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صفحه 2

محققان ایرانی موفق به تولید نخستین 
نانو شوینده طبیعی خودرو در جهان 
شدند که امکان شست و شوی کامل 
فراهم  را  آب  به  نیاز  بدون  خودروها 
می کند. مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
کیمیا شیمی سهند، با اشاره به صادرات 
انبوه این محصول به کشورهای امارات 
و عراق و ترکیه اظهار کرد: پایه اصلی 
این محصول یک ترکیب نانو شوینده 
طبیعی غیرالکلی است که برای شست 
صیقلی  سطوح  و  شیشه  شوی  و 
با  و  است  استفاده  قابل  نیز  مختلف 
توجه به بحران خشکسالی، استفاده از 
نانوشوینده، قدم مهمی در صرفه جویی 
مصرف آب و حفاظت از محیط زیست 

به شمار رود.

در بـازار خودرو هـای زیـر 100 میلیـون  تومان 
ایـران همـه محصـوالت رنـگ و بویـی چینـی 
بـه خـود گرفتـه  انـد. در ایـن بیـن دو رقیب چشـم بادامـی از 

دیـار آفتـاب در یـک محـدوده قیمتی برای هم شـاخ و شـانه 
مـی کشـند. خـودروی تـازه وارد جـک S5 که به تازگی سـری 
اول آن تحویل مشـتریان شـده اسـت و ام وی ام X33 جدید، 

کـه بـا وجـود اینکه چنـد سـالی در بازار به چشـم می خـورد؛ 
امـا انـدک زمانی اسـت کـه مدل فیـس لیفت آن بـا گیربکس 
CVT بـه مشـتریان عرضه مـی شـود . . . ادامـه در صفحه 2

در رقابت جک S5 و ام وی ام X33 کدام برنده می شود؟

صفحه 6
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در بازار خودرو های زیر 100 میلیون  تومان ایران همه محصوالت رنگ و 
بویی چینی به خود گرفته  اند. در این بین دو رقیب چشم بادامی از دیار آفتاب 
در یک محدوده قیمتی برای هم شاخ و شانه می کشند. خودروی تازه وارد 
 X33 که به تازگی سری اول آن تحویل مشتریان شده است و ام وی ام S5 جک
جدید، که با وجود اینکه چند سالی در بازار به چشم می خورد؛ اما اندک زمانی 

است که مدل فیس لیفت آن با گیربکس CVT به مشتریان عرضه می شود. 
اس 5 محصول شرکت جی ای سی )JAC(  چین است، این شرکت از سال 
1964 مشغول به ساخت کامیون و انواع خودروی سواری، تحت مالکیت 
دولت چین می باشد. از طرفی X33 محصول شرکت چری می باشد؛ و باز هم 
 )JAC چری تحت مالکیت دولت چین بوده و از  سال 1997 )33 سال پس از
مشغول ساخت انواع خودرو است. هر دو شرکت از خودرو سازان بزرگ چین 
محسوب می شوند؛ و هر دو درکارنامه خود سابقه همکاری با خودروسازان 

بزرگ جهان را دارند. 
طراحی ظاهری و ابعاد

هر دو خودرو در کالس شاسی بلند های جمع و جور )کراس اوور( قرار می 
گیرند. دیفرانسیل جلو هستند و برای مسیر های خارج جاده ای ساخته نشده 
اند. از نظر سبک طراحی خودروی اس 5 ظاهری بروز تر دارد، به طوریکه به 
عقیده بسیاری از کارشناسان در نمای جلو و ابعاد شباهت های انکار ناپذیری 
بین آن و هیوندای توسان 2014 وجود دارد. در نمای عقب هم چراغ های 
LED که به صورت عرضی کشیده شده اند، بیننده را به یاد کراس اوور های 
آئودی می اندازد. ام وی ام X33 نیز پس از فیس لیفت و مخصوصا در نمای 
جلو از طرح دمده قبلی فاصله گرفته است، هر چند که تغییرات جزئی بوده و 
محدود به چراغ ها و جلو پنجره و سپر می شود. در نمای عقب هم چراغ های 

عمودی با المپ های LED مشاهده می شود. 
فاصله بین دو محور X33 ، 251 سانتیمتر و برای اس5، 264 سانتیمتر است، 
این بدان معناست که جک 13 سانتیمتر فضای بیشتر، و در نتیجه راحت تری 
برای سرنشینان فراهم می کند. اما در طول فقط 8 سانتیمتر بلند تر است. با 
وجود آنکه ظاهر خودرو امری سلیقه ای است اما به عقیده بسیاری طراحی 

جک اس5 با دهه دوم قرن 21 هماهنگ تر است. 
فضای داخلی

فضای داخلی X33 جدید کمی دگرگون شده است. استفاده از تریم به رنگ 
طوسی به همراه داشبورد از جنس پالستیک نه چندان مرغوب، در هنگام 
ورود به خودرو، حس یک خودروی ارزان قیمت را القا می کند. در داخل 
کابین، موردی که بسیار جلب توجه می کند، طرح عجیب و ناهماهنگ کنسول 
میانی است. ارگونومی چندان مناسب نبوده و کیفیت قطعات داخل کابین 
نامرغوب می باشد و پس از مدت کوتاهی به صدا می افتند. در مقابل جک 
اس5 نیز از داشبورد پالستیکی ولی جنس نسبتًا مرغوبی بهره می برد. روکش 
صندلی های چرمی به همراه رودری ها ترکیبی از نارنجی و مشکی می باشد که 
زیبایی خاصی به آن بخشیده است. در مقایسه با X33 صندلی های راحت تری 
راننده را در بر گرفته و موجب کاهش خستگی در سفر های طوالنی می شود. 

