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قیمت، چالش اصلی

مشتریان خودرو  آشنایی با خطراتی که کولر خودرو در صورت استفاده نادرست در پی دارد
خطرات استفاده از کولر خودرو؟!

صفحه 8

گازوئیـل  نوعـی  آئـودی  شـرکت 
مصنوعـی بـرای موتورهـای درونسـوز 
تولید کرده که از آب و دی اکسـیدکربن 
سـاخته شـده و مـی توانـد بـر وضعیت 

آب و هـوای دنیـا اثرگـذار باشـد.
 blue سوخت خام یا پایه این محصول
crude نام دارد. تیم سازنده با کمک 
الکتریسته به دست آمده از منابع قابل 
تجدید مثل باد و انرژی خورشیدی و با 
فرایند الکترولیز بازگشت پذیر از آب، 
هیدروژن استخراج کردند و سپس آن 
را به دی اکسید کربنی که در دو فرایند 
شیمیایی به CO تبدیل شده است، 
افزودند. در انتهای این واکنش، مایعی 
ایجاد می شود که از هیدروکربن های 
زنجیره ای است و سوخت خام یا پایه 
نام دارد که پس از فراوری و پاالیش از 
 e-diesel آن محصول نهایی موسوم به

به دست می آید.

 206 پژو  همچنین  و   90 ال  خودروی  دو 
نظر  مورد  های  گزینه  جمله  از  صندوقدار 
مردم در بازار خودروی کشور محسوب می شوند. لذا در این 

گزارش قصد داریم به معرفی و مقایسه دو اتومبیل محبوب 
بپردازیم.206  تومان  میلیون  زیر 40  قیمت  رنج  در  بازار 
چندان  بازار  به  ورود  ابتدای  در   ، تندر90  و  صندوقدار 

مورد استقبال قرار نگرفته بودند ولی با مرور زمان به علت 
قابل قبول، در حال حاضر در زمره  و  کیفیت فنی خوب 
پرفروش ترین خودروهای این رنج هستند و مانند دیگر ...  

پژو 206 صندوقدار یا تندر ال 90

صفحه 6

تولید سوخت از 
آب و هوا

صفحه 2

اولین ویژه نامه تخصصی و روزانه 
خودرو  کشــور

را هر روز با روزنـامه قدس بخواهید.
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دو خــودروی تنــدر 90 و همچنین پــژو 206 
صندوقــدار از جملــه گزینــه های مــورد نظر 
مــردم در بــازار خــودروی کشــور محســوب 
مــی شــوند. لــذا در ایــن گــزارش قصــد 
ــل  ــه دو اتومبی ــی و مقایس ــه معرف ــم ب داری
محبــوب بــازار در رنــج قیمــت زیــر 40 

ــم. ــان بپردازی ــون توم میلی
206 صندوقدار و تندر90 ، در ابتدای ورود 
به بازار چندان مورد استقبال قرار نگرفته 
بودند ولی با مرور زمان به علت کیفیت فنی 
خوب و قابل قبول، در حال حاضر در زمره 
پرفروش ترین خودروهای این رنج هستند و 
مانند دیگر خودروهای بازار، قیمتی فراتر 

از حد تصور پیدا کرده اند.

پـژو 206 صندوقـدار اوایـل سـال 1385 بود 
کـه بـه صـورت محـدودی راهـی بـازار شـد 
چـرا کـه بیشـتر تولیدات ایـن خـودرو راهی 
کشـورهای دیگـر می شـد. تنـدر90 به علت 
طراحـی ظاهـری مکعـب شـکلی کـه دارد، 
چنـدان خودروی دل چسـبی نیسـت، بلند 
بـودن سـقف بـرای یـک خـودروی سـدان 
موجـب شـده کـه بـا اتومبیـل ناهماهنگـی 
مواجـه شـویم ) البته این سـقف بلند نکات 

مثبتـی هـم دارد (.
بلند  علت  به  خودرو  این  عقب  طراحی 
بودن صندوق و استفاده از چراغ مستطیل 
شکل به صورت افقی نمای جالبی به وجود 
نیاورده است اما طراحی جلوی آن به مراتب 

بهتر از نمای عقب آن است. 

اما در آنسوی میدان 206SD قرار دارد که 
شاید مهمترین چالشی که این خودرو در 
مربوط  روبروست،  آن  با  ظاهری  طراحی 
صندوق  خودروست.  این  جانبی  نمای  به 
بار اضافه شده به آن و تغییر ندادن ابعاد در 
عقب، باعث شده که این خودرو در طراحی 

جانبی چندان هماهنگ و دلچسب نباشد.
نمــای جلــوی ایــن خــودرو هــر چنــد کمــی 
قدیمــی شــده امــا هنــوز دارای طرحــی 
قابــل قبــول، زیبــا و دلچســب اســت، نمای 
ــه علــت اینکــه از خودروهــای پــژو  عقــب ب
607 و 206cc بــه عاریــت گرفتــه شــده، 
ــیده  ــودرو بخش ــه خ ــول ب ــل قب ــی قاب فرم
ــبت  ــودرو نس ــن خ ــه ای ــن اینک ــت ضم اس
و  آیرودینامیک تــر  فــرم  از  تنــدر90  بــه 

اســپرت تری برخــوردار اســت. در مجمــوع 
بــا وجــود اینکــه 206SD در نمــای جانبــی 
دارای مشــکالتی اســت اما در کنــار تندر90 

خــودش را زیباتــر نشــان می دهــد.
بـا ورود بـه کابین تندر90 بـا طراحی مواجه 
هسـتیم که ماننـد طراحی خارجـی چندان 
دریچه هـای  طراحـی   ، نیسـت  دلچسـب 
هـوا، پوشـش روی درب هـا چنـدان جالـب 
نیسـتند. صندلی ها نیز از طراحی مطلوبی 
برخوردار نیسـتند و حالتی نیمکت وار دارد 
و کیفیـت مـواد بـه کار رفتـه روی پوشـش 

درب هـا چنـدان جالب نیسـت.
پذیرفتنی  و  خوب  بسیار  کابین  فضای  اما 
است، همانطور که اشاره کردیم بلند بودن 
آورده  وجود  به  نیز  مثبتی  نکات  سقف 
وارتفاع  پا  فضای  عقب  قسمت  در  است. 
سقف بسیار خوب است به گونه ای که سه 
نفر به راحتی می توانند در فضای عقب این 

اتومبیل بنشینند و راحت باشند.
فضای  تندر90  خوب  نکات  از  دیگر  یکی 
جرات  به  که  است  عقب  صندوق  خوب 
می توان گفت که از بسیاری از خودروهای 
بزرگتر از خود نیز بزرگتر است! به علت باال 
بودن شاسی تندر90 دید جلو و اطراف آن 
خوب و رضایت بخش است ولی دید عقب 

چندان جالب نیست.
داشـبورد 206 نسـبت به سـایر خودروهای 
ایـن رنـج قیمـت از طراحی خـوب و زیبایی 
برخـوردار اسـت و هماهنگـی پوشـش روی 
طرحـی  صندلی هـا،  روکـش  بـا  درب هـا 
اسـت.  آورده  وجـود  بـه  دلنشـین  و  زیبـا 
ارگونومـی در ایـن خـودرو به خوبـی رعایت 
راحـت  زیـاد  اگرچـه  صندلی هـا  و  شـده 
برابـر تنـدر90 از طراحـی  نیسـتند امـا در 
مطلوب تـری برخـوردار اسـت ضمـن اینکه 
ایـن صندلی ها ارگونومیک بـوده و به خوبی 
بـدن سرنشـینان را در بـر می گیرنـد. دیـد 
جلـو و اطـراف خـوب اسـت ولـی دیـد عقب 
از  چنـد  هـر  نیسـت  قبـول  قابـل  چنـدان 

تنـدر90 بهتـر اسـت.
فضای 206 در قسمت جلو خوب و راضی 

تنگ  عقب  فضای  اما  است  کننده 
است و این تنگ بودن فضای عقب در برابر 
تندر90 خودش را بیشتر نشان می دهد که 

یکی از نقاط ضعف 206 به شمار می رود.
هر دو خودرو دارای موتور 1600 سی سی 
هستند و با توجه به توان تولیدی نزدیک 
تندر90،  و  اسب بخار   110  ،206( هم  به 
کمپانی های  اعالم  طبق  اسب بخار(   105
سرعت  ثانیه   11.4 در   206SD سازنده 
خود را به 100 کیلومتر بر ساعت می رساند 
و تندر90 در 10.2 ثانیه سرعت خود را به 

100 کیلومتر بر ساعت می رساند.
هــردوی ایــن اتومبیل هــا دارای ایمنــی 
 3 دارای  تنــدر90  هســتند.  مناســبی 
ســتاره ایمنــی از موسســه Euroncap و 
206 دارای 4 ســتاره ایمنــی از موسســه 

Euroncapاســت.

