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انواع سوخت های کم آالینده و اثرات آن بر موتور و محیط زیست در پله ششم
سوخت های پاک و تأثیر آن ها بر محیط زیست

صفحه 8

خط  از  ویرون  بوگاتی  حذف  از  پس 
تولید، مدل شیرون جایگزین آن شد.

و  لیتری   8 موتوری  از  خودرو  این 
با آرایشی W شکل بهره  16 سیلندر 

خواهد برد. 
این ابرخودرو با قدرتی بیش از 1478 
استثنایی  عملکردی  و  بخار  اسب 

عرضه می شود.
از  درصد   92 شده  ادعا  که  طوری  به 
قطعات شیرون، جدید یا تغییر یافته 
هستند. همچنین ادعا شده که موتور 
این خودرو با تزریقی مستقیم به همراه 

توربویی الکتریکی ارائه خواهد شد.
ثانیه  نیم  شیرون  عملکرد،  لحاظ  از 
زودتر از بوگاتی ویرون SS و تنها در 2 
ثانیه از صفر به 100 کیلومتر بر ساعت 
به 463  نیز  سرعت  نهایت  و  می رسد 
کیلومتر بر ساعت افزایش یافته است. 

قیمت هـا  کـه  اسـت  مدتـی  فعلـی  بـازار  در 
بتـوان  تـا  شـده  همـراه  ثبـات  و  آرامـش  بـا 
انتخاب هـای دقیق تـر و بهتـری را انجـام داد. اگـر سـقف 

بودجـه شـما حداکثـر بـه 80 میلیـون تومـان می رسـد ودر 
عیـن حـال بـه دنبـال یـک خـودروی مناسـب خانوادگـی 
هسـتید مطمئنا بـا انتخاب هـای متفاوتی روبـه رو خواهید 

شـد کـه در این جـا قصـد داریـم سـه خودرویـی که هـر کدام 
شـرایط خاص خـود را دارنـد در کنار یکدیگر برای رسـیدن 

بـه بهتریـن انتخـاب قـرار دهیـم....  ادامـه درصفحـه2

مقایسه 407 پژو، مگان رنو و اس 300 سایپا

صفحه 6

شیرون جایگزین 
ویرون شد

صفحه 2
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در بـازار فعلـی مدتـی اسـت کـه قیمت هـا 
بـا آرامـش و ثبـات همـراه شـده تـا بتـوان 
انتخاب هـای دقیق تـر و بهتـری را انجـام 
داد. اگـر سـقف بودجـه شـما حداکثـر بـه 
عیـن  ودر  می رسـد  تومـان  میلیـون   80
خـودروی  یـک  دنبـال  بـه  حـال 

بـا  مطمئنـا  هسـتید  خانوادگـی  مناسـب 
انتخاب هـای متفاوتـی روبـه رو خواهیـد 
سـه  داریـم  قصـد  این جـا  در  کـه  شـد 
خـاص  شـرایط  کـدام  هـر  کـه  خودرویـی 
بـرای  یکدیگـر  کنـار  در  دارنـد  را  خـود 
رسـیدن بـه بهترین انتخـاب قـرار دهیم.

407 ، مگان یا اس 300 ؟
در میان این سـه خودرو، پـژو 407 تنها 
گزینـه کامـا وارداتـی اسـت کـه بـرای 
افـرادی کـه بـه دنبال یـدک کشـیدن نام 
خارجـی بـرای خـودروی خـود هسـتند 
مطمئنـا گزینه خوبـی خواهد بـود. در این 
محـدوده میتـوان مـدل فـول آپشـن ایـن 
خـودرو کـه از یـک جعبـه دنـده چهاردنـده 
کـرد.  انتخـاب  را  میبـرد  بهـره  اتوماتیـک 
سیسـتم تعلیـق 407 واقعا یکـی از بهترین 
هـا در ایـن رده به حسـاب می آیـد و تقریبا 
تمـام دسـت اندازهـا را بـه خوبـی در خـود 
جـذب کرده و کمتر به اتـاق انتقال میدهد. 
اگـر اهـل تند رفتن بـا خودرو باشـید برنامه 
 )ESP( الکترونیکی پایداری اسـتاندارد آن
نیـز در بیشـتر جاهـا شـاید در نقـش یـک 
منجـی بـرای شـما ظاهـر شـود! امـا شـاید 
نقطه ضعف 407 در پیشـرانه چهارسیلندر 
دو هـزار سـی سـی 141 اسـب بخـاری آن 
مـدل  در  حداقـل  کـه  باشـد  داشـته  قـرار 
مجهـز بـه جعبـه دنـده اتوماتیـک شـتاب 
سـریع و کشـش مـورد انتظـار را برای شـما 

بـه همـراه نخواهـد آورد. 
شـرایط حاکم بـر 407 تقریبا با کمی تفاوت 
در مـورد رنـو مگان نیـز صادق اسـت. مدل 
مجهـز بـه جعبـه دنـده دسـتی این خـودرو 
در داخـل کشـور بـا پیشـرانه چهارسـیلندر 
1600سـی سـی کـه توانایـی تولیـد قدرتـی 
عرضـه  دارد  را  بخـار  اسـب   115 بـا  برابـر 
میشـود که همین پیشـرانه و گیربکس که با 
کمـی تغییـر در نـرم افـزار ecu ، در تندر90 
بـرگ  بـدون شـک  اسـتفاه مـی شـود  نیـز 
برنـده ایـن خـودرو خواهـد بـود. بـا توجـه 

بـه اینکه مـگان در ایـن محـدود قیمتی در 
تیـپ 2 در دسـترس اسـت طبیعتـا سـطح 
تجهیزاتـی چندانـی را در اختیار افـراد قرار 
نمـی دهـد ولـی کیسـه هـای هـوا بـرای 
سیسـتم  کنـاری،  سرنشـین  و  راننـده 
ورود بـدون کلیـد و اسـتارت خـودرو بـه 
کمـک دکمـه، کنتـرل سیسـتم صوتی بر 
روی فرمـان، آیینـه های جانبـی گرم کن 
دار، پـرده شیشـه هـای جانبـی و عقب، 
در  شـونده  خنـک  دیسـکی  ترمزهـای 
محـور جلـو و رینگ هـای آلومینیومی، در 
مجموع چنـدان هم اتاق خـودرو را خالی 

نشـان نخواهـد داد.
امــا پــس از بررســی اجمالــی دو خــودروی 
ــی  ــودروی چین ــی، خ ــام اروپای ــب ن صاح
ــان  ــایر هموطن ــد س ــی اس300 همانن زوت
خــود در هــر زمینــه ای کــه عقــب تــر از دو 
خــودروی دیگــر باشــد، فهرســت مناســبی 
از تجهیــزات را بــا خــود بــه یــدک میکشــد 
کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه ســانروف، 
ــوب و  ــدرت خ ــا ق ــی ب ــتم صوت سیس
ــری،  ــای تصوی ــش فایله ــت پخ قابلی
ــب،  ــده عق ــگرهای دن ــن و حس دوربی
ــوا،  ــه ه ــش کیس ــی، ش ــی چرم صندل
ــت.  ــاره داش ــفری و... اش ــر س کامپیوت
در  خــودرو  ایــن  قــوت  نقــاط  از  یکــی 
ــرکت  ــا ش ــه اتفاق ــرار دارد ک ــرانه آن ق پیش
آن  روی  فراوانــی  مانــور  نیــز  ســازنده 
ایــن  طراحــی  و  تکنولــوژی  میکنــد. 
پیشــرانه چهارســیلندر بــه حجــم تنهــا 
 A924 1600 ســی ســی در واقــع نمونــه
دهــه  اواخــر  بــه  متعلــق  میتسوبیشــی 
ــم  ــود حج ــا وج ــه ب ــت ک ــادی اس 80 می
یکســان بــا مــگان، از قــدرت بیشــتری برابر 
ــن  ــرد و ای ــره میب ــار به ــب بخ ــا 120 اس ب
نیــرو بــه وســیله یــک گیربکــس چهاردنــده 
ــل  ــو منتق ــای جل ــرخ ه ــه چ ــک ب اتوماتی

مــی شــود. اس 300 بــه کمــک ایــن 
پیشــرانه، بــه زمانــی برابــر بــا 12.5 ثانیــه 
بــرای رســیدن بــه ســرعت 100 کیلومتر در 
ســاعت نیــاز دارد تــا کندتریــن عضــو گــروه 
ــه  ــا آنک ــژو 407 ب ــورد پ ــرد. در م ــب گی لق
ــرانه  ــراز پیش ــم ت ــای ه ــا رقب ــاس ب در قی
عملکــردی  از  خــودرو  ایــن  لیتــری  دو 
ــت  ــوردار نیس ــی برخ ــل قبول ــدان قاب چن
ولــی همیــن پیشــرانه شــتاب اولیــه در 
حــدود 10.5 ثانیــه را بــرای ایــن خــودروی 
اروپایــی بــه ارمغــان مــی آورد تــا بــا عبــور 
از شــتاب 11 ثانیــه ای مــگان، چابك تریــن 
خــودروی ایــن جمــع باشــد کــه البتــه ایــن 
ــت  ــا ثب ــز ب ــرعت نی ــر س ــری در حداکث برت
ســرعتی بیــش از 205 کیلومتــر در ســاعت 

ــد. ــی مان ــا م پابرج
نتیجه گیری

در جمـع بنـدی نهایـی آنچـه در مـورد هر 
سـه ایـن خودروهـا می تـوان بیان داشـت 
بـه  بـدون هیـچ تردیـدی  ایـن اسـت کـه 
لحاظ کیفیت سـاخت، مقبولیت در میان 
خریـداران و البتـه برخورداری از پرسـتیژ 
هـر  رنـو  و  پـژو  اروپایـی،  خـودروی  یـک 
دو انتخـاب کامـا برتـری در برابـر زوتـی 
خواهنـد بـود. اس300 بـا اینکـه در میان 
خودروهـای چینی گزینه تقریبا مناسـبی 
ولـی سـابقه کمتـر  آیـد  مـی  بـه حسـاب 
آن در مقایسـه بـا خودروهایـی همچـون 
جیلـی دارد. در نهایـت پـژو 407 کارکـرده 
بـه عنوان مناسـب ترین گزینـه با اختاف 
بسـیار اندکـی در مقایسـه بـا مـگان 1600 
صفـر کیلومتر به عنوان بهتریـن خودروی 
قابـل خریـد در ایـن محـدوده قیمـت قرار 
میگیـرد و زوتی اس300 نیز چـاره ای جز 
قرارگیـری در رده آخـر گزینـه هـای قابـل 

انتخـاب نخواهد داشـت.