هر دو خودرو با  سانروف و تهویه اتوماتیک عرضه می شوند. صندلی های ردیف 
عقب، تاشو بوده و باعث افزایش فضای بار می گردد. ولی با توجه به ابعاد بزرگتر 

جک، فضای بار آن نیز به مراتب بزرگتر است. 
مشخصات فنی

ام وی ام X33 مجهز به موتور چهار سیلندر 2 لیتری با حداکثر توان 139 
اسب بخار و حداکثر گشتاور 182 نیوتن متر مجهز است. این خودرو هم با 
جعبه دنده دستی 5 سرعته و هم با جعبه دنده اتوماتیک CVT ارائه می 
شود. در مقابل جک اس5 با موتور 4 سیلندر 2 لیتری مجهز به توربو 
شارژر با حداکثر توان 175 اسب بخار و حداکثر گشتاور 235 نیوتن متر 
عرضه می شود. تاکنون نماینده جک در ایران تنها جعبه دنده دستی 6 
سرعته را ارائه کرده است اما برای آن جعبه دنده اتوماتیک نیز وجود دارد. 
قدرت و گشتاور باالتر جک در دورهای پایین موتور توانایی عبور از مسیر 

های سخت تری را نسبت به X33 فراهم می آورد.
آپشن ها

در بحث آپشن و تجهیزات جانبی X33 در مقابل جک اس 5 حرفی برای 

گفتن ندارد؛ زیرا در این مقوله جک باید با خودرو هایی نظیر کیا اسپورتیج 
و هیوندای توسان مقایسه شود. سیستم کنترل در سرباالیی، کنترل در 
سرازیری، کنترل لغزش، سیستم کنترل کشش، پایداری الکترونیکی، فرمان 
الکترونیکی، سیستم صوتی با 6 بلندگو و غیره از جمله مواردی هستند که به 

صورت فابریک ارائه می شوند.
ایمنی

بنابه اعالم موسسه C-NCAP )مرکز آزمایش ایمنی خودرو های در چین( 
شاسی بلند S5 موفق به کسب 5 ستاره ایمنی شده است . در این آزمایش 
همزمان با JAC S5، خودرو هایی نظیر ولوو V40 و تویوتا RAV4 نیز از همین 
موسسه موفق به کسب امتیاز مشابه شده اند . اما در مقابل بنا به گزارش همین 
موسسه خودرو X33 )چری تیگو( توانست تنها 2 ستاره از 5 ستاره را بدست آورد. 

به عنوان جمع بندی مطلب، X33  ممکن است با اختالف ناچیز ارزانتر باشد، 
اما، همانطور که در مباحث مشخصات فنی، ایمنی و آپشن هامشاهده کردید،  
اصال قابل مقایسه با جک اس 5 نیست. شاسی بلند تازه وارد جک، حتی در 

قیاس با همتایان کره ای اش نظیر اسپورتیج، حرفهایی برای گفتن دارد. 

X33 و ام وی ام S5 مقایسه  جک
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آسـتون مارتین، برای ونکوئیش 2015 بهینه سـازی متعادلی داشـته 
اسـت، یک جفت نسـبت انتقال قـدرت اضافه و چنـد تنظیم بهینه در 
سیسـتم دامپر بـرای آن در نظر گرفته شـده اسـت. البته چند آپشـن 
رنگ آمیـزی بدنـه دیگـر نیـز بـه آن اضافـه شـده اند. در سـایر اجـزا، ایـن 
خـودرو بـا همان شـرایط قبلـی باقی مانـده اسـت. درحالی کـه گران ترین 
اسـتون مارتیـن، دارای کیفیت هـای سـتودنی زیـادی اسـت، اّمـا تازگـی 
چیـزی اسـت کـه در ایـن مـدل دیـده نمی شـود. ایـن خـودرو از همـان 
سـاختار VH استفاده می کند که از سال 2014 در محصوالت این کمپانی 
به کار رفته و همین طور برای پیشـرانه از نسـخه توسعه یافته همان موتور 

5.9 لیتـری V-12 بهـره می برد. 
ایـن خودرو در کالسـی قرار دارد که رقیبانش همه جدیدتر و سـریع تر 
هسـتند. این اتومبیل بزرگ، طراحـی فروتنانه و اندکی حالت کالسـیک 
باعـث می شـود  کـه  اسـت  ونکوئیـش خودرویـی  آسـتون مارتین  دارد. 

المبورگینـی اونتـادور، یـک خـودروی معمولـی جلـوه کنـد و همین طـور 
فـراری F12 برلینتـا یـک انتخاب سـاده تلقی شـود.

در ایـن خـودرو تنها یک چیز عوض شـده و آن هم سیسـتم گیربکس 
اتوماتیک 8 سرعته است. این سیستم در واقع همان گیربکس ZF است 
که در بسـیاری از مدل های اسـپورت دیگر نیز استفاده می شود. اَما استون 
مارتین برای هماهنگ سـازی آن، دچار مشـکالت و هزینه های مهندسی 
زیـادی بـرای ونکوئیـش شـده اسـت. بـا ایـن کـه معمـواًل اضافه شـدن 
نسـبت انتقـال قـدرت بـرای بهینه سـازی مصـرف سـوخت انجـام 
می شـود، ولـی در اینجا برای افزایش عملکرد اسـتفاده شـده اسـت. 
ونکوئیـش قدیمـی توسـط دنده هـا بـه سـرعت 294.5 کیلومتـر بر سـاعت 
محـدود بـود، ولـی در حـال حاضر و بـدون هیچ گونه تغییر مکانیکی دیگر، 
این خودرو می تواند به سـرعت 323.4 کیلومتر بر سـاعت برسد. موضوعی 
که شـاید بـرای خریـداران ونکوئیش 2015 بیشـتر از میزان بـرآورد مصرف 

سـوخت آن اهمیت داشـته باشد.
این خودرو برای رسـیدن به سـرعت 96.6 کیلومتر بر سـاعت، زمان 
3.6 ثانیـه را ثبـت کرده و همین طـور در 8.3 ثانیه به سـرعت 160.9 
کیلومتر بر سـاعت رسـیده اسـت. در جاده، شـرایط سیستم گیربکس 
با گذشـته تفاوتی نکرده اسـت و کارش را برای انتقال قدرت موتور بسـیار 
خـوب انجـام می دهد. در همین حال، با اسـتفاده از دو پدال فلزی پشـت 

