اﯾﺮادﻫﺎی رﻓﻊ ﻧﺸﺪی ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ؛ از ﺳﺮ
و ﺻﺪای اﺿﺎﻓﻪ اﺗﺎق ﺗﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺿﻌﻒ
ﮐﻮﻟﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﯿﻮب اﺻﻠﯽ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺳﺎل  92ﺗﺎ  96ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﮑﺮر،

ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻗﺪام ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ،وﺟﻮد ﺳﺮ و

ﺻﺪای اﺿﺎﻓﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش ﺧﻮدروﺳﺎزان ،از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ دل آزردﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد »رﮔﻼژ ﻧﺒﻮدن در ﺧﻮدروﻫﺎ«» ،ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ«

و »ﺻﺪای اﺿﺎﻓﯽ داﺧﻞ اﺗﺎق« ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﺪر ﻋﯿﻮب ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎ  ۹۶ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﮑﺮار و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در ﺳﺎل  ،۹۶رﮔﻼژ ﻧﺒﻮدن در ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را
در ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺳﻬﻤﯽ  39.2درﺻﺪی دارد .ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ  19.2درﺻﺪ ﺳﻬﻢ دارد ،در رده دوم ﻋﯿﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رده ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﺪای اﺿﺎﻓﯽ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  15.5درﺻﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در رده ﭼﻬﺎرم اﻣﺎ »ﭘﺎﻦ ﺑﻮدن ﺷﺘﺎب« ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ  11.4درﺻﺪی را در ﻋﯿﻮب اوﻟﯿﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﮐﻮﻟﺮ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ
»ﺧﻨﮏ ﻧﮑﺮدن« ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ  7.8درﺻﺪی
دارد .ﺳﺎﯾﺮ ﻋﯿﻮب ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ  6.9درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﯿﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪان وﻗﺘﯽ ﺑﺮاى ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل )اﺑﺘﺪای ۹۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی  (۹۶رﮔﻼژ ﻧﺒﻮدن درﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻻ و ﺻﺪای اﺿﺎﻓﯽ در اﺗﺎق ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﺎر وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۹۲ﺗﺎ  ۹۶ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﺎل  ۹۲ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ از
ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اواﺧﺮ آذر آن ﺳﺎل» ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای« رخ داد و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﻮدرو رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﺻﺮار ﺧﻮدروﺳﺎزان و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ داﺧﻠﻰ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎى رﺳﻤﻰ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎى ﺳﻮارى از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ »ﺑﺎﻻﺑﻮدن
ﻗﻴﻤﺖ« و ﻧﺤﻮه» رﻓﻊ اﻳﺮادات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو« در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻠﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮدرو ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ از »ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﺎﺛﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
داﻧﺴﺖ ،وﺟﻮد ﻋﯿﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮔﻼژ ﻧﺒﻮدن درﻫﺎ و ﺻﺪای اﺿﺎﻓﯽ در اﺗﺎق ،در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﮐﻞ ﺳﺎل  ۹۲را درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮔﻼژ
ﻧﺒﻮدن در و ﺻﺪای اﺿﺎﻓﯽ در اﺗﺎق ﺧﻮدرو درﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﻓﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻧﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺻﺪر ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻗﺮار
ﻧﺪارد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﺑﻌﻀﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﺮﺷﺎن درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و درﻫﺎﯾﺸﺎن رﮔﻼژ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺪای اﺿﺎﻓﯽ
دارﻧﺪ ،رﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان در رﻓﻊ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﺎده و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ،درﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﻨﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ،دارای ﻋﯿﻮب ﻓﺎﺣﺶ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ،ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ در ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﻮب ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ )اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﺳﺎل اول اﺳﺘﻔﺎده( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