                       مقایسه 407 پژو، مگان رنو و اس 300 سایپا

Air Filter : فیلتر هوا. با عبور هوای ورودی به موتور از داخل این فیلتر که از معموال از جنس کاغذ مخصوصی ساخته شده 
جلوی ورود ذرات و گرد و خاك به موتور گرفته می شود تا تحت اثر این ذرات در موتور ساییدگی ایجاد نشود.
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 2015 مدل  برای  اسپرینتر  مرسدس بنز 
طیف گسترده ای از قابلیت ها، اعم از لوکس 
کرده  اضافه  سخت،  شرایط  در  کاربری  تا 
یک  از  مدل  این  برای  همچنین  است. 
استفاده   4×4 جدید  دیفرانسیل  سیستم 
سنگین«  »دنده  قابلیت  از  آن  در  که  شده 
دستیار  استاندارد  سیستم  همین طور  و 
»کراس ویند« می توان بهره برد. با توجه به 
این  برای  خودروساز  که  آپشن هایی  تنوع 
مدل درنظر گرفته و همچنین، آپشن های 
افترمارکت  مرحله  در  که  گران قیمت تری 
می توان به آن اضافه کرد، اسپرینتر یکی از 
بهترین خودروهای موجود در بازار در زمینه 

قابلیت سفارشی سازی است.
اولیه  نمونه  ارائه  شاهد  گذشته،  سال 
خودرو  این  البته  که  بودیم  اسپرینتر 4×4 
پیدا  عمومی  جاده های  به  ورود  اجازه 
فضای  یک  در  تست  هنگام  در  و  نمی کرد 
خصوصی، عملکردی شبیه مدل معمولی 

و بدون 4×4 مرسدس بنز اسپرینتر داشت. 
مرسدس بنز در مدل 4×4، ارتفاع سیستم 
به اندازه 109 میلی متر و  را  تعلیق در جلو 
در عقب به اندازه 79 میلی متر افزایش داده 
است. با وجود این ارتفاع باالتر رانندگی و 
راست  سمت  در  موجود  دکمه  همین طور 
فرمان برای درگیر کردن سیستم دیفرانسیل 
سیستم  یک  حضور  متحرک،  چرخ  چهار 
چندان  کیلوگرمی   120 وزن  با    4WD
فرمان، دقت  نمی شود. سیستم  احساس 
بسیار خوبی دارد و این ون بزرگ به صورت 
دنبال  را  خود  مسیر  درست،  و  مستقیم 
دستیار  جدید  سیستم  کنار  در  می کنند. 
»کراس ویند« همراه با برنامه کنترل پایداری 
استاندارد، از طریق سیستم کنترل کشش، 
به صورت  می توانند  چرخ ها  از  کدام  هر 
ویژگی،  این  باشند.  داشته  ترمز  جداگانه 
از دست دادن  باعث می شود که در هنگام 
اصطکاک یکی از چرخ ها، اسپرینتر باز هم 

بتواند مسیر خود را پیدا کند. پدال ترمز، 
قدرت مناسبی را نشان می دهد و واکنش 
بدنه  کنترل  است.  خطی  به صورت  آن 
واقعًا  اسپرینتر،  ارتفاع  با  خودرویی  برای 

شگفت انگیز است.
استاندارد  موتور   ،4×4 اسپرینتر  مدل  در 
188 اسب بخاری دیزل V-6 به کار برده شده 
است. این در حالی است که موتور موجود 
در مدل پایه اسپرینتر به صورت یک موتور 
چهار سیلندر با قدرت 161 اسب بخار است 
چهار  دیفرانسیل  سیستم  با  نمی تواند  و 
پایه  مدل  در  شود.  همراه  متحرک  چرخ 
اسپرینتر، یک گیربکس ۵ سرعته اتوماتیک 
و یک تنظیم دیفرانسیل چهار چرخ متحرک 
به صورت پاره وقت استفاده شده است. در 
تایرهای  داریم،  اینجا  در  که  اسپرینتری 
زمستانی به کار برده شده که در این زمان از 
سال در برتیش کلمبیا )محل انجام تست( 

واقعًا ضروری هستند.
را  خودرو  سخت،  مسیرهای  در  اسپرینتر 
به عنوان یک خودروی آفرود با ارزش ثابت 
هدف  بازار  دقیقًا  مرسدس  البته  می کند. 

است،  نکرده  مشخص  را   4×4 اسپرینتر 
ولی این مدل، شروع قیمتی برابر ۴۴۴7۵ 
دالر برای مدل با فاصله محوری کوچک و 
فروش  که  مدلی  دارد.  کوتاه  بارگیر  سقف 
آن تا ماه سپتامبر سال جاری میادی به 
این ون مرسدس بنز،  اتمام رسیده است. 
پیدا  کمتر  آن  نظیر  که  است  وسیله ای 
خانواده  یک  اگر  مثال،  به عنوان  می شود. 
بزرگ دارید و در یک جایی با فاصله از شهر 

یا  و  می کنید  زندگی 
بزرگ  فضایی  به  نیاز  اینکه 

شرایط  در  وسایل  حمل  برای 
آب وهوایی مختلف و همین طور، از 

میان ساخت وسازها دارید، مرسدس بنز 
اسپرینتر 4×4 شاید تنها گزینه شما باشد؛ 
مگر اینکه پول اضافی داشته باشید و به فکر 
مدل هایی مانند G500 4×4² و یا یک 6×6 

از مرسدس بنز باشید.

                           بررسی مرسدس بنز اسپرینتر 4×4

سـوخت  سیسـتم 
انژکتـوری  رسـانی 
هـای  روش  از  یکـی   ،
بـه  رسـانی  سـوخت 
داخلـی  احتـراق  موتورهـای 
سیسـتم،  ایـن  در  کـه  می-باشـد 
پمـپ  یـک  توسـط  سـوخت 
بـه  فشـار  بـا  برقـی  یـا  مکانیکـی 
لوله هـای سـوخت رسـانی  داخـل 
 ) انتقـال دهنـده هـای سـوخت   (
و ریـل سـوخت وارد می شـود و از 
طریـق انژکتورها کـه در واقع نوعی 
شـیر محسوب می شـوند ، به پشت 
سـوپاپ هـوا یـا درون سـیلندرها ، 

بـه صورت پودر شـده تزریـق نموده 
و بـه ایـن ترتیـب مخلوطـی از هوا و 
سـوخت بـرای احتـراق در موتـور و 

می آیـد. بدسـت  انـرژی  تولیـد 
پایـه  بـر  انژکتـوری  سیسـتم  ذات 
اسـتفاده بهینه از سـوخت موجود، 
تبدیل سـوخت موجود بـه بهترین 
بـرای  ترکیبـی  حجمـی  درصـد 
اسـتفاده در خودروهـا مـی باشـد.

در ابتدای امر به تاریخچه مختصری 
از این سیستم خواهیم پرداخت.

در اواخـر سـال 1950 و اوایل سـال 
1960 میـادی کارخانـه شـورولت 
سـوخت  طـرح  اولیـن  پونتیـاک  و 

نـوع  مکانیکـی  انژکتـوری  رسـانی 
 . نمودنـد  عرضـه  را  دائـم  تزریـق 
البتـه بایـد ایـن را بدانیـم ایـن نـوع 
طـرح هـا ، خـود را مدیـون پـروژه 
هایـی بودند کـه در سـالهای جنگ 
دوم جهانـی بـر روی هواپیماهـا بـه 
دلیل محدودیت اسـتفاده سیستم 
هـای قدیمـی در ارتفاعـات بـاال و 
درجـه حـرارت هـای پاییـن پیـش 
آمـده بـود ) بـه هـر میـزان دمایـی 
هـای  دماسـنج  بـا  آنـرا  بتـوان  کـه 
 ، نمـود  گیـری  انـدازه  متفـاوت 
درجـه حـرارات گوینـد ، حتـی اگـر 
دمـا 1 درجـه باشـد و یـا زیـر صفر ( 
. بعـد از جنگ دوم جهانـی ، اولین 
شرکتی که توانسـت این سیستم را 
بـه صـورت تجـاری اسـتفاده نماید 
همـان   ( آلمـان  دایملـر  شـرکت   ،
و  در سـال 1954   ) بنـز  مرسـدس 
بـر روی یکـی از افسـانه هـای تکرار 
گرفـت  بـکار   ،  ) خویـش  ناشـدنی 
و در ایـن مـورد خـود را در دسـته 
اولیـن هـا قـرار داد . در اواخر سـال 
تعـدادی  کرایسـلر  شـرکت   1950
سیسـتم  بـا  انژکتـوری  اتومبیـل 
الکترونیکـی تولیـد نمود و نـام این 
الکتروژکتـور  بندیکـس  را  طـرح 

