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لغــو  وضعیــت  هنــوز  کــه  حالــی  در 
تحریم هــا علیــه ایران مشــخص نیســت 
اســد ا... عســگر اوالدی از تمایــل ورود 
ایــران  بــه  آمریکایــی  خودروســازان 
خبــر داد و گفــت: تــا آمریــکا تحریم هــا 
ورود  اجــازه  برنــدارد  را  ایــران  علیــه 
ــم. ــی را نمی دهی ــای آمریکای خودرو ه

رئیس کمیســون صادرات اتــاق بازرگانی 
ایــران بــا بیــان ایــن کــه در گذشــته چهار 
خودروســاز آمریکایــی در ایــران فعالیت 
می کردنــد، اظهــار کــرد: در گذشــته این 
شــرکت ها در ایــران تعطیــل شــدند امــا 
مجــددا آمریکایی هــا در حــال تــاش 
بــرای حضــور دوبــاره در ایــران هســتند.
ــره  ــال مذاک ــه دنب ــدام ب ــا م آمریکایی ه
بــرای واردات خــودرو  و قطعات بــه ایران 
هســتند، امــا االن زمــان ایــن مــراودات 
ــد از  ــه بای ــزی ک ــا چی ــا تنه ــت و م نیس
ــی  ــم دارو و کاالهای ــور وارد کنی ــن کش ای

ــت.  ــی اس اساس

گاهـی اوقـات خودروسـازان در راه دسـتیابی 
بـه موفقیت هـای بـزرگ و خلق یـک محصول 
بی نظیر، اصول و سـنت ها را زیر پا می گذارند و اگرچه ممکن 

اسـت با شکسـت ها و ناکامی هایی نیز مواجه  شـوند، اما به راه 
خـود ادامـه می دهنـد. سـیتروئن C4 پیکاسـو 2015 نیز، به 
همین شـیوه تولید شـده اسـت. از هر جهت که به این کجاوه 

فرانسـوی نگاه کنید، نقطه اشـتراکی با دیگر خودروها در آن 
پیـدا نخواهیـد کـرد. ایـن خـودرو کـه از آن تحت عنـوان یک 

خـودروی چنـد منظوره یـاد می شـود...  ادامـه درصفحه5

بررسی سیتروئن C4 پیکاسو 2015

صفحه 6

شرط ورود خودروهای 
آمریکایی به ایران
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بـه  دسـتیابی  راه  در  خودروسـازان  اوقـات  گاهـی 
موفقیت های بـزرگ و خلق یک محصول بی نظیر، اصول 
و سـنت ها را زیـر پـا می گذارنـد و اگرچـه ممکـن اسـت بـا 
شکسـت ها و ناکامی هایـی نیـز مواجـه  شـوند، امـا بـه راه 
خـود ادامـه می دهند. سـیتروئن C4 پیکاسـو 2015 نیز، 
بـه همیـن شـیوه تولیـد شـده اسـت. از هـر جهـت کـه به 
ایـن کجاوه فرانسـوی نگاه کنیـد، نقطه اشـتراکی با دیگر 
خودروهـا در آن پیـدا نخواهید کـرد. این خودرو کـه از آن 
تحـت عنـوان یک خـودروی چند منظـوره یاد می شـود، 
در حقیقـت چیزی اسـت مابین یک هاچ بک سـقف بلند 
و یک کراس اوور SUV. پیکاسـو با ظرفیت پنج سرنشین 
و با پیشرانه بنزینی در اختیار عاقه مندان قرار می گیرد. 
این فرانسوی کوچک در شهر و هنگام رفت و آمدهای روزانه 
بسیار چابک و چاالک بوده و عملکرد بسیار خوبی از 

خود به نمایش می گذارد. طراحی تیز و لبه دار C4 پیکاسو، 
نه تنها سبب تمایز شما در میان دیگر خودروها می شود، 
بلکه کارایی آن را نیز افزایش می دهد. بی ام و سری 2 اکتیو 
تورر و مرسدس بنز B-Class از جمله رقبای C4 پیکاسو به 
شمار می روند. قیمت این خودرو از 40,990 دالر استرالیا 
شروع می شود و با افزودن تجهیزات سفارشی قیمت آن 
افزایش پیدا می کند. برای مثال، با سفارش پکیج »دستیار 
هوشمند راننده«  که تجهیزاتی چون سیستم هشدار عبور 
از خط، آینه الکتروکرومیک، تنظیم نورباالی هوشمند، 
هشدار  و  فعال  ایمنی  کمربندهای  فعال،  کنترل  کروز 
تصادف را در اختیار شما قرار می دهد، مبلغی در حدود 
2,000 دالر به قیمت خودرو افزوده می شود؛ از آنجایی که 
C4 پیکاسو بیشتر یک خودروی خانوادگی است، سفارش 

این پکیج کاری هوشمندانه به نظر می رسد.

از جمله تجهیزات استاندارد این خودرو می توان به دوربین 
 ،LED دید عقب و 360 درجه، چراغ های حرکت در روز
چراغ های عقب 3D LED، کنترل آب و هوای اتوماتیک 
دو نقطه ای، چراغ ها و برف پاک کنهای اتوماتیک، هشدار 
نقاط کور، کروز کنترل مجهز به سیستم کاهش سرعت، 
نمایشگر لمسی 7 اینچی مجهز به DAB+  و یک حافظه 8 
گیگابایتی، سنسورهای پارک عقب و جلو به همراه سیستم 
کمکی، و سانروف پانوراما دودی رنگ اشاره کرد. گفتنی 
است، در صندوق این خودرو فضایی مجزا برای قرار دادن 

الستیک زاپاس در نظر گرفته شده است.
پیشرانه چهار سیلندر 1.6 لیتری مجهز به توربوشارژر

e-THP، علی رغم اندازه کوچکش، پر قدرت ظاهر شده و 
به خوبی با گیربکس شش سرعته اتوماتیک هماهنگ شده 
است. تعویض دنده ها بدون توجه به سرعت، نرم و روان 

انجام می شود و پس از اینکه به اهرم تعویض دنده 
ظریفی که در قسمت باال-سمت راست میل فرمان قرار 

گرفته است، عادت کردید، تعویض دنده به امری لذتبخش 
برای شما تبدیل می شود. گفتنی است، این پیشرانه با 
تامین قدرتی در حدود 165 اسب بخار و گشتاوری معادل 

240 نیوتن متر C4 پیکاسو را به پیش می راند.
اگرچه ممکن است حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت 
و شتاب 9.3 ثانیه در این کاس بی اهمیت و پیش پا افتاده 
جلو کند، اما با در نظر گرفتن مصرف سوخت 5.6 لیتری 
C4 پیکاسو در سیکل ترکیبی می توان گفت این خودرو 
برای افرادی که از نظر مالی با محدودیت مواجه هستند، 

گزینه بسیار خوبی محسوب می شود.
این  با  رانندگی  کم،  گردش  دایره  و  عالی  فرمان پذیری 
خودرو را در داخل شهر بسیار مطلوب می سازد. قابلیت 
تنظیم صندلی راننده در حالت های مختلف که دید بسیار 
مناسبی را برای وی فراهم می آورد، در کنار هندلینگ 

دقیق راحتی و آسایش راننده را موجب می شود.
گفتنی است دید مناسب راننده، رانندگی با پیکاسو را در 
جاده های باریک و یا پارکینگ های کوچک بسیار آسان و 
راحت می سازد؛ حتی باز کردن آفتابگیرها نیز، خللی در 
دید راننده ایجاد نمی کنند. آفتابگیر سانروف نیز، از ورود 
اشعه های خورشید به داخل و در نتیجه گرم شدن کابین 
جلوگیری می کند که این امر در مناطق آفتابی از اهمیت 

بسیاری برخوردار است. 
با نشستن در صندلی های تک نفره ردیف دوم متوجه 
می شوید که فضای پای مناسب و دید خوب سرنشینان، 
حس فوق العاده ای در آنها ایجاد می کند. گفتنی است، 
با عقب و جلو بردن صندلی ها می توانید فضای پا یا بار را 
به دلخواه خود تغییر دهید و بهترین شرایط را برای خود 

فراهم آورید. 
گارانتی شش ساله و بدون محدودیت کیلومتر کمپانی 
سیتروئن و شش سال خدمات با هزینه محدود، آسودگی 
خاطر خریداران را در بر دارد. عدم امکان سفارش موتور 
دیزلی، قدرت کم پیشرانه بنزینی در مقایسه با برخی 
مواردی  عقب  جداگانه  صندلی های  و  اروپایی  رقبای 
هستند که ممکن است برخی افراد را از خرید این فرانسوی 

زیبا منصرف کنند.