فرمـان می توانـد به صورت دسـتی دنده ها را کنتـرل کرد. 
موتور 5.9 لیتری V-12 نسـبت به قبل هیچ گونه تغییری نکرده اسـت. در 
دور موتـور پاییـن صـدای زوزه نرم و ضعیفی دارد. ولـی در همین حال که 
دور موتور باال می رود، صدا شـدت بیشـتری پیدا کرده و در باالتر از 5000 

دور بـر دقیقه به حداکثر هیجان خود می رسـد.
سیسـتم تعلیق نسـبت به مـدل 2014 اندکی سـختی بیشـتری پیدا 
کـرده و در آن کمـک فنـر هـای صلب تر و میلـه ضّدلغـزش بزرگ تری 
در عقب بـه کاررفته اند. البته این تغییرات چندان قابل لمس نیسـتند؛ 
چراکـه ونکوئیـش هنوز هم حس جادار و سـنگین بودن را منتقل می کند 
و در همیـن حـال، در هنـگام نیـاز چابکـی الزم را نیـز خواهـد داشـت. 
رانندگـی با ونکوئیـش لذت و هیجان خـاص خـود را دارد. وقتی به حالت 
تمام الکتریکی برای همه سیستم ها سوئیچ می کنید، حالت هیدرولیکی 
فرمـان تغییر می کنـد. فرمان ضخیم ونکوئیش همراه با پوشـش چرمی، 
واکنش هـای بسـیار خوبـی دارد، ولی وقتـی آن را با فرمان آتشـین فراری 

F12 مقایسـه کنیم، در سـطح پایین تری قـرار می گیرد. 
کابیـن ایـن خـودرو نسـبت بـه رقبـا از ابزارهـا و تجهیـزات کمتـری 
برخـوردار اسـت؛ هیچ گونـه صفحه حسـاس بـه لمسـی در آن دیده 
نمی شـود و کارهای سیسـتم راهبری هنوز هم توسـط یک نمایشـگر 
زرق  و بـرق دار صـورت می گیرنـد کـه در بـاالی داشـبورد قـرار گرفته 
اسـت. در همین حال، وقتی آن را به دسـتگاه موزیک خود وصل کنید، 
سیستم صوتی کیفیت بسـیار خوبی نشـان می دهد. صندلی های کابین 
نیز برای یک مسـافرت طوالنی، راحت و مناسـب هستند. البته کوچکی 
مخـزن سـوخت 78 لیتـری ونکوئیـش را بـا توجـه بـه عطـش این خـودرو 
بـرای مصرف سـوخت، نباید فراموش کـرد. این خودرو به صورت طبیعی 
سـرعتی برابر 120 مایل یا 193.12 کیلومتر بر سـاعت خواهد داشـت. در 
این سـرعت، شـرایط کابین همچنان سـکوت الزم را بـرای یک گفتگو در 

سـطح صدای مناسـب دارد.

آستون مارتین ونکوئیش با کمی نوآوری برای ۲۰۱۵

کالچ دات کام
www.kelach.com
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111 مدل 90  
111 مدل 92 فی 18.3    

111 مدل 92 فی 18.5 
111 مدل 92 فی 20 
131 صفر فی 19.5 
131 مدل 90 فی 13

131 مدل 90 فی 14.5 
131 مدل 90 فی 15.8 

131 مدل 92 فی 19 
131 مدل 92 فی 17.5 
131مدل 90 فی 12.9

131مدل 90 فی 14
131مدل 93 فی 18.8 

131مدل 93 فی 19 
131مدل 93 فی 19.2 
131مدل 93 فی19.1 

132 فی 16.5 
132 فی 18 

132 مدل 87 فی 13 
132 مدل 89 فی 13.8 
132 مدل 90 فی 15.2

132 مدل 90 فی 17 
132 مدل 93 فی 19.3 
132 مدل 94 فی 20.5 
132مدل 88 فی 14   

132مدل 89 فی 14.3 
132مدل 90 فی 16

132مدل 90 فی 16 
132مدل87 فی 12.5 

141 مدل 91 فی 16.9 
141 مدل 91 فی 17 
141مدل 84 فی9.2 
141مدل 85 فی 8.5 
141مدل 87 فی 12 
141مدل 88 فی 12 
141مدل 88 فی 7 

141مدل 90 فی 14.4 
141مدل 90 فی 15 

206 اتومات فی 17.5 
206 اس دی 87 فی 28 

206 مدل 81 فی 11.8
206 مدل 82 فی 12.3 
206 مدل 84 فی 13.5 
206 مدل 85 فی 17.3  
206 مدل 85 فی 18.5 
206 مدل 88 فی 24.5 
206 مدل 88 فی 24.5  

206 مدل 90 فی 22 

9158365529
9396563366
9154001913
9155112542
9390573529
9157652711
9358773565
9153239462
9151208902
9151110505
9159233724
9302376884
9191171164
9158786531
9362701445
9155026126
9156979236
9155033890
9364871192
9376698907
9155012841
9379308631
9155025887
9156560171
9399289227
9152007039
9156906470
9157000133
9368410845
9367018119
9361181205
9157959929
9156628530
9361152060
9354500762
9370622853
9154069716
9354762545
9354080089
9159835680
9151218755
9369763637
9387356833
9158264550
9158601809
9151184533
9358406608
9158969636

9153184483
9153008374
9383667062
9153012709
9360371484
9157025906
9153176821
9362956317
9155167299
9155248340
9153160042
9351492400
9155069358
9397279662
9157418017
9303315702
9354537085
9351092471
9370804603
9153195021
9156444686
9158152353
9154246002
9158601927
9355863824
9159097862
9158967560
9156560171
9151134519
9391842747
9355612968
9158245596
9159305383
9158210653
9153033822
9361701600
9150622457
9358752949
9154032664
9159030030
9159152304
9334743098
9151055739
9359231713
9392196321
9152060121
9152468079
9154426076