نامید. بـا ظهور ترانزیسـتور و دیود 
در صنعـت الکترونیـک ، در سـال 
فولکـس  شـرکت  میـادی   1968
واگـن نمونه جالبی از طرح شـرکت 
بـوش را کـه از فـن آوریهـای نویـن 
بهره جسـته بود در روی موتورهای 
خـود بـکار بـرد . تـا بـه امـروز نیـز 
پیشـرفت و بهینه سـازی انـواع این 
سیسـتم در دسـتور کار بسـیاری از 
شـرکت هـا قـرار گرفتـه و همچنـان 
شـاهد ظهـور سیسـتم هـای نویـن 
مسـتقیم  تزریـق  از  جدیـدی  و 

سـوخت مـی باشـیم . 
سوخت  تزریق  سیستم  مزایای 

انژکتوری
بیـن  سـوخت  یکنواخـت  توزیـع 
سـلیندرها ، کاهـش خـام سـوزی 
، کاهـش تولیـد گازهـای خطرنـاک 
موتـور  باالتـر  حجمـی  راندمـان   ،
بـه علـت حـذف ونتـوری ، کاهـش 
بـه  نیـاز  عـدم   ، موتـور  ارتفـاع 
گرمکن ، شـتاب گیری مناسـب-تر 
سـوخت  مصـرف  کاهـش  موتـور، 
 ، سـوخت  دقیـق  گیـری  انـدازه  و 

کمتـر  تعمیـر  و  مناسـب  کارکـرد 
و نیـاز بسـیار کمتـر بـرای تنظیـم 
سیستم سـوخت رسـانی از مزایای 
صـورت  بـه  سـوخت  تزریـق  روش 

 . می باشـد  انژکتـوری 
سوخت  تزریق  سیستم  معایب 

انژکتوری
دقیق   ، حساس  قطعات  وجود 
تخصص  به  نیاز   ، قیمت  گران  و 
فراوان در امر تولید و تعمیر قطعات 
و پیچیدگی سیستم از معایب روش 

تزریق سوخت می باشد . 
رسانی  سوخت  سیستم  اجزاء 

انژکتوری 
ریل سوخت و انژکتورهای متصل به 
آن ، سنسورها که شامل : سنسور 
هوا،  دمای  سنسور  هوا،  فشار 
سنسور دمای آب، سنسور سرعت 
سنسور  موتور،  دور  سنسور   ،
اکسیژن ، سنسور زاویه میل لنگ 
، پتانسیومتر دریچه گاز ، سنسور 
سنسور   ، اینرسی  سوئیچ   ، ضربه 
بنزین  پمپ   ، هوا  جرمی  جریان 
فیلتر   ، لوله های سوخت رسانی   ،

سوخت ، مانیفولد هواو بدنه گاز ، 
یا همان  الکترونیکی  کنترل  واحد 
 ، آرام  دور  کنترل  موتور   ،  ECU

رگاتور فشار شکن و ...... . 
بخش  شامل 3  انژکتوری  سیستم 

اصلی می باشد:
سنسورها  وظیفه   : سنسورها   -1
برای  خام  اطاعات  آوری  جمع 
انتقال به واحد کنترل الکترونیکی 

مرکزی یا همان ECU می باشد . 
یا  مرکزی  کننده  کنترل  2-واحد 
جمع  اطاعات  که   ،  ECU همان 
به  و  کرده  تحلیل  را  شده  آوری 
این  که  نموده  تبدیل  دستوراتی 
دستورات برای اجرا به واحدهایی با 

نام عملگر منتقل می شوند . 
واحدهای  همان  یا  عملگرها   -3
به  موارد  این  که   ، کننده  عمل 
تزریق سوخت  که  انژکتورها  مانند 
را بر عهده دارند ، تمام موارد برای 
که  آنچه  هر  به  را  خودرو  کارکرد 
ECU به آنها اباغ نموده ، انجام می 
سیستم  خروجی  اصل  در   . دهند 

انژکتوری همین عملگرها هستند.

      انواع موتور خودرو: موتور انژکتوری

ACC : مخفف Adaptive Cruise Control سیستم که در ترافیك فاصله و سرعت اتومبیل را با اتومبیلهای دیگر تنظیم می کند. 
بخصوص این سیستم مانع تاثیر گذاری منفی وسایل نقلیه بار بر بر ایمنی جاده و ترافیك می شود. 

          اطاعیه: برابر دستور العمل و بخش نامه اداره محترم امور مالیاتی و ماده 71 قانون نظام صنفی، 
برای واحدهای صنفی نمایشگاهی،  استفاده از صندوق مکانیزه )سامانه خرید و فروش الکترونیکی( 

جهت محاسبه مالیات  در سال 94 الزامی است.     
                                                                             حمیدرضا حیدری

                                                                                                                        رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد
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دوج Viper مـدل 2015 بـه موتـوری 
قوی تـر و کم مصرف تر مجهز شـده و 
گیربکس شش سـرعته آن نیز مورد 
بازنگـری قـرار گرفته اسـت. دوربین 
دیـد عقـب، کیسـه هـوا و سیسـتم 
صوتـی Harman Kardon به همراه 
تجهیـزات  جـزو  نیـز  بلندگـو   12
از  می رونـد.  شـمار  بـه  اسـتاندارد 
رقبـای اصلی این خودرو ی اسـپرت 
و سریع می توان از شـورولت کوروت 
Z06 نـام برد که از موتوری قوی بهره 
می بـرد، ولـی در مجمـوع می تـوان 
اعتمادتـری  قابـل  خـودرو  گفـت 
اسـت. نیسـان GT-R و پورشـه 911 
از رقبایی هسـتند که قیمت باالتری 
دارنـد ولـی سـریع ترند و رانندگـی با 
آن ها آسـان تر اسـت. بر خـاف دوج 
Viper، همگـی ایـن رقبـا می توانند 
بـه گیربکـس اتوماتیـک و یـا بـرای 
رانندگانـی که دوسـت دارنـد با کاچ 
کار کننـد بـه گیربکـس دو وضعیتـه 
ایـن حـال، دوج  بـا  مجهـز شـوند. 
Viper از چنـان شـخصیت مقتـدر و 
توانایی هـای بـاال در جاده برخـوردار 
اسـت کـه بـه جـرأت می تـوان گفـت 
هنـوز بـرگ برنـده را در دسـت دارد.

طراحی بدنه و امکانات رفاهی
دوج Viper مدل 2015 یک خودرو 
چهار  در  که  است  نفره  دو  اسپرت 
تیپ  می شود:  عرضه  بازار  به  تیپ 

SRT، تیپ GT، تیپ GTC و تیپ 
 SRT پایه  تیپ  تجهیزات   .GTS
اینچی   18 رینگ های  از:  عبارتند 
در  اینچی  رینگ های 19  جلو،  در 
جلو، تایرهای تابستانی، چراغ های 
 LED چراغ های  زنون،  اتوماتیک 
چراغ  روز،  در  رانندگی  مخصوص 
بدون  دسترسی   ،LED ترمزهای 
کلید، کروز کنترل، روکش پارچه ای، 
فرمان،  غربیلک  چرمی  روکش 
غربیلک فرمان با قابلیت خم شدن 
به باال و پایین، آینه الکتروکرومیک و 
کنترل آب و هوای اتوماتیک. چنانچه 
خریداری  را   Technology پکیج 
اختیارتان  این تجهیزات در  کنید، 
قرار می گیرند. نمایشگر لمسی 8.4 
 ،Uconnect اینچی به همراه سیستم
اتصال سیستم صوتی و تلفن همراه 
صوتی  کنترلگر  بلوتوث،  طریق  از 
 Harman صوتی  سیستم   ،GPS
Kardon به همراه 12 بلندگو، رادیو 
 .SD و کارتخوان USB درگاه ،HD
در  متفاوت  ظاهری  از   GT تیپ 
جلو و عقب برخوردار است و از این 
تجهیزات بهره می برد: تزینات خاص 
روی کاپوت، کمک فنرهایی با قابلیت 
تنظیم توسط راننده، ترمز برمبو به 
همراه دیسکهای دو تکه سوراخ دار 
و کالیپرهای قرمز، کنترل پایداری 
الکترونیکی با پنج حالت، صندلی 

برقی راننده با قابلیت حرکت در شش 
جهت و کابین منحصر به فرد به همراه 

روکش چرم و جیر منحصر به فرد.
 قدرت و عملکرد موتور

 Viper دوج  پیشران  نیروی  تأمین 
بر عهده یک موتور 10  مدل 2015 
شده  گذاشته  لیتری   8.4 سیلندر 
نیرو  اسب بخار   645 است  قادر  که 
گشتاور  نیوتن متر   813 حدود  و 
تولید کند. نیرو و گشتاور تولید شده 
توسط این موتور قوی از طریق یک 
به  دستی  سرعته  شش  گیربکس 
چرخ  های عقب منتقل می شود. در 
تست سرعت، دوج Viper توانست 
ظرف فقط 3.7 ثانیه از حالت سکون 
ساعت  بر  کیلومتر   100 سرعت  به 
دست پیدا کند. مصرف سوخت این 
 18.25 ترکیبی  سیکل  در  خودرو 
و 13.03  لیتر )22.81لیتر در شهر 
برآورد شده است،  بزرگراه(  لیتر در 
واضح است که موتوری با این قدرت 

نمی تواند کم مصرف باشد.
 ایمنی

تجهیـزات ایمنـی دوج Viper مـدل 
2015 عبارتنـد از: ترمـز ضدقفـل، 
کنترل پایداری، کیسـه هـوای جلو، 
کیسـه هـوای جانبـی و دوربیـن دید 
عقـب. سیسـتم Uconnect نیـز بـه 
صـورت اسـتاندارد عرضـه می شـود 
کـه شـامل امـداد جـاده ای و هشـدار 
 GT، تیپ هـای  اسـت.   برخـورد 
GTC و GTS بـه صـورت اسـتاندارد 

