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محدودیت ها، فرصتی 
طالیی برای جبراِن کاستی ها 
حضـــور در نمایشـــگاه های تخصصی 
بیـــش از هرچیـــز در ایجاِد شبکه ســـازی، 
موثـــر  تعامـــات  بهبـــوِد  و  برندســـازی 
همچنیـــن  رویدادهـــا  ایـــن  هســـتند، 
بســـتری هســـتند بـــرای بـــه روز ماندن و 
گاهـــی از هرآنچـــه کـــه در حال حاضر در  آ

می دهـــد. خ  ر موردنظرمـــان  صنعـــِت 
از  یکـــی  همـــواره  خـــودرو  نمایشـــگاِه 
رویدادهـــای موثـــر با اقبـــاِل فـــراوان چه 
از ســـوی تولیدکننـــدگان و فعـــاالن و چـــه 
از ســـوی عاقه منـــدان و مخاطبـــاِن این 
صنعـــت روبـــرو بـــوده اســـت؛ صنعتی که 
در  و  دارد  بســـیاری  توســـعه ی  و  زمینـــه 
رشـــِد اقتصاد نیـــز اثرگذار اســـت، هرچند 
در ســـال های اخیـــر ایـــن حوزه بـــه دلیِل 
تحریم هـــا و محدودیت هـــا، چالش های 
بســـیاری را پشت سر گذاشـــته، نوساناِت 
خ ارز تولیدکننـــدگان را بـــا محدودیت  نـــر
فراینـــدی  بـــه  واردات  و  کـــرده  روبـــرو 
اســـت،  شـــده  تبدیـــل  دشـــوار  بـــس 
اراده ی  و  ظرفیـــت  خوشـــبختانه  امـــا 
بی بدیـــل ایرانیان همچـــون عرصه های 
دیگـــر توانســـته تـــا حـــدوِد بســـیاری بـــر 
مشـــکات فائـــق آیـــد و با فرصت ســـازی، 
محدودیت هـــا را جبـــران نمایـــد و مســـیِر 

خودکفایـــی را طـــی کنـــد.
نمایشـــگاه  هجدهمیـــن  بی شـــک 
نمایشـــگاه  چهارمیـــن  و  خـــودرو 
موتورســـیکلت و دوچرخـــه از رویدادهای 
موثری بود که امید داریم دســـتاوردهای 

بـــر جـــای بگـــذارد. را  مطلوبـــی 

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد

مدیرعامل شرکت پویش صنعت کبیر پارسا فر مطرح کرد:

اجرای نیم بنِد قوانین 
در سایه ی فراهم نبودِن زیرساخت ها

مینا وکیل نژاد: »ماشین های سنگین ماموت نسبت به نمونه 
مشـابه خـود در بـازار از یـک قابلیـت منحصربه فـرد برخوردارنـد، 
سیستم تعلیق و ترمز هوشمند که امکان تصادف و واژگونی در این 
خودرو های سـنگین را به صفر رسـانده اسـت. سیسـتمی هوشـمند 
و سـاخِت کشـور آلمـان کـه در زمـان لغزنـده بـودن جـاده و هر عامل 
دیگـری مانـع قیچـی شـدن تریلـی خواهـد شـد.« اینهـا بخشـی از 
صحبت هـای مرتضـی قاسـمی زاده مدیرنمایندگـی ماموت اسـتان 

یـزد اسـت. مشـروح ایـن گفت و گـو را در ادامـه بخوانیـد:
از دو دهـــه فعالیـــت  بیـــش  بـــا   مجتمـــع صنعتـــی مامـــوت 
تخصصـــی در زمینـــه تولیـــد انـــواع تریلـــر به عنـــوان بزرگتریـــن تولیـــد 
کننـــده تریلـــر و برنـــد پیشـــتاز در خاورمیانـــه شـــناخته می شـــود، 
تریلرهایـــی کـــه بـــا دانـــش روز دنیـــا همـــگام هســـتند و ســـال های 
زیـــادی اســـت در توســـعه صنعـــت حمـــل ونقـــل بـــازار ترانزیـــت 
خاورمیانـــه نقـــش پررنگـــی دارنـــد، ضمـــن اینکـــه ویژگی هـــای 
شـــاخص بســـیار زیـــادی دارنـــد کـــه باعـــث شـــده حضـــور موفقـــی در 

جاده هـــای ایـــران داشـــته باشـــند.

تریلرهـــای مامـــوت چه نقشـــی در توســـعه صنعت حمل 
نقل کشـــور دارند؟

و  صنعتی  توسعه  اساسی  نیازمندی های  از  یکی 
اقتصادی هر کشوری زیرساخت های حمل ونقل است، 
روش های  به  سنگین   ماشین آالت  عمده  گذشته  در 
کارگاهی و غیراستاندارد ساخته می شدند، اما گروه صنعتی 
ماموت موفق شد در دهه هفتاد نخستین تریلرهای حمل 
ونقل جاده ای، با آخرین تکنولوژی روز دنیا را وارد عرصه 
حمل ونقل کشور کند، بطوریکه که از این گروه صنعتی 
به عنوان اولین تریلرساز استاندارد کشور با محصوالتی با 

کیفیت و با تکنولوژی نوین یاد می شود.

در خصوص مشخصا فنی این ماشین سنگین و اینکه چرا سیستم 
قابلیت ترمز و تعلیق هوشمند برای تریلر ها یک ویژگی شاخص و 

دارای اهمیت محسوب می شود، توضیح دهید.
کنــون بســیاری از تصادفــات جاده ای، ناشــی از  از گذشــته تا
منحرف شدن ماشین های سنگین بوده است، درواقع از دالیل 
مهــم انحراف تانکرهــا قیچی شــدن )jackknife( آن اســت. به 
گهانی و یا لیز  معنای دیگر قیچی کردن تریلی به تغییر مســیر نا
خوردن ماشین سنگین گفته می شود، به این صورت که کشنده 
ج شده و گاهی به خود تریلی برخورد می کند، یعنی  از مســیر خار
یــک شــکل v یا زاویــه ی ۹۰ درجه تشــکیل می شــود و گاهی به 
خود تریلی هم برخورد می کند، در چنین شــرایطی مجهز شــدن 
تریلر به سیســتم ترمز و تعلیق هوشــمند باعث به صفر رســیدن 
امــکان واژگونی تریلر و حذف قیچی شــدن آن می شــود. به طور 
کلــی سیســتم تعلیــق یک خــودرو ســنگین بــه گونــه ای طراحی 
شــده تــا ارتعاشــات و ناهمواری هــای ســطح جــاده را  کنتــرل و 
از آسیب رســاندن بــه محمولــه و شاســی نیــز جلوگیــری کند. به 
معنای دیگر مهم ترین کاری که سیستم تعلیق انجام می دهد، 
حفاظت از اجزای اصلی خودرو در برابر فشارهای وارده از سوی 
جاده اســت. سیستم تعلیق، مدیریت فشــار وارده از سوی جاده 
و فشار وارده به جاده، جدای از حفاظت از سرنشینان و قطعات 
خــودرو، شــتاب، ترمز گیــری و حرکــت طولی خــودرو را هم تحت 

تاثیر قرار می دهد.

عملکــرد سیســتم ترمز و تعلیق هوشــمند دقیقا به شــکلی انجام 
می شود؟

قطعــات بــه کار رفتــه در ایــن ترمــز هوشــمند تکنولــوژی روز 
آلمــان اســت، درواقع عملکرد آن به گونه ای اســت کــه در زمان 
خطر ناشی از تصادف، لغزنده بودن جاده و هر عامل حادثه خیز 

دیگری به صورت هوشمند وارِد عمل می شود، یعنی بدون آنکه 
راننده پای خود را روی ترمز بگذارد، ترمز گیری انجام می شــود. 
گــر راننــده در شــیب تنــد جــاده، ســرعت های بــاال و در  درواقــع ا
زمان خواب آلودگی امکان کنترل ماشــین را نداشــته باشــند، به 
هیــچ عنوان  خودرو واژگون نمی شــود. این سیســتم فوق العاده 

هوشمند است و به سرعت وارد عمل می شود.

چه میزان از قطعات به کار رفته در این تریلر ساخت داخل است؟  
محور های این تریلر ها وارداتی اســت، یعنی حدود ۵۰ درصد 
از قطعــات وارداتــی اســت کــه در  داخــل کشــور مونتــاژ و مابقــی 

قطعات نیز در داخل کشور تولید می شود.

مصرف سوخت در این خودرو های سنگین به نسبت نمونه های 
مشابه بازار چگونه است؟

اســتانداردهای  آخریــن  بــا  مطابــق  عینــًا  محصــوالت  ایــن 
بین المللی و روز دنیا ســاخته می شــوند و به نســبت نمونه های 

مشــابه در بــازار مصــرف ســوخت  پایینی دارنــد، به معنــی دیگر 
طراحی و ســاخت این تریلرها به گونه ای اســت که قدرت حمل 
بــاِر باالیــی دارنــد، درواقــع بــار به گونــه ای بــر روی ایــن تریلرها 
که  گذاشته می شود که به راحتی می توانند آن را حمل کنند، چرا
هیچ فشــاری به ِکشــنده ماشــین وارد نمی شــود و همین مســاله 
باعث می شــود که ســوخت کمتری مصرف شــود. از طرف دیگر 
ک خودرو و جاده، ایمني باالیی را برای  مصرف سوخت و استها

تردد جاده ای به همراه دارد.

در زمینه فعالیتی که دارید با چالشی هم مواجه هستید؟ 
از چالش هــای پیــش روی فعالیــت در ایــن عرصه نوســانات 
قیمــت ارز اســت کــه خریــد و فــروش محصــول را ســخت کــرده 
و مــردم ماننــد ســابق قــدرت خرید این ماشــین های ســنگین را 
ندارند، به طور مشــخص محورهای بکار رفته در این خودروها 
وارداتی اســت کــه به همین دلیل محصول قیمــت باالیی دارد. 
ضمن اینکه واردات آن هم به ســختی انجام می شــود بنابراین 
مــردم ناچــار هســتند با قیمــت تمام شــده باالیــی این 

ماشین ها را خریداری کنند.

هدف تان از شرکت در هجدهمین نمایشگاه خودروی 
یــزد را بفرماییــد، آیــا بازخــورد مــورد انتظــار را دریافــت 

کردید؟ 
بلــه ایــن برند با اســتقبال بســیار خوبی همــراه بود. 
هــدف مــا معرفــی ایــن محصــول بــه همشــهری ها و 
بــا  مامــوت  تریلرهــای  کــه  چرا اســت  هم وطنان مــان 
تکنولــوژی و دانــش روز دنیــا تولیــد می شــوند، ضمــن 
اینکــه تریلرهــا برای افــراد فعال در عرصــه حمل ونقل 

امکان رانندگی ایمن را فراهم می کنند. 