بررسی سیتروئن C4 پیکاسو 2015
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امروزه آدمک های تست تصادف نسبت به دوره های 
پیشین باهوش تر شده اند. این آدمک ها با هر شکل و 
اندازه ای در دسترس محققان قرار دارند و در بدترین 
حالت انجام دادن این تست، استخوان هایشان شکسته 
شده، به ستون فقرات آن ها فشار وارد آمده و مفاصل آن 
ها به شدت خرد و خمیر می شوند و از جا در می آیند؛ اما 
به جای این که با عجله به سمت بیمارستان برده شوند، 
گیرند.  می  قرار  مهندسین  موشکافی  و  بررسی  مورد 
گروهی از مهندسان اطالعات ضبط شده تست تصادف 
های  قسمت  از  هرکدام  دوباره  و  کرده  آوری  جمع  را 
شکسته آدمک ها را جایگزین می کنند و با نتایج به دست 

آمده به سمت ساخت خودروهای ایمن پیش می روند.
در دوره هـای گذشـته آدمـک هـا، افـرادی خـوش تیـپ 
در اندازه انسـان بودند و از فوم السـتیک و فوالد سـاخته 
مـی شـدند امـا امـروزه آدمک های تسـت تصـادف از 
ابـزاری با تکنولوژی باال اسـتفاده می کننـد که زندگی 
بـی شـماری از انسـان هـا را نجـات مـی دهـد. در 
آزمایشـگاه تست انسـان گونه جنرال موتورز در میلفورد 
میشـیگان، آدمک های تسـت هزاران بار اطاعات را در 
یـک ثانیه ضبط کـرده و منتقل می کنند. ایـن آدمک ها 
کـه به بیش از 80 حسـگر متصل هسـتند، مـی توانند به 
مهندسـان ایمنی اطاعات الزم درباره این که چه مقدار 
و چـه نیروهایی را طی تصادف تحمـل کرده اند، بدهند.
ایـن آدمـک هـا ماننـد اعضـای یـک خانـواده بـا هر سـن 
و سـایزی هسـتند. بـه صورتـی کـه از شـش فـوت و 233 

پونـد وزن آدمـک مـرد گرفته تـا آدمکی با پنج فـوت قد و 
105 پونـد وزن از جنـس آدمـک زن. این ها آدمک هایی 
هسـتند که شـبیه بچه ها، نوپاهـا و حتی نـوزادان متولد 
شـده هسـتند. هـر کـدام از آن هـا بخشـی از ابـزارآالت 
ماشـینی هستند که به سنسـورها مجهز شـده تا نیروی 
تاثیـر تصـادف را ضبط کنند. مـدل های جدید و بسـیار 

پیشـرفته به بیـش از 400 هـزار دالر مـی ارزند. 
در بیشتر موارد، استخوان های پالستیکی و قفسه دنده 
های الستیکی و فوالدی در طراحی آدمک ها گنجانده 
شده اند تا تاثیرات تصادف بر روی پوست و استخوان 
بدن انسان را بهتر بتوانند الگوبرداری کنند. ساختار 
اساسی هر آدمکی یک اسکلت فوالدی قوی و محکم 
است که ترکیبی از الستیک، وینیل و فوم آن را پوشانده 
است. جنرال موتورز الگویی را برای طراحی های آدمک 
تست تصادف با مدل هیبرید 3 ایجاد کرده است که شروع 

توسعه و گسترش آن به دهه 1970 بر می گردد.
برای انجام هر تست تصادف که شامل خودرو و آدمک 
کامپیوتری  ساز  شبیه  صدها  خودروساز  یک  است 
و  کرده  پشتیبانی  را  اطالعات  که  دهد  می  انجام  را 
سناریوهای تست بی شماری را انجام دهد. این شبیه 
تا  اندازه سرنشین  از جمله  واقعی هر چیزی  سازهای 
شرایط آب و هوا و حتی اصطکاک خودرو بر روی جاده 
را مورد توجه قرار می دهند. با این وجود امروزه در عصر 
دیجیتالی که قرار داریم آدمکهای تست تصادف برای 
ایمنی خودروها از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند و در 

اندازه های گوناگونی ساخته شده تا بتوانند وظایف ویژه 
ای مانند تصادف های از جلو، کنار و عقب را انجام دهند.

پروفسور لتا جیکبسون، متخصص فنی خودروهای ولوو 
در مرکز ایمنی گوتنبرگ، سوئد، تکنولوژی را شروع کرده تا 
به هنگام تصادف از عقب، مهره های گردن جابه جا نشود. 
این کار با همکاری مشترک ولوو، ساب، دانشگاه فنی 
چاملر سوئد و اتولیو، بایورید )نام آدمک تست تصادف از 
عقب( به توسعه و گسترش وسایل ایمنی کمک می کند 
تا جابه جایی مهره های گردن در تصادف از عقب کمتر 
صورت گیرد. هم اکنون خودروسازان در سراسر دنیا این 

آدمک را برای اهداف آزمایشی خود مطابقت داده اند.
جیکبسـون توضیح می دهد: حتی یک دستگیره درب 
نیز، جنبـه های ایمنـی دارد بنابراین برای سـاخت یک 

خـودرو باید تمامی زوایـای ایمنی آن 
را مـد نظر قرار داد تا هر سرنشـین بتواند 

بعـد از تصـادف درب را بـاز کنـد. وی کـه بـا 
گروهی متشکل از تقریبا 100 مهندس ایمنی 

بـا همکاری دپارتمان طراحی کار می کنـد، روزانه 
بیـش از پنـج تسـت تصـادف را در آزمایشـگاه ایمنی 

ولـوو انجام مـی دهد.
در این تست خودرو به مانعی ثابت برخورد می کند و به 
خودرو فشار بسیار زیادی وارد می آید و تنها به قسمت 
کوچکی از ساختار جلویی آدمک ضربه زده می شود. در 
شانه های آدمک، طراحی اصاح شده ای صورت گرفته تا 
در این تست دشوار بهتر بتواند نیروهای وارد آمده بر این 

قسمت را ثبت و ضبط کند.

ورود  بــدو  در  مگلــی250 
ــدای  ــر و ص ــازار ایران،س ــه ب ب
زیــادی بــا شــتاب فــوق العــاده 
پیشــرانه  کــرد.  پــا  بــه  خــودش 
سیســتم  بــا  ســوپاپه  ســیلندر4  تــك 
بــه  تراکــم 8.11  نســبت  و  کاربراتــوری 
یــك، مجهــز بــه رادیاتــور و آب خنــك کــن، 
قدرتــی حــدود 26 اســب بخــار در8500 
دور و گشــتاور 24.5 نیوتــون متــر در 5250 
دور در دقیقــه را بــه چــرخ هــای عقــب 

ــد.  ــی کن ــل م منتق
نســبت وزن بــه قــدرت آن بــا وزنــی معادل 
بــه  اســت  عالــی  بســیار  135کیلوگــرم 
طــوری کــه در شــتاب گیــری هــای اولیــه 
شــما را نــا امیــد نمــی کنــد و تقریبــا از پس 
تمــام رقبــا بــر خواهیــد آمــد،  بــه طــوری 
کــه صفــر تــا 100 را در مــدت7 ثانیــه مــی 
پیماییــد. مگلــی یــك موتــور ســیکلت 
اســپرت اســت. باتوجــه بــه طــرز قــرار 
ــت  ــما راح ــور ش ــای موت ــته ه ــری دس گی
ــاك موتــور ســیکلت  تــر مــی توانیــد روی ب
کاهــش  و  ایــن عمــل  بــا  خــم شــوید. 

مقاومــت بــاد، مــی توانیــد بــه حداکثــر 
ســرازیری( ســرعت173کیلومتر)در 

بــر ســاعت برســید امــا موتورســیکلتی 
مثــل هیوســانگ و نینجــا بــا توجــه بــه 
ــای  ــرعت ه ــر در س ــتاور باالت ــدرت و گش ق
بــاالی140از پــس مگلــی برخواهنــد آمــد.
کاربراتــوری  مــدل  بــا  ایــران  در  مگلــی 
عرضــه مــی شــود. سیســتم انژکتــوری 
ــود  ــن موج ــور ژاپ ــط در کش ــدل فق ــن م ای
ــتم  ــکات سیس ــه مش ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــوردن  ــتارت خ ــد اس ــوری و ب ــای کاربرات ه
ــدل  ــاهد م ــه زودی ش ــت ب ــد اس ــا امی آنه
ــال  ــیکلت در س ــور س ــن موت ــوری ای انژکت

ــیم. ــده باش ــای آین ه
ایــن موتورســیکلت از نظــر کارایــی در حــد 
معمولــی اســت. طــرز قــرار گرفتــن راکــب، 
دســته هــای بســیار پاییــن و صندلــی های 
ــر  ــه فک ــما را ب ــت ش ــن اس ــفت آن ممک س
بــدن دادن و پیچیــدن بــا ســرعت زیــاد 
ــر را از  ــن فک ــم ای ــی میکن ــدازد. توص بین

ســرتان بیــرون کنیــد.
کیفیــت یکــی از فاکتورهــا در تمــام جهــان 

ــیله  ــك وس ــدن ی ــوار ش ــرای س ب
ــی  ــت مگل ــت. کیفی ــه اس ی نقلی
ــور  ــی موت ــی از باق ــت ول ــد نیس ب

کمــی  رده  هــم  هــای  ســیکلت 
ــت.  ــر اس ــف ت ضعی

حــد  در  مگلــی  هــای  کمــك 
خــودش خــوب اســت و دســت 
ــی  ــذب م ــدی ج ــا را تاح ــداز ه ان
بــا  آن  ســوخت  مصــرف  کنــد. 
توجــه بــه نحــوه ی رانندگــی شــما 
و تنظیــم کاربراتــور از 4 تــا 6 لیتــر 
ــی  ــر م ــر متغی ــر100 کیلومت در ه
باشــد. تــرك نشســتن ایــن موتــور 
اســت  ســخت  کمــی  ســیکلت 
ســفتی صندلــی و نداشــتن جــای 
دســت ممکــن اســت کمــی شــما 
ــه  ــه ب ــوری ک ــه ط ــد ب ــت کن را اذی
ســبك موتورهــای ســنگین حتمــا 

ــد. ــاك را بگیری ــد ب بای
از نــکات مثبــت ایــن موتــور ســیکلت مــی 
تــوان  بــه شــتاب اولیــه ی عالــی و کیلومتــر 
شــمار زیبــای آن اشــاره کــرد. ظاهــر یــك 

امــر ســلیقه ای اســت ولــی از نظــر خیلــی 
ــا  ــن رقب ــن در بی ــا تری ــور زیب ــن موت ــا ای ه
محســوب مــی شــود. در ســری جدیــد 
مگلــی از کمــك هــای خشــك تــر و اســپرت 

کیلومتــر  اســت.  شــده  اســتفاده  تــری 
شــمار آن تعویــض شــده و از ارگونومــی 

بهتــری بهــره مــی بــرد. 