خـودرو  خریـد  بـرای  مسـاله  مهمتریـن 
خـودرو  یـک  پاییـن  اسـتهالک  می توانـد 
زمـره  در  را  آن  کـه  ای  گونـه  بـه  باشـد 

دهـد. قـرار  اقتصـادی  خودروهـای 
ایـن دو خـودرو نیـز بـه عنـوان خودروهـای 
اقتصـادی راهـی بازار می شـوند امـا در این 
زمینـه 206SD حـرف زیـادی بـرای گفتـن 
نـدارد چرا که کیفیت قطعـات آن روز به روز 
کمتـر شـده و هـر روز بـر ایـرادات آن افزوده 
تنـدر90  کـه  حالیسـت  در  ایـن  می شـود، 
همچنـان کیفیت باالی خـود را حفظ کرده 
و خریداران خود را راضی نگه داشـته است 
خودروهایی همچـون 206SD و تندر90 به 
دلیـل سـاخت پیچیـده بـه طـور کلـی کـم 
اسـتهالک نیسـتند و انتظار یک خـودروی 

ژاپنـی را نمی تـوان از آنهـا داشـت.
در نهایت هر دو خودرو دارای نقاط ضعف 
بخواهیم جمع بندی  اگر  و  و قوت هستند 
پر  خانواده   اگر  بگوییم  باید  دهیم  انجام 
جمعیتی هستید، تندر90 به علت فضای 
بهترین  می تواند  قیمت  رنج  این  در  عالی 
انتخاب شما باشد واگر خانواده  با جمعیت 
 206 جوان ترها  برای  یا  و  هستید  کمتر 

می تواند انتخاب بهتری به شمار برود.

                 مقایسه پژو 206 صندوقدار با تندر 90

CC: مخفف Cubic Centimetre سانتیمتر مكعب. حجم موتور اتومبیلها با این واحد بیان میشود. حجم موتور مساحت بین باالترین نقطه حركت پیستون 
           )محل قرار گیری سوپاپها( و پایین ترین نقطه حركت پیستون ) پایین سیلندر( در داخل سیلندر است. 
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کی تـی ام  کمپانـی  کلـی  به طـور 
اطمینانـی  قابـل  موتورسـیکلت های 
می سـازد و حضـور موتورهـای این کمپانی 
در داکار مهـر تأییـدی بـر ایـن مدعا اسـت.
یــک  به عنــوان  موتورســیکلت  ایــن 
ادونچــر   A2 گواهــی  بــا  موتورســیکلت 
خــود 1190  بزرگ تــر  بــرادران  کنــار  در 
ادونچــر و 1290 ســوپر ادونچــر در ســال 

شــد. معرفــی   2015
شـاید  موتورسـیکلت  ایـن  عملکـرد 
فوق العـاده نباشـد امـا یـک دسـتگاه مفرح 
اسـت و سـواری به مراتـب بهتـری نسـبت 
همچنیـن  دارد.  خـود  بزرگ تـر  بـرادر  بـه 
بـرای  بهتـر،  سـواری  بـرای  کی تـی ام 
موتورسـواران بی تجربه کیت محدودکننده 
نهایـت  در  اسـت.  گرفتـه  نظـر  در  را   A2
و  راحـت  سـواری   1050 گفـت  می تـوان 

مفرحـی دارد و با سیسـتم کنترل کشـش و 
ABS و حالت هـای مختلف رانندگی همراه 
شـده اسـت امـا از طـرف دیگـر قـدرت آن 

یافتـه اسـت. کاهـش 
این موتورسـیکلت از سنسـورهای پیچیده 
زاویه سـوپر ادونچر و C-ABS بهره نمی برد 
کشـش  کنتـرل  و   ABS سیسـتم های  امـا 
به صورت اسـتاندارد بر روی موتورسـیکلت 
قرار گرفته اسـت. این موتورسـیکلت چهار 
حالـت سـواری دارد کـه بـا جابه جایـی بین 
موتـور،  ویژگی هـای  گاز،  واکنـش  آن هـا 
قـدرت و کنتـرل کشـش تغییر می کنـد. در 
وجـود  لـرزش  مقـداری  بـاال  سـرعت های 
دارد امـا صفحـه نمایـش قابـل تنظیـم این 
موتورسـیکلت کـه بـه هـر حالتـی تنظیـم 
می شـود مثل ارگونومی کلی آن قابل توجه 
است. سیسـتم تعلیق متعارف آن مسافت 

کمتـری را نسـبت بـه کی تـی ام 1190 طـی 
می کنـد و تنظیمـات آن از قبل در قسـمت 
نمایشـگر  اسـت.  شـده  بارگـذاری  عقـب 
مشـابه نمایشـگرهای 1190 و 1290 اسـت 
و تمـام اطالعـات سـفر مثل موقعیـت دنده 
را مشـخص می کنـد. مخـزن سـوخت ایـن 
موتورسـیکلت هـم باکـی 23 لیتـری اسـت 

کـه قابـی مثـل 1190 دارد.
قـدرت موتـور 1150 از قلـب LC8 کوچـک 
می گیـرد.  نشـأت  ادونچـر   1190 شـده 
عمـدًا   A2 گواهـی  اخـذ  بـرای  کی تـی ام 
قـدرت ایـن موتورسـیکلت را محـدود کرد. 
بخـاری،  اسـب  قـدرت 95  بـا  موتـور  ایـن 
قدرتمنـد به نظر نمی رسـد اما با گشـتاوری 
107 نیوتـن متری همچنان در کالسـی باال 

می گیـرد. قـرار 
شـاید موتورسـیکلت 1290 سـوپرادونچر 
امـا  کنـد  جلـب  را  همـه  توجـه  کی تـی ام 
ثابـت  را  خـود  مهـم  ویژگی هـای   1050
می کند. قدرت 95 اسـب بخاری آن شـاید 

زیـاد بـه نظـر نرسـد امـا گشـتاور مناسـب 
در  را  سـواری  لـذت  آن  مدیریـت  قابـل  و 
جاده هـای پـر پیچ وخـم بیشـتر می کنـد و 

قیمـت 11 هـزار دالری 
هـر کسـی را بـرای خرید آن 

می کنـد. وسوسـه 
                                موتورسیکلت کی تی ام 1050 ادونچر

متوقف کردن خودرو 
در جاده های لغزنده کار 
هر کسی نیست. سیستم 
ترمز ضد قفل با این چالش به 
گونه ای برخورد می کند که واقعًا 
می رسد.  نظر  به  پیچیده  خیلی 
حتی  لغزنده  سطوح  در  واقع،  در 
نمی توانند  هم  راننده ها  بهترین 
 ABS خودرو را مانند سیستم ترمز

متوقف نمایند.
که  آمده  پیش  شما  برای  حتمًا 
سطوح  در  خودرویتان  چرخ های 
یخی به صورت آزادانه می چرخند 
تولید  کششی  نیروی  هیچ  و 
نمی کنند. برای هنگامی که خودرو 
از  ما  نلغزد،  گیری  ترمز  هنگام  در 
می کنیم.  استفاده   ABS سیستم 
در این سیستم شما توانایی کنترل 

خودرو در هنگام ترمز گیری را دارید 
و همچنین سریع تر خودرویتان را 

متوقف می کنید.
ترمـز ABS دارای چهار قطعه اصلی 

است:
یا  سوپاپ  پمپ،  سرعت،  سنسور 

دریچه و کنترلر
قفل  ضد  سرعت:ترمز  سنسور 
هنگام  چه  که  بداند  است  نیازمند 
چرخ قفل می شود یا شروع به لغزش 
می کند. سنسورهای سرعت جداگانه 
بر روی هر چرخ وجود دارد. البته در 
بعضی از اوقات بر روی دیفرانسیل 

هم تعبیه می شود.
از  کـدام  هـر  روی  بـر  سـوپاپ: 
خطـوط ارتباطـی موجـود در ترمـز 
ABS سـوپاپی وجـود دارد. در اغلب 
سـه  دارای  سـوپاپ  سیسـتم ها 

اسـت. موقعیـت 
 موقعیـت اول، سـوپاپ بـاز اسـت؛ 
تخلیـه  بـزرگ  سـیلندر  از  فشـار 
گیـری  ترمـز  تـا عملیـات  می شـود 

)Open( شـود  انجـام 
موقعیت دوم، سوپاپ لوله ارتباطی 
را می بندد؛ ترمز را از سـیلندر بزرگ 
جـدا می کند. ایـن کار از فشـار دادن 
بیـش از حـد پـدال توسـط راننـده 

)Block( .جلوگیـری می کنـد
روی  فشار  سوپاپ  سوم،  موقعیت 

)Release(ترمز را آزاد می کند
سوپاپ  اینکه  خاطر  به  پمپ: 
روی  از  فشار  کردن  آزاد  توانایی 
ترمز را دارد، یک سری راه ها برای 
دارد.  وجود  فشار  آن  برگرداندن 
در  موجود  فشار  سوپاپ  که  زمانی 
می دهد،  کاهش  را  ارتباطی  لوله 
وظیفه اصلی پمپ این است که این 

فشار را جبران کند )یا برگرداند(
موجود  رایانه  حقیقت  در  كنترلر: 
در خودرو کنترلر آن است. وظیفه 
کنترلر هماهنگ کردن سنسورهای 

سرعت و سوپاپ ها است.
نحوه عملكرد

همواره  خودرو  در  موجود  کنترلر 
پایش  را  سرعت  سنسور  اطالعات 
جستجوی  در  واقع  در  می کند. 
شتاب گیری منفی غیر عادی خودرو 

