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طراحی همکاری میکنند .خودروسازان اروپایی
با اختصاص دادن بخشی از درآمدشان به مقوله
طراحی ،ســرمایهگذاری مناسبی در این بخش
انجام میدهنــد .با اطمینان میتــوان عنوان
کــرد که در بازارهای رقابتــی طراحی خودرو،
مهمترین عامل در فروش اســت .با نگاهی به
چگونگی پروسه انتخاب خودرو از طرف خریدار
ال مشــخص میشــود .اساساً
این مســأله کام ً
خریــدار با در نظر گرفتــن  ۳موضوع اقدام به
انتخــاب خودرو میکند .نخســتین آن کالس
خودرو اســت به عنوان مثال هاچ بک ،ســدان
یا شاســی بلند .دومین موضوع ،بازه قیمتی با
در نظر گرفتن توان مالی خریدار میباشــد که
مشخص کننده محدوده انتخابی بین چند مدل
مشخص است و ســومین امر طراحی است که
عامل انتخاب نهایی میباشد ،زیرا سطح کیفی
و ایمنی انــواع خودروها در یــک بازه قیمتی
تقریباً یکســان اســت .عمر طراحی خودرو در
کشــورهای اروپایی معموالً بین  ۵تا  ۶ســال
میباشــد که البته در این میــان معموالً بین
سال ســوم تا چهارم نیز دستخوش بازبینی در
طراحی یا همان فیس لیفت میشــود .در واقع

با تغییر بخشــی از طراحی خودرو که معموالً
در قســمتهای جلو و عقب و بخشی از داخل
خودرو متمرکز است ،خودروسازان سعی در به
روز نگه داشتن استایل مدلهای خود میکنند.
آیا در موضوع طراحــی خودرو در
کشــورهای مختلف و بهخصــوص اروپا
انحصار وجود دارد؟
خیــر .در این مــورد هیچ گونــه انحصاری
وجود نــدارد ،بلکه رقابت وجــود دارد .بهطور
کلی شرکتهای خودروســاز عالوه بر استفاده
از مراکــز طراحی داخلی خود ،با شــرکتهای
طراحی نیز همکاری و فعالیتهای مشــترک
دارنــد و از آنجا که طراحــی فعالیتی خالقانه

اســت بهکارگیــری مراکز طراحــی متفاوت
میتوانــد راهحلهای جدیــد و نوآورانهای به
خودروســازان ارائه کند که در این بازار رقابتی
امتیاز مهمی به شمار میرود.
چــرا ایران با شــرکتهای طراحی
خودروی خارجی قرارداد همکاری منعقد
نکرده است؟ این امر نیازمند هزینه مالی
زیاد است؟
همکاریهایــی از ایــن دســت نیازمنــد
هزینههای مالی نســبتاً زیادی میباشــد که
میتواند به عنوان عاملی بازدارنده در انجام آن
تلقی شود .البته الزم به ذکر است که همکاری
بــا شــرکتهای طراحی خودروی پیشــرو ،با

خودروسازان اروپایی با اختصاص
دادن بخشی از درآمدشان به مقوله
طراحی ،سرمایهگذاری مناسبی در
این بخش انجام میدهند .با اطمینان میتوان
عنوان کرد که در بازارهای رقابتی طراحی
خودرو ،مهمترین عامل فروش است
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باال بــردن قابلیت فنی و علمی خودروســازان
کشــورمان ،توانایی آنها را در این بازار رقابتی
افزایش میدهد.
طراحی خودروها براساس چه الگویی
صورت میگیرد؟ (نیاز مشتریان  -افزایش
فروش  -ســفارش کارخانجات خودرو-
برگرفته از مدلهای گذشته)
تمامی موارد اثرگذار است .البته شایان ذکر
اســت که در دهه گذشته طراحی خودرو متأثر
از قوانین جدیــد در ایمنی خودرو و همچنین
پیشــرفتهای جدید در زمینــه فناوریهای
الکترونیکی بوده است.
برای طراحــی یک خودرو چه میزان
هزینه و وقت باید صرف شود؟
پروســه طراحی خودرو که شــامل تمامی
مراحل طراحی و مهندسی ،نمونهسازی ،تست
و  ...میباشــد بین  ۳۰تا  ۳۶ماه زمان میبرد و
بخش اســتایل در این پروسه معموالً بین ۷تا
 ۱۲ماه طول میکشــد .هزینهها بــا توجه به
محتوای تعریف شده هر پروژه از طرف مشتری
و زمانبندی آن متفاوت است.

خودروهای طراحیشده توسط «طراح ایرانی»

بهترین طراحیهــا متعلق به کدام
کشور و برند خودرویی است؟
با توجه به جهانی بودن این صنعت ،تعریف
و یا تشــخیص بهترین طراحــی ،غیر ممکن
اســت .طراحــی خــودرو باتوجه بــه نیازها و
اســتراتژیهای مختلف انجام میگیرد .ولی از
دید تاریخی ،طراحــان ایتالیایی که اکثر آنها
در شــهر تورین مســتقر بودهاند و هستند ،در
دهههای گذشــته ،صاحب سبکترین طراحان
دنیا محســوب میشــوند و به همین خاطر با
اکثر خودروسازان جهانی همکاریهای طوالنی
مدت داشــتهاند ،ولی در چند ســال گذشته با
تغییراتی که در این صنعت رخ داد ،شــرکتها
و اســتودیوهای طراحی ایتالیا هم دستخوش
تغییرات زیادی شدهاند به عنوان مثال شرکت
 Ital Design Giugiaroدرســال۲۰۱۰
توســط گــروه خودروســازی فولکــس واگن
خریداری شد و یا شرکت  Pininfarinaکه
به علت مشــکالت مالی عدیده و ورشکستگی
مالــی به تازگــی به مالکیــت ،Mahindra
خودروســاز هنــدی در آمد .یــک نمونه بارز
ایــن همــکاری در گذشــته ،طراحــی مدل

نمونه خودروهایی که در پاسخ آمده است

 Daewoo Matizدر دهــه نــود میالدی
توسط I t a l D e s i g n G i u g i a r o
طــراح معــروف ایتالیایــی میباشــد.

ایــن خــودرو عــاوه بــر تبدیل شــدن به
یــک مــدل موفــق جهانــی ،پایهگــذار
کالســی جدید در طراحــی خــودرو ،به نام

 Compact Monovolumeنیز شد.
از برندهــای تاریخــی مطــرح و موفق در
طراحــی خودرو مســلماً میتــوان از Audi,
 Land Roverو  BMWنام برد و همچنین
خودروسازانی مانند  Fiatو Alfa Romeo
کــه در تاریــخ طراحی خــودرو ،تأثیر عمیقی
از خــود به جای گذاشــتند .به عنــوان مثال
 Fiat Ritmoنخســتین خودروی تولید انبوه
جهان در ســال  ۱۹۷۸میالدی بــود که با به
کارگیری سپرهای پلیمری و ادغام آنها با بدنه
خودرو ،ســیر طراحی خودرو را به شدت تحت
تأثیر قرار داد و این شــیوه طراحی نوآورانه ،از
آن زمان ،به استانداردی جهانی تبدیل شد .و یا
 Alfa Romeoکه با طراحی مدل Alfetta
در ســال ۱۹۷۲میالدی با باالتر آوردن صندوق
عقب و حجیمتر کردن آن ،عالوه بر پایین آوردن
ضریب آیرودینامیک خودرو ،تأثیر شــگرفی در
تعریف خودرو ایجاد کرد .گذشــته از برندهای
عنوان شــده ،دو برند  KIAو HYUNDAI
هم در چند ســال گذشــته با ســرمایهگذاری
و تعریف یک اســتراتژی مناســب در طراحی،
تبدیل به دو خودروساز صاحب سبک شدهاند.