پایـداری  کنتـرل  سیسـتم  یـک  از 
دارای  کـه  می برنـد  بهـره  پیچیـده 
پنـج حالـت اسـت. در تسـت ترمـز، 
دوج Viper تیپ GTS توانسـت پس 
از پیمـودن 30.78 متـر بـه حالـت 
توقـف در بیایـد که برای یـک خودرو 

اسـپرت عالـی اسـت.
 طراحی داخلی و امکانات خاص

دوج Viper مـدل 2015 یـک خودرو 
اسـت  عیـار  تمـام  و  نـاب  اسـپرت 
ولـی زیـاد راحـت نیسـت و کابیـن 
داخلـی نیـز گویـای ایـن اسـت. بـه 
طور قطـع، تزیینات چرمـی زیبایی 
چشـم  بـه  مختلـف  سـطوح  روی 
می خورنـد، ولـی سرنشـینان داخل 
آن از جـای کمـی برخوردارنـد و این 

حـس بـه راننـده دسـت می دهـد که 
یـک خـودرو مسـابقه ای را می راند و 
نـه خودرویی که برای رفـت و آمد در 
خیابان طراحی و تولید شـده است. 
با این حـال، چیدمان کابین داخلی 
مرتـب و بجا هسـتند و از مـواد اولیه 
بـا کیفیتـی سـاخته شـده اند، پنـل 
ابـزار دیجیتـال نیـز قابـل تنظیـم و 
دکمه هـای  چیدمـان  خواناسـت. 
کنترلـی منطقی اسـت و اسـتفاده از 

آن ها آسـان اسـت.
گفتنی است راننده های قد بلند روی 
مجبور  ولی  می شوند  جا  صندلی 
به  قدر  آن  را  صندلی  بود  خواهند 
عقب ببرند که دیدشان دچار مشکل 
متوسط  رانندگان  ولی  شد  خواهد 

مشکلی نخواهند 
صندلی ها  داشت. 

جانبی  بالشتک های  از 
تا  برخوردارند  بزرگی 

سرنشینان را از تکان های جانبی 
محافظت کنند. محفظه های بار در 
داخل کابین کم هستند و فقط چند 
چشم  به  کوچک  پاکت  و  محفظه 
صندوق  حال،  این  با  می خورند. 
عقب بسیار بزرگ است و گنجایش 
می رسد.  مکعب  متر   0.41 به  آن 
عقب  صندوق  ظرفیت  با  فضا  این 
شورولت کوروت کوپه برابری می کند 
صندوق  ظرفیت  برابر  دو  تقریبًا  و 

عقب نیسان GT-R است.

تاکنون  که  حالی  در 
سیستم موثری برای رانندگی 
اخیرًا  نشده،  تولید  خودکار 
رانندگی  برای  کمکی  سیستم های 
داشته اند.  ای  ماحظه  قابل  پیشرفت 

محققان دانشگاه کرنل و دانشگاه استنفورد 
الگوریتم  یک  و  دوربین ها  از  استفاده  با 
ایجاد کردند  کامپیوتری جدید سیستمی 
راننده  اقدامات  کلمه  واقعی  معنای  به  که 
را چند ثانیه قبل از آن پیش بینی می کند. 

در حال حاضر برخی از خودروهای جدید 
به سیستم های ایمنی مجهز شده اند که بر 
صورت  در  و  دارند  نظارت  خودرو  حرکت 
تغییر در الین یا چرخش غیر مطمئن به 
هشدار  این  اما  می دهند،  هشدار  راننده 
زمانی صورت می گیرد که این عمل اتفاق 

افتاده و متأسفانه کار از کار گذشته است.
دانشگاه  دو  این  محققان  گفته  طبق 
بدن  زبان  مشاهده  با  کامپیوتر  الگوریتم 
بیرون  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  و  راننده 
خودرو می تواند احتمال چرخش یا تغییر 
الین و یا حرکت مستفیم را محاسبه کند. 
اشتوش ساکسنا، استادیار علوم کامپیوتر 
حال  »در  می گوید:  کرنل  دانشگاه  در 
حاضر سیستم های زیادی موقعیت بیرونی 
خودرو را مانیتور می کند. گام بعدی نظارت 

بر راننده درون خودرو است.«

فارغ  جین،  اشش  همراه  به  ساکسنا 
دو  مدت  به  کرنل،  دانشگاه  از  التحصیل 
ماه ویدیوی رانندگی 10 راننده و موقعیت 
جاده را ضبط کردند. کامپیوتر با استفاده از 
تشخیص چهره و نرم افزار ردیابی، حرکات 
سر و ارتباط آنها با چرخیدن حین پیچ ها 
یک  در  کرد.  شناسایی  را  الین  تغییر  و 
تست با داده های ویدیویی دیگر، سیستم 
درست  را  حرکات  موارد  درصد   4.77 در 
 53.3 متوسط  طور  به  و  کرد  بینی  پیش 
قبل از عمل متوجه آن شد که استفاده از 
زیادی  تعداد  جان  می تواند  سیستم  این 
از مردم را نجات دهد. البته این سیستم 
هنوز نیاز به بهینه سازی دارد و ردیابی با 

تغییرات نور یا عبور از کنار درختان و البته 
با حواس پرتی رانندگان توسط سرنشینان 
نیز  موتورز  جنرال  دچار  دیگر  خودروی 
یعنی  است،  گرفته  کار  به  ای  تازه  روش 
نوعی فناوری Wi-Fi برای تشخیص عابران 
همچون نقاطی در اطراف خودرو، حتی اگر 
در حوزه دید سیستم قدیمی نباشند. این 
یک  پشت  در  را  عابری  تواند  می  فناوری 
سواری  دوچرخه  یا  شده  پارک  خودروی 
را در نقطه کور خودرو به راننده بشناساند. 
تواند بی هیچ  این سیستم همچنین می 
نیازی به شبکه مرکزی به سیستم مشابه در 
خودروهای دیگر متصل شود و اطاعاتش 

را کامل کند. اختال می شود.

تکنولوژی جدید  جلوگیری از تصادف

             بررسی دوج Viper مدل 2015

ADB : مخفف Automatics Differential Brumes به نوع الکترونیکی دیفرانسیل های قفل دار ADB گفته می شود.
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قیمت روز برخی خودرو ها
ایران خودرو

وانت باردو
سمند SE  دو ایربگ
سمند LX دو ایربگ

سمند LX تک ایربگ
سمند EF7 دو ایربگ

سمند EF7 دوگانه دو ایربگ
پژو GLX 405 داشبورد جدید

پژو GLX 405 داشبورد جدید دوگانه
پژو SLX 405 داشبورد جدید2 ایربگ

پژو پارس سال داشبورد جدید
پارس سال داشبورد جدید دوگانه

پژو پارس LX داشبورد جدید
پژو پارس ELX دو ایربگ

پژو 206 تیپ5 
V8 پژو 206 صندوقدار

رنو تندر E1 دو ایربگ
رنو تندر E2 90  دو ایربگ

LX رانا
E2 رنو تندر اتوماتیک

EF7 دنا
سایپا

TL )سایپا 151 )وانت
SE 132 سایپا

سایپا TL 132 پایه گازسوز
SE 141 سایپا

 SE 111 سایپا
SE 131 سایپا

سایپا TL 131 پایه گاز سوز
سایپا SE 131 پایه گازسوز

SX تیبا
تیبا 2

وانت زامیاد 24
وانت زامیاد 24 دوگانه

زوتی اس 300 )آریو(
V5 برلیانس

CS35 چانگان
کیا سراتو 1600

کیا سراتو 2000 اتوماتیک
پارس خودرو

برلیانس H230 دستی
برلیانس H230 اتوماتیک

مگان 2000 تیپ 2
مگان 1600 تیپ 2
رنو کولیوس تیپ 2

نیسان تینا
E2 رنو تندر
پارس تندر 

پیکاپ دو کابین
پیکاپ ریچ دو کابین دو دف

کرمان موتور
X60 لیفان

لیفان 620 موتور 1.8
جک J5 دنده دستی

جک J5 اتوماتیک 
S5 جک

مدیران خودرو
MVM110 چهار سیلندر

MVM530
MVM315 هاچ بک جدید

MVM315 صندوقدار جدید
MVM X33 جدید اتومات

MVM X33 جدید دنده دستی
دیار خودرو

وینگل 5 تک کابین 
وینگل 5 دو کابین تک  دیفرانسیل

M4 هاوال
H6 هاوال

15.500
27.600
31.400
29.800
31.600
32.500
29.200

31
31.600
37.100
38.700

41
42

36.500
37.500

38
43

32.500
55.200
46.800

16.500
20.600
21.100
19.600
20.500
20.300
21.200
22.100
24.700
26.900
29.100

31
71

101
94.500
75.800

92

37.500
42.900

122
88

165
185

43.500
44.200

109
65.300

60.300
44.800

49
59.200

84

21.200
42.500
40.700
40.500
71.500
65.900

56
61.800

69
98

قیمت )میلیون تومان(

در بازار خودروهای صفر  چه می گذرد؟ .............. سوم،  نسل  از  رونمایی  از  پس 
هوندا پایلوت در نمایشگاه خودرو 
شیکاگو 2015، هوندا امیدوار است که 
پایلوت 2016 در سراسر آمریکای شمالی بر 

قلب و ذهن خانواده ها نقش ببندد.
در مـورد تأثیرگـذاری بر قلب خریـداران مطمئن 
نیسـتیم و این هم مشـخص اسـت که این خودرو 
می شـود  کـه  باشـد   SUV بهتریـن  نمی توانـد 
خریـد، امـا بـه هـر صـورت اگـر بخواهیـم عقانی 
تصمیم گیـری کنیم پایلـوت 2016 به عنـوان یک 
میزبـان خـوب، ویژگی هـا و توانایی هـای خوبـی 

بـه  برایتـان  جـاده  از  خـارج  در  رانندگـی  بـرای 
ارمغـان مـی آورد.

همـه مدل هـای پایلـوت 2016 بـرای فـروش در 
تابسـتان امسـال، آماده می شـوند و از یک موتور 
۶ سـیلندر 5.3 لیتـری بهـره می برنـد کـه تـوان 
تولیـد 280 اسـب بخار را دارد و از امـکان انتخـاب 
دو نـوع گیربکـس جدیـد ۶-سـرعته و 9-سـرعته 

خـودکار هـم بهـره می برنـد.

همچنین پایلوت 2016 به یک سیستم هوشمند 
جدید کنترل کشش مجهز شده که بسیار شبیه 
کنترل کشش لندروور است و حالت های مختلف 
 AWD عادی، لجن، شن و ماسه و برف را در مدل
در دسترس قرار می دهد. مدل 2WD هم تنها از 

حالت های عادی و برف بهره می برد.
پایلوت 2016 در پنج مدل EX، EX، LX با هوندا 
سنسینگ )سیستم هوشمند تشخیص عابر پیاده 
هوندا(، EX-L و EX-L با هوندا سنسینگ و همراه 
به صورت  که  جدید  رفاهی  امکانات  از  انبوهی 
گرفته است عرضه  قرار  بر روی آن ها  استاندارد 
پانورامیک،  شیشه ای  سقف  شامل  که  می شود 
گرم کن  جلو،  صندلی های  تهویه  و  گرم کن 
صندلی های ردیف دوم، چراغ های خودکار جلو 
با نوردهی باال، حسگر باران برف پاک کن، سیستم 
اطاع از نقاط کور توسط نمایشگر، فرمان چرمی 
و روشنایی LED و محفظه نگهداری آشامیدنی 

برای سرنشینان دو ردیف جلو، می شود.
از  و  می رسد  خوب  نظر  به  هم   LX پایه  مدل 
امکانات استاندارد خوبی مانند: دوربین عقب با 
پوشش زوایای مختلف، نمایش فشار باد تایرها، 
 ۵ نمایشگر  کنترل،  ریموت   ،LED ترمز  چراغ 
اینچی رنگی LCD و سیستم صوتی 200 واتی با 

7 بلندگو به عاوه یک ساب ووفر برخوردار است.

     معرفی هوندا پایلوت مدل 2016

Adhesion : نیروئی که باعث به هم چسبیدن مایعات و یا مواد به هم دیگر میشود.

است،  پیشرفت  حال  در  به سرعت  تکنولوژی 
توسط  را  همه چیز  کنترل  ما  روزها  این 
گرفته ایم.  به دست  هوشمندمان  گوشی های 
واچ  اپل  هوشمند  ساعت  باعرضه  حاال 
دست  مچ  روی  بر  را  کنترل  این  می توانیم 
که  نیست  تعجب  جای  باشیم.  داشته  خود 
ب ام و  و  پورشه  همچون  مدرن  خودروسازان 
به  خود  جدید  اتومبیل های  اتصال  دنبال  به 
اپل واچ باشند. در حال حاضر ب ام و و پورشه 
واچ  اپل  برای  خود  جدید  اپلیکیشنهای  از 

پرده برداری کرده اند.
ب ام و با برنامه BMW i Remote اجازه می دهد 
 i3 خودروهای  وضعیت  به راحتی  کاربران  تا 
یک  دارای  برنامه  این  کنند.  بررسی  را   i8 یا 
که  است   ”glance screen“ نام  به  قسمت 
اطاعات حیاتی ماشین را از قبیل میزان شارژ 
باتری، محدوده قابل پیمایش و وضعیت قفل 

درب ها را نمایش می دهد. 
ایـن برنامـه همچنیـن زمانـی کـه باتـری کامـًا 
شـارژ شـود به شـما اطاع می دهـد و همچنین 
اجـازه می دهـد تـا کاربـران بـه سیسـتم کنترل 
باشـند.  داشـته  دسترسـی  خـودرو  تهویـه 
صاحبـان ایـن دو ماشـین همچنیـن می توانید 
از برنامـه بـرای یافتـن ماشـین خـود اسـتفاده 

. کنید

 Porsche نـام  بـه  خـود  نرم افـزار  در  پورشـه 
Car Connect، عملکردهـای خاصـی را بـرای 
مـاکان،  ماننـد  جدیدتـر  مدل هـای  از  برخـی 
کایـن، پانامـرا و 918 اسـپایدر در نظـر گرفتـه 

اسـت.
نرم افزار،  این  در  ارائه شده  امکانات  میان  در 
“My Car” به شما می گوید که با سوخت فعلی 
و  بپیمایید  می توانید  را  دیگر  کیلومتر  چند 
 Car“ کرده اید.  مصرف  سوخت  چقدر  شما 
نقشه  روی  بر  را  شما  خودرو  محل   ”Finder

نشان   ”Remote“ می دهد.  نشان 
درب  درب،  پنجره،  آیا  که  می دهد 

و  نه  یا  است  بسته  سان روف  و  صندوق 
شما  تا  می دهد  اجازه  هم   ”Force Touch“

خطر  احساس  اگر  کنید.  قفل  را  ماشین  درب 
گم  پارکینگ  در  را  خود  ماشین  یا  و  کردید 
به کار  را  فاشر  یا  بوق  می توانید  شما  کردید، 

بی اندازید.
درصورتی که شما یک پورشه هیبریدی دارید، 
به  که  دارد  وجود  برایتان  هم  اضافی  امکانات 
و  مصرفی  باتری  متوسط  مشاهده  اجازه  شما 

میزان شارژ را می دهد.

                   نرم افزار ساعت اَپل برای پورشه و ب ام و ارائه شد
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خودرو شخصی سرچشمه فواید و مضرات عجیب و غریبی است هم 
برای زندگی مدرن وهم به جهت پیامدهای دهشتناک آن. وسعت این 
پیامدها از اثرات ویرانگر بهداشت عمومی به لحاظ نشر آلودگی های 
خودرو )آسم، سرطان ریه، عفونت های گلو و غیره( گرفته تا تغییر سریع 

جو سیاره مان )گرم شدن تدریجی زمین یا اثر گلخانه ای( می باشد.
سوختهای سلولی

نسـوختن  علـت  بـه   )  FCV ( بـا سـوخت سـلولی  در خودروهـای 
سـوخت های فسـیلی در آن دودهـای سـمی تولیـد نمی شـود، ایـن 
خودروهـا از منابـع سـوختی کـه دارای ترکیبـات هیـدروژن دار مانند 
متانول، گاز پروپان یا گاز هیدروژن اسـت اسـتفاده کرده و آن را تبدیل 
بـه الکتریسـیته بـرای قـوای محرکـه خـودرو می کننـد )موتورهـای 
هیبریدی(، باتری تکنولوژی سوخت سلولی، برای انسان ها و محیط 
زیسـت ضرری نداشـته و پاک است و همچنین حمل و نقل آن بسیار 

ایمن تـر از مایعاتـی ماننـد بنزین اسـت.
در نهایـت مـا هـر نوع سـوختی کـه به عنوان سـوخت سـلولی انتخاب 
کنیم، به ناچار نیازمند جایگاههای سوخت گیری خواهیم بود )پمپ 
سـوخت(، سیسـتم های توزیع سـوخت )تانکرهای حمل سـوخت(، 
پاالیشـگاه هـای سـوخت، تکنسـین هایی کـه قـادر بـه کار روی ایـن 

سیسـتم ها باشـند، و غیر و… 
اگر جایگاههای سوخت این نوع خودروها موجود نباشد مردم تمایلی 
به خرید این نوع خودروها نشـان نخواهنـد داد، و اگر خودرویی به این 
جایگاه ها مراجعه نکند هیچ شـرکتی جایگاههای سوخت را نخواهد 
سـاخت. خودروهای هیبریدی راه حل موقتی هوشـمندانه ای برای 

این معما ارائـه می دهد.
در حالیکه خودروهای هیبریدی امروزی بیشترین نیرویشان را از موتور 
بنزینی می گیرند، شاید در آینده بتوان خودروهای هیبریدی را بسته 
به اینکه کدام نوع در دسترس باشد طوری ساخت که بتوانند با هردو 
سوخت بنزین یا سلولی کارکنند، هردو نوع موتورهای بنزینی و سوخت 
سلولی می توانند باتری های خودرو را برای راه اندازی در حالت اولیه 
شارژ نموده و ایجاد نیرو نمایند. یا می توان سیستمی تولید نمود تا در 
زمانی که باتری ها نیاز به شارژ داشته باشند بر روی موتور بنزینی سوئیچ 
شود، به عبارت دیگر در زمانی که نیاز به شارژ می باشد موتور بنزینی وارد 
عمل شود. این ترکیب کامًا باتری را حذف کرده و همچنین می توان از 