است. به عبارت دیگر به دنبال قفل 
شتابگیری  هنگام  در  چرخ  کردن 
منفی است. خودرویی که 96 کیلومتر 
بر ساعت سرعت دارد معمواًل به 5 
متوقف  تا  دارد  احتیاج  زمان  ثانیه 
قفل  می خواهد  که  چرخی  شود. 
شود در کمتر از 1 ثانیه از لغزش آن 
جلوگیری می شود. این خود گواهی 

است بر عملکرد سریع سیستم.
ترمز   ABS در  موجود  کنترلر 
گیری های سریع را متوجه می شود 
کاهش  را  فشار  جایی  تا  بنابراین 
می دهد که شتابگیری و حرکت رو 
به جلو در سیستم ببیند. سپس فشار 
ترمزگیری را افزایش می دهد تا زمانی 
که کم شدن شتاب را روئیت کند. این 
عمل را سیستن ترمز ضد قفل خیلی 
نتیجه  دهد.  انجام  می تواند  سریع 
این عمل کم شدن سرعت تایر با نرخ 
ثابت است. این نوع عمل ترمزگیری 
تایر را به نقطه ای نزدیک می کند که 
این  و  باشد  شدنش  قفل  به  شروع 
باعث می شود که بیشترین توان ترمز 

گیری بر روی سیستم اعمال شود.
هنگامی که سیستم عمل می کند 
پایتان  زیر  شما  است  ممکن 

لرزه هایی حس کنید که این لرزه ها 
سریع  شدن  بسته  و  باز  از  ناشی 
سوپاپ است. برخی از سیستم های 
ترمز ضد قفل می توانند این عمل 
باز و بسته شدن سوپاپ را تا 15 بار 

در ثانیه انجام دهد.
در  مكرراً  را  ترمز  پدال  باید  آیا 
ترمزگیری  برای  لغزنده  سطوح 

فشار داد؟
مسلمًا شما نباید همچنین کاری را 
سیستم  دارای  که  خودرویی  برای 
ترمز ABS است انجام دهید. فشار 
تکنیکی  پدال  هم  سر  پشت  دادن 
با تجربه  است که معمواًل رانندگان 
در سطوح لغزنده انجام می دهند تا 
اینکه از قفل شدن تایرها جلوگیری 
ترمز  دارای  که  کنند. در خودرویی 
است  بیهوده  اینکار  است   ABS
ترمزگیری  که  می شود  باعث  و 
طوالنی تر شما می شود چون اساسًا 
هیچ  به  چرخ ها   ABS ترمزهای  در 

عنوان قفل نمی شوند.
در مواقـع اضطراری شـما باید پای 
آرامـی  بـه  پـدال  روی  بـر  را  خـود 
فشـار دهیـد و نگـه داریـد تـا ترمـز 
ABS کار خـود را انجـام دهـد. در 

ایـن مـوارد ممکن اسـت احسـاس 
لـرزش زیر پایتان کنید که ناشـی از 
شـدت ترمزگیری باالی شـما است 
کـه این عمـل کاماًل طبیعی اسـت. 
آن قـدری که الزم اسـت پا را بر روی 

پـدال فشـار دهید.
آیا واقعًا ABS در كوتاه شدن زمان 

ترمزگیری تأثیری دارد؟
ترمز ABS به شما کمک می کند که 
قفل  از  بگیرید.  ترمز  بهتر  بتوانید 
و  می کند  جلوگیری  چرخ ها  شدن 
خط ترمز را در سطوح لغزنده کوتاه تر 
روی  بر  مطالعه  طبق  بر  می کند. 
ترمز  که  خودروهایی  مورد،   1996
آنها  تصادفات  احتمال  دارند   ABS
به طور چشم گیری کاهش می یابد. 
خودرویشان  که  رانندگانی  برخی 
برای  است  مجهز   ABS ترمز  به 
ترمزگیری پدال ترمز را مکرراً فشار 
پایشان  زیر  که  زمانی  یا  می دهند 
شروع به لرزش می کند پای خود را 
از روی پدال بر می دارند! البته برخی 
 ABS دیگر از رانندگان از مزیت های
استفاده می کنند و هنگام ترمزگیری 
شدید از قابلیت فرمان پذیری خودرو 

بهره برده و از معرکه می گریزند.

       ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند؟

CDI : CDI مخفف Common Rail Diesel Injection System  سیستم ریل مشترک تزریق سوخت دیزل، است.
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Ceramic : ماده ای سبك است كه برای ساخت دیسكهای ترمز مورد استفاده قرار گرفته است. از مزایای آن دیسكهای سرامیكی مقاومت آنها در برابر ساییدگی است
                         كه حدودا   300000 كیلومتر عمر میكنند و همچنین نسبت به دیسكهای معمولی 60 درصد سبكتر هستند.

ب  فرد  به  منحصر  طراحی  جمله  از  بسیاری  دالیل 
ام و X6  و هم چنین برتری آن بر دیگر رقبا از جمله 
X5، ممکن است توجه عالقمندان دنیای خودروهای 
شاسی بلند را به این خودرو اسپرت جلب کند. اگرچه 
X6 یک خودرو چهار درب، مجهز به سیستم چهارچرخ 
متحرک، با وزن خالص 2,268 کیلوگرم می باشد که از 
طریق یک درب هاچ بک بزرگ می توانید به فضای بار 
آن دسترسی پیدا کنید، اما کمپانی ب ام و آن را تحت 
با  است.  کرده  بازار  روانه  اسپرت«  »کوپه  یک  عنوان 
وجود سطح شیب دار سقف، صندوق عقب کوچکتر، 
و صندلی عقب دو نفره، X6 در زمره خودروهای شاسی 

بلند نیز قرار نمی گیرد.
بـا ایـن وجـود، نمـی تـوان از هندلینـگ بسـیار خوب، 
موتور شـش و یا هشـت سـیلندر مجهـز به توربوشـارژر 
)بـه انتخـاب خریـدار(، و هـم چنین اتاق بسـیار مجهز 

ایـن خـودرو بزرگ و سـنگین چشـم پوشـی کرد. 
طرح بدنه و امكانات رفاهی

ب ام و X6، با ظرفیت 4 سرنشین به صورت استاندارد، 
تیپ  در 2  که  است  متوسط  بلند  شاسی  خودرو  یک 
عبارت  شود.  می  عرضه   xDrive50i و   xDrive35i
رقم   3 و  محرک  چرخ  چهار  سیستم  بانگر   ،xDrive
باشد.  می  خودرو  این  انتخاب  موتور  نوع  بانگر  آخر، 
رینگ  شامل   xDrive35i استاندارد مدل  آپشن های 

های 19 اینچی، چراغ های جلو زنون با قابلیت تنظیم 
اتوماتیک، چراغ های حرکت در روز LED، چراغ های 
مه شکن، آینه  های جانب الکتروکرومیک با قابلیت 
جمع شوندگی اتوماتیک، برف پاک کن های اتوماتیک، 
سنسورهای  و  برقی،  عقب  صندوق  درب  سانروف، 
پارک عقب و جلو می شود. از دیگر تجهیزات این مدل 
می توان به سیستم دسترسی بدون کلید، کروز کنترل، 
کنترل آب و هوای اتوماتیک )دو نقطه ای(، صندلی 
های جلو مجهز به سیستم گرمایشی و با قابلیت تنظیم 
در 10 جهت، صندلی راننده باقابلیت ذخیره وضعیت 

در حافظه، و روکش های چرم اشاره کرد.
قدرت و عملكرد موتور

ب ام و xDrive35i X6  با داشتن یک موتور 3 لیتری 6 
سیلندر خطی مجهز به توربوشاژر، 300 اسب بخار نیرو 
و 407 نیوتن متر گشتاور تولید می کند. هم چنین، 
 8 اتوماتیک  گیربکس  و  محرک  چرخ  چهار  سیستم 
سرعته نیز، به صورت استاندارد بر روی تمامی مدل 
ارزیاب های  اساس  بر  دارد.  X6 وجود  و   ام  های ب 
انجام شده توسط کمپانی ب ام و، شتاب 0 تا 100، ب ام  
و 35i X6، چیزی در حدود 6.3 ثانیه می باشد. ارزیاب 
های سازمان حفاظت محیط زیست نیز حاکی از آن 
است که مصرف سوخت این مدل از ب ام و، 17 لیتر در 
شهر، 12 لیتر در بزرگراه، و 14 لیتر به صورت ترکیب به 
ازای هر 100 کیلومتر می باشد. ب ام و xDrive50i نیز 

با داشتن یک موتور 4.4 لیتری 8 سیلندر خورجینی 
مجهز به توربوشارژر، می تواند 400 اسب بخار نیرو و 
610 نیوتن متر گشتاور تولید کند. شتاب 0 تا 100 این 
مدل از ب ام و، چیزی در حدود 5.2 ثانیه، و مصرف 
سوخت آن به ازای هر 100 کیلومتر رانندگی در شهر/
می  لیتر  معادل 17/14/20  ترتیب  به  بزرگراه/ترکیب 

باشد.
ایمنی

تمام مدل های ب ام و X6 با سیستم کنترل پایداری و 
کنترل کشش، ترمزهای ضدقفل، سیستم خشک کن 
اتوماتیک دیسک های ترمز، کیسه هوای جانب برای 

سرنشینان جلو، کیسه هوای پرده ای 
جلو و عقب، و چراغ های ترمز قابل تنظیم 

عرضه می شوند. از دیگر تجهیزات استاندارد 
این کالس می توان به سیستم هوشمند ارتباط 

بروز  صورت  در  که  کرد  اشاره  و  ام  ب  اضطراری 
تصادف، مراکز اورژانس را در جریان قرار می دهد و 

هم چنین امکان ردیاب خودروی سرقت شده را برای 
راننده فراهم می آورد. طبق آزمایشات انجام شده بر 
روی سیستم ترمز، xDrive35i توانست با سرعت 100 

کیلومتر بر ساعت، پس از طی 34 متر متوقف شود. 