واژگونی صفر در تریلر های ماموت 
با تجهیِز سیستِم تعلیق و ترمِز هوشمند

ویژه هجدهمین نمایشگاه خودرو، 
الت سنگین و قطعات یدکی  ماشین آ
 و چهارمین نمایشگاه موتورسیکلت 

و دوچرخه
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و  محصـــوالت  و  نوآوری هـــا  دســـتاوردها،  آخریـــن  ارائـــه ی 
تعامـــل قطعه ســـازان، خودروســـازان و فعـــاالِن ایـــن حـــوزه بـــا 
یکدیگـــر، از عمـــده دالیِل اهمیـــت این رویداد به شـــمار می آید؛ 
رویـــدادی که تماِم تاِش آن فراهم آوردِن شـــرایطی برای ایجاِد 
ظرفیت هـــای جدید بـــا توجه به توان و شـــرایِط موجود اســـت، 
زیـــرا یقیـــن داریـــم کـــه پتانســـیل های ایـــن صنعـــت در صورِت 

حمایـــت می تواند رشـــد و توســـعه چشـــمگیری را تجربـــه کند.
هجدهمیـــن نمایشـــگاه خـــودرو، قطعـــات یدکـــی و صنایـــع 
کـــه همـــواره مـــورد  اســـت  از جملـــه نمایشـــگاه هایی  وابســـته 
اســـتقباِل مـــردم قـــرار می گیـــرد، ایـــن دوره از ایـــن رویـــداد نیـــز 

خوشـــبختانه همچـــون دوره های قبـــل اقباِل خوبـــی را در پی 
داشـــت و شـــاید یکـــی از اصلی تریـــن دالیـــِل آن تعریِف شـــرایِط 

مناســـِب خریـــد بـــرای مخاطبـــان بود.
ایـــن نمایشـــگاه در 24 غرفـــه و بـــا حضور ســـه خودرو ســـاز و 
21 قطعه ســـاز برگزار شـــد، از جملـــه گروه های کاالیی مشـــارکت 
کننـــده در ایـــن رویداد نیز می توان به قطعـــات و مجموعه های 
خـــودرو، ماشـــین آالت و تجهیـــزات قطعه ســـازی، تحقیقـــات و 
طراحـــی مهندســـی، مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات جانبـــی خـــودرو، 
بازرگانـــی و خدمـــات پـــس از فـــروش، لـــوازم تزئیناتـــی خـــودرو، 
ک کننـــده خودرو  تعمیـــر و نگهـــداری خـــودرو و محصـــوالت پـــا

کرد. اشـــاره 
امید که توانســـته باشـــیم فرصتـــی ویژه را بـــرای مخاطبان و 
عاقه منـــدان به این صنعت ایجاد کرده باشـــیم، زیرا معتقدیم 
بی شـــک ارائـــه توانمندی های داخلـــی، بهترین فرصـــت برای 

عبور از تحریم ها اســـت. 

نمایشـــگاه  چهارمیـــن  از  هـــدف  اصلی تریـــن  بی شـــک 
موتورســـیکلت و دوچرخه یزد نمایـــِش توانمندی های داخلی و 
ایجـــاِد یک فضـــای رقابتی برای افزایِش ســـطِح کیفی تولیدات 
بـــود. خوشـــبختانه حضـــوِر برندهای معتبـــر با تنـــوع و کیفیِت 
بـــاال ســـبب شـــد اســـتقبال از ایـــن نمایشـــگاه چشـــمگیر باشـــد. 
بهره منـــدی از شـــرایِط ویژه فـــروش از جملـــه مزیت های حضور 

و خریـــد از چنیـــن رویدادهایی اســـت. 
حفاظـــت از محیـــط زیســـت باتوجه بـــه افزایـــِش جمعیت و 
افزایـــِش آلودگی هـــا، بـــه یکـــی از اصلی تریـــن دغدغه هـــای مـــا 
انســـان ها تبدیل شـــده اســـت، همیـــن امر هم ســـبب شـــده در 

ایـــن رویـــداد، برندهـــای حاضـــر محصوالتـــی را ارائـــه دهند که 
کم تریـــن آالیندگـــی را ایجـــاد کند که بی شـــک این امـــر از نقاط 

قـــوِت این نمایشـــگاه بـــه حســـاب می آید.
تحریم هـــای  علی رغـــِم  اخیـــر  ســـال های  در  خوشـــبختانه 
اعمـــال شـــده و محدودیت هـــای بســـیار، شـــرکت های داخلـــی 
در حوزه موتورســـیکلت و دوچرخه توانســـته اند گام های بســـیار 
مثبتـــی بردارنـــد و نیازهـــای مشـــتریاِن خـــود را بـــه بهترین نحو 
برطـــرف نمایند. رشـــِد قیمِت خودرو در ســـال های اخیر ســـبب 
شـــد اســـتقبال از وســـایل نقلیـــه ای همچـــون موتورســـیکلت و 
دوچرخـــه دوچنـــدان شـــود که همین امـــر فرصتی ویـــژه را برای 
ایـــن برندهـــا و شـــرکت ها ایجـــاد می کنـــد تا بـــا ارتقـــاء کیفیت و 
کمیـــِت تولیـــداِت خـــود، نـــه تنهـــا در ایـــران بلکـــه در بازارهای 
خارجـــی نیـــز حضور یابنـــد، ایـــن اتفـــاق چیـــزی دوری از ذهن 
کـــه همـــواره حضورشـــان  گـــواِه آن نخبگانـــی اســـت  نیســـت و 

امیدبخـــش بوده اســـت.

سعیدرضا میرجلیلی
مجری نمایشگاه خودرو

محمد آقاباقری
مجری نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه

الیندگیایجاِد ظرفیت های جدید با توجه به توان و شرایِط موجود ارائه تولیداتی با کم ترین میزاِن آ

از  ارز و تـورم سـاالنه درحالـی یکـی  »بـازاِر پـر نوسـان قیمـت 
چالش هـای بـزرگ و نفس گیـر بـرای ادامـه فعالیـت اقتصـادی 
هنـوز  کـه  قوانینـی  شـدن  افـزوده  بیـن  درایـن  کـه  اسـت 
زیرسـاخت های الزم بـرای اجـرای صحیـح آن فراهـم نشـده بـاِر 
عرصـه  اقتصـادی  فعالیـن  بـرای  را  زیـادی  تنگناهـای  و  مالـی 
گرچـه  ا درواقـع  دارد،  همـراه  بـه  یدکـی  لـوازم  فـروش  و  توزیـع 
قوانیـن در نـوع خـود ماهیـت  و کارکـرد خوبـی دارنـد امـا بـه دلیل 
آن کـه زمینـه و بسـتر الزم بـرای اجرایـی شـدن آن فراهـم نشـده 
َابتـر باقـی می  ماننـد و به صـورت کامل اجرا نمی شـوند، وضعیتی 
از هرچیـز  باشـد بیـش  اقتصـاد  کمک حـال  بـه جـای آن کـه  کـه 
از  بخشـی  اینهـا  اسـت«.  اقتصـادی  فعالیـت  راِه  سـر  بـر  مانعـی 
صحبت هـای علـی پارسـا فر مدیرعامـل شـرکت پویـش صنعـت 
کبیـر پارسـا فر، فعـال در زمینـه ی توزیـع و فـروش قطعـات یدکـی 

ادامـه می خوانیـد: را در  کـه مشـروح آن  خـودرو اسـت 

علـی پارسـافر بـا سـابقه ۳۰ سـاله در بـازار، دارای 2۰ نمایندگی 
یدکـی  لـوازم  می گویـد:  یدکـی  لـوازم  معتبـر  برند هـای  از  معتبـر 
ماشـین جـزو اجناسـی اسـت کـه کیفیـت و خدمـات در آن حـرف 
ایـن  کـه تمامـی  کردیـم  بـه همیـن دلیـل سـعی  را می زنـد،  اول 
کیفیـت تهیـه و در اختیـار مـردم  بـا  از برند هـای  را  محصـوالت 
بـرای  صد درصـد  خدمـات  و  گارانتـی  بطوریکـه  دهیـم،  قـرار 
کـه بـا مشـتری بسـتیم پایبنـد  محصـوالت داریـم و بـه عهـدی 
هسـتیم. قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن مجموعـه بـا برند هـای معتبـر 
آسـیا،  خـودرو  همـگام  پـارت،  دینـا    آسـیا،  طایـی  اتحـاد  نظیـر 
کـم  کمـک کـوش  آوران، یاتاقـان بـوش، سـرو صنعـت، HIC وحا

دارد. همـکاری   .… پـارت 

به بهانه افزایش قیمت احتکار نمی کنیم
او در ادامـه بـا اشـاره بـه تـورم سـاالنه و تاثیـر آن بـر کلیـه اقـام 
از جملـه لـوازم یدکـی خـودرو می گویـد: مدیریـت ایـن وضعیـت و 
کنتـرل تـورم بـا دولـت اسـت، امـا بـا وجـود چنیـن شـرایطی سـعی 
کردیـم کـه اجنـاس را بـه موقـع توزیـع کنیـم و در شـرایط افزایـش 
قیمـت، توزیـع را متوقـف نمی کنیـم، درواقـع  انبـاِر فـروش مـا بـه 
روی مـردم بـاز اسـت، و هیـچ گاه اجنـاس را بـه بهانـه افزایـش 

قیمـت احتـکار نکردیـم، تـا مـردم از ایـن نظـر آسـیب نبیننـد .
بـا توجـه بـه وضعیـت حـال حاضـر  علـی پارسـا فـر در ادامـه 
تـورم،  و  اولیـه  مـواد  کمبـود  ارز،  قیمـت  نوسـانات  نظیـر  کشـور 
افـزوده شـدن قوانیـِن نابه جـا از سـوی نهادهـای متولـی نظیـر 
گیـر می خوانـد و توضیـح می دهـد:  سـازمان صمـت را دسـت و پا
کـه بـا مشـکاِت زیـادی دسـت  و  سـازمان صمـت در ایـن برهـه 
پنجـه نـرم می کنیـم قوانینـی را اباغ می کند کـه در این موقعیت 
و ایـن برهـه زمانـی فعـاالن ایـن حـوزه را بـا چالـش هـای زیـادی 
مواجـه می کنـد. بـه طـور مثـال سـازمان صمـت از سـال گذشـته 
کـرده اسـت، ایـن اقـدام  قانـون "سـامانه جامـع انبار هـا" را ابـاغ 
خوبـی  ح  طـر و  پیشـنهاد  ماهیـت  نظـر  از  کـه  حـال  عیـن  در 
گرفتـن در مرحلـه اجـرا  اسـت امـا بـه دلیـل آن کـه پیـش از قـرار 
زیرسـاخت های الزم برای اجرای آن فراهم نشـده اسـت قابلیت 

نـدارد. صد درصـدی  اجرایـی 

لزوِم بسترسازی پیش از وضِع قوانین
بـا  همچنـان  حـوزه  ایـن  فعـاالن  کثـر  ا اینکـه  توضیـح  بـا  او 
سیسـتم سـنتی مشـغول بـه کار هسـتند، ادامـه می دهـد: تمامـی 
انبارهـا و یـا فروشـندگان ایـن کاال هـا حداقـل ده هـزار قطعه لوازم 

یدکـی دارنـد کـه بایـد در سـامانه وارد شـود، و ایـن درحالـی اسـت 
کـه بـرای مثـال یـک فروشـگاه معمولـی هنـوز بـا سیسـتم سـنتی 
اینکـه  یـا  و  دارد  باالیـی  هزینـه  اینکـه  ضمـن  می شـود،  اداره 
چنیـن  نتیجـه  نیسـت،  برخـوردار  کار  ایـن  اجرایـی  دانـش  از 
وضعیتـی اجـرای بی کیفیـت یـک قانـون خـوب اسـت. درواقـع 
از ۸۰ درصـد  کـه بیـش  قانـون در شـرایطی اعمـال شـده اسـت 
بـا  کار  نحـوه ی  و  سیسـتم  ایـن  بـا  آشـنایی  حـوزه  ایـن  فعـاالن 
آن ندارنـد، فروشـگاه ها بـا سیسـتم سـنتی اداره می شـوند و  ۵۰ 
را  نیـز قابلیـت اجرایـی چنیـن سیسـتمی  از فروشـگاه ها  درصـد 