 206 مدل 90 فی 30 
206 مدل 90 فی 31 
206 مدل 91 فی 23
206 مدل 93 فی 36 
206 مدل81 فی 16 

206 مدل89 فی 29.2 
206 مدل92 فی 33 

206اس دی 93 فی 35 
207 مدل 90 فی 37 

207 مدل 90 فی 41.5 
405 فی17 
405 فی 18

405 مدل 74 فی 6.9 
405 مدل 80 فی 9

405 مدل 82 
405 مدل 83 فی 11.5  
405 مدل 83 فی 11.8 
405 مدل 83 فی 15.5 
405 مدل 84 فی 13.5 
405 مدل 84 فی 14.5 
405 مدل 84 فی 14.7 

405 مدل 85 فی17 
405 مدل 88 فی 19 
405 مدل 89 فی 21 

405 مدل 90 فی 22.5 
405 مدل 90 فی 23 
405 مدل 90 فی 25 
405 مدل 91 فی 25  
405 مدل 92 فی 26

405 مدل91 فی 24.5  
504 مدل 48 فی 41 

ال نود 87 فی 26
ال نود 89 فی 21.5  

ال نود 90 فی 28.5      
ال نود 92 فی 35.5 

ام وی ام 110 فی 11 
ام وی ام 110 مدل 93 
ام وی ام 315 مدل 93

ام وی ام110م91 فی 16.3 
ایکس 33 مدل 93 اقساط

آردی 80 فی 6.5 
آردی 81 فی 6.5 

آردی 81 فی 7 
آردی 82 فی 7.5 
آردی 83 فی 9.2 

آردی 84
آردی 84 فی 6.5 

آردی 84 فی 8 

9370622853
9352666501
9151030761
9359152031
9105779391
9155010520
9154051347
9380400612
9158799604
9159006832
9301395718
9151059450
9395434811
9363682100
9383765796
9155098349
9380400612
9153256875
9150090644
9359269318
9193420476
9150696793
9353556495
9151160735
9366247765
9153070907
9159063216
9155078804
9398912025
9153090621
9362769124
9016821075
9359819129
9372563307
9358326011
9352422038
9159016136
9379353344
9158946082
9359269318
9155012841
9152422530
9158040082
9376537683
9152168301
9366991420
9357305686
9156963045

آردی 84 فی7 
آردی 85 فی 8.7 

آردی مدل 81  
 2010  X3 بی ام و

پاترول 67 فی 13
پاترول 78 فی 20 
پاترول 78 فی 21 
پارس 83 فی 17 

پارس 85 فی 18.5 
پارس 86 فی 26   
پارس 88 فی 25 

پارس 91 فی 28.5 
پارس 91 فی 26.5

پارس 91 فی 37 
پارس 92 فی 31 
پارس 92 فی 33

پارس 93 فی 33 
پارس سال 88 فی27 

پراید 73 فی 10.5  
پراید 76 فی 57 
پراید 78 فی 6 

پراید 79 فی 6.6 
پراید 79 فی 7.2 
پراید 80 فی 7.6 
پراید 81 فی 7.5 
پراید 81 فی 7.3 
پراید 81 فی 7.5 
پراید 81 فی 7.7 

پراید 81 فی 9  
پراید 82 فی 10 

پراید 82 فی 7.2 
پراید 82 فی 7.4   

پراید 82 فی 8 
پراید 82 فی 8.3 
پراید 82 فی 8.3 
پراید 82 فی 9.8 
پراید 83 فی 10 

پراید 83 فی 8.2 
پراید 83 فی 8.6 
پراید 83 فی 87 
پراید 83 فی 9 

پراید 84 فی 10  
پراید 84 فی 10.5
پراید 84 فی 10.8 
پراید 84 فی 8.7  
پراید 85 فی 10.2 
پراید 85 فی 10.5  
پراید 85 فی 11.5 

9358585643
9155026126
9155179774
9151055856
9363269193
9159086306
9371906384
9158020135
9159048050
9380400612
9159046750
9158925734
9352165490
9155017672
9371574708
9158010150
9153160042
9154395998
9159022125
9398047665
9396703067
9398065396
9359899673
9380400612
9153024600
9150774093
9159036357
9359451067
9375336639
9151009323
9158144802
9378108400
9151004527
9356310989
9153024600
9151218457
9159161684
9153239638
9354077448
9338009160
9158578067

پراید 85 فی 11.8 
پراید 85 فی 11.9 

پراید 85 فی 12 
پراید 85 فی 12.5 

پراید 85 فی 9 
پراید 85 فی 9 

پراید 86 فی 12 
پراید 86 فی 11.9 
پراید 87 فی 13.8  

پراید 87 فی 11 
پراید 87 فی 12 

پراید 87 فی 13.3 
پراید 88 توافقی 
پراید 88 فی 13 

پراید 88 فی 13.5 
پراید 88 فی 15 
پراید 89 فی 14 
پراید 89 فی 18
پراید 90 فی 14 

پراید 90 فی 15.8 
پراید 90 فی 15.8 

پراید 90 فی 16
پراید 91 فی 16.6 

پراید 93 فی 18 
پراید 93 فی 19    
پراید 93 فی 19.5 
پی کی 84 فی 7.1 

پی کی 85 فی7 
پی کی 93 فی 6.5 

پیکان 73 فی 5
پیکان 75 فی 5.5

پیکان 77 فی 5.1 
پیکان 82 فی 6.5

پیکان 82 فی 6.8  
پیکان 83 فی 11  

پیکان وانت صفر15.7
تاکسی سمند صفر فی31 

تویوتا کارینا فی 9  
تیبا 90 فی 17.6 
تیبا 92 فی 17.8 

تیبا 92 فی 22 

9393762098
9152241851
9335570950
9366449293
9366449293
9152241851
9152060328
9158065672
9360481585
9397401289
9397401289
9155007844
9153219655
9157885782
9360642240
9353432643
9157704271
9158578067
9354031063
9151800910
9364204816
9159098288
9105507001
9156251016
9364204816
9389020677
9155039749
9153207160
9376476609
9159117833
9156979757
9383667062
9157035883
9360165324
9158246067
9158195633
9354883287
9370403650
9158288019
9366865559
9370704696