نام میتسوبیشی پاجرو 
خودرویی  یادآور   ،Exceed
برای  باال  ظاهری  مشخصات  با 
همگان می باشد. تغییرات جزئی پاجرو 
این خودرو  این سال ها، جذابیت  در طی 

شاسی بلند را کاهش نداده است. 
 Common-Rail DI-D 4M41 با عرضه موتور
در سال 2009، قدرت موتور و گشتاور پاجرو، 
در مقایسه با مدل قبلی، 18 درصد افزایش 
یافت. طراحی داخلی آن نیز، در این سال 

ها، چندان دستخوش تغییر نشده است. برای 
مثال ابعاد خودرو، طرح داشبورد، و استفاده 
از نئوپان در تزئینات داخلی همواره یکسان 
می باشد. نقطه ضعف اساسی Exceed، در 
مقایسه با رقبایی چون تویوتا پرادو و لندروور 
Discovery 4، عدم امکان استفاده از صندلی 
های ردیف سوم به صورت جداگانه می باشد. 

اگرچـه تجهیـزات و طراحـی بـه کار رفتـه در 
مدل هـای مختلف پاجـرو، از آغـاز تاکنون، 
تغییـر چندانی نکرده اسـت، اما این آپشـن 

هـا چندان قدیمـی و از رده خارج محسـوب 
نمـی شـوند. بـا ایـن حـال، اسـتفاده از یـک 
نمایشـگر LCD جدیـد در قسـمت بـاالی 
کنسـول وسـط، بـه جـای صفحـه نمایـش 

فعلـی، کاربـردی تـر به نظـر می رسـد.
ای  رسانه  چند  سیستم  از  استفاده  با 
کنترل  بر  عالوه   ،)MMCS( میتسوبیشی 
رادیو، مسیریاب ماهواره ای، دستگاه پخش 
از  DVD، و دوربین دنده عقب، می توانید 
 Rockford Fosgate امکانات سیستم استریو
نیز بهره مند شوید. ساب ووفرهای نصب شده 
در صندوق عقب نیز، تاثیر شگرفی بر قدرت 
اگرچه  دارند.  این سیستم  صدای خروجی 
تمیزکردن کف پوش های پاجرو کمی دشوار 
است، اما صندلی ها به راحتی تمیز می شوند.

هرچند استفاده از چوب در تزئینات داخلی 
مدل Exceed، پاجرو را در زمره خودروهای 
لوکس قرار می دهد، اما در بعضی موارد نیز 
مورد  چوبی  تزئینات  شود.  می  دردسرساز 
غربیلک  پایین  و  باال  قسمت  در  استفاده 
راننده  دست  خوردن  سر  سبب  که  فرمان، 
می شود، از جمله این موارد می باشند. این 
تزئینات، هنگام رانندگی در جاده های ناهموار 

و کوهستانی مشکل ساز نخواهد بود، اما در 
جاده های شهری، به خصوص هنگام پارک 
کردن، و به دلیل دایره گردش 11.4 متری این 

خودرو، راننده را با مشکل مواجه می کنند. 
ترمزها در هنگام آزمایش کمی داغ  اگرچه 
شده بودند، اما در مجموع می توان گفت که 
سیستم ترمز از عملکرد خوبی برخوردار است. 
میتسوبیشی پاجرو به عنوان یک خودروی 
چهارچرخ متحرک بزرگ، از دینامیک خوبی 
است. حرکت  برخوردار  رانندگی  در هنگام 
خودرو در پیچ ها، بسیار نرم و راحت و کامال 
تحت کنترل راننده می باشد. شایان ذکر است 
بزرگ ترین نقطه ضعف پاجرو، در موتور آن 
است. اگرچه موتور این شاسی بلند بزرگ از 
شتاب خوبی برخوردار است، اما به دلیل عدم 
وجود دورسنج در این خودرو، حتی در مدل 
2010،  تنها با گوش فرا دادن به صدای موتور 

می توانید دور موتور آن را حدس بزنید.
تنها مزیت این خودرو بر رقبای خود، مصرف 
باشد. مصرف سوخت  آن می  کم  سوخت 

پاجرو با در نظر گرفتن مسیرهای آف رود، 
در حدود 11.2 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر 
رانندگی ثبت شده است. موتور دیزلی این 
خودرو با تولید قدرتی معادل 197 اسب بخار 
و گشتاوری در حدود 441 نیوتن متر، این 
شاسی بلند 2,350 کیلوگرمی را به پیش می 
راند. با این حال، تحمل صدای موتور این 
چهار چرخ محرک 77,000 دالری به صورت 
علی  باشد.  می  آزاردهنده  کمی  مداوم، 
رغم وجود محورهای جلو و عقب مستقل، 
سیستم تعلیق Exceed  از عملکرد مناسبی 
برخوردار است. پاجرو Exceed با 225 میلی 
متر ارتفاع از زمین و 700 میلی متر عمق 
عملکرد در آب، آماده رقابت با نام آوران این 
کالس می باشد. گفتنی است، منظور از عمق 
عملکرد در آب، عمقی است که خودرو بدون 
خاموش شدن، می تواند در آب حرکت کند. 
هنگام عبور از جاده های شنی و ناهموار، 
عملکرد  و  چسبیده  زمین  به  ها  الستیک 

خوبی از خود به نمایش می گذارند.

Exceed بررسی میتسوبیشی پاجرو  

            ب.ام.و X6 ، خودرویی برای شرایط سخت
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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
120

119.500
92

123
138
119
145
163
185

295
340
355
385
415
465
325
390

1500
1160
320
435
255
345
390
490

1050
1100

450
420
570
475
860

2950
1190
970

212
380
144
165
158
140
187
115
112
116
123
127
128
210

1500
1180
1300
1480
690

1300

قیمت )میلیون تومان(

در بازار خودروهای صفر  چه می گذرد؟ ..............

Clutch : تفاوت مشخص بین گیرباكسهای اتوماتیك و دستی )Manual( در كالچ است. كالچ اتصالی قابل جدا سازیو كه رابط انتقال قدرت بین موتور و گیر باكس است. برای حركت اولیه اتومبیل ابتدا كالچ                    
                        گشتاوری را كه از موتور میگیرد را به شفت اصلی گیرباكس )كه به صورت استاتیك ثابت است( میرساند.همچنین در زمان تعویض دنده ها انتقال نیرو باید قطع شود كه كالچ این كار را انجام میدهد.

هـاچ  چهـار  مقایسـه  روز  مطلـب  در 
بـک کوچـک شـهری آغـاز بـه شـرح دو 
خـودروی پیکانتـو و مـزدا2 پرداختیم. در 
ادامـه توجـه شـما را بـه ادامـه این مقایسـه و 

نتیجـه گیـری نهایـی جلـب مـی کنیـم.
تویوتا یاریس 

خانـواده  عضـو  کوچک تریـن  یاریـس، 
تویوتاسـت و از همـه رقبـا نیـز قیمـت باالتـری 
از  یکـی  شـاید  تویوتـا  کـه  آنجایـی  از  و  دارد 
بـدون  تقریبـًا  کمپانی هاسـت،  خسـیس ترین 
ارائـه می شـود،  انتخابـی  گزینـه  کوچک تریـن 
تـا حـدی کـه می تـوان تصـور کـرد اگـر می شـد 
تویوتـا بـوق و تایرهـای ماشـین را نیـز حـذف 
می کـرد! ولـی هـر کسـی کـه یاریـس را انتخاب 
بـی  کاری  دوام  و  بی نقـص  عملکـرد  می کنـد، 
چـون و چـرای آن را مـد نظـر قـرار می دهـد. 
سـوار شـدن بـه یاریـس یعنـی آزمایـش کردن 
گـروه  لیتـری   1.5 پیشـرانه  قدرتمندتریـن 
و  شـتاب گیری  بگوییـم  جـرأت  بـه  بایـد  و 
رقبـا  تمامـی  از  بهتـر  تعویـض دنده هـای آن، 
بـود، طوری کـه کمتریـن افـت تـوان پیشـرانه 
هـر  و  می کردیـم  حـس  دنده هـا  ارتقـاء  در  را 
تخـت گازی، همـراه با یک معکـوس خوب و به 
موقـع همـراه بـود و آن صدای جـارو برقی گونه 