ندارنـد.
پارسـافر معتقـد اسـت: بیـش از هـر چیـز بایـد بسـتر الزم بـرای 
اجرای چنین اقداماتی فراهم شـود، آماده سـازی  و آموزش های 
کیفـی بـازار هـم پیـش از  کمـی و  الزم ارایـه و مطالعـه وضعیـت 
هرسـاله  قوانیـِن  بنابرایـن  شـود.  انجـام  قانـون  شـدن  اجرایـی 
ایـن  فعـاالن  سـرمایه گذاری،  بـدون  و  زیرساخت سـازی  بـدون 
عرصـه را بـا چالش هـای جدیـدی مواجـه می کنـد. ضمـن اینکـه 
تحمـل و دسـت و پنجـه نـرم کردم با چنین سـختی هایی باعث 
فعالیـت  چرخـه  از  رفتـه  رفتـه  حـوزه  ایـن  فعالیـن  کـه  می شـود 

ج شـوند. اقتصـادی خـار

مدیرعامل شرکت پویش صنعت کبیر پارسا فر مطرح کرد:

اجرای نیم بنِد قوانین در سایه ی فراهم نبودِن زیرساخت ها

الت ســنگین و قطعــات یدکــی و  هجدهمیــن نمایشــگاه خــودرو، ماشــین آ
چهارمین نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه به مدت 4 روز در یزد برگزار شد. 
اصلی تریــن هــدف از برگزاری این نمایشــگاه معرفــی و عرضه محصوالت و 
تکنولــوژی نویــن در طراحی و تولید، تعامل و انتقال تجربــه برای ارتقاء دانش 
و بهبــوِد کیفیت و ارتقاء اســتانداردهای تولیدات این صنعت، ارزیابی عملکرِد 
تولیدکنندگان و ترسیِم برنامه ای راهبردی برای پیشرفت این صنعت، بررسی 
زمینه هــای ســرمایه گذاری و در نهایت فرهنگ ســازی بــرای تولیِد محصوالِت 

دوستداِر محیط زیست است.
ایجــاد زمینــه افزایــش فــروش محصــوالت تولیدکننــدگان داخلــی و ســایر 
کننــدگان نمایشــگاه بــه دلیــل تجمیــع رقبــای تجــاری و افزایــش  مشــارکت 
بازدیدکننــدگان و تعامــل بیشــتر بیــن اصنــاف مرتبــط بــا موضــوع نمایشــگاه 
و امــکان ایجــاد ســرمایه گذاری هــای مشــترک، آشــنایی بــا انــواع محصــوالت 
مختلــف و بــه روز موتورســیکلت، دوچرخه، قطعات و لــوازم یدکی، تیونینگ و 

اسپورتینگ و تجهیزات مرتبط، در بازه زمانی کوتاه و بصورت منسجم و دسته 
بندی شــده، آشــنایی با تکنولوژی های روز صنعت موتورسیکلت و دوچرخه، 
تعامــل مســتقیم بــا تولیدکننــدگان، عمــده فروشــان و واردکننــدگان و بررســی 
کاربرد محصوالت نمایشــگاه و مقایســه آن ها از نظر کیفیت، کاربرد و قیمت از 

مزیت های قابل تامل این رویداد بود.
حضــوِر شــرکت های برتــر و معتبــر تولیدکننــده دوچرخــه، موتورســیکلت، 
قطعــات یدکــی، و تجهیزات وابســته، این امــکان را به مخاطبــان این صنعت 
داد تــا بــا جدیدترین محصــوالت در زمینه خــودرو، قطعات یدکــی، دوچرخه و 

موتورسیکلت آشنا و با بهترین شرایط خریداری نمایند.
برپایــی چنیــن رویدادی فرصــت مطلوبی بــرای جذب ســرمایه گذار و تولید 

محصوالت متنوع و سازگار با محیط زیست است.
مشارکت کنندگان در این نمایشگاه در زمینه تولید قطعات و مجموعه های 
الت و تجهیزات قطعه سازی، تحقیقات و طراحی مهندسی،  خودرو، ماشین آ

مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، لوازم 
ک کننــده خودرو  تزئیناتــی خــودرو، تعمیــر و نگهــداری خودرو و محصــوالت پا

فعالیت داشتند.
خــودرو و صنایــع وابســته، انــواع موتورســیکلت مانند دوچرخ، ســه چرخ، 
ATM، چهارچــرخ، ATVســاحلی، مخصــوص برف و صنایع وابســته، انواع 
وســایل نقلیــه بــدون ســوخت ماننــد دوچرخه، ســه چرخــه، چــرخ معلولین، 
اسکوتر، اسکیت و موارد مشابه و صنایع وابسته، انواع قطعات، لوازم یدکی، 
تجهیزات جانبی، تجهیزات ایمنی و حفاظت، لوازم و محصوالت اسپورتینگ 
و تیونینگ محصوالت مرتبط، محصوالت، خدمات و تکنولوژی های مرتبط با 
انرژی های نوین نیز از گروه های کاالیی شرکت کننده در این نمایشگاه بودند.
گفتنــی اســت، این نمایشــگاه در محــل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی 
استان یزد و در فضایی به مساحت بیش از۵000 متر مربع، از تاریخ 20 دی تا 

23 دی ماه 1401 میزبان عالقه مندان این صنعت بود.

و ، موتورسیکلت و دوچرخه در یزد برگزار شد نمایشگاه خودر

لزوِم افزایِش استانداردهای تولید برای حضور در بازارهای رقابتی



3
دوهفته نامه اجتععی اقتصادی 

SANATYAZD.IR

پنج شنبه 22 دی 1401    شماره  150

ـــازار  ـــی ب ـــه نظـــر می رســـد وضعیـــت فعل شـــادی شـــفیعی: ب
ـــوازم یدکـــی  قطعـــاِت یدکـــی چنـــدان تعریفـــی نـــدارد و حتـــی ل
ایـــن روزهـــا در رتبـــه نخســـت قاچـــاق قـــرار دارد. ســـالیانه 
هـــزاران نفـــر در ایـــران بـــر اســـاس تصادفـــات جـــان خـــود را 
از دســـت می دهنـــد و ده هـــا هـــزار نفـــر هـــم آســـیب جســـمی 
و روحـــی می بیننـــد. بـــه گفتـــه مقامـــات پلیـــس راه ایـــران در 
ایـــن تصادفـــات هـــم عامـــل انســـانی تأثیـــر دارد و هـــم وســـیله 
نقلیـــه. کارشناســـان مهندســـی خـــودرو معتقدنـــد کـــه اســـتفاده 
از لـــوازم یدکـــی بـــر روی ایمنـــی خـــودرو تأثیـــر بســـیار دارد. 
ـــی  ـــات یدک ـــت قطع ـــن قیم ـــاال رفت ـــا ب ـــت ب ـــالی اس ـــد س ـــا چن ام
خـــودرو، بـــازار لـــوازم یدکـــی تقلبـــی نیـــز داغ شده اســـت؛ لـــوازم 
ــرکاران  ــه تعمیـ ــه رئیـــس اتحادیـ ــه گفتـ ــه بـ ــی کـ ــی تقلبـ یدکـ
هـــم  خارجـــی  برچســـب  پس کوچه هـــا  و  کوچـــه  در  یـــزد 

می خورنـــد. 

کیفِت پاییِن قطعات 
همیـــن موضـــوع باعـــث شـــد کـــه شـــهریور مـــاه گذشـــته 
معـــاون وزیـــر صمـــت بـــه تولیدکننـــدگان قطعـــات یدکـــی 
اولتیماتـــوم یـــک هفتـــه ای بـــرای اخـــذ کـــد شناســـه کاال بدهـــد 
کیـــد کنـــد کـــه عرضـــه قطعـــات یدکـــی بـــدون کـــد رهگیـــری  و تا
بـــه بـــازار ممنـــوع اســـت . گذشـــته از قاچـــاق، کاهـــش شـــدید 
کیفیـــت و عـــدم نظـــارت بـــر ایـــن بـــازار بـــای جـــان مـــردم شـــده 
و بـــه گفتـــه ســـعید دهقـــان، رئیـــس اتحادیـــه تعمیـــرکاران 
تولیـــد  در  بازیافتـــی  مـــواد  مـــوارد  بیشـــتر  در  یـــزد  خـــودرو 
ــر باعـــث  قطعـــات خـــودرو اســـتفاده می شـــود کـــه همیـــن امـ
ـــا کیفیـــت قطعـــات به شـــدت کاهـــش یابـــد و بیشـــتر از  شـــده ت

یـــک مـــاه عمـــر مفیـــد نداشـــته باشـــد.

رسیدن به مرزِ هشدار
بـــه تعمیـــر افتـــادن خـــودرو بـــه انـــدازه کافـــی آزار دهنـــده 
اســـت؛ حـــال تصـــور کنیـــد در کمتـــر از یـــک هفتـــه بعـــد از 
ج شـــدن از تعمیـــرگاه، خـــودروی شـــما دوبـــاره نیـــاز بـــه  خـــار
تعمیـــر داشـــته باشـــد؛ چـــون یـــا قطعـــه ی تعویـــض شـــده 
دوبـــاره معیـــوب شـــده یـــا مشـــکل دیگـــری در خـــودرو بـــه 
وجـــود آمـــده اســـت. وضـــع قطعـــات تقلبـــی خـــودرو در بـــازار 

ــرز هشـــدار رســـیده اســـت.   بـــه مـ
یـــزد  اســـتان  خـــودرو  تعمیـــرکاران  اتحادیـــه  رئیـــس 
حرفـــه ای  انـــدازه ای  بـــه  تقلبـــی  »قطعـــات  می گویـــد: 
بـــرای  آن  تشـــخیص  کـــه  می شـــوند  بســـته بندی 
مکانیک هـــا و تعمیـــرکاران حرفـــه ای هـــم دشـــوار اســـت، 
چـــه برســـد بـــه خریـــداران.« بـــه گفتـــه ایـــن مـــدرس دانشـــگاه 
بـــه  لـــوازم یدکـــی مربـــوط  برخـــی قطعـــات تقلبـــی ماننـــد 
سیســـتم تعلیـــق یـــا ترمـــز خـــودرو می توانـــد بـــا جـــان راننـــدگان 
و سرنشـــینان خـــودرو بـــازی کنـــد و بایـــد هرچـــه ســـریع تر در 

ایـــن زمینـــه فکـــری شـــود.
ســـعید دهقـــان معتقـــد اســـت: »کیفیـــت پاییـــن و تقلبـــی 
بـــودن برخـــی قطعـــات بـــه دلیـــل زیرپلـــه ای بـــودن آنهاســـت؛ 
یعنـــی برخـــی بـــا بازســـازی و رنـــگ کـــردن قطعـــاِت دســـت دوم 
و بســـته بندی مجـــدد، ایـــن لـــوازم را روانـــه بـــازار می کننـــد«. 
او در ادامـــه بـــه ایـــن موضـــوع نیـــز اشـــاره می کنـــد کـــه 
برخـــی قطعـــات هســـتند کـــه بـــا برنـــد و نـــام تجـــاری مشـــخص 
کیفیـــت باالیـــی ندارنـــد؛  کـــه  بـــازار فروختـــه می شـــود  در 
امـــا مهم تـــر از آن کاالهایـــی هســـتند کـــه بـــا نـــام تجـــاری 
معتبـــر فروختـــه می شـــوند امـــا اصالتـــی ندارنـــد و اتفاقـــا ایـــن 

ــتند.  ک هسـ ــا ــات خطرنـ قطعـ

بازی با جاِن مردم
گـــر بـــه ایـــن بـــازار  بـــه گفتـــه ی ایـــن اســـتاد دانشـــگاه، ا
ـــت و  ـــده اس ـــازی ش ـــردم ب ـــال م ـــان و م ـــا ج ـــود ب ـــیدگی نش رس
ــان  ــی توجه شـ ــی کمـ ــازمان های نظارتـ ــا سـ ــی رود تـ ــع مـ توقـ
بـــه ایـــن موضـــوع جلـــب شـــود تـــا شـــاهد افزایـــش حـــوادث 
ـــیم.  ـــت نباش ـــن دس ـــکاتی از ای ـــات و مش ـــاده ای و تصادف ج
ـــه اینکـــه عمـــده قطعـــات خـــودرو از چیـــن وارد  ـــا اشـــاره ب او ب
کپـــی  می شـــود، می گویـــد: بســـیاری از قطعـــات در چیـــن 
هســـتند و بـــا بســـته بندی شـــکیل بـــه بـــازار ایـــران ارائـــه 
ــی گاهـــی  ــی تقلبـ ــوازم یدکـ ــه لـ ــل کـ ــه ایـــن دلیـ ــوند، بـ می شـ
کـــه لـــوازم اصلـــی  اوقـــات ۵۰ درصـــد ســـود دارد در حالـــی 
خـــودرو یـــا قطعـــه مرغـــوب ایرانـــی بیـــن 1۰ تـــا 2۰ درصـــد 
خ می دهـــد کـــه بایـــد  ســـود می دهـــد، ایـــن اتفـــاق درحالـــی ر
ــد و  ــی از تولیـ ــی ملـ ــوان یـــک وظیفهـ ــش از پیـــش به عنـ بیـ
مصـــرف کاالی ایرانـــی حمایـــت کنیـــم. دهقـــان معتقـــد اســـت 
کـــه ایـــن رونـــد، فعالیـــت مکانیکی هـــا بـــه دلیـــل خرابـــی یـــا 
بی کیفیتـــی قطعـــه خـــودرو زیـــر ســـوال مـــی رود و اغلـــب 
گرانـــی هزینه هـــای دارایـــی، شـــهرداری و  کنـــار  آن هـــا در 

ــد.  ــت کننـ ــم پرداخـ ــه هـ ــد جریمـ ــا بایـ ــایر هزینه هـ سـ

شناسنامه دار شدِن قطعات
شـــهریور مـــاه ســـال جـــاری وزیـــر صمـــت بـــا حضـــور در 
یـــک برنامـــه تلویزیونـــی اعـــام کـــرده کـــه حـــدود ۳۰ درصـــد 
از قطعـــات یدکـــی خـــودرو در بـــازار قاچـــاق یـــا تقلبـــی اســـت، 
ـــودرو  ـــی خ ـــه یدک ـــون قطع ـــش از 2۳۰ میلی ـــار آن بی ـــا در کن ام
هـــم دارای کـــد رهگیـــری شـــده و اصالـــت آن هـــا مشـــخص 
شـــده اســـت. رئیـــس اتحادیـــه تعمیـــرکاران خـــودروی یـــزد، 
اقـــدام وزارت صمـــت بـــرای شناســـه دار کـــردن لـــوازم یدکـــی 
ـــوازم  را گام مثبتـــی بـــرای جلوگیـــری از تولیـــد و عرضـــه ایـــن ل

می دانـــد هـــر چنـــد کـــه وجـــود قطعـــات تقلبـــی و بی کیفیـــت 
در بـــازار از مدت هـــا قبـــل مشـــکاتی را ایجـــاد کـــرده اســـت. 

ِکساد شدن بازارِ داخلی
قطعـــات  منفـــی  تاثیـــر  بـــه  دانشـــگاه  مـــدرس  ایـــن 
قطعه ســـاز  واحدهـــای  وضعیـــت  بـــر  خارجـــی  بی کیفیـــت 
ـــا کیفیـــت  داخلـــی اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: ورود قطعـــات ب
نـــازل و قیمتـــی کـــم باعـــث کســـاد شـــدن بـــازار محصـــوالت 
ایـــن  از  اســـتفاده  دیگـــر  طـــرف  از  و  می شـــود  داخلـــی 
قطعـــات بی کیفیـــت می توانـــد موجـــب بـــه خطـــر افتـــادن 
ــن  ــی از مهم تریـ ــود. او یکـ ــا شـ ــدگان آن هـ ــان مصرف کننـ جـ
شـــرکت های  نبـــودن  کافـــی  را  حـــوزه،  ایـــن  مشـــکات 
در  خـــودرو  تولیـــد قطعـــات  در  یـــک  تامین کننـــده درجـــه 
اتفـــاق  ایـــن  می دهـــد:  ادامـــه  و  می دانـــد  کشـــور  داخـــل 
ــی را  ــای داخلـ ــم کیفیـــت خودروهـ ــطح کان هـ ــی در سـ حتـ
ـــار  ـــه دچ ـــن ناحی ـــازی از ای ـــرار داده و خودروس ـــر ق ـــت تاثی تح
ـــوازم  ـــژه ل ـــوازم به وی ـــود ل ـــن رو کمب ـــت و از ای ـــده اس ـــیب ش آس
ــازهای داخلـــی  ــه بـــه خودروسـ کیفیـــت، چالشـــی اســـت کـ با

ضربـــه وارد اســـت.

افزایِش مکانیکی های مجوزدار
کمیســـیون آمـــوزش و پژوهـــش اتـــاق اصنـــاف  رئیـــس 
یـــزد در خصـــوص مکانیکی هـــای بـــدون پروانـــه نیـــز بـــه 
ایـــن موضـــوع اشـــاره می کنـــد کـــه از ســـال ۹7 و بـــا بـــه روی 
تعـــداد مکانیک هـــای  آمـــدن هیئـــت مدیـــره جدیـــد،  کار 
افزایـــش یافـــت  بـــه 1۳2۰ نفـــر  از ۵۹1 نفـــر  دارای مجـــوز 
هرچنـــد هنـــوز هـــم بیـــن ۳۰۰ تـــا 4۰۰ مکانیکـــی بـــدون پروانـــه 
در ســـطح شـــهر در حـــال فعالیـــت هســـتند کـــه بـــه آن هـــا 

اخطارهـــای الزم جهـــت اخـــذ پروانـــه داده شـــده اســـت. 

فعلـــی  بـــازاِر  در  ســـنگین  ماشـــین های  ایـــن  »قیمـــِت 
و در حالـــِت نرمـــال، حـــدودا بیـــن 4 تـــا 4و نیـــم میلیـــارد 
تومـــان اســـت، امـــا نکتـــه جالـــب در مـــورِد ایـــن ماشـــین های 
ســـنگین در ایـــن اســـت کـــه شـــما بـــا نصـــف قیمـــت یـــک 
ماشـــین دســـت دوم اروپایـــی می توانیـــد ایـــن خـــودروی 
کیفیـــت را خریـــداری کنیـــد. البتـــه ایـــن ماشـــین  ســـنگین و با
قدیمـــی  رقبـــای  نســـبت  بـــه  ســـوخت  مصـــرف  نظـــر  از 
امـــا نســـبت  کمـــی دارد،  بـــازار، مصـــرف ســـوخت بســـیار 
بـــه ماشـــین های اروپایـــی تـــا انـــدازه  ی ناچیـــزی مصـــرف 
ســـوخت باالتـــری دارد.« اینهـــا بخشـــی از صحبت هـــای 
محمد حســـین کریمـــی مدیرعامـــل شـــرکت شـــادران دیـــزل 
نمایندگـــی شـــرکت شـــایان دیـــزل اســـت کـــه در بیســـت و 

یکیمـــن نمایشـــگاه خـــودرو یـــزد حضـــور دارد.
شـــادران  شـــرکت  مدیرعامـــل  کریمـــی  محمد حســـین 
مونتـــاژ  کـــه  دیـــزل  شـــایان  شـــرکت  نمایندگـــی  دیـــزل 
کننـــده کامیون هـــای دافـــران اســـت پیرامـــون مشـــخصات 
فنـــی ایـــن محصـــول می گویـــد: کامیـــون دافـــران یکـــی از 

نســـل های خودروهـــای جدیـــدی 
ســـال  دو  کـــه  اســـت 

قبـــل در کشـــور تولیـــد شـــده اســـت.
 کریمـــی بـــا توضیـــح اینکـــه ۳۵ درصـــد ایـــن خودروهـــا 
شـــود  ســـازی  داخـــل   میبایســـت  فنـــر  و  الســـتیک  نظیـــر 
ــات ایـــن ماشـــین ســـنگین  ــد: مابقـــی قطعـ توضیـــح می دهـ

وارداتـــی اســـت.
او در تشـــریح مشـــخصات فنـــی ایـــن خـــودروی ســـنگین 
قـــدرت  داری  ســـنگین  ِکشـــنده های  ایـــن  می گویـــد: 
4۸۰ بخـــار هســـتند، از دیگـــر ویژگی هـــای شـــاخص ایـــن 
در  رفتـــه  بـــکار   اینتـــاردر  و  زمانـــه   ۵ ریتـــاردر  محصـــول 
قطعـــه  دو  اینتـــاردر  و  ریتـــاردر  درواقـــع  اســـت.  گیربکـــس 
ــود  ــه وجـ ــتند کـ ــنگین هسـ ــای سـ ــد در خودروهـ ــیار مفیـ بسـ
آن هـــا بـــه طـــرز چشـــمگیری عملکـــرد و قـــدرت خودروهـــای 
ســـنگین را افزایـــش می دهـــد. درواقـــع ریتـــادر از مهم تریـــن 
کـــردن ترمزگیـــری  کـــه بـــا هـــدف آســـانتر  قطعاتـــی اســـت 
خودروهـــا طراحـــی شـــده اســـت، بـــه معنـــای دیگـــر از آنجایـــی 
ــرپایینی ها  ــنگین در سـ ــای سـ ــردن خودروهـ ــه متوقـــف کـ کـ
کـــه خـــودرو بـــا ســـرعت باالیـــی حرکـــت می کنـــد  و زمانـــی 
ریســـک بســـیار باالیـــی دارد ایـــن 
زیـــادی  اهمیـــت  از  قطعـــه 

برخـــوردار اســـت. ترمزهـــای کمکـــی شـــامل دو ترمـــز موتـــور 
گـــزوز هســـتند کـــه هـــر دوی ایـــن ترمزهـــا زیـــر نظـــر  و ترمـــز ا

می کننـــد. فعالیـــت  ریتـــاردر 
ترمزگیـــری  بـــه  ویـــژه ای  کمـــک  نیـــز  "اینتـــاردر" 
خودروهـــای ســـنگین می کنـــد، در واقـــع هـــر نـــوع وســـیله 
نقلیـــه، بـــرای متوقـــف شـــدن بـــه ترمـــز احتیـــاج دارد به ویـــژه 
گـــر ایـــن وســـلیه نقلیـــه دارای وزن بســـیار زیـــادی باشـــد  ا
کـــه  فراینـــد ترمزگیـــری بســـیار ســـخت تر انجـــام مـــی شـــود چرا
خودروهـــای ســـنگین بـــه قـــدرت زیـــادی نیـــاز دارنـــد به ویـــژه 
کـــه در ســـر پایینی هـــا ســـرعت خـــودرو بســـیار زیـــاد خواهـــد 
شـــد و وجـــود ترمـــز کمکـــی نظیـــر ایـــن قطعـــه دارای اهمیـــت 

ــادی اســـت. زیـ
بـــه گفتـــه او کولـــر درجـــا، یخچـــال داخـــل کابیـــن، دوربیـــن 
خـــط خـــوان، دوربیـــن بغـــل، از وجـــِه تمایز هـــای ایـــن خـــودرو 
نســـبت بـــه دیگـــر رقبـــا اســـت. همچنیـــن ایـــن ماشـــین داری 
موتـــور یوچـــای اســـت، موتـــوری کـــه حداقـــل حـــدود 1۰ ســـال 
اســـت کـــه در ایـــران روی کامیون هـــای دیگـــر کار کـــرده و 