چری 88 فی 19.5 
خرید وفروش نیسان کمپرس 

خریدار Sd اتومات 90  
خریدار پارس 85   

خریدار پراید 90تا93 
خریدار ویتارا 90 به باال 

خریدارHB مدل 83به باال 
خریدارال 90 اقساط

خریدارپراید 88یا89 
خریدارپژو پارس 

خریدارپژو405 
رانا 92 فی 30.7

روآ 85 فی 9 
روآ 86 فی 11 

روآ 87 فی 12.5  
روآ 87 فی 13.7 

روآ 88 فی 13 
روآ سال 88 فی 13 

ریو85 فی17
ریو89 فی 28

زانتیا 83 فی 20 
زانتیا 87 فی 43.8 

زانتیا فی 48 
سمند 83 فی 13 

سمند 83 فی 13.3   
سمند 83 فی 16.5 

سمند 86 فی 20 
سمند 87 فی 16.5 

سمند 88 فی 23 
سمند81 فی 10.7 

سمند91 فی 26 
سوناتا 2008 فی 85    

سی یلو 78 فی 10.7
سی یلو 82 فی 17 
سیلو 81 فی 16.5 

صبا  87 فی 13  
صبا 81 فی 9 

صبا 83 فی 9.7 
صبا 87

صبا 89 فی 13.5 
صبا 89 فی 14.8 

9152241851
9380400612
9361051830
9159177450
9155167836
9155124763
9155235754
9357436747
9155572917
9151238040
9359753985
9360946524
9354537085
9303315702
9353556495
9155171484
9355015616
9354031063
9354031063
9330877160
9156490345
9158830341
9159046750
9153100338
9365899629
9156595950
9354338668
9159040614
9158908292
9151026674
9152397300
9158066165
9357461070
9215127403
9352444446
9155012841
9155012841
9157011581
9395246681
9352605831
9154001913

فروش و خرید مزدا وانت 
کاپرا 90 فی 52 

کرونا 1990 فی 12.5 
لیفان 520 مدل87 فی18.6 

لیفان مدل 91 فی 29 
لیفان مدل 91 فی 36.6 

لیفان520 مدل89 فی 21 
لیفان620 مدل 92 فی 37 

ماتیز81 فی 7.5 
مزدا 3 نیو 90 فی87 
مزدا 323  فی 16   

206 مدل 82 فی 12.8 
معاوضه 405 با پراید 

معاوضه 405 مدل83 با پراید 
معاوضه پراید 79با وانت 

معاوضه منزل با خودرو
موتور125فی 500 

موتورسوزوکی 250 فی 5 
موتورطرنا150 فی 1.150 
موتورهوندا تکتاز93 فی 2 

هاچ بک 75 فی 7 
هاچ بک 75 فی 9.450 

هاچ بک 76 
هاچ بک 83 فی 13 

وانت پیکان 76 فی 5.6
وانت پیکان 79 فی 5.8 

وانت پیکان 80 فی 6 
وانت پیکان 81 فی 7 

وانت پیکان 85 فی 8.5 
وانت پیکان 88 فی 10.5 
وانت پیکان 88 فی 9.5 

وانت پیکان 89  
وانت پیکان 89 فی 11.5 
وانت پیکان 89 فی10.7  
وانت پیکان 90 فی 12.8
وانت پیکان 91 فی 13.5

وانت پیکان 92  فی 13.9            
وانت پیکان فی 14

وانت مزدا 81 فی 16 
وانت نیسان 90 فی 24   
وانت نیسان 90 فی 25 

چهارشنبه   بازار    پیامکی قدس
5000 20 30 60 5

آگهی های رایگان پیامکی
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قیمت روز برخی خودرو ها
گروه بهمن

