  بـرای  باشـید. 

آزمایـش زیـر را انجـام دهیـد:
کمـی آب را روی بدنـه  خـودرو بریزید. اگر 
آب بـه حالـت قطـره ماننـد درآمـد، بدنه و 
رنـگ در وضعیـت مناسـبی قـرار دارد. در 
غیـر ایـن  صـورت، زمـان واکـس زدن فـرا 

است. رسـیده 
صـرف  از  بیشـتر  بدنـه  واکـس  فوایـد 
مـواد  اسـت.  کـردن خـودرو  زیبـا  و  بـراق 
خورنـده ای کـه پیش تـر ذکر کردیـم مانند 
نمـک، شـیره گیاهـان، حشـرات، کابوس 
پرنـدگان و ... بـا واکـس زدن بدنـه از بیـن 
روی  واکـس  ایـن،  بـر  عـالوه  می رونـد. 
بدنـه بـه مثابه یک الیـه محافـط بین رنگ 
و گـرد و خـاک عمـل می کنـد. در پایـان، 
تمیـز  بـرای  می تـوان  کـه  کاری  بهتریـن 
کـردن خـودرو انجـام داد سـرویس کامـل 
مراکـز  بیشـتر  اسـت.  کارواش  و  پولیـش 
کارواش حرفـه ای و بـزرگ سـرویس کامـل 
بدنـه  تـا  کابیـن  از  خـودرو  شست وشـوی 
مختلـف  قیمت هـای  بـا  را  جلوپنجـره  و 
البتـه  کـه  ایـن  کار  بـا  می دهنـد.  انجـام 
را  آن  به راحتـی  می توانـد  هـم  فـرد  خـود 
خـودرو  بـه  تـازه ای  نفـس  دهـد،  انجـام 

بخشـید. خواهیـد 
بـرای  کـه  توصیـه ای  بهتریـن  انتهـا  در 
حفـظ ظاهـر و وضعیـت خـودرو می تـوان 
داشـت شست وشـوی سـاده هـر دو هفتـه 
یـک بـار، واکـس بدنـه هـر شـش مـاه یک 
بـار و تمیـز کـردن کابین هر چنـد ماه یک  

اسـت. بار 



پيكان، رفاقت پنجاه ساله

چهـار  همیـن  در  «آنـگاه»  نشـریه  نجفـی- 
شـماره ای کـه منتشـر شـده جـای پایـش را بین 
مجله بازهـا و مخاطبان پیگیر مطبوعات باز کرده 
اسـت و الحـق هم عـالوه بر جلـد و صفحه آرایی 
شـکیلش، سـوژه های خاطره انگیـز و نابـی را به 
طـور ویـژه ترتیـب داده اسـت. سـوژه «پیـکان، 
رفاقت پنجاه سـاله» سـومین شـماره این نشـریه 
بـود کـه از صـدر تـا ذیل ایـن اتومبیل سنت سـاز 
را بررسـی کـرده و از دالیـل همه گیـر شـدنش 

به تفصیل نوشـته اسـت.
پیـکان به طرز غریبی در تمام تاریـخ ادوار انقالب 
حضـور جـدی داشـته اسـت و تقریبـا در تمـام 
عکس هـای قبـل و بعـد از انقـالب، حضـورش 
محسـوس اسـت. مقاله یونـس یونسـیان درباره 
تصویـر پیـکان در عکس هـای انقـالب بهمـن 
جاللـی، رعنا جـوادی تـا تک نگاری هـای ترانه 
یلـدا چنـدی از بهتریـن مقاله هـا و نوشـته های 
نوسـتالژیک این شـماره نشـریه آنگاه اسـت، اما 
جامع تریـن بخش شـماره سـوم نشـریه «آنگاه» 

تاریخچـه سـاخت و تولیـد پیکان اسـت.
گفت وگو با یک پیکان شناس قهار 

روایتی از شـکل گیری خانـدان کارآفرین خیامی 

صاحبـان ایران ناسـیونال و اینکـه پیـکان چطور 
از  می شـده  تولیـد  کسـانی  چـه  کمـک  بـا  و 
دیگـر بخش هـای جـذاب و خواندنـی «آنـگاه» 
اسـت. تولیـد پیـکان از سـال ۱۳۴۶ در شـرکت 
ایران خـودرو آغـاز شـد. تولید این خـودرو حدود 
۴۰ سـال ادامـه داشـته اسـت. شـرکت سـازنده 
خودروهای پیکان را دو برادر در مشـهد تأسـیس 
کردنـد. سـپس خـط تولیـد پیـکان در تهـران 
راه انـدازی شـد. در ابتـدا دو مـدل دولوکـس و 

کارلوکـس ایـن خـودرو وارد بـازار گـردی
در سـال ۱۳۴۹ پیکان اتومات سـاخته شد و پا به 
عرصـه گذاشـت. به طور کلی شـش مدل پیکان 
تا سـال ۱۳۵۱ تولید شـد: دولوکـس، وانت، کار، 
جوانـان، تاکسـی و اتوماتیک. تولیـد این خودرو 
محبوب ایرانیان در سـال ۱۳۸۳ به اتمام رسـید و 
از دور خـارج شـد. اکثر افـراد می گویند اگر هنوز 
هـم پیـکان تولیـد می شـد، بـا وجـود عیب هـا و 
نقص هـا باز هم خـودرو پیکان را بـه پراید ترجیح 

می دادند.
پـس از بارها تـالش ناموفـق برای تولیـد خودرو 
فیات، در سـال ۱۳۴۰ بین شـرکت ایران ناسیونال 
و گـروه صنعتـی روتـس (شـرکتی کـه در حـال 

ورشکسـتگی بود) قراردادی بسـته شد. شرکت 
تالبـوت طراحـی اصلـی ایـن خـودرو را انجـام 
داد. در سـال ۱۳۴۷ شـرکت آمریکایی کرایسـلر 
گـروه صنعتـی روتـس را خریـداری امـا ایـن امر 
خوشـبختانه بر تولیـد مدل های گوناگـون پیکان 
اثرگذار نبود. در سـال ۱۳۵۹ مـدل جدید خودرو 
پیـکان بـا ظاهـری جدیـد و طراحـی شـرکت 
کرایسـلر وارد بازار شـد. تا سـال ۱۳۶۳ قطعات 
و  می شـد  وارد  از خـارج  ایـن خـودرو  اصلـی 
بدنه، رادیاتور، شیشـه و کمک فنـر در ایران تولید 
می گردیـد. در سـال ۱۳۶۴ شـرکت کرایسـلر بـه 
علت ادغام با شـرکت پژوی فرانسـه تولید پیکان 
را متوقـف کـرد. تولید انبـوه پیـکان در این مدت 
کاهـش درخـور توجهـی داشـت. بدیـن دلیـل، 
کارخانـه پـژو موافقت کـرد شـرکت ایران خودرو 
سیسـتم تعلیـق و موتـور پـژو ۴۰۵ را روی بدنـه 
پیـکان قرار دهـد و در ایـن شـرایط، تولید پیکان 

یافت. ادامـه 
قسـمت پایانی نشـریه هم به عکس های قدیمی 
و گوناگونـی کـه از حـاالت مختلـف پیـکان در 
گذشـته به خصـوص از دهه هـای ٥٠ و ٦٠ به جا 

مانده اختصاص داده شـده اسـت.

نگاهی کوتاه به سـومین شماره نشـریه «آنگاه» که 
به خاطره انگیزترین اتومبیل ایرانی ها پرداخته اسـت


