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توگوی «ایران» با یکی از طراحان خودرو در ایتالیا
گف 

طراحی ،جامانده از
صنعت خودروی ایران

آرمین جهانشاهی

«کسری البرز»  41ساله از مقطع کارشناسی ارشد به میالن رفت و کار طراحی
خودرو را با شــرکتهای مختلف در این کشــور آغاز کرد .کشوری که همه بر
طراحی خودرو به آن اعتقاد دارند و میگویند ایتالیا مهد طراحی خودرو اســت.
با آئودی و فیات همکاری تنگاتنگی داشته است و پس از آن نیز  9سال در مرکز
طراحی و مهندســی تاتا موتورز در تورینو فعالیت کرد .این مرکز طراحی حدود
 12مدل خودرو برای گروه تاتا (مانند تاتا نانو ارزانترین خودروی جهان) ،جگوار
و لندرور را انجام داده اســت .وی مدتی را هم برای طراحی خودروهای چانگان
صرف کرده است«.البرز» که در حال حاضر در یکی از شرکتهای معتبر طراحی
خودروی جهان در ایتالیــا به نام «بی دی ای(»)be design international
در ســمت معاونت فعالیت میکند ،گفت و گویی با روزنامه ایران داشــته است
و دربــاره نقاط ضعف و قوت این صنعت در ایــران میگوید .صنعتی که مدتها
کشــورمان به آن بیتوجهی کرده است و اکنون در پی خواست مردم میخواهد
به مقوله طراحی بپردازد.

ارزانترین خودرو جهان (با قیمت  5هزار یورو)

از آنجــا که شــما در بخش طراحی
خودرو فعالیت میکنید وضعیت این بخش
را در ایران چطور میبینید؟
با در نظر گرفتن اینکه صنعت خودروســازی
به عنوان یکی از ارکان رشــد صنعتی در سطح
بینالمللی به شمار میآید ،توانایی ارائه محصوالت
مناســب و باکیفیت ،که دارای طراحی امروزی
باشــند ،از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
ولی متأسفانه به علت ضعفهایی که در ساختار
تولید صنعتی ایران از جمله صنعت خودروسازی
وجود دارد ،طراحی خودرو نیز که بخشی از این
مجموعه میباشد طبیعتاً تحتالشعاع قرار گرفته
است و شــرایط ایدهآلی ندارد .با توجه به سابقه
همــکاری حرفهای که با برخی از شــرکتهای
خودروساز کشورهای در حال توسعه ،مانند هند
و چین داشتم متوجه شدم از برخی جهات وجوه
مشــترکی با صنعت خودروسازی ما دارند .ولی

در عین حال تفاوتهایی هــم وجود دارد ،این
کشورها به صنعت خودرو و پروسه طراحی بسیار
بیشتر از ایران اهمیت میدهند .تولیدکنندگان
خودرو در چین و هند در مورد اختصاص منابع
الزم برای طراحی مدلهای به روز ،با ســرعت
عمل و زمانبندی بســیار مؤثرتری نســبت به
صنعت خودروسازی کشورمان عمل میکنند و
این امر موضوع مهمی اســت که باعث پیشرفت
صنعت خودرو میشود.
آیا میتــوان گفت ایران به صنعت
طراحی خودرو دست یافته است؟
در چند ســال گذشــته قدمهای مهمی در
طراحی خودرو برداشــته شده است ،ولی از آنجا
که طراحی بخشــی از پروسه طوالنی و پیچیده
در تولیــد یک محصول صنعتی بــه نام خودرو
است ،هنوز به موقعیت مطلوب نرسیده ایم .این
در حالی است که در ایران طراحان بسیار خوبی

تولیدکنندگان خودرو در چین و هند در مورد اختصاص منابع الزم برای طراحی
مدلهای به روز ،با سرعت عمل و زمانبندی بسیار مؤثرتری نسبت به صنعت
خودروسازی کشورمان عمل میکنند و این امر موضوع مهمی است که باعث
پیشرفت صنعت خودرو میشود

وجود دارند که میتوان از پتانسیل آنها استفاده
کرد .ما با استانداردهای بینالمللی فاصله داریم.
خودروهایی که اکنــون در بازار
ایران وجود دارند از لحاظ طراحی و ظاهر
قابل قبول هستند؟
متأســفانه خودروهای تولید داخل به لحاظ
طراحی در شــرایط مطلوبی قرار ندارند و این
صنعت کلیدی در کشــورمان تــوان رقابت با
برندهای دیگر بینالمللی که با سرعت و تمرکز
در حال پیشرفت هستند را ندارد.

کشــورهای اروپایی موضوع طراحی
خودرو را چگونــه میبینند و معموالً هر
چند وقت یکبار برای طراحی جدید اقدام
میکنند؟
از آنجــا کــه کشــورهای اروپایــی دارای
بازارهــای تکامــل یافتــه و شــدیدا ً رقابتی
( )Mature Marketدر صنعت خودروسازی
هستند ،مقوله طراحی جایگاه بسیار مهمی دارد.
بدین جهت اکثر شرکتهای خودروساز مجهز
به بخش طراحی هســتند و یا با شــرکتهای