نسـل قبلـی هـم خیلـی کمتـر شـده بـود! 
بـاال،  مانورپذیـری  زمیـن،  روی  چسـبندگی 
ایزولـه بـودن مناسـب اتـاق و ترمزهـای قلـدر، 
از دیگـر شـاخصه  هـای فنـی یاریـس بودنـد. 
از  کـه  برشـمرد  خودرویـی  را  آن  بایـد  گویـا 
در  تویوتـا  مهندسـی  فاکتورهـای  باالتریـن 
بخـش مهندسـی فنـی و موتـوری سـود بـرده و 
ایـن در حالی اسـت که کیفیت داخلـی و گزینه  
قشـر  راضی کننـده  آن،  کـم  انتخابـی  هـای 

بـود.  خواهـد  مصرف کننـدگان  از  اندکـی 
به هر صورت، یاریس در آزمون مقایسه ای در 
امتیاز  بخش کیفیت ساخت و قطعات داخلی 
2.89، در بخش زیبایی طراحی داخلی امتیاز 
1.95، در بخش راحتی امتیاز 3.67، در بخش 
تجهیزات  بخش  در   ،3.78 امتیاز  جاداری 
طراحی  زیبایی  بخش  در   ،1.95 امتیاز 
رنگ  کیفیت  بخش  در   ،2.98 امتیاز  خارجی 
قطعات  کیفیت  بخش  در  و   3.84 امتیاز 

خارجی امتیاز 2.89 از 5 را به دست آورد.
زیبایی  به  مربوط  امتیاز  پایین ترین  همچنین 
امتیاز  باالترین  و  تجهیزات  و  داخلی  طراحی 
مربوط به رنگ و جاداری آن است که متأسفانه 
زشت ترین  داخلی،  طراحی  زیبایی  نظر  از 
شرکت  کننده نیز شناخته شد. یاریس از نظر 
راحتی و جاداری و کیفیت رنگ، مقام اول را 
به  دست آورد ولی میانگین  بین همه رقبا  در 
کل امتیازات آن در بین آنها 3 شد و رتبه دوم 

را از آن خود کرد، ولی با توجه به قابلیت فوق  
این  آمده،  دست  به   امتیازات  و  فنی  العاده 
به  دست  را  فنی  بخش  در  اول  مقام  خودرو 

آورد.
 i20 هیوندای

شـاید آنقدر طی سـال های گذشـته، هیوندای 
را بـه  خاطـر کیفیـت پایین محصوالتش دسـت 
کـم گرفتـه  انـد کـه ایـن کمپانـی حـاال در کنـار 
افزایـش  حـال  در  موتـوری،  تـوان  افزایـش 
کیفیـت تولیـدات خـود نیز هسـت و ایـن مورد 
در خصـوصi20، به ویـژه در داخـل کابین قابل 
لمس بـود. این خودرو، حتـی ارگونومی خوب 
اسـپرت  دورشـمارهای  و  کنسـول  فرمـان،  و 
داشـتنی  دوسـت  صندلی هـای  و  جـذاب  و 
امـا پیشـرانه آن علیرغـم 1.4  چرمـی داشـت 
لیتـر گنجایـش، انتظـارات مـا را بـرآورده نکرد 
و بـه  دلیـل گیربکـس تنبـل، دیـر شـتاب و دور 
می گرفـت و از همـه رقبـا شـتاب صفـر تـا 100 
بیشـتری داشـت. فرمـان آن نیـز گاهـی اوقات 
از  احسـاس  انتقـال  کمتریـن  بـدون  و  سـبک 
کوبش هـای  و  می کـرد  عمـل  جـاده  سـطح 
داخـل اتـاق هم بـا توجه بـه عایق بنـدی خوب 
داخـل آزار دهنـده بـود. البتـه به  دلیـل همین 
سیسـتم تعلیق خشـک، بـا افزایـش پایداری و 

بودیـم. فرمان پذیـری روبـه  رو 
بـه دل زد و  نـه کیفیـت سـواری چنگـی  ولـی 
نظیـر  نیـز  آن  ترمـز  پیشـرانه!  فنـی  تـوان  نـه 
پیکانتـو کمی با عـدم توانایـی در انتقال قدرت 
سـرعت  رسـاندن  و  کیلومتـر   110 سـرعت  در 
بـه عـدد صفـر همـراه بـود و علیرغم مهندسـی 
در  قطعـات،  تولیـد  کیفیـت  و  سـاخت  خـوب 
بحـث فنی حرف زیـادی برای گفتـن )حتی در 

مقابـل پیکانتـو( نداشـت!

از  هیونـدای،  مدل هـای  سـایر  هماننـد    i20
حرف هـای  همیشـه  تجهیـزات  و  ظاهـر  نظـر 
زیـادی بـرای گفتـن داشـته و نظـر خریـداران 
بیشـترین  تجهیـزات  بـه  همیشـه  کـه  ایرانـی 
می کنـد.  جلـب  خـود  بـه  می دهنـد  را  بهـا 
ایـن مـدل در اولیـن روز هـای معرفـی بـه بازار 
کـه  شـد  وارد  لیتـری   1.6 پیشـرانه  بـا  کشـور 
متأسـفانه  ولـی  بـود  برانگیـز  وسوسـه  خیلـی 
در مدل هـای جدیـد، بـا پیشـرانه 1.4 لیتـری 
از  مقـداری  خاطـر،  همیـن  بـه  و  شـده  وارد 
توجـه بـازار را از دسـت داده اسـت. به عـالوه 
اینکـه به دلیـل اهمیـت زیـاد طراحـان و وارد 
کننـدگان بـه رینـگ و تایـر بـزرگ و فـاق کوتـاه 
و سیسـتم فنربندی خشـک، ترکیدگـی تایر به 

i20 تبدیـل شـده اسـت! یکـی از عـادات 
ولـی بـه هـر حـال، مـا معیـار امتیـاز را بـه نظر 
شـرکت کننـدگان واگـذار کردیـم و بـه همیـن 
علـت در آزمـون مقایسـه  ای، در بخش کیفیت 
در   ،3.37 امتیـاز  داخلـی  قطعـات  و  سـاخت 
بخـش زیبایـی طراحی داخلـی امتیـاز 3.39، 
بخـش  در   ،2.39 امتیـاز  راحتـی  بخـش  در 
تجهیـزات  بخـش  در   ،2.84 امتیـاز  جـاداری 
طراحـی  زیبایـی  بخـش  در   ،3.84 امتیـاز 
کیفیـت  بخـش  در   ،3.03 امتیـاز  خارجـی 
رنـگ امتیـاز 3.28 و در بخـش کیفیت قطعات 
خارجـی امتیـاز 3.84 از 5 را بـه  دسـت آورد. 
مجهزترین  و  زیباترین  کیفیت ترین،  با   i20
اتفاق  به  البته  و  آزمایش  این  کننده  شرکت  
آراء ناراحت ترین عضو گروه نیز شناخته شد! 
ولی  شد  دوم  آخر  از  جاداری  در  همچنین 
رقبا  همه  بین  در  آن  امتیازات  کل  میانگین 
3.25 بود که رتبه اول را متعلق به خود کرد. 
امتیازات  به  با توجه  از نظر فنی  اتومبیل  این 
داد.  اختصاص  خود  به  را  آخر  رتبه  حاصله، 
را  بحث  مورد  هیوندای  شما  اگر  حقیقت  در 
کرده  اید  خریداری  خودرویی  کنید،  انتخاب 
را  از نظر طراحی و کیفیت، حرف نخست  که 
گفتن  برای  حرفی  فنی،  نظر  از  ولی  می زند 

ندارد 
جمع  بندی 

در کل، اگـر عملکـرد فنـی ماشـین، راحتـی و 
باشـد،  داشـته  اهمیـت  شـما  بـرای  جـاداری 
انتخـاب منطقـی برایتـان یکـی از گزینه هـای 
و  نخسـت  مقـام  در  یاریـس  )یعنـی  ژاپنـی 
و  زیبایـی  اگـر  و  اسـت  دوم(  مقـام  در  مـزدا2 
تجهیـزات یک خودرو شـما را جـذب می کند، 
کـره  ای  محصـوالت  بـه  شـما  انتخـاب  قطعـًا 

می شـود. ختـم  نخسـت(  مقـام  در   i20(

)i20 بررسی و مقایسه چهار هاچ بک شهری )بخش دوم: یاریس و             
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لطفا« بالفاصله بعد از وارد شـدن به داخل خودرو سیسـتم تهویه هوا 
را روشن نکنید.