ضمـــن  اســـت،  داده  پـــس  را  نتیجـــه اش 
کســـون  گیربکـــس ترا اینکـــه از 

اتوماتیـــک کـــه تولیـــد یـــک کارخانـــه معتبـــر آلمانـــی اســـت نیـــز 
برخـــوردار اســـت. بعـــاوه اینکـــه سیســـتم بـــادی ایـــن ماشـــین 
تمـــام آلمانـــی اســـت و بـــه نســـبت ســـایر خودرو هـــای ســـنگین 
گفتـــه  نا دارد.  قوی تـــری  شاســـی های  بـــازار،  در  موجـــود 
نمانـــد کـــه ســـهولت در تامیـــن قطعـــات یدکـــی خودروهـــا 
بـــه ویـــژه در ماشـــین آالت  ســـنگین امـــری حیاتـــی اســـت، بـــه 
همیـــن دلیـــل تامیـــن قطعـــات قبـــل از حرکـــت در جـــاده در 
نمایندگی هـــا شـــارژ می شـــود و بعـــد در جـــاده تـــردد می کنـــد 
ـــی  ـــکاتی مبن ـــی مش ـــوان نمایندگ ـــه عن ـــون ب کن ـــه تا بطوریک

ـــتیم. ـــه نداش ـــن قطع ـــر تامی ب

رئیس اتحادیه تعمیرکاران یزد:

با جان مردم بازی نکنید
لوازمی که با نام تجاری معتبر فروخته می شوند، اما اصل نیستند

خرید خودروهای سنگین تولید داخلی؛  نصف قیمِت مشابه اروپایی

خودروهـــای توربـــو روز بـــه روز شـــرایط بهتـــر و فـــروش 
می کننـــد،  ایجـــاد  خودروســـازان  بـــرای  را  بیشـــتری 
خودرو  هایـــی کـــه در پیشـــرانه خـــود بـــه ســـامانه توربوشـــارژر 
ــر  ــرف کمتـ ــم مصـ ــوژی هـ ــه لطـــف تکنولـ ــی بـ ــد؛ یعنـ مجهزنـ
ــد در  ــداران جدیـ ــرای خریـ ــتری را بـ ــور بیشـ ــوان موتـ ــم تـ و هـ

ایجـــاد می کننـــد. بـــه  بازارهـــای مختلـــف 
وارد  امـــروز  کـــه  خودورهایـــی  ویژگی هـــای  مهم تریـــن   
ــا  ــرژی در آ ن هـ ــه بـــه بحـــثِ  مصـــرف انـ ــوند توجـ ــازار می شـ بـ
اســـت، موتورهـــای توربوشـــارژ و اســـتفاده از بـــرق در صنعـــت 
ــرز چشـــمگیری  خـــودرو باعـــث شـــده مصـــرف انـــرژی بـــه طـ
کاهـــش یابد؛.یکـــی از خودورســـازی هایی کـــه در ایـــن عرصـــه 

ــودرو اســـت.  ــران خـ ــرکت مدیـ ــترده ای دارد شـ فعالیـــت  گسـ
خـــودرو  مدیـــران  فـــروش  کارشـــناس  طاهریـــان  میـــاد 
دربـــاره فعالیـــت ایـــن شـــرکت می گویـــد: سیســـتم ایمنـــی و 
بفـــرد  منحصـــر  ویژگی هـــای  از  بـــروز  طراحـــی  و  کارکر دهـــا 
از  یکـــی  نمونـــه  بـــرای  اســـت.  شـــرکت  ایـــن  محصـــوالت 
ایـــن مجموعـــه در قالـــب برنـــد  محصـــوالت شـــاخص در 
ــور 1۵۰۰  ــه دارای موتـ ــود کـ ــه می شـ ــازار عرضـ فونیکـــس در بـ
ــرعته اســـت و همیـــن  ــارژ و  گیربکـــس Cvt ۹ سـ ــو شـ cc توربـ
مکانیســـم ســـرعت و موتـــور باعـــث شـــده کـــه مصـــرف انـــرژی 

در ایـــن خـــودرو بـــه طـــرز قابـــل توجهـــی کاهـــش یابـــد.
بـــه گفتـــه طاهریـــان، سیســـتم ایمنـــی در جوانـــب و روبـــه رو، 

ترمز هـــای هـــوا و ترمزهـــای اضطـــراری سیســـتم APS کـــه 
ــرپایینی اســـت از  ــرباالیی و سـ ــاده در سـ سیســـتم کششـــی جـ

دیگـــر قابلیت هـــای ایـــن خـــودرو اســـت.
او معتقـــد اســـت علی رغـــِم افزایـــش کیفیـــت خودرو هـــا 
و بروزرســـانی ایـــن محصـــوالت بـــا مصـــرف ســـوخت پاییـــن، 
تـــورم بـــاال ســـبب ایجـــاِد چالش هایـــی در زمینـــه خریـــد و 
کـــه  اســـت  فـــروش تمامـــی محصـــوالت خودرویـــی شـــده 
ـــوالت را  ـــم محص ـــت بتوانی ـــن وضعی ـــل ای ـــا تعدی ـــم ب امیدواری

ــم. ــرار دهیـ ــور قـ ــردم کشـ ــار مـ ــول در اختیـ ــا قیمـــت معقـ بـ
گفتـــه میـــاد طاهریـــان، خوشـــبختانه ایـــن دوره از  بـــه 
نمایشـــگاه خـــودرو اســـقباِل خوبـــی را بـــه همـــراه داشـــت. 

خودروهایی برای کاهش مصرف سوخت
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گر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که در هنگام  ا
اســتفاده از خــودروی شــخصی فقــط عــادت دارید پشــت 
فرمان بنشــینید، اســتارت بزنید، بــرای رانندگی پدال های 
کاچ و گاز و ترمــز را زیــر پایتــان فشــار دهیــد امــا نه نگاهی 
بــه نشــانگرهای آمپــر می اندازیــد و نــه حواســتان بــه ســر 
وصداهــای ماشــین اســت، بدانیــد کــه نتیجــه ی ایــن بی 
گهانی خودرو می شــود!  توجهی هــا، باعــث از کار افتادن نا
شاید بهترین توصیه این باشد که به حرکات، سر وصداها 
و بوهای خودروی خود توجه کنید و آن ها را جدی بگیرید 
تا هزینه های گزاِف تعمیرات خودرو گریبان شما را نگیرد. 

در گذشــته تعمیــرکاران مجبــور بودند بــرای عیب یابی 
خودرو، کل موتور را بررسی کنند که کاری سخت و زمان بر 
بــود؛ امــا امروزه یکــی از کارهایــی که هــر تعمیرگاهی برای 
خــودروی خراب شــما انجام می دهد اســتفاده از دســتگاه 
گ خودرو اســت. به گفته ی ابوالفضل دهقان نماینده  دیا

گ دستگاهی  رسمی شرکت موتور آزمای ثمین در یزد، دیا
اســت کــه بــرای عیب یابــی سیســتم الکترونیــک خــودرو 
اســتفاده می شود و با اتصال به رایانه خودرو به رفع نقص 

آن کمک می کند. 
راه هــای  از  یکــی  را  زدن  گ  دیــا دهقــان  ابوالفضــل 
عیب یابــی در خودروهــای امــروزی می دانــد و می گویــد: 
گ زدن روشــی بــرای ســامت نگــه داشــتن خــودروی  دیــا
شماســت که با آزمایش هایی می تواند اجزا و سیستم های 
یکپارچــه خــودرو را اســکن کنــد و خطــای آن را تشــخیص 

دهد. 
این مدرس دوره های تخصصی خودرو و موتورسیکلت، 
گ بــرای خــودرو را منــوط به یک  اســتفاده از دســتگاه دیــا
زدن  گ  دیــا می دهــد:  ادامــه  و  نمی دانــد  خاصــی  زمــان 
مثــل کارهایی کــه باید برای خودرو انجــام بدهید از قبیل 
مشــخصی  کارکــرد  مصرفــی  قطعــات  یــا  روغــن  تعویــض 
گ زدن را زمانــی انجــام می دهنــد کــه  نــدارد. معمــوال دیــا
عیب خودروی شــما مشخص نیســت یا مکانیک کار شما 
در تشــخیص عیــب خــودرو دچــار تردیــد اســت .بــه گفته 
گ به همین جا  ابوالفضل دهقان، کاربردهای دســتگاه دیا
ختم نمی شــود، یکــی از اصلی ترین نقش هایــی که امروزه 
گ در معامات خودرویــی ایفا می کنند،  دســتگاه های دیــا
بررســی میــزان واقعی کارکرد خودرو اســت و کارشناســان از 
طریــق ایــن دســتگاه متوجه خواهند شــد که آیــا میزان به 
نمایش درآمده از مســافت پیموده شــده، واقعی است یا با 

تکنیک های مختلف دستکاری شده است!

قبل از خرید 
به راحتی کارکرِد خودروی موردعالقه تان را چک کنید

دغدغه ها برای حفاظت از محیط زیست به عنواِن مأمنی 
سرشار از زیبایی برای ما انسان ها، سال هاست که به واسطه 
افزایــِش جمعیت و خطرات و پیامدهــای آن افزایش یافته 
است. در این میان استفاده از سوخت های فسیلی در ردیِف 
نخسِت فهرسِت آســیب  زننده ها به محیط زیست قرار دارد 
که همین امر سبب شده، یافتِن راهکارهای جایگزین برای 
وسایِل نقلیه جزو اولویت ها قرار گیرد که در این میان وسایل 
نقلیه پاک اســتفاده از وســایل نقلیه پاک به عنواِن بهترین 
راهــکار مطرح هســتند، زیرا عاوه بر تســهیِل عبــور و مرور، 

حامی محیط زیست به شمار می آیند.
کروهایی هستند  موتورســیکلت و دوچرخه دو مورد از پا
کــه به دلیِل عملکرِد مطلوب، در سراســر جهــان طرفداران 
بسیاری دارند، اما متاسفانه در ایران در چند ساِل اخیر، به 
دلیِل نوساناِت ارز قیمت های شان به طرِز عجیبی باال رفته 
و همین امر هم سبب شده باوجوِد استقباِل مردم، توانایی 

خریِد آن بسیار پایین بیاید. 

دوچرخه برقی
دوچرخــه  برقــی یــک دوچرخــه ورزشــی اســت کــه یــک 
موتور الکترونیکی و یک باتری روی آن نصب شــده اســت 
تا در شــیب های تنــد، مســافت های طوالنــی و زمان هایی 
کــه دوچرخه ســوار انرژی کمــی دارد، به یــاری او بیاید، زیرا 
محدودیت هــای دوچرخه هــای معمولــی را نــدارد و حتــی 
در مســافت های طوالنــی و شــیب دار نیــز به راحتــی امکاِن 
دوچرخــه ســواری را به ما می دهــد. دوچرخه های برقی به 
کمــک باتــری کار می کننــد و در صــورت فعــال شــدن برای 
حرکت، به میزانی که دوچرخه سوار تنظیم می کند، نیروی 
الکترونیکــی حاصــل از موتــور به پــدال زدن کمک می کند 
و در مدل هایــی از آن حتی مانند یک موتورســیکلت برقی 
اهــرم گاز دارنــد و دیگر نیــازی به رکاب زدن دوچرخه ســوار 
ندارنــد. به همیــن دلیل حتی افرادی که آمادگی جســمانی 
مناســبی ندارنــد نیــز می توانند بــرای رفت وآمــد از این نوع 

دوچرخه ها استفاده کنند .

موتور برقی
کروهاســت که  موتورســیکلت های برقــی یکی دیگر از پا
نســبت به موتورهای بنزینی مزیت های زیادی دارد. افراد 
موتورسوار با استفاده از موتورسیکلت می توانند مسافت ها 
را بــدون آلودگــی صوتی و هوایی طی کننــد. از طرف دیگر، 
از آن جایی که این موتورها به بنزین نیاز ندارند، در وقت و 

هزینه  نیز صرفه جویی خواهد شد.
ســیدجواد محمــدی مدیــر مجموعــه هونیــا موتــور در 
یزد اســت. هونیا به معنای ریشــه دار و دارای اصل و نسب 
کروهــا می گویــد: دوچرخــه  برقی،  اســت. او در مــورِد ایــن پا
موتورســیکلت برقی، ماشین شارژی و اسکوترها همگی به 
کمک نیروی برق کار می کنند و این نیرو با استفاده از باتری 
تأمین می شــود. هر یک از وســایل نقلیه با توجه به مدل و 
قیمتی که دارند، دارای باتری های مختلفی هستند که طی 
یک بازه زمانی مشــخص می توانند از آن استفاده نمایند و 
بعد از تخلیه باتری، کافیســت برای اســتفاده بعــدی آن  را 

شارژ کنند.
او در پاســخ به ســوال در مورِد باتری های مورد استفاده 
در ایــن نوع وســایل نقلیــه می گوید: باتری هایــی که برای 
ایــن نــوع وســایل نقلیه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، دو 
نــوع هســتند، باتری های لیتیومــی و اســیدی. باتری های 
لیتیومــی جــزو باتری های قابل شــارژی هســتند کــه برای 
آن  از  برقــی  و موتورهــای  از دوچرخه هــا  بســیاری  تولیــد 
اســتفاده می شــود. ایــن نــوع باتری ها طول عمر حــدودا ۳ 
ســاله دارنــد و برای شــارژ تقریبا بــه ۳/۵ تا 7 ســاعت زمان 
نیاز دارند. در کل باتری های لیتیومی ســبک وزن هســتند 
و انعطاف پذیری باالیی دارند، به همین دلیل قیمت آن ها 
نیز بیشــتر اســت. باتری اسیدی اما نســبت به باتری های 
لیتیومــی ارزان تر هســتند امــا در عوض طــول عمر کمتری 
دارند. طول عمر باتری اســیدی به 2 ســال می رســد و وزن 
باالیی نیز دارند. به همین دلیل معموال باتری های لیتیومی 

گزینه بهتری برای استفاده هستند.

مزیِت پاکروها نسبت به وسایل نقلیه بنزینی
کروهــا  بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه هرچنــد پا
قیمــِت باالیــی دارنــد، امــا حداقل ســه ســال بــدون هزینه 
هستند و استهاک ندارند و از همه مهم تر ترافیک و آلودگی 

هوا را کاهش می دهند.
سید جواد محمدی با بیان اینکه ساِل ۹6 تا اوایل ساِل 
۹۸ استقبال از موتورهای برقی این شرکت بسیار عالی بود، 
می گویــد: در دوســال اخیر بــه دلیل نوســاناِت ارز و افزایش 
بی رویه قیمت ها تولید این محصوالت را متوقف کردیم اما 

خ خواهد داد. از ساِل آینده مجدد این اتفاق ر

اســتفاده یا عــدم اســتفاده از مکمل های ســوخت یکی 
از چالش هــای موجــود در میان صاحبان خودرو اســت. آیا 
اســتفاده از این افزودنی ها می تواند در روند ســوخت وســاز 
خودروهــا موثــر باشــد یا تبلیغــات این حوزه جنبــه تجاری 
ک  دارد. مکمــل  ســوخت یک افزودنی اســت که بایــد در با
از جملــه  انــواع مختلــف  کــه دارای  بنزیــن ریختــه شــود 
ک کننده هــا، روان کننده هــا، تقویت کننــده و تثبت کننده  پا
اســت. شــرکت های تولیدکننــده مدعی اند که ایــن مواد در 
حالــی کــه روان کنندگــی و بازدهــی ســوخت را بــاال می بــرد؛ 

آلودگی های ناشی از سوخت را نیز کاهش  می دهد. 
فرهاد استادی نماینده شرکت شیمی خودرو فرمانبر که 
در زمینه ساخت مکمل های سوخت، فعال است، در مورد 
دیگــر مزایای اصلی مکمل های ســوخت می گوید: افزایش 
بهره وری در احتراق و کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی 

پولــی، افزایش روان کنندگی ســوخت، جلوگیری از یخ زدن 
سوخت در دماهای پایین و بهبود ساختار سوخت رسانی و 
درنتیجه افزایش نیرو و کاهش انتشار آلودگی از مهم ترین 

مزایای استفاده از مکمل های سوخت است. 
استادی فواید دیگری را هم برای مکمل های سوخت و 
تولیدات شرکت خودشان قائل است: ازجمله افزایش عمر 
موتور، افزایش پایداری سوخت، جدا شدن رسوبات و مواد 
زائد، و روان کاری اجزای متحرک در سیستم سوخت رسانی 

و موتور.
فرهاد اســتادی در جواب این ســؤال که آیا موارد کاربرد 
اتومبیل هــا محــدود می شــود؟  بــه  مکمل هــای ســوخت 
می گویــد: هر وســیله مصرف کننده ســوخت های مشــتق از 
نفــت می توانــد از مکمــل مخصــوص خــود اســتفاده کند.  
از سیســتم های تــک ســیلندر تــا موتور هــای چند ســیلندر 
از  کار هــای ســنگین هســتند، و  کــه مخصــوص  صنعتــی 
موتور خودرو های ســواری تا موتــور زیردریایی ها می توانند 

مصرف کننده این مواد باشند.
او بــا اشــاره به این موضــوع که مکمل ها انــواع مختلف 
ک بســتگی دارد، ادامــه  گنجایــش بــا دارنــد و بــه میــزان 
ک کننده ها،  می دهد: از اصلی ترین مکمل ها می توان به پا
کتان و تثبیت کننده ها اشــاره  روان کننده ها، تقویت کننده ا
کــرد. به جز ایــن موارد، گاهــی ترکیبی از ایــن مکمل ها هم 
در بازار موجود اســت. انتخاب نوع مکمل ســوخت به نوع 

موتور و برنامه شما برای استفاده از ماشین بستگی دارد.

پاکروهای ُپرطرفدار

مکمل  های سوخت چه کارایی دارند؟

جایگزین کردِن وسایل نقلیه ای همچون موتورسیکلت 
با خودروهای تک و دو سرنشــین در صورِت فرهنگ سازی 
درســت و توســعه و بهبــوِد زیرســاخت های الزم، بی شــک 
اقدامــی اســت موثــر در راســتای سیاســت کاهــش ارزبــری، 
کاهــش مصــرف ســوخت، کاهش حجــم ترافیــک در کان 
شــهرها و آالیندگی های زیست محیطی و کاهش معضات 
مربــوط بــه جای پارک خــودرو. فارغ از این ها در ســال های 
اخیــر افزایــِش سرســام آوِر قیمِت خودرو ســبب شــده اقبال 
نســبت به موتورســیکلت در قشــرهای مختلِف جامعه باال 
رود؛ هرچنــد تنــوِع باالی این وســیله نقلیه در این ســال ها 
تاثیِر بســیاری در این اقبال داشــته اســت. اما در این میان 
متاســفانه این وســیله نقلیــه محبوب همچون بســیاری از 
عاقمندی هایمان به شــدت با نوساِن قیمت روبرو شده و 
دیگر یک وسیله  خوش قیمت که به راحتی بتوان آن را تهیه 
کرد به حساب نمی آید، تا جایی که طبِق برخی گزارش ها در 
4 ساِل اخیر قیمت موتورسیکلت 12 برابر افزایش پیدا کرده 
اســت که این رقم بی شک قابل تامل و دور از ذهن به نظر 
می رسد. عمده دلیِل افزایِش قیمت این محصول هم طبِق 

گزارش ها، بازار فعلی واردات قطعات آن است.
بــا ایــن تفاســیر اما بــازاِر این وســیله نقلیه در ســال های 
اخیــر رشــِد خوبــی را به واســطه نــوآوری  و افزایــش کیفیــت 

و کمیــِت تولیــد تجربه کرده و برخی شــرکت ها توانســته اند 
با شــرایطی کــه تعریف کرده انــد مخاطباِن زیــادی را جذِب 

محصوالت شان کنند که این اتفاِق خوبی است. 

تمایز در حرکت
ســید مهــدی میرجلیلی مدیــر داخلی شــرکت کویرموتور 
در یزد اســت. به گفته او، کویرموتور از ســال 1۳۳6 تا امروز 
در زمینه موتورسیکلت و با چشم انداز تغییِر نگرش جامعه 
به موتورســیکلت و پاســخ به نیازهای عاقه مندان به این 
وسیله نقلیه و با شعاِر تمایز در حرکت، علی رغِم چالش های 
بسیار با رویکرد توسعه نسبت به تثبیت و گسترش فعالیت 

تولیدی خود اقدام کرده است.
ســید مهــدی میرجلیلــی هــم بزرگ تریــن چالش ســرراِه 
تولیدکنندگان داخلی را مسائل و محدودیت های مرتبط با 
وارداِت قطعــات از جملــه تعرفه گمرکی می دانــد اما امیدوار 
اســت روزی فــرا رســد کــه تولیدکننــدگان داخلــی تــا جایــی 
پیشــرفت کننــد که دیگر کشــور نیــازی بــه وارداِت قطعات 
موتورســیکلت نداشــته باشــد و حتی در دنیــا در این زمینه 

پیشگام شویم. 
او بــا اطمینــان ادامــه می دهــد: امــا در شــرایط موجود و 
باوجود چالش های فراوان بر اساِس رسالتش، محصولی را 
به بازار ارائه نمی دهد، مگر اینکه بتواند تماِم قطعاِت آن را 
تحت پوشش قرار دهد. این مسئله مهمی است، زیرا یکی 
از دغدغه های اصلی خریداراِن موتورسیکلت، در دسترس 
نبــودِن قطعاِت اصلــی باتوجه به هزینه ای اســت که زماِن 

خرابی به آن ها تحمیل می شود.
و  محصــوالت  معرفــی  جهــت  را  نمایشــگاه  ایــن  او 
نوآوری های نوین بسیار مناسب عنوان می کند و می گوید: 
اینکــه بازدیدکننــدگان به واســطه تنــوع، امکاِن مقایســه و 
انتخــاِب مطلوب تــری را دارنــد، از بزرگ تریــن مزیت هــای 

چنین رویدادهایی محسوب می شود.

محدودیت های گمرکی 
سدی بر سِر راِه تولیدکنندگاِن موتورسیکلت
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یــزد کــه روزگاری بــه شــهر دوچرخــه شــهرت داشــت، ایــن 
بــا  را یــدک می کشــد.  کشــور  کم تحرکــی در  روزهــا رتبــه اول 
ایــن حــال، از زمانــی کــه کرونــا در خیابان ها ســایه انداخت و 
محدودیت های ترافیکی در شهر اعمال شد، دوچرخه سواری 
بیــش از هــر وســیله نقلیه ای بــه دل مردم نشســت و خیلی از 
افــراد در ایــن مدت دوچرخــه خریدند و صاحــب دوچرخه ای 
برای خودشان شدند در حالی که حتی برای بسیاری از آن ها 
تهیه دوچرخه شــخصی اولویتی نداشت .البته دوچرخه های 
زرد رنگ ایســتگاه های دوچرخه شهرداری بهانه خوبی برای 
یادآوری استفاده از دوچرخه در دوران کرونا شدند، زمانی که 
هشدارهای کرونایی هم شامل استفاده از حمل ونقل عمومی 
شــد و دوری از شــلوغی و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی هم 
به عنوان یک قانون در جامعه باید رعایت می شد، استفاده از 

دوچرخه در اذهان عمومی جرقه زد.