    بررسی موتور سیکلت مگلی 250 مدل 2015
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جدید،    T680 مدل 
کشنده  ترین  آیرودینامیک 
ای است که کمپانی کنورث تا به 
حال ساخته است. بنا به گفته این 
مدل  آمریکایی،  معتبر  ساز  کامیون 
جدید، بازدهی و عملکرد بهتری دارد و 
کابین آن نیز بسیار مناسب و برای راحتی 

هرچه بیش تر راننده ساخته شده است.
متر   2.1 با  برابر  مساحتی   T680 کابین 
مکعب دارد که در مقایسه با کابین 1.9 متری 
T660 و کابین  T700 در میانه قرار دارد. این 
کشنده برای پیمودن مسافت های طوالنی 

بین شهری ساخته شده است و در دوکابین 
 Sleeper Cab کابین کوچک تر( و( Day Cab
)کابین خواب( عرضه می شود. قلب تپنده 
 MX  یک موتور 12.9 لیتری مدل پاکار T680
است، البته موتور مدل کامینز  ISX15 نیز به 

عنوان یک آپشن سفارشی موجود است.
 طراحی بدنه

تمامی جزئیات بدنه از سقف کشیده و سپرها 
گرفتـه تـا طـرح کاپـوت، همگـی در جهـت 
پاییـن آوردن ضریـب درگ و افزایـش حالت 
آیرودینامیک بدنه این کشنده طراحی شده 
انـد؛ سـقف کشـیده کنـورث جدیـد، بـه آن 

ظاهری پویا نیز بخشـیده است. برتری های 
T680 در مقایسـه بـا دیگـر مدل های سـری 
T کنورث شـامل افزایش 65 درصدی فضای 
بار،  افزایش 50 درصدی اندازه شیشـه جلو،  
کاهـش 40 درصدی صدای کابیـن،  افزایش 
30 درصـدی زاویـه بـاز شـدن درب هـا،  ارائه 
دهنـده بهتریـن محـدوده نـور چراغ جلـو در 

ایـن کاس می باشـد.
کابین سبک وزن و ضد زنگ T680 از پنل 
های آلومینیومی ساخته شده است که توسط 
 Hernob اتصال دهنده های خود نافذ شرکت
به یکدیگر متصل شده اند. این اتصال دهنده 
و  زیاد  مقاومت  ها، 
از طرفی سر و صدا و 
تری  کم  های  لرزش 
دارند. مهندسان این 
آمریکایی  کمپانی 
کاپوت  طراحی  برای 
کشنده  این  تکه  سه 
از مواد سبک وزنی با 
 Sheet molding نام 
استفاده   compound
کرده اند که به همین 
دلیل، باز کردن و باال 
کاپوت  درب  آوردن 
انجام  راحت  بسیار 
می شود. سپر دو تکه 
جلو  آیرودینامیک 

نیز همانند ورقه های آلومینیومی به یکدیگر 
متصل شده اند.
طراحی داخلی

شدن  باز  مناسب  زاویه  و  ها  پله  لطف  به 
 ،T680 درب ها، برای ورود به کابین کنورث
این  های  درب  داشت.  نخواهید  مشکلی 
کشنده از مواد سبک وزن ساخته شده اند و 
عاوه بر دوام باالیی که دارند، به دلیل طراحی 
هوا  جریان  سریع  گذر  باعث  آیرودینامیک 
می شوند و در نتیجه سر و صدای کم تری 
ایجاد می کنند. در داخل کابین یک دریچه 
آزاد کننده فشار هوا تعبیه شده است که با 
یکنواخت کردن فشار هوای داخلی و بیرونی 
به باز و بسته شدن راحت درب ها کمک می 

کند.
کابیــن T680 نیــز هماننــد اکثــر مــدل هــای 
کنــورث اســت و در آن یک داشــبورد منحنی 
ــی  ــده م ــاخه دی ــار ش ــان چه ــکل و فرم ش
شــود. خوانــدن اطاعــات صفحه کیلومتر به 

راحتــی انجــام مــی شــود.
صندلی های کنورث همیشه به عنوان بهترین 
های بازار شناخته می شدند و صندلی های 
نیستند.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز    T680
صندلی راننده مجهز به یک سیستم پیشرفته 
بادی است که به صورت خودکار نسبت به 

وزن راننده تنظیم می شود. در کنار صندلی 
با  شاگرد  صندلی  یک  استاندارد،  های 
قابلیت چرخش 180 درجه ای نیز به صورت 
 Sleeper سفارشی وجود دارد. پهنای کابین
بار آن حدودًا  و کل فضای  متر  تقریبًا 2.4 
1700 لیتر است. در این کابین یک جا لباسی 
تمام قد و یک میز با قابلیت چرخش دیده 
می شود که هر دو بسیار کاربردی هستند. 
امکانات دیگری که در کابین وجود دارد شامل 
یک تلویزیون صفحه تخت 23 اینچ، محل 
مخصوص قرار دادن سی دی ها، مایکروویو 

و یک مبدل برق می باشد.
 موتور و گیربکس

کنورث جدید در مدل پایه نیروی محرکه خود 
را از یک موتور 12.9 لیتری کمپانی پاکار مدل 
MX می گیرد که توانایی تولید 380 تا 485 
اسب بخار نیرو را دارد. در کنار موتورهای پاکار 
خریدار می تواند موتور شرکت کامینز مدل 
ISX15 را نیز برای T680 سفارش دهد. این 
موتور پرقدرت، قادر است تا بین 400 تا 600 
اسب بخار نیرو و حداکثر گشتاور 2780 نیوتن 
 Cummins متر تولید کند. موتورهای کمپانی
از تکنولوژی تزریق سوخت پیشرفته بهره مند 
هستند و عاوه بر این از یک توربوشارژر نیز 

استفاده می کنند. 

آخرین فرزند کانسپت و نمایشی پژو، 
یک کراس اوور هیبریدی نامتعارف 
است که می تواند الگو و تمرینی برای 
کمپانی  این  پژو 3008  آینده  نسل 
این  نام   )Quartz( کوارتز  باشد.  نیز 
شمایلی  که  است  اسپرت  کانسپت 
مدرن و آینده  نگرانه دارد. چراغ های 
LED آن کمی به انواع آئودی شباهت 
دارند. با این وجود ترکیب مناسبی با 
کاپوت کشیده و جلو پنجره مشبک 
هواکش های  دارند.  آن  سه بعدی 
بزرگ سپر جلو با حاشیه قرمز رنگ نیز 
جلوه ای جذاب به کوارتز بخشیده اند. 
چرخ های بسیار بزرگ 23 اینچی با 
رینگ های مشکی پیچیده و خطوط 
قرمز رنگ و تایرهایی بسیار عجیب 
از وظیفه  و خاص، قسمت دیگری 

جلب توجه را بر عهده می گیرند. 
سقف کوارتز، شیب زیادی در قسمت 
عقب دارد و کامًا فرمی کوپه مانند 
یافته است. رنگ قسمت انتهایی نیز 
متفاوت و تیره است و یادآور کانسپت 
می باشد.  اگزالت  یعنی  پژو  دیگر 
های   LED شامل  عقب  چراغ های 
عمودی باریک، درب عقب شیشه ای 
دو  عقب  اسپویلر  زیاد،  شیب  با 
ذوزنقه ای  پهن  اگزوزهای  قسمتی، 
خطوط  با  عقب  دیفیوزر  و  شکل 
این تصور را در  موازی ممکن است 
ذهن متبادر کند که با یک المبورگینی 

شاسی بلند مواجه شده ایم. 
در داخـل کابیـن بـا فضایـی مـدرن، 
سـبکی  و  مینیمـال  کنترل هایـی 
هیجان انگیز روبرو می شـویم. فرمان 