پس از وارد شدن به داخل خودرو، پنجره های خودرو را پایین کشیده و 
صبر کنید تا هوای داخل خودرو عوض شود، بعد ازچند دقیقه می توانید 

سیستم تهویه مطبوع خودرو را روشن نمایید.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، داشبورد، صندلی وسیستم تهویه 
هوای خودرو از خود گاز بنزن ساطع می کنند که یک گاز بسیار سمی 
در  را  شده  گرم  پالستیک  شبیه  بویی  بارها  )حتما«  سرطانزاست  و 
خودرویتان احساس کرده اید ،این همان بوی گاز سرطانزای بنزن است.( 
عالوه بر سرطانزایی، گاز بنزن به استخوان ها اسیب رسانده ) مسمومیت 
استخوان ها( ونیز باعث ابتال به انومیا )نوعی از سرطان خون مربوط به 
گلوبولهای قرمز خون( و کاهش سطح گلوبولهای سفید بدن می گردد.
همچنین تماس طوالنی مدت با این گاز سمی باعث ابتال به لوکمیا )نوع 
دیگری از سرطان خون مربوط به گلوبولهای سفید خون( ودر مواردی 
همزمان با افزایش ریسک ابتال به سرطان باعث سقط جنین در خانمها 

نیز می گردد.
میزان سطح قابل قبول بنزن در هوای آزاد حدود 50 میلی گرم در واحد 
حجم می باشد، در حالیکه میزان بنزن موجود در داخل یک خودروی 
پارک شده با پنجره های بسته بین 200 تا 400 میلی گرم می باشد. حال 
اگر این خودرو در فضای باز و زیر نور خورشید در دمای باالی 16 درجه 
سانتیگراد پارک شده باشد سطح بنزن موجود در فضای داخل ان بین 
2000 تا 4000 میلی گرم باال می رود که 40 برابر بیشتر از سطح قابل قبول 

آن می باشد.
افرادیکه سـوار خودرویی با پنجره های بسـته می شـوند بطور اجتناب 
ناپذیـری در معـرض تنفس پـی در پی و بیـش از انـدازه این گاز مهلک و 

سـمی قرار می گیرند.
 عـالوه بـر موارد ذکر شـده باال بنزن گازیسـت که :کلیه هـا و کبد را تحت 
تاثیر قرار داده و از همه خطرناکتر اینکه بدن انسان به سختی می تواند 

این ماده سـمی و خطرنـاک را دفع نماید.
پـس دوسـتان عزیز قبل از سـوار شـدن داخل خودرو، پنجره هـا و درب 
خودرویتان را باز نمایید و بگذارید هوای سـمی و زهرآلود انباشـته شده 
داخـل اطـاق خودرو خـارج گـردد، به عبارت دیگـر این ماده سـمی را از 

فضـای خودروی خود بیـرون برانید.

و  خودروها  آمد  و  رفت  به  بخشیدن  نظم  برای  خطوط  بین  حرکت 
پیشگیری از برخورد و تصادف آنان با یکدیگر ،بزرگراهها، آزاد راهها و 
خیابانهای عریض را خط کشی کرده اند تا وسایل نقلیه ازمیان این خطوط 
عبور کنند و مزاحم رفت و آمد بقیه خودروها نشوند .با این حال برخی 
از رانندگان ترجیح می دهند ازروی خطوط این معابربگذرند و لحظه به 
لحظه نیز مسیر خود را عوض کنند به این معنا که یک باره تصمیم بگیرند از 

سمت دیگری حرکت کنند و دوباره به جای اولشان بازگردند.
به رانندگان عزیز توصیه می شود هنگام رانندگی، مسیر حرکت خود 
را حفظ نمایند و با این کارهم خودشان سریع تر و به سالمت به مقصد 
رسیده و هم سایررانندگان بدون دغدغه خاطربه مسیرشان ادامه دهند.

بدون آنکه نیازی به انجام مانورهای خطرناک ودردسر آفرین باشد.
همچنین رانندگان می توانند با توجه به تابلوهای رایانه ای و گوش دادن 
به پیامهای ترافیکی رادیو پیام ازوضعیت عمومی ترافیک شهر تهران 
آگاه شوند و در باره عبوراز خیابان و یا بزرگراهی که ترافیک سبک تری 
دارد،تصمیم بگیرند ،این اقدام باعث می شود ترافیک بزرگراهها بهتر 

توزیع شود و رانندگان ،زودتر به مقصد برسند.

بایـد یـاد گرفـت کـه رعایـت حـق تقـدم نیـز ماننـد فرهنـگ تعـارف در 
ورود وخـروج نـه تنهـا از خـود گذشـتگی نیسـت بلکـه رعایـت حقـوق 
یکدیگراسـت و توجـه بـه رعایـت چنین امری مسـلما تـا حد زیـادی از 

مشـکالت شـبکه حمـل و نقـل خواهـد کاسـت.
برابر آماروارقام موجود ،بیشترین علت تصادفات درون شهری ،عدم 
رعایت حق تقدم عبورمی باشد ،این بدان معنی است که اغلب رانندگان 

به مقررات این قسمت آشنا نبوده یا اینکه به آن توجهی ندارند.
آییـن نامـه راهنمایـی و رانندگـی نحـوه حـق تقـدم عبور وسـایل نقلیه 
درتقاطع و میدانهایی که فاقد هرگونه عالمت و چراغ راهنما هسـتند را 

بـه ترتیب زیـر تعیین نموده اسـت:
در تقاطع های هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبه روی هم در 
حرکتند بخواهند با هم داخل خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور 

با وسیله ای است که در سمت راست گردش می کند.
وسیله ای که در حرکت است به سایروسایل نقلیه متوقفی که در حال 

حرکت کردن به جلو و عقب یا دورزدن هستند حق تقدم دارد.
درگذرگاه عابر پیاده ،حق تقدم عبور با عابرین پیاده است. بدین ترتیب 
ضرورت رعایت حق تقدم عبور به این معنی است که رانندگان ضمن 
هدایت وسیله نقلیه خود و یا هنگام شروع به حرکت بایستی طوری حرکت 
نمایند که موجب تغییرناگهانی جهت یا سرعت سایر وسایل نقلیه نگردند.

خطرات استفاده از کولر خودرو؟!

حرکت بین خطوط

رعایت حق تقدم

اطالعات عمومی  ...................................

Compressor : كاری شبیه به توربو انجام میدهد ولی قدرت خود را از موتور میگیرد. پمپی كه فشرده كننده هوا یا مایع كولر است. 
     مرسدس و سایر تولید كنندگان برای افزایش قدرت از كمپرسور استفاده میكنند.
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کالس هـای معـروف خـودرو در ایـران عبارتنـد از: 1. سـدان 
)صنـدوق دار( 2. هـاچ بـک 3. نـاچ بـک 4. استیشـن. بهتریـن 
خـودرو بـرای مصـارف خانگـی و مسـافرت هـای سـالی یـک یـا 
بـه  خودروهـا  ایـن  اسـت.  سـدان  کالس  خودروهـای  بـار،  دو 
دلیـل داشـتن صندوق و فضای بیشـتر، مناسـب برای سـفرند، 
ماننـد پیکان، پراید صنـدوق دار، پـژو 405، پژو آردی، سـمند، 
پروتـون، دوو سـیلو و .... مسـافرت های طوالنی بـرای خانواده 
های ُپرجمعیت با خودروهایی مانند پژو 206 موجب خسـتگی 

سرنشـینان عقـب می شـود.
اگر عجله ای در خرید ندارید، از شـرکت های معتبری که فروش 
هـای ویـژه و مناسـبتی دارنـد خرید کنیـد. خریـد ویژه )َسـَلف( 
ممکـن اسـت درنهایـت هـم ارزان تر تمـام شـود و هـم هدایایی 
ماننـد بیمـه و امکاناتی دیگر نصیبتان شـود. تنها عیـب آن این 

اسـت کـه کاالها ممکن اسـت چندان بـه روز و جدید نباشـند.
در خرید لیزینگی )اجاره به شرط تملیک( هم صاحب ماشین 
می شوید و هم آن را تحویل می گیرید و مبلغ آن را به تدریج و 
طی اقساط می دهید، اما معمواًل کاال را گران تر از قیمت روز آن 
و با سود بسیار باال )حدود 20 درصد( می خرید. همچنین عیب 
دیگر آن این است که تا هنگام پرداخت آخرین قسط، سند به 
نام شما است، اما نزد شرکت لیزینگ دهنده می ماَند و زیاد نمی 
شود به فروش مجدد کاال دل بست. خرید لیزینگی بیشتر به 
درد کارمندان می خورد که حقوق ثابتی دارند و نامه ی »کسر از 
حقوق« هم دارند. بیمه ی 5 ساله ی اجباری، که 1 ساِل آن نقدًا 

دریافت می شود، عیب دیگر این گونه خرید است.
در سـند دقیقـًا قیـد مـی شـود که ماشـین چند دسـت چرخیده 
اسـت. بهتر اسـت سـند از همان ابتدا به نام یک نفر باشـد. زیرا 
یـک بـرگ سـند به معنـای این اسـت کـه وسـیله مربـوط به یک 
نفر بوده اسـت و اطمینان بیشـتری روی آن هست، دل صاحب 
آن بیشـتر سوخته و بیشـتر به آن رسیده شده اسـت. اگرچه گاه 
وسـیله ای بـرای فـرار از خـرج هـای محضر ممکن اسـت دسـت 
چند نفر چرخیده باشـد و سـند در نهایت به نام یک نفر بخورد، 
که در بازار ماشـین ایران، این امر خیلی فراوان و طبیعی اسـت.