شهرِ دوچرخه ها
جــال آل احمــد نیــز در ســفر بــه یــزد آن را شــهری پــر از 
دوچرخــه می خوانــد که جوی  های آبش به جــای آب، محل 
هنــوز  یــزد،  پیشــینه ی  از  گذشــته  دوچرخه هاســت.  پــارک 
دوچرخه  فروشــی های یزد از رونق نیفتاده اند و مردم باز هم 
بــه ســراغ دوچرخــه می رونــد اما ایــن روزها خیابان هــای این 
شــهر در شــلوغی و ترافیک خودروها مســدود است و هوایش 
از آلودگــی رنــج می بــرد. هنــوز شــهر دوچرخه هــای دیــروز که 
یک خیابان پر از دوچرخه داشــت، مســیر دوچرخه   ســواری 
مناســبی ندارد و به جای آن مشکات عدیده ای دارد که یزد 

را از اصالت قدیم خود دور کرده است.

خبری خوش برای بازار
مهــدی زارع مدیــر یــک فروشــگاه دوچرخه فروشــی بزرگ 
در یــزد اســت کــه با یــک غرفــه ی جــذاب و پــر از دوچرخه و 
موتورسیکلت در چهارمین نمایشگاه دوچرخه و موتورسیکلت 
حضــور دارد و از بــازار خــوش رونــق دوچرخه خبــر می دهد: » 
بــاور کردنــی نیســت امــا در برخی از مــوارد شــاهد افزایش 1۰۰ 
درصــدی فــروش دوچرخه بودیــم، آن هم مشــتری هایی که 
از همــه نــوع قشــری بودند که البته اســتقبال خانم ها بســیار 

چشمگیر بود«.

تفاوِت دوچرخه ی زنان و مردان
از او در مورد تفاوت بین دوچرخه مردانه و زنانه می پرسیم، 

می گوید: اولین موردی که در تفاوت دوچرخه مردانه و زنانه 
به چشــم می آید، ســایز بدنه اســت که این ویژگــی به صورت 
کلــی در همه دوچرخه هــای موجود در بازار رعایت می شــود. 
البتــه باید گفت کــه بعضی از برند های فعــال در زمینه تولید 
دوچرخــه به خصــوص دوچرخه های حرفــه ای، تفاوتی بین 
مردانــه و زنانــه بــودن محصول قائل نیســتند و بــرای هر دو 

جنس، دوچرخه ی یکسان تولید می کنند.

سایزِ زین مهم است
ایــن فروشــنده میــزان عــرض فرمــان دوچرخــه را از دیگــر 
تفاوت های بین دوچرخــه زنانه و مردانه می داند و می گوید:  
بــدن زن ها به صــورت طبیعی عرض کمتری نســبت به بدن 
مردهــا دارد؛ بنابرایــن عــرض فرمــان در دوچرخه هــای زنانه 
کمتر از دوچرخه های مردانه اســت و در هنگام خرید باید به 
ایــن موضــوع دقت کرد تا فــرد بتواند موقع دوچرخه ســواری، 

احساس راحتی بیشتری داشته باشد.
مهدی زارع به خانم ها توصیه می کند که در هنگام خرید 
دوچرخه به ســایز زین توجــه کنند چرا که عامل مهمی برای 
یک دوچرخه ســواری لذت بخش اســت:» معموال لگن زن ها 
نســبت بــه مردهــا ســایز بزرگ تــری دارد و این تفــاوت باعث 
شــده تا زین دوچرخه های زنانه و مردانه تفاوت چشم گیری 
گر زین دوچرخه اندازه مناسبی نداشته  با هم داشته باشند. ا
باشــد، می تواند مشــکات زیادی را برای کمر یا حتی دست و 

پای شما به وجود بیاورد.«

شاید به نظر کمی عجیب بیاید اما دسته ی ترمز نیز یکی 
از تفاوت هــای دوچرخــه مردانــه و زنانه اســت. آنطور که این 
فروشنده می گوید: زنان دستان ظریف تری دارند و اهرم های 
ترمــز  بایــد فاصلــۀ کمتری بــا فرمان داشــته باشــند. بعضی از 
اهرم هــای ترمز قابل تنظیم هســتند و فاصلــۀ آن ها با فرمان 
کمتــر می شــود و بعضــی از مدل هــا هــم مخصــوص خانم هــا 

تولید می شوند.

ِاجباری در کار نیست
کید می کند هر چند  البته مهدی زارع نیز بر این موضوع تأ
کــه به ســبب تفاوت هایی کــه در انــدام زنان و مــردان وجود 
دارد، دوچرخه هایــی مجــزا بــرای آن ها تولید شــده اند، البته 
ایــن بــه معنِی این نیســت که هر زن یــا مرد ملزم اســت که از 
دوچرخه زنانه یا مردانه اســتفاده کنــد، هیچ کس هیچ زنی را 
اجبــار نکرده کــه از دوچرخه ی زنانه اســتفاده کنــد، اما قطعًا 
توصیه ی کارشناســان برندهای مختلف این اســت که برای 

راحتی هم که شده زنان از دوچرخه ی زنانه استفاده کنند.
کید می کند که مهم ترین  این فروشــنده بر این موضــوع تأ
ویژگــی کــه بایــد هنــگام خریــد دوچرخه بــرای هــر دو جنس 
در نظــر بگیریــد ایــن موضوع اســت کــه دوچرخه هــای زنانه 
میلــه ای کــه فرمــان را بــه زیــن متصــل می کنــد، ندارنــد یا به 
صــورت خمیده قــرار دارند چــرا کــه خانم ها بتواننــد راحت تر 
سوار یا پیاده شوند و به غیر از این مورد تقریبا تفاوت اندکی 

کارایــی  یــا  ظاهــر  هر یک وجود دارد.در 

بازاِر دوچرخه هنوز هم رونق دارد
استقباِل چشمگیِر خانم های یزدی از دوچرخه
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گروه خودرو سازی مدیران
حوزه فعالیت: فروش خودرو

Managers Automotive Group
Field of activity: car sales

لوازم برقی اتومبیل حسینی 
حوزه فعالیت: پخش قطعات سبک و سنگین برقی خودرو

Hosseini Car Electrical Appliances
Field of activity: distribution of light and heavy car electrical 
appliances 

بازرگانی سیفی پارت
حوزه فعالیت: فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو

Sefi Part Trading
Field of activity: sale of car parts and spare parts

شرکت مهندسی موتورآزما ثمین
حوزه فعالیت: تولید و عرضه انواع تجهیزات تعمیرگاهی مانند انژکتورشور، شارژ گاز 

کولر، تعویض روغن گیربکس اتوماتیک، تستر ECU ، مولتی تستر و غیره
Motor Azma Samin Engineering Company
Field of activity: production and supply of all kinds of repair 
shop equipment such as fuel injectors, cooler gas charging, au-
tomatic transmission oil change, ECU tester, and multitester, .

فروشگاه اتو پنو
حوزه فعالیت: فروش قطعات پنوماتیک

Auto Pano shop
Field of activity: Sale of pneumatic parts

شیمی خودرو فرمانبردار)رستاقی(
حوزه فعالیت: فروش قطعات خودرو ارائه  خدمات صنعتی

Farmanbardar Shimikhodro (Rostaghi)
Field of activity: Selling auto parts, providing industrial services

نانوگستر کیمیا گران آروند 
حــوزه فعالیــت: تولیــد محصــوالت مبتنــی بــر فنــاوری نانو در حــوزه هــای خانگی، 

خودرو، بهداشتی و صنعتی
Nanogostar Kimia Gran Arvand
Field of activity: Manufacturer of products based on nano 
technology in household, automotive, health and industrial 
fields

نگار خودرو شمال
حوزه فعالیت: ارایه خدمات فنی و مهندسی در زمینه الکترونیک و مکانیک، طراح 

و تولیدکننده تجهیزات الکترونیک تست و عیب یابی خودرو
Negarkhodro
Field of activity: providing technical and engineering services 
in the field of electronics and mechanics, designer and man-
ufacturer of electronic equipment for car testing and trouble-
shooting

خانه پنوماتیک
حوزه فعالیت: فروش قطعات و تجهیزات هیدرولیک و  پنوماتیک

Peneumatic House
Field of activity: sale of hydraulic and pneumatic parts and 
equipment

تکنوصاف
حــوزه فعالیــت: تولیــد ابــزار آالت نویــن صافــکاری )PDR(، تجهیــزات کارگاهــی و 

تعمیرگاهی
Teknosaf
Field of activity: production of modern smoothing tools (PDR), 

workshop and repair shop equipment

اتحاد طالیی آسیا
حوزه فعالیت: تامین و توزیع قطعات خودرو و شرکت پخش قطعات خودرو

Ettehad Talaei Asia Company
Field of activity: supply and distribution of car parts and car 
parts distribution company

بازرگانی الستیک یزد
حوزه فعالیت: فروش انواع الستیک

Bazargani Yazdtire
Field of activity: sale of all kinds of tires

مهاد صنعت
گ )عیــب یاب (  گ و انژکتورشــوی • انــواع دیا حــوزه فعالیــت: تولیــد دســتگاه دیــا

خودروهای سبک و سنگین ، موتور سیکلت
Mehad Sanat
Field of activity: manufacturing of diagnostic and injector 
washing devices • all types of diagnostics (defect finder) for 
light and heavy cars, motorcycles

A.S آ.اس
حوزه فعالیت: فروش قطعات یدکی خودرو

A.S
Field of activity: selling car spare parts

اتحادیه تعمیرکاران یزد
حوزه فعالیت: عیب یابی و تعمیرخودرو

Etehadiye Mechanik Yazd
Field of activity: car troubleshooting and repairing

طال شیمی ساز
حوزه فعالیت: تولید انواع روانکارها شامل روغن موتور، صنعتی، هیدرولیک و دنده 

و ترمز، گریس و ضدیخ
Tala Shimi Saz
Field of activity: Production of Lubricants including Engine, 
Industrial, Hydraulic & Gear, and Brake Oils, Grease and Anti-
freeze

شادران دیزل
حوزه فعالیت: فروش خودرو

Shadran Diesel
Field of activity: Car sales

دنیای ماموت
حــوزه فعالیــت: فــروش انواع ماشــین آالت ســنگین، کامیون، کمپرســی، کامیونت، 

ماشین آالت راه سازی و خودرو
Mammut World
Field of activity: selling all kinds of heavy machinery, trucks, 
dumpers, trucks, road construction machines and cars

یزد گیربکس
حوزه فعالیت: فروش و تعمیر قطعات داخلی گیربکس

Yazd Gearbox 
Field of activity: sale and repair of gearbox internal parts

قطعات کولر نیک چهره
حوزه فعالیت: فروش قطعات کولر اتومبیل

Nikchehre
Field of activity: selling car cooler parts

کویر موتور
انــواع  کننــده  وعرضــه  تولیدکننــده  فعالیــت:  حــوزه 

موتورسیکلت  ها
Kavirmotor

Field of activity: Manufacturer and supplier 
of all kinds of motorcycles

هونیا موتور
حوزه فعالیت: تولیدکننده وعرضه کننده انواع موتورسیکلت  ها

Hooniamotor
Field of activity: Manufacturer and supplier of all kinds of 
motorcycles

فروشگاه پناه بخدا
حوزه فعالیت: فروش انواع دوچرخه، ماشین و موتور شارژی، 
انواع اسکوتر برقی، اسباب بازی، لوازم یدکی و جانبی دوچرخه
Panahbekhoda Store
Field of activity: selling all kinds of bicycles, cars 
and electric motors, all kinds of electric scooters, toys, spare 
parts and accessories