تقریبًا به شـکل مربـع درآمده اسـت. 
اسـپرت  انفـرادی  صندلـی  چهـار 
کامـل  دربرگیرنـده  حاشـیه های  بـا 
برقـی  کنترل هـای  و  مسـابقه ای  و 
صندلی در قسمت میانی نشیمن گاه، 
نشـان از چیرگـی تفکـر اسـپرت در 
طراحـی ایـن فضـا دارنـد. آلومینیوم 
برس خورده مشکی رنگ، فیبر کربن 
و حاشـیه های قرمز رنگ درخشـان، 
جلـوه ای بی نظیـر در داخل اتـاق این 
خـودرو ایجاد کرده اند. قسـمت هایی 
از کابیـن و کنسـول وسـط بـا سـنگ 
شـده  سـاخته  بازالـت  آتش فشـانی 
اسـت. اسـتفاده از نساجی دیجیتال 
سـه بعدی بـا کمـک الیـاف پلی اسـتر 
بازیافتی از بطری های آب پاستیکی 
نیـز بـرای اولیـن بـار روی این خـودرو 

اعمال گردیده اسـت. نشستن پشت 
فرمـان احساسـی هماننـد نشسـتن 
در کاکپیـت یـک هواپیمای جنگنده 

مـدرن را القـا می کنـد. 
پیشرانه هیبریدی کوارتز از یک موتور 
توربوی  سیلندر  چهار  لیتری   1.6
دو  و  متری  نیوتن  اسبی 330   270

شکل  اسبی   114 الکتریکی  موتور 
می گیرد. نیروی موتور بنزینی توسط 
به  گیربکس 6 سرعته متعارف  یک 
چرخ های جلو منتقل می شود. هر 
کدام از دو موتور الکتریکی نیز روی یک 
محور قرار گرفته اند. بدین ترتیب این 
خودرو تبدیل به یک خودروی 4 چرخ 

خواهد  محرک 
شد. خروجی ترکیبی 

نهایی پیشرانه، 498 اسب 
بخار می باشد. باتری های این 

خودرو نیز به تنهایی بدون مصرف 
قطره ای سوخت تا مسافت 50 کیلومتر 

را پشتیبانی خواهند کرد.

                   کراس اوور هیبریدی   500 اسبی پژو

 T680 بررسی کامیون کن ورث  

شیشه  اتومبیل نـور
مرکز پخش و نصب انواع شیشه اتومبیل

کلیه خودروهای سـواری، کامیون، اتوبوس، راهسـازی
تلفــن: 33930140 و 33930141 و 09153223832
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قیمت روز برخی خودرو ها
هوندا

EX 2 سیویک تیپ
VTI 4 سیویک تیپ

LXB 2 آکورد تیپ
EXA 3 آکورد تیپ
EXB 4آکورد تیپ

ام جی موتور
ام جی 3  فول 2015

ام جی 6 فول جی تی 2015
ام جی 6 فول مگنت 2015

ام جی 350  2015
سانگ یانگ

کوراندو 2015 اپتیموم
اکتیون جدید الکچری

اکتیون جدید کامفورت
ون رودیس

کایرون
رکستون جدید

BMW
320 فول 

320 الکچری 2015
2015 M 320 فول کیت
2015 M 328 فول کیت

M 428 گرن کوپه کیت
428 کروک 2015

520 فول 2015
528 فول 2015

650 گرن کوپه
650 گرند

23i Z4
30i Z4
1.8 X1

M 2.8 کیت X1
2015  3.0 X3

M 2.8 کیت X4
3.5 X5
3.5 X6

بنز
C200 فول 2015

E200 اتاق جدید فول
E200 کروک اتاق جدید

E250 فول
E350 فول

S500 4 نفره 2015
CLS 500 فول

GLK 350 فول 2014
تویوتا

راو 4 دودیفرانسیل تیپ2 2015
پرادو TXL چهار درب فول

هایلوکس دیزل 2.5 دنده ای
هایلوکس 2.7 دو دیفرانسیل

هایلوکس 2.7 دو دیفرانسیل لیمیتد
2015 GL کمری

2015 GLX کمری
یاریس هاچ بک 2015

یاریس صندوقدار تیپ 2
یاریس صندوقدار تیپ 3

2015 XLI کروال
کروال XLI اسپشیال 2015
کروال GLI 2015 دو ایربگ

هایس 2.7 سقف بلند
پورشه

911 کررا
911 اس 

کاین 8 سیلندر
 GTS کاین

ماکان 2.0 فول 2015
پانامرا 8 سیلندر 2015

125
141
168
182
194

81
119.300
119.600

92

123
138
119
145
163
185

295
340
355
385
415
465
325
395

1500
1160
320
435
255
345
390
482

1050
1100

385
420
570
475
860

2900
1190
970

210
380
144
165
158
140
187
114
112
113
123
127
128
210

1500
1180
1190
1480
660

1730

قیمت )میلیون تومان(

در بازار خودروهای صفر  چه می گذرد؟ .............. ماکسیمای  نیسان  هشتم  نسل 
جدید، با هیکلی تنومند و قوایی 300 
اسبی، دوباره قصد جوالن در بخش سدان 
های اسپرت نیمه لوکس بازار را دارد. هرچند 
روزگار تغییر کرده و یک خودروی بزرگ دو تنی 
با چنین نیرویی و انتقال نیرو به چرخهای جلو از 
طریق یک گیربکس CVT، کمتر لقب اسپرت را 

دریافت می کند.
نیسان ماکسیما از بدو تولید در 1976 تاکنون، 
ای  پیچیده  و  جسورانه  چهره  چنین  هیچ گاه 
با  شکل   V جلوپنجره  نمای  است.  نداشته 
چراغ های منحصر به فرد بومرنگی و شکاف های 
می باشند.  نوآورانه  کامًا  سپر،  روی  هواکش 
ستون مشکی رنگ عقب، باعث گردیده تا نمایی 
شناور به سقف داده شود. چرخ های 18 اینچی 
آلیاژی )19 اینچی سفارشی( و گلگیرهای متورم، 
همراه با خطوط روی بدنه، تصویری عضانی به 
ماکسیمای جدید بخشیده اند. در انتهای خودرو 

نیز دو خروجی اگزوز به چشم می خورند. 
ماکسیمای 2016 روی پلتفرم جدیدی ساخته 
آن  در  باال  مقاومت  با  فوالد  از  که  می شود 
ترتیب،  بدین  است.  شده  بیشتری  استفاده 
بیشتر  درصد   25 تا  شاسی،  پیچشی  مقاومت 
خودرو  وزن  که  است  حالی  در  این  است.  شده 

37.1 کیلوگرم کاهش یافته است. طراحی داخل 
از همیشه  کابین ماکسیما، مجلل تر و جذاب تر 
می باشد. استفاده از مواد مرغوب با کیفیت باال و 
تجهیزات با تکنولوژی مدرن، نشان از پیشرفت و 
حرکت رو به جلوی ماکسیما دارند. فرمان با فرم 
تخت زیرین آن، کامًا اسپرتی به نظر می رسد. 
روکش های داخل اتاق از چرم و آلکانترا و چوب 
یک  از  مرکزی  داشبورد  در  شده اند.  انتخاب 
نمایشگر 8 اینچی که به سمت راننده زاویه پیدا 
ناوبری،  سیستم  نمایش  مرکز  به عنوان  کرده 
در  است.  شده  برده  سود  سرگرمی،  و  اطاعات 
نمایشگر  یک  از  نیز،  راننده  روبروی  داشبورد 
نمایشگرهای  میان  در  اینچی   7 دیجیتال 
کابین  ارگونومی  است.  گردیده  استفاده  آنالوگ 
از  استفاده  و  بهتر  عایق بندی  با  و  یافته  بهبود 
در  نیز  سروصدا  میزان  چندجداره،  شیشه های 
کابین، کاهش یافته است. آپشن های انتخابی 
شامل روشنایی محیطی، صندلی های گرم و سرد 
شونده جلو، سیستم صوتی Bose با 11 بلندگو، 
چرم  روکش  پانوراما،  سقف  دکمه ای،  استارت 
صندلی ها با دوخت الماسی شکل، مجموعه ای از 

فن آوری های ایمنی، نظیر کروز کنترل هوشمند، 
هشدار ترافیک از عقب، هشدار برخورد از جلو 
سرعت های  در  برخورد  از  جلوگیری  سیستم  و 
پایین می شوند. اندازه و فضای ماکسیما از سدان 
میان سایز آلتیما بزرگ تر است. اما همین اندازه 
بسیار به سدان هوندا آکورد نزدیک می باشد. این 
در حالی است که فضای داخلی آن بسیار جادار و 
وسیع و یک استاندارد جدید در این رده محسوب 
برای فضای  می شود. هرچند محدودیت هایی 
سر سرنشینان احساس می شود. قدرت بخش 
ماکسیمای 2016 یک موتور شش سیلندر 3.5 
لیتری از سری VQ است که با تنفس طبیعی، 
قادر است 300 اسب بخار نیرو و 353 نیوتن متر 
حدود  به  موتور  این  ریشه  کند.  تولید  گشتاور 
درصد   60 الاقل  اما  برمی گردد،  پیش  سال   20
قسمت ها و قطعات آن به روز شده اند. برای انتقال 
  CVT نیرو به چرخ های جلو هم از یک گیربکس

بهینه شده Xtronic  استفاده شده است.
مصـرف سـوخت ماکسـیما در شـهر 10.69 و در 
بزرگـراه 7.84 لیتـر در هـر صـد کیلومتـر بـرآورد 

شـده اسـت.