عـدم خالفـی بـا عـدم خسـارت فـرق دارد و عدم خالفی توسـط 
راهنمایـی و رانندگـی و از دو طریـق اعـالم مـی شـود: راه اول 
مراجعـه ی حضـوری بـه دفاتـر پلیـس +10 اسـت و راه دوم از 

طریـق اس ام اس. 
43هنگامی که از هر یک از دو طریق باال عدم خالفی می گیرید، 
این عدم خالفی معمواًل تا 5 روز قبل است و برای اطمینان، باید 5 

روز بعد باز پیامکی ارسال کنید و مطمئن شوید.
در هنـگام تنظیـم قولنامـه هرگز وجه ماشـین را تمـام و کمال به 
فروشـنده پرداخـت نکنید و همیشـه مبلغـی )حـدود 300 هزار 
تومـان( را بـرای تصفیـه ی عـدم خالفـی، تصفیـه ی عـوارض 
شـهرداری )مبلغـی حـدود 7 یـا 8 هـزار تومـان در سـال، کـه در 
صـورت عـدم پرداخـت مقدار کمی هـم جریمه بـه آن اضافه می 
شـود.( و باألخـره تصفیـه ی مخـارج محضـر نگـه داریـد و پـس 
از اطمینـان کافـی از تسـویه حسـاب بـا ایـن سـه مـورد )که همه 
بـه عهـده ی فروشـنده اسـت(، مبلـغ باقیمانـده را بـه فروشـنده 
بدهیـد. همیـن طـور بایـد خودروهـای بـه غیـر از همان سـال و 
سـال قبلش، برچسـب معاینه ی فنی نیز داشـته باشـند. برای 

تـردد خـودرو وجـود ایـن برچسـب الزامی اسـت.
معمواًل هزینه ی پالک )حدود 50 هزار تومان( با خریدار است. به 
طور کلی تمام خرج ها و هزینه ها و این که کدام با فروشنده است 

و کدام با خریدار، دقیقًا در قولنامه ذکر شود تا بعداً حرفی نباشد.
جدیداً در محضرها کارت سوخت هم برای انتقال قطعی الزم 
محضر  اگر  ندارد.  امکان  سوخت  کارت  بدون  ماشین  و  است 

فراموش کرد یا اهمیتی نداد، شما مراقب این مورد نیز باشید.
ترتیـب اهمیـت یـا انجـام کارهـا بـرای خریـد بـه ایـن صـورت 
اسـت: معاینـه ی فنـی، سـپس تعویـض پـالک، سـپس عـدم 

خالفـی و در نهایـت محضـر.
معاینه فنی نوعی اطمینان برای خریدار است و نشان می دهد آن 
خودرو راه می رود، اما به هیچ وجه به پای اُکِی مکانیک نمی رسد 

و معاینه فنی همیشه مالک سالم بودن ماشین نیست.
بولوار  به مرکز تعویض پالک در  برای تعویض پالک در مشهد 
ساجدی واقع در پشت کارخانه ی قند آبکوه )پشت فرامرز عباسی 
و کوی امیر( مراجعه کنید. در سال های اخیر برای هر شخص 
یک پالک صادر می شود و در صورت فروش وسیله، آن پالک باید 
رسمًا توسط راهنمایی و رانندگی از وسیله باز شود و به صاحب 
آن داده شود یا درصورت درخواست روی وسیله ی جدید نصب 

شود. هدف از این کار، شناسایی صاحب پالک است.

چگونه یک  اتومبیل خوب بخریم؟ 
)قسمت سوم(

راهنمای خودروئی ..................................

 Coupe : اتومبیلهایی كه بین ستون A و C سقف فلزی دارند و فضایی برای 2+2 نفر و در بعضی موارد تعداد بیشتری سرنشین دارند.

ــار  ــده” از چه ــتانی “ای ــک لهس بان
 ATM خودپــرداز  دســتگاه 
ســیار خــود کــه درون خــودروی 
کارگذاشــته   i3 ب ام و  الکتریکــی 
شــده اند، رونمایــی کــرد. بدیــن 

شــلوغ  قســمت های  در  ترتیــب 
یــا تفریحــی می تــوان راحت تــر 
عملیــات پرداخــت را انجــام داد.

البتـه ایـن دسـتگاه بیشـتر بـرای 
دریافـت وجـه کارآفرینـان و کسـبه 

بـه  نیـازی  بـه کار خواهـد رفـت. و 
حمـل درآمـد و پـول نقـدی روزانـه 
قسـمت  کل  نیسـت.  بانـک  بـه 
و  خـودرو  پشـت  در    ATM
قسـمت سرنشـینان عقـب تعبیه 
شـده اسـت. هرچنـد سـرقت یـک 
بدیـن  خودپـرداز  کامـل  دسـتگاه 
روش، آسـان تر از هر زمـان دیگری 

بـود. خواهـد 
خودپــرداز  نخســتین 

در  موبایلــی  هــای 
بــه  ورشــو  خیابان هــای 

ــر  ــوند و اگ ــه می ش ــت گرفت خدم
ــی از آنهــا  نتیجــه و بازخــورد مثبت
دریافــت شــد، در ســایر شــهرها 

شــد. خواهنــد  اســتفاده  نیــز 

                            تبدیل ب ام و i3 به خودپرداز سیار
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Cryogen Tank : تا منفی 253 درجه سانتیگراد از هیدروژن مایع محافظت میكند. باید خیلی خوب عایق بندی شده باشد
       در غیر اینصورت در یك روز 2 درصد ظرفیت مخزن سوخت كم میشود.

از میان خبرها   ......... ............................

در صورتـی کـه وقـوع تصـادف حتمی باشـد بـا توجه بـه نوع تصـادف، جهـت دریافت 
کمتریـن صدمـات جانی مـوارد زیـر توصیه می گـردد:

•  قبل از برخورد، نفس عمیقی کشیده و نفس خود را حبس کنید.
•  درتصادفات شـاخ به شـاخ سـر خود را به پشتی فشـار داده و بدن را به عقب هل دهید. 

راننده می تواند با دسـت خود با کمی خمیدگی  در آرنج ، به فرمان فشـار وارد کند.
•  در تصادفـات از پشـت، چانـه را بـه سـینه نزدیـک کـرده و عضـالت جلـوی گـردن را 

منقبـض نمایید.
•   در تصادفـات از پشـت سـر بهتـر اسـت، به سـمت جلو حرکـت کرده و یـا پـا را از روی 

ترمز برداشـت.
در یک تصادف، واقعا چه می گذرد؟

متخصصـان ایـن حرفه سـاعت ها و سـاعت ها وقت صـرف آنالیز، انـدازه گیری و تکـرار آزمون هـای مختلف کرده 
انـد و در نهایت یک تصادف را به سـه قسـمت تقسـیم نمـوده اند:

الـف- تصـادف اتومبیـل: در حیـن یـک تصـادف اتومبیل بـه نـاگاه متوقف مـی شـود. فرض کنیـد در سـرعت 50 
کیلومتـر در سـاعت، اتومبیلی با یک مانع برخورد می کند که سـخت و تکان ناپذیر اسـت. این اتومبیـل در حدود 
70 سـانتی متر مچاله شـده که در حین مچاله شـدن، قسـمتی از فشـار وارده را بر خود، جذب می کند و باعث کم 

شدن خسـارت بر سرنشـینان می شود. 
ب( تصـادف انسـان: در لحظـه تصـادف که اتومبیل در حال مچاله شـدن می باشـد سرنشـینان، به علـت وجود 
اینرسـی بـه حرکـت رو بـه جلـو خـود با سـرعت قبل از تصـادف ادامـه می دهنـد. هنگامی کـه اتومبیل بـه صورت 
کامـل توقـف کـرد، سرنشـینان بـه پـرت شـدن به طـرف جلو تـا زمانی کـه با مانعـی از قبیـل، فرمـان، داشـبورد یا 
قسـمت پشـتی صندلی جلـو برخورد نماینـد ادامه مـی دهند. سرنشـینان اتومبیل همچنین در هنـگام تصادف 
می توانند صدمه های جدی به سرنشـینان دیگر به علت برخورد با انان وارد نمایند.  به عنوان مثال سرنشـینان 
قیمـت جلوم معموال با وسـیله سرنشـینان قیمـت عقب مـورد اصابت قرار مـی گیرند که منجر بـه جراحات جدی 
هـر دو طـرف می شـود، چون سرنشـینان پشـتی با قـدرت فوق العـاده ای )اگر کمربند ایمنی را نبسـته باشـند( به 

جلـو پرتاب می شـوند.
ج( تصـادف اعضـا بدن انسـان: در یک تصـادف، حتی پـس از توقف کامل بـدن، اعضـای داخلـی ان به حرکت 
خـود ادامـه مـی دهنـد. ناگهـان اعضـای داخلـی بـدن بـا اعضـای دیگـر یـا بـا اسـتخوانها برخـورد کـرده کـه باعث 

جراحـات سـنگین یـا مرگ شـخص می شـود. 
تصـور کنیـد هنگامی را که شـخصی باشیشـه جلـو اتومبیل برخورد مـی کند، پـس از توقف حرکت بدن شـخص، 
مغـز بـه طـرف جلو حرکت کـرده و با جمجمه برخورد می نماید. که حد اقل زیان ان بیهوشـی شـخص می باشـد. 

نكاتی كه بایستی بعد از تصادف رعایت كنیم:
•  در تصادفاتی که با صدمات جانی همراه است، از برهم زدن صحنه تصادف جداً خود داری کنید. 