مزدا 3 تیپ 3 صندوق دار
مزدا 3 تیپ 4 صندوق دار

مزدا 3 با موتور 1.6
وانت کارا تک کابین

وانت کارا دو کابین
وانت مزدا تک کابین

وانت مزدا دو کابین
بسترن موتور 1.6
بسترن موتور 1.8

وانت کاپرا تک کابین
وانت کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل

وانت کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل
لندمارک وی 7

جیلران
امگراند 7 صندوقدار دنده ای

امگراند 7 صندوقدار اتوماتیک
امگراند 7 هاچ بک دنده ای

امگراند 7 هاچ بک اتوماتیک
X7 امگراند
آلفا رومئو

4C فول 2015
جولیتا فول 2015

جولیتا نیمه فول 2015
میتو فول 2015

هیوندای
ولستر 2 ایربگ

ولستر 6 ایربگ 2015
اکسنت 2015 نیمه  فول

اکسنت 2015 فول
i20 فول

i30
i40 صندوقدار

i40 استیشن
سوناتا YF 2015 فول

سوناتا 2015 اتاق جدید نیمه فول
سوناتا LF 2015 فول با رادار

النترا 2015 نیمه فول
النترا 2015 فول
سنتنیال 4 نفره
آزرا فول 2014

توسان IX35 فول 10 ایربگ 2015
توسان IX35 فول 2 ایربگ 

سانتافه IX45 فول 2 دیفرانسیل
سانتافه IX45 فول 2ایربگ 2015

وراکروز IX55 فول 2013
2014 H1

کیا
ریو 4 درب 1400

کادنزا 2014
سورنتو اتاق جدید نیمه فول 2015

اسپورتیج فول 2.4  2015
اپتیما 2015 فول 10 ایربگ+رادار

سراتو 2.0 فول 2015
سراتو کوپه 2015

پیکانتو 2015
سول EX اتوماتیک 1.6  2015

رنو
E2 اسکاال 2000 تیپ
E4 اسکاال 2000 تیپ

اسکاال کروک
E2 فلوئنس
E4 فلوئنس

PE 2.0 سفران
PE  2.5 سفران

داستر 2000 تک دیفرانسیل
داستر 2000 دو دیفرانسیل

132
147
99

25.700
29
38

41.200
68.500
76.600

52
66.500
70.500

80

70
78.500

71
80

106

820
169
156
146

110
125
93

103
88.300

126
166
175
165
147
170
112
125
417
250
159
147
209
175
280
210

107
260
188
160
163
128
132
69

130

114
116
195
115
131
132
162

98.500
105

قیمت )میلیون تومان(

در بازار خودروهای صفر  چه می گذرد؟ .................
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دانستنی های علمی  ...............................

بررسی انواع کمپرس سیلندر 
در موتور ها

یکی از بزرگ ترین، پر شمار ترین و در عین حال ناشناخته ترین 
از ناحیه عاملی به نام  مشکالتی که درون موتور دیده می شود 
کمپرس است. این در واقع می توان به طور عامیانه گفت که کمپرس 
به موجی از یک هوای فشرده گفته می شود که در موتور خودرو هم 

الزم است و هم می تواند باعث دردسر شود.
وقتی مخلوط هوا و سوخت وارد سیلندر می شوند، در مرحله تراکم 
با باال آمدن پیستون، این مخلوط فشرده می شود و آماده جرقه زنی 
شمع و انفجار خواهد شد. با وقوع انفجار نیروی زیادی که ایجاد 
می شود باید به تاج پیستون فشار آورد و آن را به سمت پایین پرتاب 
کند. اگر این فشار از محلی به بیرون درز کند، گفته می شود که در آن 
ناحیه موتور نشتی کمپرس دارد. این اتفاق موجب می شود تا هم به 
خاطر نرسیدن تمام کمپرس به تاج پیستون از نیروی تولیدی موتور 
کاسته شود و هم به خاطر نشتی کمپرس به محلی نامناسب، در آن 

ناحیه جدید، مشکالتی به وجود آید. 
کمپرس سیلندر به آب

مجاری آب خنک کاری سر سیلندر و بلوک سیلندر  روی هم قرار 
می گیرند و واشر سر سیلندر در بین آنها، باعث می شود تا از نشتی 
آب به بیرون جلوگیری کند. با سوختن واشر سر سیلندر یا نیم سوز 
شدن آن، ممکن است مجاری آب در محل قرار گفتن آنها  روی هم 
یعنی بین سیلندر و سر سیلندر دچار نشتی شوند. این نشتی هم 
می تواند باعث ورود آب به داخل سیلندر شود که با سوختن آب، 
دود غلیظ سفیدی از اگزوز خارج خواهد شد و در صورتی که ضد یخ 
نیز با آب مخلوط باشد، این دود غلیظ تر می شود و هم اینکه آب با 
نشستن روی شمع خودرو در زمان خاموش بودن موتور، روشن 
شدن آن را در چند ساعت بعد با کمی تاخیر همراه می کند. ضمن 
اینکه با راهیابی آب و روغن به یکدیگر مشکالت دیگری نیز دیده 
می شود. اما بزرگ ترین مشکل، ورود کمپرس موتور به سیستم 

خنک کاری است.
کمپرس موتور وارد لوله های آب سیستم خنک کاری و همچنین 
رادیاتور می شود. در نتیجه دمای آب به شکل سریعی باال می رود 
و فن ها مدام در حال کار قرار می گیرند. با باز کردن در  رادیاتور در 
زمان خنک بودن، صدای واضحی از خروج هوا از رادیاتور شنیده 
می شود و لوله های اتصال رادیاتور به بلوک موتور و سر سیلندر دچار 
تورم و بادکردگی خواهند شد. اگر این عیب برطرف نشود، می تواند 
باعث ترکیدن لوله ها، خرابی رادیاتور و بروز مشکالت شدید تری 
شود. ضمن اینکه نشتی مداوم آب نیز دیده خواهد شد. این عیب 
از طریق بررسی لوله ورودی آب به رادیاتور قابل تشخیص است. به 
این معنی که این لوله در زمان گرم بودن خودرو دارای تورم است و 
فشار دادن آن نیز نشان از وجود هوای فشرده در آن دارد. همچنین 
با باز کردن در رادیاتور و گاز دادن خودرو، وجود حباب های هوا 

درون رادیاتور نیز قابل تشخیص است. 
کمپرس از بغل رینگ

کمپرس موتور وقتی از بغل رینگهای پیستون به سمت پایین درز 
کند، منجر به کم توانی خودرو خواهد شد. این عیب دالیل متفاوتی 
دارد که معموال ضعیف شدن یا شکست رینگ از بقیه شایع تر است. 
از دالیل دیگر رد شدن کمپرس می توان به گشاد شدن سیلندر به 
مرور زمان در اثر کارکرد و یا خط و خش افتادن روی دیواره سیلندر 
اشاره کرد. بروز این عیب نشانه هایی دارد که از روی آنها می توان 
این عیب را تشخیص داد. اول از همه اینکه به خاطر روغن سوزی 
پیشرانه، کم شدن سطح روغن به خوبی دیده می شود. با باز کردن 
شمع ها و دیدن سر آنها نیز می توان به سوختن روغن در اتاق 
احتراق پی برد. روغن موجود در کارتل نیز به خاطر مخلوط شدن 
با گاز های کمپرس درون سیلندر، سریع تر سیاه و کثیف می شود و 
از طرفی چون گرمای موتور به قسمت پایین آن که فاقد سیستم 
خنک کاری است منتقل می شود، دمای موتور در این قسمت نیز 