توان ترمز برای شارژ مجدد باتری ها استفاده کرد.
BIOFUEL سوخت های بیولوژیکی

سوخت های الکلی مانند اتانول، )بیوبوتانول( و بنزین های بیولوژیکی 
اسـتفاده گسـترده ای بـه عنوان سـوخت خودرو پیـدا کرده انـد. ارزش 
حرارتـی بیشـتر الـکل ها کمتـر از بنزین بـوده و معمـوال بـا آن ترکیب 
می شـوند. الکل هـا بـه دالیـل مختلفـی بجـای بنزیـن خالـص مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیرند به عنـوان مثال بـرای افزایش عـدد اکتان، بی 
خطـر کـردن گازهای خروجـی و بعنوان جایگزین سـوخت پایه نفت، 
بـه لحـاظ اینکـه ایـن سـوخت ها را می تـوان از )مـواد قنـدی( مـزارع 

کشـاورزی و ضایعـات کارخانجات قند و شـکر بدسـت آورد.
برنامه سوخت اتانول برزیل 20 درصد نیاز سوخت خودروهای برزیل را 
تأمین می کند. به دنبال استفاده اجباری از بنزین مخلوط E25 از سال 
2003 در سراسر کشور برزیل، 3 میلیون خودرو با سوخت اتانول، و 
6 میلیون خودرو دوگانه سوز یا خودروهای با قابلیت جند سوختی 
فروخته شده است که با مخلوط اتانول و بنزین کارمی کنند. موفقیت و 
محبوبیت تجاری خودروهای مخلوط )FLEX ( دوگانه سوز، باعث شده 
تا سازندگان سوخت اجازه یابند تا آوریل 2008 از اتانول با پایه نیشکر 

برای بدست آوردن 50 درصد سهم بازار بنزین استفاده کنند.
تاثیر سوخت بیودیزل بر طول عمر موتور

میدانیـم کـه بیودیـزل سـوخت قابـل بازیابـی از روغـن هـای گیاهی، 
چربی هـای حیوانـی، و روغـن های خوراکی اسـت که طوری سـاخته 
شـده اسـت کـه می تواند بـه سـوخت دیزل بـه عنـوان افزودنـی اضافه 
شـود. شـما نمی توانید شـخصًا اقـدام به مخلـوط کردن ایـن چربی ها 
باهـم و ریختـن آن در سـوخت دیزلتـان بـه عنـوان بیـو بکنیـد. اگـر 
سـوخت بیودیزل به طرز مناسـبی دریک فرایند کیفی صنعتی تهیه 
نشـود- آالینده هـای آب، گلیسـرول و اثرات دیگر عناصـر می تواند به 
راحتـی انژکتورهـای موتـور خودرو را مسـدود کـرده و به پمـپ انژکتور 
آسیب وارد کند. بیودیزل امروزه بطور دائم به عنوان سوخت افزودنی 
مناسب، سالم و سودمندی توصیه شده و نظر سازندگان بزرگ موتور 

و خودروهـای دیزلـی را بـه خـود جلب کرده اسـت. 
 بیودیـزل می توانـد عمر موتورهـا را بدون در نظر گرفتـن اینکه خودرو 
کامیـون، تراکتـور، اتوبـوس و یـا غیـره باشـد افزایـش دهـد. بیودیزل 
می توانـد در ارتباط با تأمین و نگهداری موتـور تا 100 درصد هزینه ها 
را کاهش دهد. موتور خودروها کمتر خراب شـده در نتیجه طول عمر 

آن بیشـتر، اطمینان و هزینه های جانبی کمتر می شـود. 
بـا بهبـود ویژگی های روغن کاری موتور با سـوخت بیودیزل نسـبت به 
موتور با سـوخت دیزل معمولی می توان به افزایـش طول عمری تا دو 
برابر رسـید. نتیجه اینکه خودروهای تجاری ممکن اسـت برای ده ها 

سـال و طی میلیون ها کیلومتر عمر کنند. 

سوختهای پاک و تأثیر آن ها بر محیط زیست

اطاعات عمومی  ...................................

Aerodynamic : علم جریان هوا یا همان علم باد که برای اتومبیلها خیلی مهم است چون با مقاومت کم در برابر هوا مصرف بنزین هم کاهش می یابد.
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در سال 1962 سازمان جهانی بهداشت در رابطه با خطاهایی که 
در رانندگی سبب بروز تصادفات می شوند تحقیقی انجام داد. 
طبق این تحقیق هر راننده به طور متوسط در هر مایل )معادل 
تصمیم  و 20  می کند  نگاه  اطراف  به  مرتبه  کیلومتر( 200   1/۶
می گیرد و این در حالی است که از هر 40 تصمیم راننده، الاقل 
یک مورد اشتباه است یعنی به عبارتی 2/۵ درصد تصمیمات 
یک راننده در هر سه کیلومتر اشتباه است. تعداد این اشتباهات 
در اثر خستگی، صحبت با سرنشینان، مصرف دارو و... افزایش 
می یابد. به عبارتی دیگر می توان این گونه برداشت کرد که هر 
راننده با 60 کیلومتر سرعت در ساعت هر پنج یا شش دقیقه 
دچار یک اشتباه و با 80 کیلومتر در ساعت هر سه تا چهار دقیقه 

دچار یک اشتباه می شود.
رابطه ای  باید  آن  در  و  است  پیچیده  بسیار  مساله ای  رانندگی 
عمیق بین راننده، اتومبیل، جاده و محیط اطراف برقرار شود. یک 
راننده وظایفی مهم و حساس بر عهده دارد. کارشناسان می گویند 
هر راننده ۴۵ وظیفه اصلی و 1700 وظیفه فرعی در حین رانندگی 
دارد که تمامی آنها را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد. 
وظایف استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، تصمیمات استراتژیک 
شامل تجزیه و تحلیل مسیر و انتخاب مسیرهای کوتاه تر است، 
تصمیمات تاکتیکی شامل سبقت گرفتن، ویراژ رفتن و... است و 

تصمیمات عملیاتی نیز به سرعت راننده بازمی گردد.
رانندگی با چشمان باز

هر راننده برای گرفتن تصمیمات و انجام وظایف نیاز به گرفتن 
یک سری اطاعات دارد. اکثر اطاعات )90 درصد( از طریق بصری 
به راننده منتقل می شود. تحقیقات بی شماری نشان داده است. 
30 تا 60 درصد تصادفات ناشی از تفسیر اشتباه اطاعات بصری 
است. این موضوع به این معنی نیست که اکثر تصادفات به دلیل 

ندیدن است بلکه به دلیل دریافت اطاعات و تفسیر غلط است.
اشتباهات رایج رانندگی را بشناسید

به گفته مربی یکی از آموزشگاه های رانندگی در تهران رانندگان 
ایران توجه بسیار کمی به عایم رانندگی دارند و به همین دلیل 
مرتکب خطاهای بسیار واضحی می شوند. مثا بدون توجه به 
خط ممتد، اقدام به دور زدن می کنند که این امر خود سبب بروز 
تصادفات می شود یا وقتی در فرعی هستند، اهمیتی به تابلوی 
ایست نمی دهند. تعداد کمی از افراد به تابلوی عبور ممنوع یا 
یک طرفه توجه دارند و اکثر رانندگان تازه کار بدون توجه به آینه 
اقدام به گردش به چپ یا انحراف ناگهانی می کنند اما از تمام 
این خطاهای ریز و درشت که بگذریم طبق تحقیقی بین المللی 
شایع ترین خطاهای رانندگی در ایران و در سراسر جهان رعایت 

نکردن فاصله ایمنی است.
فاصله ایمنی را رعایت کنید

موسسه تحقیقاتی اسمیت، در تگزاس، پس از 50 سال تحقیق 
روی100هزار راننده اعام کرد اکثر رانندگان یک یا دو ثانیه عقب تر 
از اتومبیل جلویی حرکت می کنند. در حالی که طبق قوانین 

راهنمایی رانندگی این فاصله باید حداقل چهار ثانیه باشد.
آزمایشات گوناگون روی رانندگان در حین برخورد با مانع متحرک یا 
ثابت نشان داده است این حداقل زمانی است که یک راننده پس 
از مواجهه با یک حادثه ای می تواند قدرت فکر، تصمیم گیری و 
عکس العمل  داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است حوادث 
ناگواری پیش آید. طبق قوانین راهنمایی بین الملل چهار ثانیه 
حداقل زمانی است که باید با اتومبیل مقابل فاصله داشته باشید. 
این زمان در جاده های نامناسب، پرشیب یا آ ب و هوای نامساعد و 

زمانی که اتومبیل شما سنگین است، باید افزایش یابد.
خطاهای انسانی

نشان  جاده ها  و  خیابان ها  ایمنی  مورد  در  جامع  مطالعه  یک 
تصادفات  همه  از  درصد   57 عامل  انسانی  خطاهای  می دهد 
هستند. در مقابل تنها 2/۴ درصد مربوط به عوامل و مشکات 
مکانیکی خودرو و تنها ۴/7 درصد به دلیل مشکات محیطی و 

خرابی های مربوط به جاده و خیابان هاست.
اما چرا انسـان ها سـبب بروز چنین مشـکاتی هسـتند؟ جواب 
دقیقـا مشـخص نیسـت. انسـان بـه دلیـل محدودیـت  در سـه 
عملکـرد درک، توجـه و حافظـه ناگزیـر از فرار از تصادف می شـود 
که به  آنها خطاهای انسـانی گفته می شـود. بسـیاری از راننده ها 
از  بسـیاری  ماننـد  می شـوند  بمبـاران  اطاعـات  از  جریانـی  بـا 
اطاعـات که قابل دیدن هسـتند، خود جاده ها، سـایر خودروها، 
افـراد پیـاده، عایـم راهنمایی و رانندگـی و... راننـده باید به همه 
ایـن عوامـل توجـه کنـد و گاه عـاوه بر این گـوش کردن بـه رادیو و 
یـا موسـیقی در داخل خـودرو، صحبت با تلفـن همراه، صحبت 
و یا حتی بحث و جدل با سـایر مسـافران همه و همه در سـرعت 
تصمیم گیـری و عکس العمل نشـان دادن در هنـگام رانندگی در 

حافظـه و دقـت او تاثیر منفی می گـذارد.

خطا کنیم و جریمه شویم و خوش باشیم؟! 

ترافیکی ..............................................

بـه نقـل از دنـده 6 ، نادر نصـرت پور 
مختـرع » سیسـتم هوشـمند اعام 
گفـت:   » خـودرو  فیـوز  سـوختگی 
اثـر  در  کـه  زمانـی  هـا،  خـودرو  در 
یـک اتصالـی، فیوزی می سـوخت، 
مشـخص نمـی شـد کـه کـدام فیوز 

سـوخته اسـت و ایـن کار باعـث می 
شـد تا همـه فیوزهای خـودرو چک 

و یـا تعویـض شـوند.
وی افـزود: از ایـن رو موفـق به اختراع 
فیوزهـای هوشـمندی شـدیم که به 
بـه  هوشـمندانه  سـوختن،  هنـگام 

راننـده اطـاع مـی دهد.
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  پـور  نصـرت 
سیسـتم بیشـتر در بخـش عیـب 
دارد،  کاربـرد  خـودرو  بـرق  یابـی 
خاطرنشـان کـرد: در ایـن فیوزهـای 
کار  دی  ای  ال  یـک  هوشـمند، 

بـه  تـا  گذاشـته شـده 
روشـن  سـوختن  هنـگام 

شـده و راننـده و یـا تکنیسـین 
متوجه شـود کـه کـدام فیوز نیـاز به 

دارد. تعویـض 
وی بـا بیـان اینکه با این نـوع فیوزها 
کـه هیـچ نمونـه ای ندارنـد، مسـیر 
عیب یابی اتصالی برای تکنیسـین 
مشـخص می شـود، اظهار داشـت: 
ایـن فیـوز درخـودرو هـای سـبک و 
سـنگین ، هواپیماها، قطـار ، مترو، 
لـودر، گریـدر و بیل مکانیکـی به کار 

بـرده می شـوند.
حـوزه  در  فیوزهـا  ایـن  افـزود:  وی 
قطعه سـازان الکترونیکـی داخلی و 
خارجـی نیز مـورد اسـتفاده قرار می 

گیرد.
نصـرت پور بـا بیـان اینکه ایـن فیوز 
هـا مـی توانـد بـه راحتـی جایگزین 
فیوز های معمولی شـود ، گفت:این 
محصـول مـی توانـد تمـام خـودرو 
هـا اعـم از سـواری و سـنگین ماننـد 
مینـی  هـا،  کامیـون  هـا،  اتوبـوس 
بوس هـا، خـودرو هـای راهسـازی را 

تحـت پوشـش قـرار دهـد.

                 تولید فیوز هوشمند توسط مخترع ایرانی

AFS : مخفف Active Fahrwerks  Stabilierung. در اصل همان کار ABC را انجام میدهد. این سیستم در زانتیا مورد استفاده قرار گرفته است.
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از میان خبرها   ......... ............................

همـواره بایـد اطمینـان پیـدا کنیـد کـه راننـدگان دیگـر شـما را مـی بیننـد. این 
قانـون راهـکار مطمئنـی را بـه شـما عرضه مـی کند. هنـگام ضـرورت از چـراغ و 
بـوق اسـتفاده کنیـد تـا بـا مطلع نمـودن دیگـران از تعـرض آنـان به فضـای تردد 
خـود جلوگیـری نمایید. ضمنـا نکات زیر توصیـه هایی در این زمینه می باشـند 

کـه ایمنـی شـما را در حیـن رانندگـی افزایش مـی دهد:
• اسـتفاده از بوق در روز و روشـن و خاموش کردن چراغ های جلو در شـب جهت 

اطاع به خودروی جلویی جهت سـبقت.
• در نقطه کور سایر راننده ها رانندگی نکنید.

• به عنوان تمرین رانندگی تدافعی، برای هرگردش از چراغ راهنما استفاده کنید.
• از عملکرد صحیح و به موقع چراغ های ترمز مطمئن شوید.

• در  روشـنایی روز در جـاده هـای دو طرفـه و خطرنـاک، چـراغ هـای خـود را 
روشـن نگـه داریـد.

• در هنگام ورود به هر تونلی چراغ های خود را روشن نگه دارید.

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی

هنگام رانندگی ارتباط برقرار کنید.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به قوه قضاییه پیشنهاد 
کرد نرخ دیه به جای شتر به دینار نقره تغییر کند و افزود: اگر 
ماک تعیین دیه از شتر به دینار نقره تغییر کند، دیه پرداختی 
به یک سوم میزان دیه کنونی و نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز 

به نحو مناسبی تعدیل خواهد شد .
ایشان درگفت وگو با آیین درخصوص ثابت ماندن نرخ بیمه 
شخص ثالث، اظهار کرد: براساس قانون مجازات اسامی حق 
بیمه شخص ثالث براساس میزان دیه هرساله تعیین می شود 
که معادل نرخ 100شتر،200 گاو و 1000 دینار است که برخی 
از آنها منسوخ شده و قوه قضاییه سالهاست که ارزش و بهای 
شتر را ماک افزایش نرخ دیه درهر سال قرار داده است و به 
دلیل افزایش نرخ تورم ساالنه قوه قضاییه نرخ دیه را ساالنه 
افزایش می دهد و به همین دلیل درسال جاری نیز دیه با 

افزایش 10 درصدی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت این است که افزایش حق بیمه ها 
موجب کاهش توان مردم در خرید بیمه نامه خواهد شد که 
تبعات منفی در صورت بروز حادثه برای مقصر و آسیب دیده 
از سانحه خواهدداشت، عنوان کرد: انتظار همراهی از صنعت 
بیمه در قوه قضاییه و دولت شکل گرفته اما طبیعی است که 
صنعت بیمه نیز انتقاداتی به این بحث دارد و صنعت بیمه باید 

از محل حق بیمه، خسارت مردم را پرداخت کند.
این عضو انجمن با اشاره به اینکه دست اندرکاران بیمه ای 
های  بیمه  حق  ناحیه  از  خسارت  پرداخت  معتقدند  کشور 
دریافتی ممکن نیست و صنعت بیمه در بیمه شخص ثالث 
بین  فاصله  کرد:  خاطرنشان  است،  مواجه  انباشته  زیان  با 
حق بیمه فنی و حق بیمه اخذ شده از مردم توان شرکت های 
بیمه را کاهش خواهد داد و این احتمال وجود دارد که شرکت 
های بیمه قادر به پرداخت خسارات نباشند که نمونه بارز آن 

مشکات بیمه توسعه در سال گذشته بوده است.
وی پیشنهاد کرد دیه معادل 10 هزار دینار نقره محاسبه شود 
و افزود: اگر محاسبه بیمه مرکزی دینار نقره باشد و توسط 
بانک مرکزی ضرب شود، میزان دیه پرداختی مردم به یک 
سوم کاهش یافته و طبیعی است که نرخ حق بیمه شخص 

ثالث نیز به نحو مناسبی تعدیل خواهد شد .
در ادامه اگر نرخ بیمه شخص ثالث به گونه ای افزایش یابد 
که مالکان خودرو از خرید بیمه نامه خودداری کنند طبیعی 
برای خسارت دیدگان  زیادی  اجتماعی  که مشکات  است 
ایجاد خواهد شد و مناسب تر آن است که بیمه مرکزی در 
تری  جدی  تدابیر  ثالث  شخص  بیمه  حق  تعیین  خصوص 

اندیشه کند.

بـه نقـل از مهـر، محمدرضـا نعمـت زاده در دیـدار بـا وزیـر 
و و دریایـی  از پهنه هـای خاکـی  محیط زیسـت و حفاظـت 
شـرکتهای  همکاریهـای  سـابق  گفـت:  ایتالیـا  جمهـوری 
گاز،  نفـت،  همچـون  مختلـف  هـای  زمینـه  در  ایتالیایـی 
پتروشـیمی و انرژی با جمهوری اسـامی ایران وجود دارد و 
هـم اکنـون بایـد ایـن روابـط را تجدیـد و گسـترش دهیـم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران بعنوان کشوری که 
در حال صنعتی شدن است، تمایل دارد از تجارب کشورهای 

صنعتی استفاده کند.
وی با اشاره به الزام دولت مبنی بر نصب فیلترهای مخصوص 
برای خودروهای دیزلی، تصریح کرد: می توانیم با شرکتهای 
خودرو  صنعت  های  بخش  سایر  و  زمینه  این  در  ایتالیایی 

همکاری داشته باشیم.
وی افزود: جمهوری اسامی ایران در زمینه تولید کاتالیست 
با  خودرو  موتور  ساخت  و  طراحی  و  خودرو  مناسب  های 
حداقل مصرف سوخت و آالیندگی، آمادگی سرمایه گذاری 

مشترک با شرکتهای ایتالیایی در این خصوص را داریم.
تمامی  اینکه  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کارشناسان صنعتی و معدنی ملزم به استفاده از کارگاههای 
آموزشی و سمینارهای تخصصی زیست محیطی هستند، 
افزود: ازهمکاریهای متقابل با کشور ایتاالیا در این زمینه ها 

استقبال می کنیم.
از پهنـه هـای خاکـی و و  وزیـر محیـط زیسـت و حفاظـت 
دریایـی ایتالیـا با اشـاره بـه اینکه در سـفر خود بـه جمهوری 
اسـامی ایـران تجـارب خوبـی را کسـب کـرده اسـت، افزود: 
همکاریهـای آینـده مـا در حـال شـکل گیـری اسـت و بایـد 
دوام و قـوام بیشـتری به خـود گرفتـه و در عرصه های محیط 

زیسـت سـطح همکاریها بیشـتر شـود.