دنیای دوچرخه
حوزه فعالیت: فروش انواع  دوچرخه و اسکوتر ماشین شارژی، ارائه لوازم یدکی و 

تعمییرات انواع دوچرخه
Donyaye docharkheh
Field of activity: selling all kinds of bicycles and scooters, pro-
viding spare parts and repairing all kinds of bicycles

نیکران موتور
حوزه فعالیت: تولیدکننده وعرضه کننده انواع موتورسیکلت  ها

Nikrunmotor
Field of activity: Manufacturer and supplier of all kinds of 
motorcycles

بازار موتور
حوزه فعالیت: فروش موتورسیکلت 

Bazarmotor
Field of activity: selling all kinds of motorcycles

نانوگستران
حوزه فعالیت: تولید محصوالت مبتنی بر فناوری نانو

Nanogostaran
Field of activity: Manufacturer of products based on nano-
technology 

و، موتورسیکلت و دوچرخه یزد شرکت های حاضر در نمایشگاه خودر
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آســیب به بدنه خودور ناشــی از تصادف یکی از مواجه هایی 
اســت کــه بیش از آنکــه هزینه مالی در  پی داشــته باشــد، اثرات 
منفی روحی و روانی  برای صاحِب اتومبیل  دارد، تصور ماندگاری 
رِد ضربــه بر بدنه و رنــگ و از همه مهم تر افِت قیمت خودرو که 
مانند یک تیر خاص با اثراِت برگشت ناپذیر است، اما تکنولوژی 
به هر طریق راهی اطمینان بخش برای رهایی از  دشواری های 
روش های سنتی دارد. صافکاری PDR راِه حل تکنولوژی برای 
PDR دغدغــه رنــگ بدنه خودرو بعــد از تصادف اســت، درواقع 

مخفف واژۀ paintless dent removar )تعمیر بدنه خودرو بدون 
رنگ( اســت، روشــی که توسط پدر یزدی و دو پسرش نه تنها در 
این شهر اجرایی موفق داشته است، بلکه با مهندسی معکوِس 
ابــزارآالت تولیــد و بر حســب نیــاز، تعداِد بیشــتری از ایــن ابزار ها 
تولیــد و ثبت اختراع شــده اســت، مجموعه ای گســترده که حاال 
بــا آموزش بدون محدودیــت به عاقه مندان، نســل جدیدی از 

صافکاری با شیوه نوین و تضمینی را  پایه گذاری کرده است.
 در ادامه مشروح گفت وگو  با علی رضا مرجانی و امیر مرجانی 
مدیــران مجموعه خدمــات خودرویی پنجه طــا و تکنو صاف را 

می  خوانید:
در سال 1۹۳1 "فرانک تی سارجنت" روش PDR را برای صاف 
کــردن قطعــات بدنه خــودرو به نام خــود ثبت کــرد و کتابی هم 
در اینباره نوشــت، اما 2۰ســال بعد یک کارمند بخش مراقبت از 
رنگ های شرکت مرسدس بنز این حرفه را به مردم معرفی و آن 
را عمومــی کــرد. او بعد از مدتی بــا لقِب "صافکار طایی" به یکی 
از مقامات ارشــد شــرکت مرسدس تبدیل شــد و روش صافکاری 
PDR را بــرای صافکاری بدون رنگ خودرو به نام خودش ثبت 
کــرد. PDR بعــد از آن در صنعــت خودروســازی آلمــان، امریــکا و 

مدتی بعد در کل دنیا مورد استفاده قرار گرفت.

دستگاهی که مرجانی و پرسنلش از آن استفاده می کنند و تا 
امــروز حــدود 4۰۰۰ دســتگاه از آن را به فروش رســانده اند، بدون 
بــرش دادن قطعــات دوبــل خودرو، بــاز نکــردن قطعه های آن، 
باقی نماندن هیچ گونه اثر خوردگی و آسیب به رنگ، صافکاری 

خودرو را انجام می دهد.

چرا به دنبال کار کردن با ابزار PDR  رفتید؟
علی  رضــا مرجانــی: »معتقــدم کــه موفقیت هر کســب وکاری 
گــرِو بروزســانی و بهره گیــری از دانــِش روز  بیــش از هــر چیــز در 
دنیاست. به همین دلیل در عرصه صافکاری ماشین به صورت 
مــداوم تکنیک هــای مختلِف ایــن حرفه در نقــاط مختلف دنیا 
را دنبــال می کردیم، تــا اینکه با تکنیک صافکاری PDR آشــنا و 
روش کار بــا ایــن ابــزار را اجرا کردیــم. درواقــع PDR مخفف واژۀ 
paintless dent removar )تعمیــر بدنــه خــودرو بــدون رنــگ( 
اســت. این روش کاما علمی و اصلی ترین ابزار مورد اســتفاده در 
آن میله بســیار مســتحکِم PDR است که ناهمواری های زیرین 
خــودرو را بــه خوبــی برطرف کــرده و مانع از موج آن ها می شــود. 
عمده مزیت این روش هم وارد نشــدن آســیب به ســطح و رنگ 

خودرو است.«

روش PDR به نسبت روشِ  سنتی صافکاری چه مزایایی دارد؟ 
»این تکنیک را حدود 6 سال است که به ایران وارد کرده ایم 
و بــه طــور کلــی فعالیــت حرفه ای مــان را از صافکاری ســنتی به 
PDR تغییــر داده ایــم. بــه همیــن دلیــل کیفیــت کارهــا بــه طــرز 
چشــمگیری تغییــر کــرده اســت، درواقــع برخــاف گذشــته نیــاز 
بــه باز کــردن قطعــات دوبل خــودرو نیســت، شــکاف نمی خورد 
و ماشــین بــا کیفیــت بــه مراتــب باالتــری و بــدون افــِت قیمــت 

بــه مشــتری  تحویــل داده می شــود، همیــن کیفیــت متمایــز و 
مشــخصاِت شاخص باعث شده اســت که در این عرصه حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.«

ایــن روش بیشــتر بــه مهــارت متکی اســت یا اینکــه بهره گیــری از 
ابزار های pdr کفایت می کند؟ 

»ابــزار و مهــارت در ایــن حرفه، مکمــل هم هســتند بنابراین 
داشتن مهارت و یا ابزار هر کدام به تنهایی کافی نیست، درواقع 
ایــن ابزار ها هر کــدام کارایی خاص خودشــان را دارند  به همین 
دلیل ما دوره های آموزشی برای استفاده درست از این ابزارها را 

هم در مجموعه تکنوصاف آموزش  می دهیم.«

اکثــر کســب وکارهــا در حــوزه فعالیتــی کــه دارنــد بــا چالش های 
گوناگونی مواجه هستند، از چالش های این فعالیت بگویید؟

»یکــی از چالش هــای صافــکاری بــه روش PDR  مدت زمان 
بــاالی اتمــاِم کاِر خــودرو و تحویل آن به مشــتری اســت، درواقع 
در ایــن روش بــرای اینکه کوچکترین موجــی روی بدنه و رنگ 
خــودروی آســیب  دیده باقــی نماند، جزء به جــزء روی عاج های 
رنــگ خــودرو کار می شــود، همیــن مســاله باعــث می شــود کــه 
وســیله نقلیه مشــتری مدت زمان بیشــتری در کارگاه صافکاری 
گرچه خودرو با سرعت   بماند. درواقع در روش سنتی صافکاری ا

باالتری آماده می شود، اما کیفیت راضی کننده ندارد.«

ابزار PDR همچنان وارداتی است؟ 
امیــر مرجانــی: »ما ابتدا تعــداد ۵۰ تا 6۰ مورد از ایــن ابزار ها را 
وارد کردیــم، امــا بعد از مدتی، با مهندســی معکوس و همچنین 
نــوآوری کــه در ایــن زمینــه داشــتیم، تعــدادی از ایــن ابزارهــا را 
ثبــت اختــراع کردیم و در حال حاضر تامیــن کننده این قطعات 
هســتیم، ضمن اینکــه آمــوزش PDR را در مجموعه تکنوصاف 
انجــام می دهیــم، بطوریکه در حــال حاضر بــاالی 7۰ محصول 
تولیــد می کنیم و شــرایطی را هم برای خریــد 6 ماهه این ابزار ها 

قرار  داده ایم تا خرید آسان آن برای متقاضی فراهم شود.«

آمــوزش PDR صرفــا بــرای افــرادی اســت کــه تجربــه صافکاری 
دارند؟

»از مزیت هــای کار بــا ابزارهای PDR آموزش آســان اســت، از 
گر کســی تجربه صافکاری هم نداشــته باشــد  طرف دیگر حتی ا

در عــرض یک مــاه بــه درجــه اســتادی می رســد و کســی هم که 
صافــکار باشــد در عــرض یــک هفته تمــاِم چــم و خــِم کار را یاد 
می گیرد. درحالیکه در گذشــته فرد میبایست ۳ سال زمان برای 
یادگیــری این حرفــه صرف می کرد. درحالیکــه در این مجموعه 
دوره های یک هفته ای و یک ماهه برای آموزش برگزار می شــود 
که از کل ایران برای آموزش در این دوره ها شرکت می کنند. تا به 
امــروز نیز ۳ هزار نفر آموزش های مربوط به pdr را گذرانده اند. از 
دیگر مزیت های آموزش این حرفه به شــیوه نوین این است که 
امکان آموزش برای خانم ها  و آقایان  فراهم اســت، محدودیت 
تحصیلی ندارد و هرکس در صورت عاقه مندی می تواند در این 
دوره ها شــرکت کند، ضمن اینکه مــدرک فنی حرفه ای هم ارایه 

می شود.«

در بخشــی از مصاحبه از تولید و ثبت اختراع تعدادی از ابزار های 
PDR صحبت کردید چه چیز باعث شــد که به ســمت نوآوری و 

تولید ابزارهای بیشتری بروید؟
»پدر در گذشــته صافکار بوده و ما هم در کنار او مشــغول کار 
بودیم به همین دلیل با خأل های برخی ابزارها در کارگاه آشنایی 
داشــتیم، به معنــای دیگر در رونــِد کار لزوم اضافه کــردن تعداد 
ابزار احســاس می شد. اولین دســتگاهی که ساختیم دو کاره بود 
و حــاال بــه 11 کاره تبدیل شــده اســت. درواقع به انــدازه نیازمان 
کارکرد هــای ابزار هــا را افزایــش دادیــم، و حاال  ۳۵۰ نیــرو داریم و 

پنجه طا دو شعبه فعال در یزد دارد.«

بــا توجــه به اینکــه در ســال های گذشــته هــم نمایشــگاه حضور 
داشــتید کیفیت این دوره از نمایشــگاه را چطور ارزیابی می کنید؟ 

هدف از حضورتان در این نمایشگاه چه بود؟
»معتقــدم   تبلیغات برای دیده شــدن اســت، حتــی برندهای 
شــناخته شده هم تبلیغات انجام می دهند. ضمن اینکه عموم 
گرچه این روش هزینه  مردم با PDRآشنایی ندارند، برای مثال ا
باالتــری نســبت بــه نســل روش های ســنتی دارد، اما نســبت به 
ســودی کــه بــرای مشــتری دارد و از افــت قیمتــی کــه جلوگیری 
می کنــد، بــرای مشــتری بــه صرفــه اســت. بنابرایــن نمایشــگاه 
بســتری بــرای معرفــی ایــن خدمــات اســت تــا مــردم نســبت به 
که هــم مانع افت قیمت  گاه شــوند، چرا مزیت هــای ایــن روش آ
خودرو می شود و هم اینکه کار بدون رنگ و صد در صد تضمینی 

انجام می شود«.

گفتگو با پسراِن مرجانی

PDR صافکاری
نسخه ی شفابخِش زخم های اتومبیل

ما را در اینستاگرام دنبال کنید