باال تر از میزان طبیعی است. 
کمپرس از سوپاپ ها

رد شدن کمپرس از ناحیه سوپاپ ها، اتفاقی است که کمتر رخ 
می دهد؛ چراکه معموال تا خراب شدن سوپاپ ها و بروز این عیب، 
عیوبی در سرسیلندر رخ می دهد که منجر به باز کردن آن و بازدید 
بقیه قسمت ها از جمله سوپاپ ها می شود. سوپاپ ها محل ورود 
مخلوط سوخت و هوا و خروج گاز های حاصل از احتراق هستند. 
حال اگر این مجموعه نتواند به خوبی کار خود را انجام دهد، ممکن 
است یا مخلوط سوخت و هوا از سیلندر فرار کند و یا کمپرس 
موتور. سوپاپ ها در اثر کارکرد و به خاطر شرایط خاص کاری آنها 
دچار این عیب می شوند. از جمله این عیوب می تواند کش آمدن 
ساق سوپاپ، خراب شدن سیت یا همان نشیمنگاه سوپاپ   روی 
سر سیلندر، بیضی شدن سوپاپ، سوختن و از بین رفتن قسمتی از 

سوپاپ، دوده گرفتن و کربنی شدن آن و… باشد.
منبع :دنده6 
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هر کدام از مشکالت و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که 
می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک 
کند. بعضی از مشکالت تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل 
شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای 
رفع آن اقدام نمود. تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن 

در ادامه ذکر می شود.
مشکل: دنده از جا می پرد

توضیح مشکل: تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز 
دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خالص در می آید.این 

مشکل به تدریج بد تر می شود.
مشکالت احتمالی عبارتند از:

درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، 
صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک 
یا خالص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از 

بین می رود.
مشکالت احتمالی عبارتند از:

روغن گیربکس خیلی کم است.
روغن گیربکس کثیف شده است.

در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود
توضیح مشکل: هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می 
کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، 
این صدا بیشتر می شود. در حالت خالص این صدا شنیده نمی 

شود. مشکالت احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.

روغن گیربکس کثیف شده است.
دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.

مبدل گشتاور خراب شده است.
فیلتر روغن کثیف شده است.

فالیویل شل شده است و یا خراب شده است
مشکل: چرخها در حین رانندگی لرزش دارند

لغزش  احساس  فرمان  در  رانندگی،  حین  در  مشکل:  توضیح 
می کنید که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه این 

ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکالت احتمالی عبارتند از:

چرخها به باالنس احتیاج دارند.
چرخها خورده شده اند.

چرخ کج و یا خراب شده است.
پیچهای چرخ شل شده اند.

قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.
مشکل: الستیکها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند

توضیح مشکل: متوجه می شوید که الستیکها در لبه درونی یا 
بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم 

تر بنظر می رسند.
مشکالت احتمالی عبارتند از:

مشکالت میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
مشکالت میزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: الستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که الستیکها در مرکز خیلی بیشتر 

خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.
مشکالت احتمالی عبارتند از:

فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: الستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند
توضیح مشکل: متوجه می شوید که الستیکها در دو لبه خیلی 

بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکالت احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خیلی کم است.

چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

دانستنی های فنی خودرو ............................

عیب یابی خودرو از روی عالئم ظاهری 
)قسمت دوم: انتقال قدرت و چرخ ها(
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از میان خبرها   ......... ............................

دنیای اقتصاد: شـورای رقابت در حالی انحصـار در واردات 
خـودرو را رد کردکـه سـازمان حمایـت از مصرف کننـدگان 
در  نمی توانـد  دیگـر  شـورا،  مصوبـه  ایـن  بـه  اسـتناد  بـا 
قیمت گـذاری خودروهـای یـاد شـده دخالـت کنـد. بـر این 
اسـاس مسـووالن وزارت صنایع به دفعات عنوان کردند که 
در مقولـه قیمت گـذاری دخالتـی نخواهند کـرد، اما کنترل 
تغییـرات قیمـت فـروش از حیث تطبیـق با قوانیـن مرجع 

باالدسـتی از جملـه وظایـف سـازمان حمایت اسـت.
در ایـن بین معاون کاالهای سـرمایه ای و خدمات سـازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکید دارد که 
برای قیمت گذاری خودرو در صورتی که شـرایط انحصاری 
در واردات آن مـورد اجمـاع قـرار گیـرد کـه در حـال حاضـر 
چنیـن شـرایطی نیسـت، موضوع مشـمول قیمت گـذاری 
خواهـد شـد؛ به نحوی کـه حتـی بایـد پیش بینـی پرداخت 
ضـرر و زیان بـه واردکننده را نیز در صورت تثبیت قیمت ها 
در نظـر گرفـت. وی اضافـه می کنـد کـه درخصـوص کنترل 
تغییـرات قیمـت فـروش و نظـارت بـر عرضـه بـازار، ایـن 
سـازمان به موجب اختیـارات قانونی مندرج در اساسـنامه 

خود قابلیـت مداخله و بررسـی را دارا اسـت.

 معـاون کیفیت گـروه صنعتی ایـران خـودرو از برنامه ریزی 
ایـن شـرکت بـرای تولیـد سـه خـودروی شاسـی بلنـد خبر 
داد.مجتبی اسـتادرحیمی در نشسـت خبری اظهـار کرد: 
تـا سـال 1398 تنـوع محصـوالت تولیـدی ایـران خـودرو 
بـه 21 مـدل خـودرو افزایـش خواهـد یافـت. وی بـا بیـان 
این کـه در ایـن مـدت حداقـل سـه خـودروی شاسـی بلنـد 
در ایـران خودرو تولید خواهد شـد خاطرنشـان کرد: تولید 
سـواری دیزلی نیـز در این برنامه قـرار دارد. معاون کیفیت 
گـروه صنعتـی ایـران خـودرو ادامـه داد: میانگیـن کیفیـت 
محصـوالت ایـن شـرکت در سـال 93 معـادل 10 درصـد 
نسـبت به سـال گذشـته افزایش یافته اسـت. وی افزود: با 
توجه به رشـد کیفیت محصوالت، افزایش صـادرات نیز در 
دسـتور کار قرار گرفته به گونه ای که در سـال آینده 30 هزار 

دسـتگاه از خودروهـای تولیـدی صـادر خواهد شـد.