پیشنهاد تغییر تعیین دیه ازشتر  به دینار نقره

همکاری ایران و ایتالیا در صنعت خودرو 

Air Bag : کیسه هوا  در برخوردها و تصادفات حداکثر محافظت و ایمنی را برای سرنشینان تامین می کند.

شـرکت آلمانـی فولکـس واگـن 
اخیـرا از نسـل شـش ترانسـپورتر 
بـا طراحـی تکامـل یافتـه رونمایی 
سـری  فولکس واگـن  کـرد. 
»یـک  را  ترانسـپورتر  خودروهـای 
کاسـیک«  طراحـی  بـا  اتومبیـل 
نهایـت  در  و  می کنـد  توصیـف 
تصمیـم گرفتـه تا نسـخه جدیـد را 
مـدرن و بـا امنیـت طراحـی کنـد.

موتـور  بـا  اروپـا  در  خـودرو  ایـن 
Nutz EA288 توربـو دیـزل عرضـه 
خواهـد شـد. ایـن موتـور 2 لیتـری 
مـدل 83،  چهـار  در  دیـزل  توربـو 
100، 147 و 200 اسـب بخـاری در 
دسـترس خواهـد بـود. خریـداران 
نسـخه بنزینی نیـز می تواننـد از دو 
مـدل 147 و 200 اسـب بخـاری کـه 
توسـط موتور 2 لیتـری توربو شـارژ 
انتخـاب  را  یکـی  می شـود  تولیـد 
نماینـد. تمامی مدل ها چه بنزینی 
از  اسـتاندارد  طـور  بـه  دیزلـی  یـا 
خـودکار  توقف/حرکـت  سیسـتم 

موتـور برخـوردار هسـتند. 
یکی از ویژگی های بارز ترانسپورتر 

T6 وجـود سیسـتم تنظیـم ارتفاع 
بـوده کـه در سـه حالـت معمولـی، 
می گیـرد.  قـرار  رفاهـی  و  اسـپرت 
مـدل بـاری ایـن خـودرو از در عقب 
دو تکـه اسـتفاده می کنـد، اما مدل 
بـاز  یکجـا  صـورت  بـه  مسـافرری 
افـراد  مـدل  دو  هـر  در  می شـود. 
بـا نزدیـک شـدن بـه در عقـب ایـن 
خودرو و داشـتن کلید در به صورت 
خـودکار باز می شـود و یـا اینکه می 
تـوان با فشـردن دکمـه ای آن را باز 

کرد.
ترانسـپورتر  ایمنـی  ویژگی هـای  از 
کنتـرل  کـروز  بـه  می تـوان  جدیـد 
تطبیقـی، ترمـز اضطراری خـودکار 
کیلومتـر   30 زیـر  سـرعت های  در 
نـور  خـودکار  سیسـتم  برسـاعت، 
هشـدار  سیسـتم  چراغ هـا،  بـاالی 
دهنـده خواب آلودگـی راننده ، ترمز 
اتوماتیک پس از برخورد و سیسـتم 

گرمکـن شیشـه جلـو اشـاره کـرد. 
بـه  ترانسـپورتر جدیـد را می تـوان 
نیـز  محـرک  چهارچـرخ  صـورت 
رانـد. در فضـای داخلـی داشـبورد 

بـه  بیشـتر  جدیـد  ترانسـپورتر 
داشـبورد مفهومـی تریسـتار سـال 
قبل شباهت دارد. همچنین از نظر 
رفاهی فولکس در مدل مسـافربری 
این خودرو صفحه نمایشـی لمسی 
را   GPS و  اتومبیـل  اطاعـات  کـه 
نمایـش می دهـد، قـرار داده اسـت. 
مدل هـای  از  برخـی  در 
 driver voice ترانسـپورتر سیسـتم
enhancement قـرار داده شـده کـه 
صـدای راننـده را در فضای اتومبیل 
مـدل  فولکـس  می کنـد.  پخـش 
ترانسـپورتر  بـرای  نیـز  محـدودی 
اروپـا  در  اسـت  قـرار  کـه  جدیـدی 
عرضه شـود تـدارک دیده که شـامل 
چرخ هایـی  همچـون  ویژگی هایـی 
بـا رینگ هـای 18 اینچـی آلیـاژی، 
عقـب،  و  جلـو   LED چراغ هـای 
سنسـور پـارک جلـو و عقـب، آینـه 
بغل های تاشـو برقـی، صندلی های 
با پوشـش آلکانترا، گرمکن صندلی 

و تهویـه مطبـوع اسـت. 
ترانسپورتر 2016 قرار است در سه 
ماهه چهارم سال جاری عرضه شود.

        فولکس واگن ترانسپورتر در پله ششم 

سنجی سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر نظر
پورشه هم آدم می کشه؟! 

بازار خـودرو قدس: شـیوا شـیرازی

در جامعه ای که فرهنگ خودرو سـواری وجود 
نداشـته باشـد، فرقی نمی کند چـه خودرویی 
سـوار باشـی؛ پراید یـا پورشـه! در این جامعه، 
وسـیله نقلیـه )به معنـی عـام آن( مفهـوم آلت 
قتالـه را پیـدا مـی کنـد، فرقـی هـم نمـی کنـد 
موتور سـیلکت باشـد، پیکان باشـد یا پورشـه 

و مرسـدس بنز. 
اخیـر، خبرهایـی در رسـانه هـا  در روزهـای 
منتشـر شـد کـه یـک دسـتگاه پورشـه کـه بـا 
سـرعت باالیـی در حـال حرکت بـوده ظاهرا به 
دلیـل انحـراف به چـپ، واژگـون می شـود و در 
نهایـت با یک اصله درخـت برخورد می نماید. 
راننـده این خـودرو لوکس که یـک خانم جوان 
بـوده در دم جـان می سـپارد و سرنشـینان هم 
کـه آقایـان جوانـی بـوده انـد  پـس از چنـدی ، 

فـوت مـی کنند.
مشابه این اتفاق، زیاد رخ می دهد اما معموال 
خودروهای موجود در تصادف،  خودروهایی است 

که در عرف جامعه بی کیفیت خوانده می شوند. 
سـانحه پورشه ثابت کرد که کیفیت تصادفات، 
علـی  و  سرنشـینان  بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط 
مـی  حتـی  دارد.  خـودرو  راننـده  الخصـوص 
تـوان یک نتیجه دیگر هم گرفـت. اینکه پراید 
بیچـاره که بیشـترین کشـته را می دهد شـاید 
مقصـر اصلـی نباشـد؛ مقصر راننـده ای اسـت 
کـه به هوای داشـتن دو ایربگ و ترمـز ABS و با 
خیـال اینکه این سیسـتم ها می توانـد جان او 
را نجـات دهد، بی مهابا پدال گاز را می فشـارد 
و حتی در سـرعت های باال مشـاهده می شـود 
کـه در جـاده و خیابـان الیـی هـم مـی کشـد. 
بلـه... در تصادفـات ایـران راننده مقصر اصلی 
اسـت نـه خـودرو و خودروسـاز. حادثه پورشـه 
ثابـت کرد که اگر راننده، راننده نباشـد و فرمان 
اتومبیـل را در دسـت بگیـرد فرقـی نمـی کنـد 
چه خودرویی سـوار باشـد؛ خودروی باکیفیت 

آلمانـی هـم که باشـد می ُکشـد!
تنها راه کاهش تلفات و تصادفات، فقط و فقط 
فرهنـگ سـازی اسـت. فرهنـگ سوارشـدن 
بـر خـودرو و فرهنـگ فرمـان در دسـت گرفتن 
چـه  اینکـه  گاز!  پـدال  فشـردن  فرهنـگ  و 
خودرویـی سـوار مـی شـوی شـاید آنقـدر مهم 
نباشـد. چراکـه راننـده هایـی را هـم داریـم که 
بیـش از ده سـال اسـت سـوار بر پراید هسـتند 
و سـالمند. ماشـین گران قیمـت و 100 ایربگ 
داشـته بـاش، عقـل و فرهنـگ نداشـته باش، 
نتیجه اش چیزی جز خسـارت و مرگ نیست. 
پرایـد داشـته بـاش، بـه قانـون احترام بگـذار و 
درسـت رانندگـی کـن. اتفاقـی برایـت نخواهد 
افتـاد. بـه قـول معـروف: عقـل و فرهنـگ کـه 

نباشـد جـان در عـذاب اسـت.
ــادات  ــنهادات و انتق ــرات ،پیش ــا نظ لطف
خــود را پیرامــون مطلــب فــوق بــه ســامانه 
ــال نمائید. ــی 50002030605 ارس پیامک

روز یادداشت 

ویژه نامه بازار خودرو قدس
ــا هــدف معرفــی واحدهــای فعــال در حــوزه  ب
خــودرو، توســط روزنامــه قــدس و تحــت 
ــگاه داران و  ــف نمایش ــه صن ــارت اتحادی نظ
ــورت  ــه ص ــهد، ب ــل مش ــندگان اتومبی فروش

ــود.  ــی ش ــر م ــه منتش روزان
ــدس از نظــرات، پیشــنهادات  ــازار خــودرو ق ب
ــت  ــزان در جه ــما عزی ــازنده ش ــادات س و انتق
ــوا اســتفاده خواهــد کــرد.  افزایــش کیفیــت محت

پس با ما در تماس باشید!
تلفـــن: 38835951 - 051
دورنگار: 38825894 - 051

پست الکترونیک:
quds@kelach.com         

وب سایت:
http://www.kelach.com     