 A4 کمپانـی آئودی بـا عرضه خـودرو
Allroad مـدل 2015، پـا را یک قدم 
در بازی تولیـد خودروهای قوی جلو 
گذاشـته اسـت. این کراس اوور مورد 
بازنگـری قـرار گرفتـه اسـت و حتـی 
مجهزتـر شـده اسـت تـا توانایی های 
ایـن برنـد آلمانـی را بیشـتر نشـان 
بدهـد. این خـودرو تلفیقی اسـت از 
یـک استیشـن واگـن و یـک شاسـی 
بلنـد کـه هـم خودوریـی خانوادگـی 
اسـت و هم قابلیت حرکـت در خارج 

از جـاده را دارد.
سطح  از  میلی متر  خودرو 180  این 
سطح  ناهمواری های  و  دارد  فاصله 
می کند.  جذب  خوب  را  جاده 
چراغ های  و  اینچی   17 رینگ های 
LED مخصوص رانندگی در روز نیز 
بخشیده اند.  آن  به  خاصی  زیبایی 
عاوه بر زیبایی های ظاهری، کابین 
زیباست  و  بسیار شیک  نیز  داخلی 
که  می بالد  این  به  آئودی  کمپانی  و 
خودرویی بسیار با کیفیت تولید کرده 
داخلی  قسمت  داشبورد،  است. 
راحت  و  نرم  صندلی ها  و  درب ها 
احساس می شوند و تمیز کردن آن ها 
آسان است. صندلی های ردیف اول و 
دوم بسیار راحت هستند و از فضای 
سر و فضای پای زیادی برخوردارند 
و حتی افراد قد بلند نیز روی آن ها 

راحت خواهند بود.
صندلی های عقب به نسـبت 60:40 

خم می شـوند و دارای تکیه گاه دست 
هـوای  و  آب  کنتـرل  هسـتند.  نیـز 
اتوماتیـک سـه نقطـه ای نیـز از قلـم 
نیفتاده است. اگر صندلی های عقب 
تـا نشـده باشـند، فضای بـار بـه 490 
لیتـر می رسـد و چنانچـه صندلی هـا 
فضـای  ظرفیـت  شـوند،  خوابانـده 
می شـود.  بالـغ  لیتـر  بـه 1430  بـار 
یـک  توسـط  اینچـی   7 نمایشـگر 
صفحه کلیـد دوار کنترل می شـود که 

در وسـط کابیـن قـرار گرفتـه اسـت.
رادیو،  کنترل  نمایشگر  صفحه  این 
مسیریاب ماهواره ای و سایر تنظیمات 
خودرو را بر عهده دارد و از منوهایی 
از  استفاده  است.  برخوردار  ساده 
آسان  بسیار  نیز  مسیریاب  سیستم 
است و پیچیدگی سیستم سایر رقبا را 

ندارد. سیستم صوتی قادر به ذخیره 
سازی 20 گیگابایت موسیقی است و 
از آمپلی فایر، 10 بلندگو و یک ساب 

ووفر بهره می برد. 
خودرو  این  پیشران  نیروی  تأمین 
لیتری  دیزل 2  موتور  یک  عهده  بر 
گذاشته شده است که به توربوشارژر 
 190 است  قادر  و  است  مجهز 
نیوتن متر   400 و  نیرو  اسب بخار 
قادر  موتور  این  کند.  تولید  گشتاور 
ظرف  را   Allroad  A4 آئودی  است 
7.8 ثانیه از حالت سکون به سرعت 
100 کیلومتر بر ساعت برساند. میزان 
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر 
فقط 5.6 لیتر تخمین زده می شود. 
به  باری  است  قادر  قوی  موتور  این 
بکشد.  یدک  را  کیلوگرم  وزن 1900 

روی  از  سرنشینان 
عقب  و  جلو  صندلی های 

اطراف  از  خوب  بسیار  دیدی 
دارند، البته ارتفاع خودرو به اندازه 

ارتفاع شاسی بلندها نیست ولی آن 
قدرها هم پایین نیست که حس یک 
خودرو اسپرت به شما دست بدهد. 
آن  با  و  است  سبک  نسبتًا  فرمان 

می توان به راحتی تغییر مسیر داد. 
گفتنی است ترمز حس خوبی به شما 
با درنگ  اوقات  و گاهی  نخواهد داد 
 Allroad  A4 آئودی  می کند.  عمل 
سیستم  از  برخورداری  لطف  به 
قفل  دائمی،  متحرک  چرخ  چهار 
دیفرانسیل و مبدل گشتاور، همیشه 
از تعادل و پایداری خوبی برخوردار 
مسیرهای  از  عبور  هنگام  و  است 
متوجه  برفی  جاده های  یا  ناهموار 
خواهید شد خودرویی است که واقعًا 

توانایی آف رود دارد.

    نگاهی به نیسان ماکسیما مدل 2016

             بررسی آئودی Allroad A4 مدل 2015
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اگر دقت کرده باشـید، پشـت بعضی از خودروهای مرسدس بنز 
عبـارت 4Matic نوشـته شـده اسـت. در این مقالـه می خواهیم 
بـه اختصـار توضیـح دهیـم کـه ایـن عبـارت به چـه معناسـت و 

چگونـه کار می کند.
در حقیقـت 4Matic بـه خودروهایی گفته می شـود که نیرو تولید 
شـده توسـط پیشـرانه آنها به هر چهارچرخ )AWD( منتقل شده 
و این عبارت تنها توسـط مرسـدس بنز استفاده می شـود. امروزه 
مـی توان گفـت که تمامـی خودروهای مرسـدس بنز به گیربکس 
خـودکار مجهـز شـده انـد و در صورتیکـه بـه سیسـتم چهارچـرخ 
متحرک نیز مجهز باشـند، مـی توان به آنهـا لقـب 4Matic را داد. 
 wheel drive and automatic-4 به عبارت دیگر این کلمه مخفـف
مـی باشـد کـه در صورتیکـه عـدد 4 و چهـار حـرف آخـر کلمـه 
automatic را کنـار هـم بگذاریـد، کلمـه 4Matic بدسـت می آید. 
 E ایـن سیسـتم اولیـن بـار در سـال 1986 و در خودروهـای کاس
توسـط مرسدس بنز بکار رفته است و امکان سـفارش آن در مدل 

هـای 2.6 و 3 لیتـری ایـن نوع خودروها میسـر بود.
اولین نسل از 4Matic یک سیستم الکترونیکی بود که با سیستم 
4WD همکاری می کرد و در شرایطی که خودرو در حال لیز خوردن 
روی جاده بود، آن را کنترل می کرد. در این سیستم دیفرانسیل 
مرکزی دارای دو کاچ می باشد که هر کدام به صورت هیدرولیکی 
و جداگانه کار می کنند. به این معنا که می توان صد در صد نیرو را 
 4WD به چرخ های عقب منتقل کرد و نوع انتقال نیرو را از حالت
به 2WD تغییر داد. همچنین در حالت انتقال نیرو به چهارچرخ 
)4WD(، نیروی پیشرانه به دو صورت بین دیفرانسیل جلو و عقب 
تقسیم می شود. در حالت اول 35 درصد از نیروی پیشرانه به چرخ 
های جلو و 65 درصد به چرخ های عقب و در حالت دوم 50 درصد به 
چرخ های جلو و 50 درصد به چرخ های عقب منتقل می شود. الزم 
به ذکر است که سیستم 4Matic ورودی هایی را از سه کانال سیستم 
ABS و چرخش فرمان می گیرد و به کمک آن ها تصمیم می گیرد 

که چگونه عکس العمل نشان دهد.
در این سیستم موتور باید در جهت طولی خودرو نصب شود تا اینکه 
ورودی گیربکس هم امتداد با خروجی موتور قرار بگیرد و از اتاف 

اصطکاکی توان به حداقل برسد و مصرف سوخت بهینه شود.
هر چند سیسـتم 4Matic مرسـدس بنز به تنهایی عمل نمی کند 
بلکه با سیسـتم هایی مانند ESP و ASR همکاری می کند. مانند 
تمـام خودروهـای 4 چرخ محـرک، 4Matic هم از قوانین فیزیکی 
رانندگـی تبعیـت می کنـد. شـما می توانیـد رابطـه متقابـل ایـن 

سیسـتم را با “دایـره Kamm” در شـکل زیر ببینید.
شرایط جاده ای به طور کامل در سیستم 4Matic رصد می شود تا از 
 ASR لغزش های جانبی و طولی جلوگیری شود. مداخله مستقیم
یا 4SET باعث می شود که نیروی Traction همواره در بیشترین 
حالت خود قرار بگیرد تا شتاب گیری به بهترین نحو صورت بگیرد. 
در این بین لغزش نیز به حداقل خود می رسد و پایداری مستقیم 

خودرو در طی این فرایند به طور کامل تضمین می شود.
به همین علت اگر جاده لغزنده باشد، سیستم کنترلی ASR با توجه 
به نحوه رانندگی وارد عمل می شود. حال این مداخله ASR بدون 
توجه به اطاعات دقیقی که توسط داده های سنسور ESP که 
دینامیک طولی و جانبی خودرو را ارزیابی می کنند، هیچ ارزشی 
ندارد. یعنی به واسطه اندازه گیری مداوم پایداری طولی و جانبی 
توسط سنسورها، بهترین تصمیم با توجه به خواسته های راننده و 

شرایط موجود جاده اتخاذ می شود.
بنا به اظهارات سازندگان هنگامی که سطح کم اصطکاکی در جاده 
وجود داشته باشد سیستم های کنترلی تورک موتور را در همان 
چرخ کاهش می دهند تا اینکه تایر بتواند نیروی جانبی مناسب را 
پیدا کند. اگر سیستم ASR نتواند این موقعیت را کنترل کند سیستم 
ESP مداخله کرده و با ترمز گیری مناسب بر روی هر چرخ پایداری 
خودرو را حفظ می کنند. در شرایط زمستانی در برخی موارد شاید 
نیاز داشته باشید که کنترل پایداری الکترونیکی خودرو )ESP( را 
خاموش کنید. معمواًل زمانی که بخواهید از برف عمیق بیرون بیایید 
ممکن است نیاز به خاموش کردن آن داشته باشید. حتی در زمانی 
که ESP شما خاموش است راننده مرسدس بنز همچنان می تواند از 
مزایای این سیستم به خصوص در ترمز گیری استفاده نماید. البته 
باید به یاد داشته باشید که محض برگشتن به جاده لغزنده معمولی 

پوشیده شده از برف باید سیستم ESP را دوباره فعال کنید.
هر چند با وجود تاش مهندسین برای کنترل بهتر خودرو ولی 
راننده باید با توجه به شرایط موجود که چه قدر می تواند ایمن 
باشد، باید عمل کند. اصًا مهم نیست که سیستم چه قدر خوب 
کار می کند، راننده نباید به طور کامل به این سیستم ها اطمینان 
کند. راننده باید همیشه رانندگی خود را با توجه به شرایط جاده ای 
هماهنگ کند تا وسیله نقلیه خود را بتواند به بهترین نحو کنترل 
کند. البته باید توجه داشت که الستیک های مخصوص زمستان 
خیلی می تواند به راننده در بهبود پایداری بیشتر خودرو کمک کند. 

آشنایی با سیستم فورماتیک بنز

دانستنیهای فنی خودرو  ...........................

بررسی آمار کشته های ناشی از تصادفات بر اساس 
سن نشان می دهد که گروه سنی زیر 10 سال و 
هچنین بزرگساالن باالی 60 سال دارای باالترین 
درصد فوتی های ناشی از تصادفات می باشند و 
با توجه به اینکه کودکان زیر 3 سال کمتر به عنوان 
عابر در خیابان ها تردد می نمایند گروه سنی زیر 10 
سال ، 22 درصد تلفات عابرین را تشکیل می دهند 
که نشان دهنده تعداد بسیار زیاد تلفات کودکان 
در سنین بین 4 الی 9 ساله است ، امری که بسیار 

تأسف آور است .
ویژگی های رفتاری کودک

یک  در  توانند  نمی  و  است  محدود  کودکان  فکر 
لحظه به چند چیز فکر کنند. ممکن است یک 
عرض  از  عبور  برای  زمانی  چه  که  بداند  کودک 
خیابان امن و مطمئن است، اما یک تغییر ناگهانی 
شرایط ترافیک باعث گیج شدن او می شود. ممکن 
است در تشخیص جهت صدای اتومبیل هایی که به 

سمت شان می آیند، دچار مشکل شوند.
از آنجا که اطاعات کودکان از تصادف،مجروحیت 
و مرگ محدود و اندک است، چندان توجهی به 
توصیه های والدین و اخطار های ایمنی موجود 
در سطح راه و خیابانها ) عایم هشدار دهنده ( 
نمی کنند.کودکان قادر به تخمین سرعت و فاصله 
اتومبیلی که به سمتشان می آید نیستند از این رو 

عبور از عرض خیابان برای آنها خطرناک است. 
در  که  چیزهایی  به  بزرگساالن  خاف  بر  کودکان 
زاویه دید آنها ست توجهی ندارند و همین مساله 
باعث می شود آنها به اتومبیلی که از پشت سر می 
آید توجه نکنند. کوچک بودن جثه کودکان باعث 
می شود که وقتی از میان اتومبیلهای پارک شده 
وارد خیابان می شوند، دید کافی از سطح سواره 
رو نداشته باشند. زمانی که در حال عبور از عرض 
خیابان هستند و اتومبیلی به سمت آنها می آید، 
کودکان به چیزهایی توجه می کنند که ممکن است 
حواس آنها را پرت کند. بازیگوشی و دادن مسابقه با 
هم گاهی باعث می شود که بچه ها به خطر وسایل 
عرض  از  کودکی  هنگامیکه  نکنند.  توجه  نقلیه 
خیابان دوطرفه عبور می کند، سرعت زیاد وسایل 
نقلیه در یک جهت می تواند عاملی باشد تا او توجه 
خود را نسبت به جهت دیگر خیابان از دست بدهد 
و به علت حواس پرتی، رفتارش دستخوش تغییر 

گردد.
حضور کودکان در ترافیک

کودکان به سه شکل در ترافیک حضور می یابند :
-- عابر پیاده که بیشترین نقش کودک در ترافیک 

محسوب می شود.
-- سر نشین وسایل نقلیه

-- دوچرخه سوار

ترافیک  در  کودک  رفتار  شناخت 
از آن رو اهمیت دارد که برای برنامه 

رفتارها  این  باید  ابتدا  آموزشی  ریزی 
شناخته شود تا بتوان آموزشهای الزم را برای 

اصاح و بهبود آنها تدارک دید.
رفتارهای کودک در نقش عابر پیاده

-- دویدن ناگهانی به خیابان
-- رها کردن دست بزرگتر به هنگام عبور از خیابان

-- عبور از محل های غیر مجازخیابان
-- بی توجهی به چراغ عابر پیاده

-- بازی کردن در خیابان
-- شوخی کردن در سطح سواره رو

-- دویدن به دنبال وسیله نقلیه
-- مطالعه در خیابان

-- قدم زدن چند نفره در سطح سواره رو
-- عجله در هنگام گذشتن از سطح سواره رو

-- عبور در شب از خیابان با لباس تیره و در نور کم
-- توجه نکردن به جهت حرکت وسایل نقلیه-- عبور 

کردن از جلو وسیله نقلیه عمومی
-- عبور از محل پیچ که راننده دید ندارد

-- پریدن از نرده های وسط خیابان
رفتار های کودک در نقش سر نشین

-- نبستن کمربند ایمنی در اتومبیل
-- نشستن در صندلی جلو

-- گفتگو با راننده
-- بازی کردن با دنده و فرمان اتومبیل

-- باز کردن در اتومبیل قبل از توقف
-- نشستن روی پای والدین به هنگام رانندگی

-- دوترکه سوار شدن بر دوچرخه
-- مسدود کردن دید پشت سر راننده

-- تشویق راننده به تند راندن
-- شلوغی و سر و صدا در سرویس مدرسه
رفتارهای کودک در نقش دوچرخه سوار

-- حرکت در میان سایر وسایل نقلیه
-- اندازه نبودن دوچرخه مورد استفاده

-- یک دست دوچرخه سواری کردن
-- بی دست دوچرخه سواری کردن

-- نداشتن زنگ و شبرنگ بازتابنده نور
-- مسابقه دادن یا هل دادن دوچرخه سوار دیگر

-- بی توجهی به حقوق عابران پیاده

             کودکان در ترافیک چگونه رفتار می کنند؟

                      تسنیم: بنا بر آمار منتشر شده گمرک در سال گذشته، 102683 
خودرو به صورت قطعی به کشور وارد شده که در مقایسه با واردات 78837 
دستگاهی سال 92، این رقم 30 درصد افزایش یافته است.ارزش واردات 
قطعی خودرو در سال 93، 2 میلیارد و 128 میلیون و 626 هزار و 396 دالر 
بوده که این رقم در مقایسه با رقم یک  میلیارد و 621 میلیون و 925 هزار و 
418 دالر سال 92 رشد 31 درصدی داشته است. در این آمار به افزایش 
واردات وزنی خودرو نیز اشاره شده است؛ به طوری که در سال 93، 157 هزار 
و 680 تن خودرو به کشور وارد شده که این رقم در سال قبل از آن 118 هزار 

و 19 تن بوده و میزان واردات وزنی خودرو 6/ 33 درصد نشان می دهد.
بر اساس آمار رسمی و منتشر شده، سال گذشته در مجموع 96.926.333 
مورد خودرو و لوازم یدکی آن، با ارزش 9 هزار و 468 میلیارد و 271 میلیون 

و 318 هزار تومان به کشور وارد شده است.

               ایسنا: معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا گفت: طی 
مذاکرات انجام شده با طرف ترک و توافقات حاصله اولین محموله صادراتی 
قطعات خودرو تا پایان فروردین ماه به ترکیه ارسال خواهد شد.  محسن 
مناسبی  کانال  می تواند  ترکیه  با  تعامات  کرد:  اظهار  جوان  دستخوش 
برای حضور در بازارهای بین المللی به خصوص اروپایی باشد که گروه سایپا 
به دنبال گسترش تعامات خود با بازارهای ترکیه در راستای دستیابی 
به اهداف صادراتی در حوزه صادرات قطعه خودرو است.  وی با اشاره به 
حضور گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه اتومکانیکای استانبول گفت: 
حضور در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارائه توانمندی ها و مذاکره 
با شرکت های بین المللی است که سایپا از فرصت استفاده کرده و با حضور 
در این نمایشگاه درصدد است تا ارتباط خود را در زمینه صادرات قطعه با 

بازارهای بین المللی گسترش دهد.

آمار واردات خودرو سال 93 و صادرات سایپا به ترکیه
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امـروزه سیسـتم های مختلفـی روی خـودرو نصـب می شـوند که 
می تواننـد راحتـی و امنیـت خـودرو را بـه صـورت چشـمگیری 
افزایـش دهنـد. یکـی از ایـن سیسـتم ها کـه احتمـاال اسـم آن را 
زیاد شـنیده اید و روی بسـیاری از خودروهای روز دنیا نصب شده  
اسـت، سیسـتم ESP می باشـد. در حقیقت ESP مخفف)برنامه 
 Electronic Stability Program )الکترونیکـی کنتـرل پایـداری
اسـت که بـرای باالبـردن پایـداری خـودرو رو آن نصب می شـود.
این تکنولوژی زمانی که متوجه می شـود کنترل خودرو از دسـت 
راننـده خـارج شـده سـعی می کنـد بـا کنتـرل کـردن فرمـان و در 
بعضـی مـوارد ترمزها و حتی کم کردن نیروی پیشـرانه، کنترل از 
دسـت رفتـه خـودرو را برگرداند و به راننده کمک کند مسـیر خود 
را بـه راحتـی و بـدون لغـزش طی کند. جالب اسـت بدانیـد که بر 
 ،ESP اسـاس تحقیقی که صـورت گرفته، با اسـتفاده از سیسـتم
یک سـوم از تصادف ها کاسـته می شـود که نشـان دهنده اهمیت 

این سیسـتم در کنتـرل و امنیت خودرو اسـت.
کار  چطور  سیستم  این  که  بگوییم  خاصه  بطور  بخواهیم  اگر 
به صورت مداوم در حال   ESP که سیستم باید گفت  می کند، 
بررسی وضعیت رانندگی هنگام حرکت خودرو است و کنترل 
می کند که آیا خودرو به همان سمتی می رود که راننده قصد دارد یا 
خیر! به طور مثال اگر خودرویی روی یخ در حال لیز خوردن باشد 
و راننده نتواند به سمتی که قصد دارد بپیچد، این سیستم وارد 
کنترل شده و به کمک ترمزهای جداگانه برای هر چرخ و کنترل 
فرمان و گشتاور پیشرانه، سعی می کند تا خودرو را به سمتی که 
راننده قصد دارد، هدایت کند. البته این سیستم می تواند روی 
هر سطحی اعم از خشک و یا یخ زده کار کند و عملکرد آن به لیز 

خوردن روی جاده های خیس منتهی نمی شود.
سیستم های ESP ای که امروزه روی خودروها نصب می شوند 
بسیار پیشرفته می باشند و شاید آنقدر خوب عمل کنند که بدون 
اینکه راننده متوجه شود، کنترل خودرو را حفظ کرده و راننده 

احساس کند که خودش چنین مهارتی در رانندگی دارد!
مختلف،  کمپانی های  در  سیستم  این  که  بدانید  است  جالب 
نام های مختلفی دارد. به طور مثال آفارومئو به آن VDC، ب ام و 
به آن DSC، فراری به آن CST و لکسوس به آن VDIM می گوید 
اما همگی آن ها در مفهوم، کار ESP را کرده و به پایداری خودرو در 

شرایط مختلف کمک می کنند.

کنترل  به   Acceleration Skid Regulation یا   ASR سیستم 
لغزیدن خودرو در زمان شتاب گیری اطاق می شود.

همه ما می دانیم رانندگی در شرایط لغزان، همچون زمانی که 
برف و باران بر روی سطوح جاده است، میزان اصطکاک و ارتباط 
در چنین شرایطی  به حداقل می رسد.  و جاده  بین الستیک 
رانندگی و کنترل خودرو بسیار سخت می شود و زمانی که اقدام به 
شتاب گیری در چنین سطحی می کنید، خودروی شما شروع به 
لغزش و هرز چرخیدن می کند یا زمانی که یکی از چرخ های خودرو 
بر روی آسفات و سطح مناسبی قرار دارد و یکی از چرخ ها بر روی 
سطح لغزنده قرار دارد، با فشار دادن پدال گاز چرخی که بر روی 
سطح لغزنده قرار دارد شروع به هرز گرد می کند و می لغزد. اما 
برای جلوگیری از این حالت ها سنسورهای سیستم ABS، میزان 
سرعت و چرخش چرخ ها را اندازه گیری می کنند، اگر سرعت 
چرخش چرخی بیشتر از بقیه چرخ ها باشد، تشخیص می دهند 
که چرخ در حال لغزش است. البته باید گفت که سیستم ASR با 
سیستم ABS و ECU خودرو در ارتباط کامل هستند و می توان 
گفت که سیستم ASR مکمل سیستم ABS است. این سیستم 
چرخش  سرعت  میزان  چرخ،  لغزش  از  جلوگیری  برای   ASR
چرخ را کم می کند یا به عبارتی دیگر نیروی کمتری به چرخ وارد 
می شود. این امر با کم کردن میزان دریچه گاز و با استفاده از نیروی 
ترمز در صورت لزوم انجام می شود که میزان سرعت چرخش چرخ 
یا انرژی که به چرخ اعمال می شود را کم می کند تا جلوی لغزیدن 
و هرزگرد کردن چرخ ها را بگیرد. البته در همه شرایط نمی توان 
از نیروی ترمز استفاده کرد، مثا اگر در پیچ های شدید یکی از 
چرخ ها شروع به لغزش کند نمی توان از نیروی ترمز استفاده کرد. 
در این حالت باید قدرت موتور را کم کنیم تا انرژی )گشتاور( کمتری 
به چرخ برسد و جلوی لغزش چرخ را بگیریم. تمامی مزایای این 
سیستم به اینجا ختم نمی شود و از دیگر مزایای آن می توان به 
افزایش عمر قطعات سیستم انتقال قدرت، افزایش عمر الستیک، 
جلو گیری از لغزش الستیک خودرو، افزایش پایداری و افزایش 

فرمان پذیری خودرو اشاره کرد.
در کل می تــوان نتیجــه گرفــت این سیســتم بیشــترین ارتبــاط را 
بیــن جــاده و الســتیک برقــرار می کند کــه رانندگــی را برای شــما 

ایمــن می ســازد.

ESP  چیست و چگونه کار می کند؟ 

سیستم ASR چیست؟ 

دانستنیهای فنی خودرو  ...........................
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از میان خبرها   ......... ............................

حــواس پرتــی هنــگام رانندگــی، مشــکلی بســیار جــدی و روبــه رشــد اســت که 
تهدیــدی بــرای ایمنــی ترافیــک محســوب مــی شــود. هنگامــی کــه حــواس 
ــه از آن  ــن آن چ ــت بی ــور موق ــه ط ــود را ب ــه خ ــود، توج ــی ش ــرت م ــده پ رانن
بــه عنــوان وظیفــه اصلــی رانندگــی یــاد مــی شــود و آنچــه ارتبــاط مســتقیم 
ــد  ــات و 65 درص ــد تصادف ــد. 80 درص ــی کن ــیم م ــدارد، تقس ــی ن ــه رانندگ ب
موقعیــت هــای خطرنــاک نزدیــک بــه وقــوع تصــادف، ناشــی از حــواس پرتــی 

راننــدگان اســت.
انواع حواس پرتی

الــف( تصویــری: توجــه بــه اشــیای غیــر مرتبــط بــا رانندگــی بــه جــای توجه 
بــه جــاده، ماننــد تابلــو هــای تبلیغاتی کنــار جــاده، عابــران پیــاده و ...

ب( شــناختی: ســرگرم گفــت و گــو شــدن بــا سرنشــینان خــودرو یــا صحبــت بــا تلفــن همران بــه جــای تمرکز 
روی جــاده بــرای تحلیــل وضعیــت آن و تعیین موقعیــت خودرو

ج( فیزیکــی: زمانــی کــه راننــده هنــگام رانندگــی، وســیله دیگــری بــه جــز فرمــان اتومبیــل را در دســت نگه 
مــی دارد، ماننــد شــماره گیــری بــا تلفــن همــراه یــا خــم شــدن بــرای تعویــض مــوج رادیــو یــا روشــن کــردن 

ســیگار و اســتعمال دخانیــات و ...، باعــث مــی شــود فرمــان خــودرو بــه چــپ یــا راســت منحــرف شــود.
د( شــنوایی: صداهــای بلنــد و ناگهانــی دســتگاههای داخــل خــودرو کــه هنــگام رانندگی شــنیده می شــود، 
مثــل زنــگ تلفــن همــراه یــا زیــاد بــودن صــدای پخــش موســیقی بــه طــوری کــه صداهــای دیگــر ماننــد آژیــر 

آمبوالنــس را محــو کند.

حواس پرتی و اثر آن بر روی رانندگی

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی

 الحاقیه بیمه ثالث، مجانی است
رئیس کل بیمه مرکزی با اعام اینکه حق بیمه شخص ثالث 
در سال جاری ثابت مانده است، گفت: مردم الحاقیه مجانی 
را از دفاتر بیمه دریافت کنند. محمدابراهیم امین در جمع 
به  دیه  مبلغ  افزایش  اعام  پیرو  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
میزان 10 درصد درسال 94 توسط رئیس قوه قضاییه بیمه 
مرکزی هماهنگی هایی را با دولت، آقای طیب نیا وزیر اقتصاد 
و سندیکای بیمه گران انجام داد. وی اضافه کرد: از آنجایی که 
سیاست های دولت درسال 93 منجر به کاهش تورم به کمتر از 
16 درصد شد و همچنین سیر نزولی افزایش قیمت ها اثرات 
خود را نشان داد، صنعت بیمه در همراهی مردم و دولت تصمیم 
گرفت علی رغم افزایش میزان دیه حق بیمه ها را به میزان سال 
قبل اعام کند. وی هدف ثبات حق بیمه شخص ثالث در سال 
94 را کمک به دولت در راستای اجرای سیاست های کنترل 
تورم اعام کرد و افزود: اما از آنجایی که سرمایه بیمه نامه ها 
افزایش می یابد و مبنای رسیدگی در پرونده های قضایی سقف 
بیمه نامه شخص ثالث است از همه آنها که بیمه نامه آنها تمام 

نشده خواهش می کنیم الحاقیه شخص ثالث را دریافت کند.

وقتی صحبت از  شاسی بلند های کوچک 
می شود، در بین اولین چیزهایی که به ذهن 
می رسند، حتمًا خبری از ویژگی های اسپرت 
و لذت رانندگی نیست. بسیاری از خانواده ها، 
یک شاسی بلند را به خاطر مشخصاتی چون 
ظرفیت حمل وسایل، قابلیت یک خودروی 
۵ در، قابلیت انطباق پذیری در وضعیت های 
آب وهوایی مختلف و صندلی های مناسب 
خریداری  خانوادگی  مسافرت های  برای 
چارچوب  این   CX5 مزدا  اّما  می کنند. 
رانندگی  دینامیک  با  و  است  زده  بر هم  را 
بین  در  را  متفاوتی  فضای  می تواند  خود 
ایجاد  مزدا  برای  کوچک  شاسی بلندهای 

کند.
تازه های مدل 2016

را  مواردی   ،2016 مدل   CX5 مزدا  در 
مانند یک سری تغییرات اندک در طراحی 
در  رفته  کار  به  مواد  بهینه سازی  خارجی، 
طراحی داخل کابین، تیونینگ تجدید نظر 
شده سیستم تعلیق، اضافه شدن عایق کاری 
صدا و یک رابط کاربری تازه برای سیستم 
از  هستیم.  شاهد  سرگرمی  و  اطاعات 
به  می توان  نیز  جدید  آپشن های  جمله 
امکاناتی چون چراغ های جلوی LED، کروز 
کنترل انطباقی، هشدار ترافیک پشت سر 
از خط  و همین طور سیستم هشدار عبور 
بلوتوث  اتصال  اشاره کرد. در مدل 2016، 
برای گوشی و صدا به صورت استاندارد ارائه 

شده است.
AWD گرند تورینگCX5 آپشن های

قیمت  با   AWD تورینگ  گرند   CX5 مزدا 
در  سطح  باالترین  دالر،   470 و  هزار   29
این سری است. در خودروی تست شده از 
پکیج آپشن GTI-ActiveSense  به ارزش 
1500 دالر استفاده شده است که شامل کروز 
کنترل انطباقی، سیستم هشدار عبور از خط 
و کنترل نورباالی خودکار است. همچنین 
ارزش  به  پکیج »تکنولوژی گرند تورینگ« 
1505 دالر شامل امکاناتی مانند سیستم 
نورباالی  و  جلوی  چراغ های  راهبری، 
چراغ   ،LED مه شکن  چراغ های   ،LED
ترکیبی LED در عقب، آینه های بغل با نور 
تنظیم شونده خودکار و سیستم پشتیبانی 

ترمز شهری هوشمند )SCBS( است.
کابین

است  سادگی  نوع  یک  دارای   CX5کابین
که همین موضوع باعث جذابیت آن شده 
است. در طراحی مدرن داخل CX5 از مواد 
با کیفیت باالیی کمک گرفته شده 
تورینگ  گرند  مدل های  است. 
مانند  لوکس تری  عناصر  از 
اسپرت،  چرمی  صندلی های 
گرم کن صندلی های جلو و حالت 
اتوماتیک تقریبًا برای همه چیز! 

استفاده شده است.
از  خانواده هـا  عقـب،  در 
فضـای  و  جـادار  صندلی هـای 
راضـی   CX5 در  اضافـی  پـای 
صندلی هـای  بـود.  خواهنـد 
عقـب می تواننـد به راحتـی سـه 
خـود  در  را  کم سن وسـال  بچـه 

همیـن  در  و  دهنـد  جـای 
مکانیـزم  یـک  دارای  حـال، 

در  هسـتند.  خاقانـه  جمع شـدن 
مدل گرنـد تورینگ، ارتفاع صندلی قبل 

از جمع شـدن کاهـش می یابـد. در نتیجـه، 
یک فضـای تقریبًا صاف برای حمل وسـایل 
ایجاد می شـود. وقتی صندلی هـا در باال قرار 
داشـته باشـند، ظرفیـت حمـل وسـایل در 
ایـن خـودرو بـه انـدازه 966 لیتـر اسـت؛ ولی 
در حالـی کـه صندلی هـای عقب جمع شـده 
باشـند، این ظرفیت به 1835 لیتر می رسد.

مشخصات موتور و مصرف سوخت
از یک  پیشرانه  برای  تورینگ  گرند    CX5
استفاده  سیلندر  چهار  لیتری   2/5 موتور 
و  اسب بخار   184 برابر  قدرتی  که  می کند 
گشتاور حداکثری به اندازه 250/8 نیوتن متر 
با یک گیربکس  این موتور  تولید می کند. 
اتوماتیک ۶ سرعته همراه است که برای آن 
یک حالت »اسپرت« نیز درنظر گرفته شده 
حفاظت  سازمان  برآورد  همچنین  است. 
محیط زیست امریکا برای مصرف سوخت 
مدل های CX5AWD در هر 100 کیلومتر 
و  لیتر  جاده 7/84  در  لیتر،  شهر، 9/8  در 

به صورت ترکیبی 7/84 لیتر است.
جمع بندی

مدل  تورینگ  گرند   CX5 مزدا  که  چیزی 
کوچک  کراس اورهای  سایر  از  را   2016
متمایز می کند، دینامیک رانندگی آن است. 
هیجان  و  لذت  با  شخصیتی  دارای   CX5
رانندگی است که با دقت فرمان و هندلینگ 

اسپرتی همراه است.

             مزدا CX5 گرند تورینگ

سنجی سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر نظر
ــزان  ــده، می ــر ش ــای منتش ــق آماره طب
تصادفــات  نــوروز امســال نســبت بــه 
ســال قبــل، یــک کاهــش حــدود 12 

درصــدی را تجربــه نمــوده اســت. 
برخــی از هموطنــان عزیــز، در نــوروز 
ــه  ــا وســایل نقلیــه جــاده ای  ب امســال ب

ــد.  ــذار پرداختن ــت و گ گش
این عده قطعًا در طول مسیر خود شاهد 
بی  اثر  در  که  اند  بوده  هایی  تصادف 

احتیاطی راننده ها بوجود آمده بود. 
سـوال نظرسـنجی ایـن هفته بـه همین 

مقولـه اختصـاص یافته اسـت:
ــلوغی  ــات و ش ــزان تصادف ــما می ش
امســال،  نــوروز  در  را  هــا  جــاده 
ــه  ــل چگون ــالهای قب ــه س ــبت ب نس
ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا آمــار کاهــش 
تصادفــات در عیــن  افزایــش  میــزان 
مســافرت هــا را در جــاده ای کــه طــی 
ــی  ــورت ملموس ــه ص ــد ب ــی کردی م

ــد. ــاهده نمودی مش
بــرای شــرکت در نظرســنجی، لطفــا 
درصــورت تمایــل مقصــد ســفر و جــاده 
ــد.  ــام ببری ــتید ن ــه از آن گذش ــی را ک های
پاســخ هــای خــود را بــه ســامانه پیامکی 
ــد.  ــال فرمایی ــدس ارس ــودرو ق ــازار خ ب
ــان در  ــام خودت ــا ن ــما ب ــای ش ــخ ه پاس
همیــن ویــژه نامــه منتشــر خواهــد شــد.

سامانه پیامکی بازار خودرو
5000 20 30 605

سنجی 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