قیمت گذاری خودروهای وارداتی  
منتفی  شد

تولید سه شاسی بلند در ایران خودرو
امــروزه تلفــن همــراه بــه یــک همــدم بــرای انســان تبدیــل شــده، بــه طوریکــه 
کمتــر کســی یافــت می شــود کــه از ایــن وســیله اســتفاده نکنــد. معمــوال وقتی 
ــا  ــم ت ــی کنی ــرف م ــی را ص ــم، زمان ــی کنی ــداری م ــد خری ــی جدی ــک گوش ی
یادبگیریــم چطــور از امکانــات آن بهــره منــد شــویم. اما متاســفانه زمانــی برای 

آمــوزش صحیــح اســتفاده از ایــن وســیله ارزشــمند صــرف نمــی کنیــم. 
بــه عنــوان مثــال، اســتفاده از تلفــن همــراه در حیــن رانندگــی، خطــرات بســیار 
ــه طوریکــه در حــال حاضــر،  ــرای راننــده و سرنشــینان در پــی دارد؛ ب جــدی ب
یکــی از اصلــی تریــن عوامــل تصادفــات و تلفــات خودرویــی کشــور، اســتفاده 
ناصیــح و نابجــا از همیــن گوشــی تلفــن همراه مــی باشــد. اکیدا توصیه می شــود 
در هنــگام رانندگــی، از خوانــدن و پاســخ دادن به پیامک بپرهیزید و برای پاســخ 
دادن بــه تمــاس هــای تلفنــی، توقــف نماییــد. بهتــر اســت قبــل از شــروع  رانندگــی، گوشــی خــود را در حالــت 
پــرواز و یــا ســکوت قــرار دهیــد و بــرای تمــاس های خیلــی ضروری، از ســایر سرنشــین هــا بخواهید آن را پاســخ 

دهنــد. فرامــوش نکنیــم رعایــت نــکات ایمنــی رانندگــی، موجــب خواهــد شــد تــا بــا ســالمت ســفر کنیم.

اگر تاکنون تکنولوژی راننده خودکار بیشتر حالت علمی تخیلی 
داشته، تنها به دلیل محدودیت های نرم افزاری نیست، بلکه 
موانع قانونی نیز در این موضوع نقش داشته اند. اّما شاید 
تعداد 28 دوربین، حسگر و لیزر در کنار مجموعه ای از قوانین 
نرم افزاری که ولوو در این سیستم به کار برده، برای برخورد 
100 درصد مناسب با تمام شرایط رانندگی چندان کافی 
نباشد. این سیستم، در همین حال، نیازمند تأییدیه قانونی 
از سوئد و شهر گوتبرگ است؛ شهری که قرار است به مالکان 
این ولووها اجازه دهد که در حالی که مشغول کتاب خواندن 
یا صحبت با تلفن هستند، در خیابان ها تردد کنند. تمام این 
مجموعه حسگرها و رادارها دارای یک ارتباط پایدار با یک 

نقشه سه بعدی با رزولوشن باال، حسگرهای بهینه GPS و 
دفتر محلی کنترل ترافیک هستند. 

به  نسبتًا  می تواند  نه تنها  ترافیک  کنترل  محل  دفتر 
به  می تواند  بلکه  دهد،  هشدار  سنگین  ترافیک های 
راننده های بی توجه دستور دهد که از حالت اتوپایلوت خارج 
شوند و در مواقع ضروری خودشان خودرو را هدایت کنند. 
تمام سیستم ها دارای یک حالت ایمنی و پشتیبان در هنگام 
وقوع هر اتفاقی خارج از برنامه هستند. ولوو از مدت ها پیش 
می گوید که خودروهای بدون راننده، یک گام منطقی برای 
رسیدن به هدف حذف تلفات جانی و صدمات جّدی در 

محصوالت این کمپانی هستند.

ارائه اولین خودروهای با راننده خودکار ولوو تا ۲۰۱۷

توصیه های پلیس راهور پیرامون استفاده از تلفن همراه

سنجی سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر نظر

ویژه نامه بازار خودرو قدس
ــودرو و  ــوزه خ ــانی در ح ــاع رس ــدف اط ــا ه ب
معرفــی واحدهــای فعــال در این حوزه، توســط 
روزنامــه قــدس و تحــت نظــارت اتحادیــه 
صنــف نمایشــگاه داران و فروشــندگان اتومبیل 
مشــهد، بــه صــورت روزانــه منتشــر مــی شــود. 
ــازار خــودرو قــدس از نظــرات، پیشــنهادات  ب
ــزان در جهــت  ــادات ســازنده شــما عزی و انتق
افزایــش کیفیــت محتــوا اســتفاده خواهــد کــرد. 

پس با ما در تماس باشید!

تلفـــن: 38835951 - 051
دورنگار: 38825894 - 051

quds@kelach.com    :پست  الکترونیک
http://www.kelach.com :وب سایت

سنجی نظر
در ایام شلوغ روزهای پایان سال 

آیا شما به عنوان عضوی از جامعه 
کاهش  برای  حاضرید  شهری، 
آلودگی هوا و روانسازی ترافیک، 
انتخاب  به  هفته  در  روز  یک 
شخصی  اتومبیل  از  خودتان، 

استفاده  نکنید؟
1- موافقم                       2- مخالفم

برای شرکت در این نظرسنجی، پاسخ خود 
را به همراه نام و دلیلتان به سامانه پیامکی 
بازار خودرو قدس ارسال فرمایید  تا با نام 

خودتان در این ویژه نامه منتشر شود.

سامانه پیامکی بازار خودرو قدس
5000 20 30 60 5

سنجی نظر

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی


