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نسخه 2018 النترا هاچ بک جی تی، 20هزار دالر قیمت خورد

  روز جمعه کمپانی هیوندای آمریکا قیمت خاص ترین نسخه سری جدید النترا به نام جی تی را اعالم کرد. این خودرو در نسخه پایه با گیربکس 
شش سرعته دنده ای  قیمت 20 هزار و 235 دالر را خواهد داشت و با پرداخت هزار دالر می توان نسخه اتوماتیک را سفارش داد. این قیمت اختالف 
خوبی با رقبای اصلی این خودرو دارد. هیوندای النترا  GT ، جدیدترین هاچ بک هیوندای به شمار می رود که ویژگی های طراحی اروپایی مثل خطوط 
تیز و مشخص و پرداختن به کوچک ترین جزئیات را در نظر گرفته است. ترکیب این طراحی برجسته و لبه دار با موتور 201 اسب بخاری توربوشارژ 

4 سیلندری، به صورت استاندارد با گیربکس دستی 6سرعته ارائه شده است.
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درAutoworldir@ ما را دنبال کنیددر Donyayekhodro.com  با ما باشید

   نخســتین ســمینار تخصصی ماشــین آالت 
فرمینگ CNC با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه 
صنف تعمیرکاران خودروی تهــران و نمایندگانی از 
شرکت های فعال در این زمینه از کشورهای کره جنوبی 
و چین برگزار شــد. آموزش و آشنایی فعاالن رسته 
فنرســازی در این اتحادیه با علم و تکنولوژی روز، 
مسائل و مشکالت فعاالن صنف و برنامه های اتحادیه 
برای بهبود شــرایط فعالیت آنها، از مهم ترین اهداف 

برگزاری این سمینار به شمار می رود.

بر این اســاس رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو 
تهران در اظهارات خود در این ســمینار با اشاره به اینکه 
این اتحادیه صنفی از 17 رسته تشکیل شده است، گفت: 
»صنف فنرسازی از رســته های تولیدی در این اتحادیه 

است.«
وی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل از وظایف فعاالن 
در تمام صنایع کشور است، اظهار کرد: »تولیدکنندگان در 
رسته فنرسازی غیر از نقش پررنگی که در صنعت خودرو 

ایفا می کنند، در سایر صنایع هم فعال هستند.« 
نیک آیین با توضیح اینکه اتحادیه در تالش است تا مسیر 
پیشرفت و توسعه واحدهای تولیدی در این بخش را هموار 
کند، افزود: »امیدواریم با ایجاد کمیســیون فنرسازها در 
این اتحادیه مشــکالت موجود در این زمینه به درستی 
مورد بررســی قرار بگیرند و با رفع آن ها شرایط فعالیت 

بهبود یابد.«
به روز شدن ناوگان تولید و عقب نماندن از تولیدات روز از 
موارد دیگری است که رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران 
خــودرو تهران به آن اشــاره و اظهار کــرد: »بازه خطای 
دســتگاه ها و کالیبراســیون آنها از موارد مهمی هستند 
که بایــد مورد توجه قرار تولیدکننــدگان بگیرند. چون 
شرکت های OEســاز که برای شرکت های خودرویی کار 
می کنند، در کشورهای دیگر، هنگام امضای قرارداد پنج 
ساله با تولیدکنندگانی که عمر دستگاه های آنها باالی 2 
سال باشند، قرارداد نمی بندند. به این ترتیب دستگاه های 
ما باید به روز و کالیبره شــده باشد تا درصد خطا در تولید 

به حداقل برسد.«
وی با اشاره به برنامه اتحادیه صنف تعمیرکاران در قالب 
یک مجموعه در نمایشگاه قطعه سازان تهران تاکید کرد: 
»از اقدامات دیگر این است که تعاونی اتحادیه نیز فعالیت 
خود را از سر گرفته است. اما تفاوت آن نسبت به گذشته 
این اســت که به جای کاال، نرم افزار ارائه می کند. در واقع 
ادامه در همین صفحهکارکرد این اپلیکیشــن این اســت که امکان استفاده از 

تشکیل گروه بازرسی 48 نفره برای رسیدگی به شرایط بی جوازها
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروی تهران مطرح کرد:

ادامهازهمینصفحه

خدمات داخلی، امداد، سرویس سیار، دریافت نوبت و... را 
با نشان دادن نزدیک ترین مراکز دارای مجوز، برای کاربران 

فراهم می کند.«
وی امکان پرداخت آنالین درون شبکه برای همه سرویس ها 
را از جملــه ویژگی هــای این نرم افزار برشــمرد و گفت: 
»دسترسی آسان مشتری به قطعات و لوازم یدکی مورد 
نیاز نیز از امکاناتی اســت که در چارچوب این اپلیکیشن 
فراهم شده اســت. ضمن اینکه قیمت ها و اجرت ها طبق 

تعرفه اتحادیه تعیین شده است.«
به گفته رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران، 
تامین کننده های لوازم یدکی در این سامانه ایساکو و سایپا 
یدک هستند و نفت سپاهان و شرکت بهران هم به عنوان 

تامین کنندگان روغن همکاری می کنند.
علیرضا نیک آیین با بیان اینکه 53 اتحادیه در کل کشور 

با این سامانه مرتبط شده اند و این خدمات در هر شهری 
قابل دسترســی خواهد بود، افزود: »بر این اساس با ارائه 
هر گونه خدماتی، سودی به حساب اعضای صنف و اعضای 
مشترک در تعاونی داده خواهد شد. به این ترتیب اگر 100 
واحد تعمیرگاه در بخش سواری 24 میلیارد تومان خرید 
لوازم داشته باشند، با توجه به اینکه خرید آنالین و نقدی 
انجام می شود و قرار است پول با فاصله دو ماهه به فروشنده 
پرداخت شــود، حدود 360 میلیون تومان سود خواهد 
داشت که به اعضای سهامدار تعاونی تعلق خواهد گرفت.«

وی با اشــاره به برنامه های اتحادیه برای اعضای تولیدی 
گفت: »در آینده سامانه بازار مجازی را رونمایی خواهیم 
کرد که بر اساس آن هر واحدی که تولید یا خدماتی ارائه 
می دهد، می تواند در بازار مجــازی اتحادیه عرضه کند. 
چون بسیاری از شرکت های داخلی و خودروسازانی که از 
محصوالت این شرکت ها استفاده می کنند، به مساله تحت 

پوشش اتحادیه قرار داشتن واحدها اهمیت می دهند.«
رئیس اتحادیــه صنف تعمیــرکاران خــودرو تهران 
همچنین با توضیح درباره معضالت و مشکالتی که این 
صنف در حین فعالیت خود با آنها مواجه هستند، اظهار 
کــرد: »برای مثال در منطقه پامنار، شــهرداری ناحیه 
برخوردهای تندی با فعاالن صنف در آن منطقه داشت 
که البته با جلسات و مذاکرات انجام شده با رئیس ناحیه، 
مشــکل تا حدی کم رنگ شــد. با این وجود طرح هایی 
برای ساماندهی این بخش وجود دارد که باید با جدیت 
پیگیری شود. ضمن اینکه ما معتقدیم در آینده باید به 
شــهرک هایی که اطراف تهران ایجاد می شود و ایجاد 
شده اســت برویم و فروشگاه ها و نمایشگاه ها را در خود 

کارگاه ها و واحدهای تولیدی ایجاد کنیم.«
وی حل مشــکل بی جوازها را از اقدامــات دیگر اتحادیه 

 راهکار موفقیت این صنعت را در عرصه بین المللی 
چه می دانید؟

صنعت خودرو جزو سه صنعت بزرگ کشور است و گردش 
مالی باالیی دارد، بنابراین باید توجه ویژه و خاصی به  این 
صنعت داشته باشیم و این نگاه باید در همه مسئوالن این 
حوزه وجود داشته باشــد. اگر فرض را بر این بگذاریم که 
ایران قرار است تبدیل به یک هاب تولیدکننده خودرو در  
یک منطقه مشخص شود، قاعدتا باید شرح وظایفی را برای 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت، انجمن ها و اتحادیه ها و 

خودروسازهای داخلی در نظر بگیریم و هر جایی که مشکل 
قانونی داشته باشیم، نسبت به رفع آنها اقدام کنیم. هرچند 
تاکنون بررسی کرده ایم و قوانین ما جامع هستند ولی باید 
در حوزه اجرا نظارت بیشتری وجود داشته باشد. باید در 
صنعت خودرو از جایــی به بعد برخی  مالحظه کاری ها را 
کنار بگذاریم. کشورهای موفق در این صنعت، یک سری 
استراتژی ها را تدوین و بر اساس آن حرکت کرده اند. یک 
خودرو در ایران وقتی تولید می شود، تقریبا 5 تا 6 میلیون 

تومان هزینه مالی دارد که باید بر طرف شود.

   ســال ها بود که برای ارتقای فرهنگ دوچرخه سواری، ر
شهرداری ها فعالیت های زیادی داشتند. اما اکنون به غیر از 
بی توجهی مسئوالن، مردم نیز با دوچرخه سواران کمترین 
همکاری را دارند. دیروز  در حال دوچرخه سواری در کوچه  
بودم ولی رانندگان اعتراض فراوانی داشتند که کوچه را محل 

عبور دوچرخه نمی دانستند.

سهیل قاسمی-تهران

مشتری صدای

e.danialy@autoworld.ir

الهام دانیالی

ادامهازهمینصفحهجهان

نورباال

دسترسی آسان مشتری به 
قطعات و لوازم یدکی مورد 
نیاز نیز از امکاناتی است که 
در چارچوب این اپلیکیشن 
فراهم شده است. ضمن 
اینکه قیمت ها و اجرت ها 
طبق تعرفه اتحادیه تعیین 

شده است

برشمرد و افزود: »یک گروه بازرسی با 48 نفر عضو ایجاد شده است که این مساله را پیگیری 
کند. همین موضوع باعث شد تعداد اعضای اتحادیه از حدود 1600 نفر به 4800 نفر برسد.«

نیک آیین با اشــاره به موانع و مشــکالت موجود بــرای تامین مواد اولیــه برای تولید، 
گفت: »کمیســیون مرتبط، مشــکالت موجود در مســیر ایــن کاالها و مــواد اولیه 
 را مطرح می کننــد و اتحادیه بــرای حل این مشــکالت همکاری و اقدامــات الزم را 

خواهد داشت.«
علیرضا نیک آیین در پایان تاکید کرد: »چنین سمینارهایی با موضوعاتی مانند فلز شناسی، 
آشنایی با فن آوری، تجهیزات تولید و تکنولوژی تولید روز دنیا باید ادامه داشته باشد و اتحادیه 

نیز در این زمینه برنامه های جدی دارد.«

تشکیل گروه بازرسی 48 نفره چگونه ایران تبدیل به هاب خودرویی منطقه شود
برای رسیدگی به شرایط بی جوازها

بی توجهی نسبت به 
دوچرخه سواران

چگونه ایران تبدیل به هاب 
خودرویی منطقه شود؟

   اکنون اگر در دوران پسابرجام هستیم 
و قراردادهای مختلف خودرویی شــرایط 
بهتری را به این صنعت بازگردانده اســت. 
اما این صنعت نیاز به یکسری سازوکار دارد 
تا بتواند دوباره جان بگیرد. در همین زمینه 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با بیان این که در صنعت خودرو باید برخی 
مالحظه کاری ها را کنــار بگذاریم، گفت: 
»تمام کشــورهای موفق در این صنعت، 
یک سری استراتژی ها را تدوین و بر اساس 

آن شروع به حرکت کرده اند.«
درباره قراردادهای خودرویی و ساز و کارهای 
مورد نیاز این صنعت ســعید باســتانی، 
سخنگوی کمیســیون صنایع مجلس به 

روزنامه »دنیای خودرو« می گوید:

 کمیسیون صنایع درباره قراردادهای 
خودرویی تذکراتی داده اســت. آیا 
کمیسیون صنایع نســبت به قراردادهای 

خودرویی خوشبین نیست؟
هر زمان که قراردادها به گونه ای باشــد که 
انتقال تکنولوژی به داخل کشــور صورت 
بگیرد  کــه از یک طــرف بتوانیم صادرات 
محصول را تضمین و از طرف دیگر نیز سهم 
تولید داخل را در قراردادها لحاظ کنیم تا بازار 
قطعه سازان تحرک داشته باشد و به عنوان 
یک هاب تولید خودرو در منطقه قرار بگیریم، 

می توان گفت قراردادها مثبت هستند.

 یعنی چه نظــری در مورد قراردادها 
مورد بحث است؟

هر قــراردادی که بیشــتر کمــک کند تا 
موضوعات مختلف لحاظ شوند و در فضای 
تولید کمک کننده باشــند، قاعدتا موثرتر 
خواهد بــود. بنابراین ما بررســی می کنیم  
قراردادها چقــدر توانایی دارند تا حوزه های 
مختلف صنعت خودرو را به جریان بیندازند. 
همچنین قراردادهایی که در سرمایه گذاری 
مشترک ایجاد می شوند، قاعدتا برای کشور 

مناسب هستند.
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نگاه

مجتبی جاسبی
کارشناس ارشد صنعت

 نیاز به تغییر نگاه 
برای حضور خارجی ها 

   وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در حالی 
به تازگی برنامه راهبردی جدید خود را در حوزه 
صنایع مختلف با ویرایش دوم اعالم کرده است 
که در آن به خودروســازی نیز پرداخته و بر لزوم 
»مشــارکت های خارجی« برای توســعه این 
صنعت، تاکید شده است. بسیاری از کارشناسان 
بر این باورند لغو تحریم ها و به دنبال آن ابراز تمایل 
بسیاری از شرکت های خودروساز خارجی برای 
حضور در ایران نقطه عطفی در صنعت خودروی 
کشور است. از دیگر سو، بعد از لغو تحریم ها، ایران 
دوباره درهای خــود را به روی صنعت خودروی 
جهان باز کرده اســت. ســرمایه گذاری در بازار 
خودروی ایران جذاب اســت اما شــرکت های 
عالقه مند به سرمایه گذاری باید به دقت عالیق 
مشتریان و ابتکارات جدید قانون گذاری را رصد 
کننــد. صنعت خودروی ایــران دومین صنعت 
بزرگ کشــور پس از صنعت نفت است و پیش از 
تحریم ها بیســتمین تولید کننده بزرگ خودرو 
در جهان بود. 700هزار نفر به صورت مســتقیم 
و 2.4 میلیون نفر در ایران به صورت غیرمستقیم 
در صنایع مرتبط با خودرو کار می کنند. همچنین 
به ویژه پس از برجام در رابطه با فرصت های سودآور 
سرمایه گذاری در ایران بسیار صحبت شد و شنیده 
می شد برخی آن را بزرگ ترین بازار دست نخورده 
جهان می دانستند ولی به واقع ایران چقدر از نظر 
سرمایه گذاری جذابیت دارد؟ صنعت خودروی 
ایران به واسطه سابقه ای که دارد، نقطه قوت برای 
جذب ســرمایه گذاری اســت. این صنعت قبال 
تجربیاتی در زمینه های استانداردسازی و به دست 
آوردن استانداردهای مدیریتی، ایزو 9001 و از 
این قبیل را به خوبی طی کرده است و از این جهت 
کشوری هستیم که صنعت خودرویش پتانسیل 
جذب ســرمایه را دارد. از دیگر ســو باید در نظر 
گرفت سرمایه گذار خارجی می خواهد آزاد باشد 
که هر چند دستگاه را در داخل بفروشد، اگر قیمت 
رقابتی اســت، دلیلی دیگر ندارد خودرو را صادر 
نکند. ولی زمانی که برای سرمایه گذار شرط های 
زیاد می گذارند، او از سرمایه گذاری ناامید خواهد 
شد. در نتیجه باید شرایط را برای سرمایه گذاری 
خارجی ها تسهیل کرد تا توسعه در این صنعت رخ 
بدهد. بنابراین ضروری است به این مساله در دولت 

دوزادهم بیشتر و جدی تر پرداخته شود.
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   برند بورگوارد پس از گذشت 50 سال، در سال 2008 
دوباره فعالیت خود را با سرمایه گذاری چینی ها شروع کرد 
و حاال قصد دارد خط تولید خود را دوباره در آلمان با تولید 

خودروی الکتریکی BXi7 احیا کند.
بورگوارد یک برند بســیار قدیمی است که سال 1890 
در آلمان تاسیس شد. فعالیت این شرکت خودروسازی 
در سال 1961 متوقف شــد و دیگر فعالیتی در صنعت 

خودرو نداشــت اما در سال 2008 با ســرمایه گذاری 
جدید، دوباره متولد شــد و بعد از حدود نیم قرن غیبت، 
 BX7 در ســال 2015 نخســتین محصول خود را با نام
رونمایی کــرد. حاال بورگوارد پــس از تولد دوباره قصد 
دارد یک نســخه الکتریکی جدید از مــدل BX7 خود 
را در نمایشــگاه شــانگهای به نام BXi7 معرفی کند. در 
 Borgward،تصویری که از این خودرو منشــتر شــده

BXi7 جدیــد با ویژگی هایــی مانند رنگ آبی روشــن 
در چراغ های جلــو، آینه های جانبی و آرم شــرکت به 
 همراه یک جلو پنجره مشــبک، ظاهر متفاوتی به خود 

گرفته است.
جزئیات مربوط به سیســتم الکتریکی این خودرو هنوز 
مشخص نشده است اما برخی گزارش ها نشان می دهند 
این SUV الکتریکی جدید دارای محدوده رانندگی 255 

کیلومتر با یک بار شــارژ است. بورگوارد وعده داده است 
PHEVها و مدل های تمام الکتریکی را با تولید BXi7 جدید 
در کارخانه خود در برمن آلمان با قیمت های مناســب 
و جــذاب عرضه کند. این کارخانه تولید BX5 ســازگار 
با اســتاندارد اروپا را نیز کلید خواهد زد که برای تولید 
پالگین های هیبرید و سیســتم محرکه تمام الکتریکی 

نیز به کار گرفته خواهد شد.

رونمایی شاسی بلند الکتریکی BXi7 بورگوارد
HeadLine

سرخطخبرها

ادامه در همین صفحه

در آینده باید به شهرک هایی که اطراف تهران ایجاد می شود و ایجاد شده است برویم و فروشگاه ها و 
نمایشگاه ها را در خود کارگاه ها و واحدهای تولیدی ایجاد کنیم