•  همـواره یـک تکـه گچ و یا وسـیله عالمت گذاری دیگری جهت مشـخص نمودن محل تصادف )اثر تایـر بر جاده( 
همراه داشته باشید.

•  در صورت امکان از صحنه تصادف فیلم و عکس تهیه کنید. 
•  اگـر مقصـر، خـودروی مقابـل بـوده و خودروی شـما خسـارت زیادی دیده اسـت، الزم اسـت به تعهـد مالی بیمه 
ثالـث طـرف مقابـل دقت کنیـد. در صـورت عدم پوشـش مالی کافـی، موارد اعتـراض را به افسـر راهنمایـی اعالم 

کنید.
•  به خاطر بسپارید در صورت وقت و حوصله کافی، امکان پیگیری افت قیمت خودرو ناشی از تصادف میسر می باشد.

هنگام تصادف چه کنیم؟!

سلطه ركود بر بازار
در دومیـن هفتـه اردیبهشـت ماه بـازار خـودرو همچنـان 
در رکـود شـدیدی بـه سـر می بـرد. رکـودی کـه تغییـرات 
احتمالی آینده خودرو نیز نتوانسته در آن جنب و جوشی 
ایجـاد کنـد؛ به طوری کـه هیچ گونه خریـد و فروشـی در آن 

صـورت نمی گیـرد.
به گزارش »پرشین خودرو«، به گفته نمایشگاه داران خودرو 
پایتخت، بخشی از این رکود فصلی است و هرساله بازار با 
این موضوع مواجه است، اما بخش دیگری از رکودی که به 
کاهش بسیار زیاد خریدوفروش خودرو منجر شده ناشی 
از انتظار کاهش قیمت از سوی مشتریان به دلیل تفاهم 
هسته ای است. مردم در حالی خوش بین از توافق صورت 
گرفته خرید را به آینده نزدیک موکول کرده اند که احتمال 
افزایش قیمت خودرو در هفته های آینده توسط شورای 

رقابت نیز آنها را راغب به خرید خودرو نکرده است. 
فعـاالن بازار تاکید می کنند بسـیاری از مشـتریان به دلیل 
بـاال رفتـن یکبـاره قیمت هـا در سـال های گذشـته تـوان و 
قـدرت خریـد ندارنـد به همیـن دلیل حـاال با توافـق اولیه 
صـورت گرفته و شـنیدن خبر لغو تحریم هـا انتظار کاهش 
قیمـت دارنـد. بـه عقیـده آنهـا مشـتریان بـا قیمت هـای 
فعلـی حاضـر بـه خرید خودرو نیسـتند چه برسـد بـه آنکه 
ایـن در حالـی اسـت کـه  افزایـش پیـدا کنـد.  قیمت هـا 
محسـن صالحی نیـا، معاون وزیـر صنعت نیز دربـاره عدم 
افزایـش قیمـت خـودرو قولـی بـه مشـتریان نـداد و نهـاد 

تصمیم گیـر در ایـن زمینـه را شـورای رقابـت دانسـت. 
هر چند خودروسـازان درخواسـت خـود را ارائـه کرده اند و 
به صورت مسـتمر پیگیر موضوع افزایش قیمت هسـتند، 
امـا فعاالن بازار خودرو معتقدند در صـورت افزایش، رکود 
بـازار بیشـتر خواهد شـد و مردم قهر جـدی با بـازار خودرو 

داشت.  خواهند 
توقف قیمت خودروهای داخلی 

اما به سراغ بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت ها در هفته 
جاری و در مقایسه با هفته گذشته چه افت و  خیزی را تجربه 
کرده اند. هر چند بازار خودرو در رکود به سر می برد، اما 
روزهای باثباتی را دنبال می کند. آن طور که فعاالن بازار 
بدون   5 تیپ   206 پژو  حاضر  حال  در  می کنند،  عنوان 
تغییر قیمتی نسبت به هفته های گذشته قیمتی برابر با 
37 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می شود و 
پژو 206 صندوقدار در مدل V8 نیز با افزایش 100 هزار 
با 37 میلیون و 600 هزار  برابر  تومانی هم اکنون قیمتی 
تومان معامله می شود. این در حالی است که پژو 405 و 
پارس با افزایش قیمت روبه رو شده است. پژو 405 در مدل 
SLX قیمتی برابر با 31 میلیون و 300 هزار تومان دارد که 
این موضوع از افزایش 300 هزار تومانی قیمت این خودرو 
در مقایسه با هفته گذشته حکایت دارد. پژو پارس نیز در 
تمام مدل های خود بدون تغییر قیمت ثبات خود را در بازار 
حفظ کرده است؛ به طوری که مدل فول آن در حال حاضر 

قیمتی برابر با 37 میلیون و 800 هزار تومان دارد. 
تغییر قیمت خاصی  بدون   LX اما سمند  از سوی دیگر 
نسبت به هفته گذشته، در حال حاضر 31 میلیون و 500 
نیز همچنان 36  به فروش می رسد و سورن  تومان  هزار 
میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می شود. اما رانا 
که در هفته های گذشته افت قیمتی را تجربه کرده بود در 
این هفته ثبات قیمتی خود را حفظ کرده و هم اکنون با 33 

میلیون تومان قیمت در بازار خرید و فروش می شود. 

 قیمت، چالش اصلی مشتریان خودرو 

سنجی سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر نظر
شبه سرعتگیرهای جاده ای

نویسنده: سید حسین قائم مقام
در جـاده هـای کشـور کـه رانندگـی مـی کنیم، 
کنیـم  مـی  برخـورد  مختلفـی  چیزهـای  بـا 
کـه بـه منظـور کاهـش سـرعت راننـده هـا در 
وسـط جـاده کاشـته شـده انـد کـه مهمتریـن 
و معـروف تریـن آن هـا، همـان سـرعتگیرها 
هسـتند. سـرعتگیر، یک برآمدگی قلـه مانند 
مـی باشـد کـه در ارتفاعـات مختلـف و معموال 
با نظر مسـتقیم و سـلیقه کارنـده آن طراحی و 
اجـرا شـده اسـت. برخـی از این سـرعتگیرها، 
پالسـتیکی، و برخی دیگر آسـفالتی هستند. 
از ایـن دسـت سـرعتگیرها  کـه بگذریـم، در 
بسـیاری جاده ها، خط کشی های برجسته ای 
وجـود دارد کـه هنـگام عبـور از روی آن ها، یک 
صـدای قررررر مانند مـی دهد. اینها در معموال  
در حاشـیه کنـاری جـاده نصـب مـی شـوند تـا 
راننـده را مطلع سـازد کـه از جاده خارج نشـود. 
امـا نصـب اینهـا در وسـط جـاده هـا بـه تعـداد 
زیـاد واقعـا چـه مفهومـی مـی توانـد داشـته 
باشـد؟ شـاید برای جلوگیری از خواب آلودگی 
راننـدگان اینهـا را نصـب کـرده انـد تا بـا صدای 

آن، بـرق و خـواب از کلـه راننـده بپـرد. 
امـا یـک چیزهـای دیگـری هـم در جـاده هـا و 
برخـی معابر شـهری کار شـده کـه فقط وظیفه 
جلوبنـدی  و  السـتیک  بـه  زدن  صدمـه  آن، 
خودروهاسـت. اینهـا یـک مربـع هـای 12 در 
12 سـانتی متر هسـتند که در ارتفاع 3 سـانتی 
متر یا بیشـتر در تعداد زیاد بـه صورت عمود بر 
مسیر حرکت خودروها کاشـته می شود. برای 
زیبایی بیشتر، اینها را با شبرنگ آراسته اند به 
طـوری کـه در شـب، نـور و رنگ جالبـی دارند. 
بـا عبـور از روی اینهـا، یـک ضربـه به سیسـتم 
فنربنـدی خـودرو وارد مـی شـود و اگـر در کنار 
اینها بر روی زمین تفحص کنیـد، ریزگردهای 
السـتیک خودروهـای خلـق ا... را مشـاهده 

مـی کنیـد که کنـده شـده اند. 
حرکت  مسیر  جداسازی  برای  اینها  تر  قدیم 
خودروها، همچنین مشخص نمودن حاشیه 
جاده ها کاربرد داشت به طوری که در شب با 
انعکاس نور، اطالعات مسیر را به راننده می داد 
و  برنامه ای برای عبور از روی اینها وجود نداشت. 
اما االن به منظور سرعتگیری استفاده می شود 
که چندان جدی نیسـت. معموال راننده ها هم 
بر روی آن ترمز نمی کنند و آنها را با سـرعت رد 
می کنند. اگر هم راننده ای بخواهد سرعتش را 
کم کند با بوق و چراغ و اعتراض سـایرین مواجه 
مـی شـود. نصـب اینهـا تنهـا سـودی کـه دارد 
برای السـتیک فروشها و جلوبندی کارهاست. 
چـرا که تنها وظیفه این اشـکال برجسـته زیبا، 
الستیک سـایی و وارد نمودن ضربه به سیستم 

جلوبندی اتومبیل می باشد. 
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در 

رابطه با مطلب فوق به سامانه پیامكی 
50002030605 ارسال نمائید.

ترافیکی یادداشت 

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی


