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اولین ویژه نامه تخصصی و روزانه 
خودرو  کشــور

را هر روز با روزنـامه قدس بخواهید.

مزدا CX-9، خودرویی با طراحی جدید

تویوتامیرای،اولین اتومبیل 
هیدروژنی مسابقات ناسکار

بررسی فورد اسکیپ
 مدل 2015

خودروهایی
 از جنس کربن

ام وی ام 550، 
در تکاپوی رقابت
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مزدا قرار است در نمایشگاه لس آنجلس از پرچمدار 
شاسی بلندهای خود یعنی مدل CX-9  رونمایی کند. 
خودرویی که به دنبال کراس اوور کوچکتر CX-7 و مدل 
جدید CX-5  روی پلتفرم مشترک با مزدا 6 ساخته می 

شود.
رنسانس مزدا با سبک کودو و تکنولوژی اسکای اکتیو با 
مدل مزدا 3 و مزدا 6 آغاز شد و بعد در کراس اوورها و 
در نهایت رودستر میاتا تکرار شد. آخرین محصول این 
تفکر و فلسفه طراحی، CX-9 خواهد بود که مدل جدید 
آن باید رقابت پذیری بیشتری در برابر حریفان مدعی 

خود داشته باشد.
با استفاده از یک  با سه ردیف صندلی و  این خودرو 
موتور توربوشارژر 4 سیلندر قدرتمند معرفی خواهد 
شد. احتمال می رود، پیشرانه آن با موتور 2.5 لیتری 
توربوی مزدا اسپید 3 یکسان باشد. انتظار می رود که 
شاسی این خودرو بسیار مقاوم تر و سبک تر از نسل 
قبلی آن باشد. همچنین موتورهای دیزلی نیز برای 

برخی بازارها قابل سفارش خواهند بود.
برخی شایعات نشان می دهند که ممکن است این 
خودرو همان مزدا CX-7 باشد که کمی کشیده تر بوده 

و دارای یک ردیف صندلی اضافه می باشد.
در هر صورت می توان تا پاییز و رونمایی از کراس اوور 

اسپرت و بزرگ مزدا منتظر ماند.
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جدیدتریـن آمـاری کـه از میـزان تولیـد و 
شمسـی   1393 سـال  در  خـودرو  عرضـه 
بازگـو  را  جالبـی  نـکات  یافتـه  انتشـار 
می کنـد. در ایـن لیسـت شـاهدیم کـه دو 
خودروسـاز به ظاهـر خصوصـی کشـورمان 
موتـور(  کرمـان  و  خـودرو  مدیـران   (
در  را  خـود  تولیـد  شـمارگان  توانسـته اند 
برابـر  دو  از  بیـش  بـا سـال 1392،  قیـاس 
افزایـش داده و بیشـترین رقـم رشـد را هـم 
ایـن  در  سـازند.  خـود  آن  از  بـازه  ایـن  در 
میـان، شـرکت مدیـران خـودرو )سـازنده 
خودروهـای چـری یا ام وی ام( با رشـد 139 
درصـدی، مقام نخسـت را در میان تمامی 
سـازندگان داخلی کسـب نمود و پس از 

آن نیـز کرمـان موتـور )سـازنده خودروهای 
لیفـان و جک( بـا رشـد 134 درصدی جای 

گرفـت.
نکتـه جالـب اینجاسـت کـه در بیـن تمامی 
کشـورمان،  در  موجـود  چینـی  برندهـای 
منفـی  دیـدگاه  و  حساسـیت  بیشـترین 
هـم نسـبت بـه محصـوالت ام وی ام وجـود 
دارد امـا در عرصـه عمـل، شـاهد رویکـرد 
سـوی  از  متضـادی  حتـی  یـا  و  متفـاوت 
خریـداران هسـتیم! برخـی این موضـوع را 
ناشـی از شیوه فروش اقسـاطی این شرکت 
بـه جاذبه هـای  و بعضی هـا هـم  می داننـد 
بیشـتر ایـن برنـد در مقابـل رقبایش اشـاره 
واقعیـت  باشـد،  چـه  هـر  مسـئله  دارنـد. 

آن اسـت کـه علیرغـم همـه مخالفت هـا و 
خودروهـای  دارد،  وجـود  کـه  گالیه هایـی 
ام وی ام به آرامـی و نرمـی هـر چـه تمام تـر 
در حـال ورود بـه الیه هـای گوناگـون بـازار 

بگذریـم! هسـتند. 
 ،E5 فــروش ام وی ام 550 یــا همــان چــری
ــازار  در آگوســت ســال 2013 میــالدی در ب
ــین  ــودرو جانش ــن خ ــد. ای ــاز ش ــن آغ چی
چــری A5 و یــا همــان ام وی ام 530 بــوده و 
بــه لحــاظ فنــی و تکنیکــی نیــز بــر مبنــای 
اســت.  یافتــه  تکویــن  خــودرو  همیــن 
خــودروی ام وی ام 530 نیــز در ســال 2006 
میــالدی بــه بــازار معرفــی شــد و عــالوه بــر 
چیــن، در کشــورهایی همچــون ایــران، 

روسیه و مصر هم تولید شده است.
 2012 سال  به  چری   E سری  پیشینه 
 E5 مدل  کماکان  می گردد،  باز  میالدی 
محسوب  بازار  در  تازه وارد  خودروی  یک 
می شود که رقبایی همچون جک J5 و نیز 
خودروی کره ای کیا سراتو را هدف گذاری 
نفع  به  به وضوح  که  بهایی  با  است.  نموده 
مدل   E5 چری  می شود،  ارزیابی  مشتری 
گام  موفقیت  از  صحیح  مسیری  در   2014

نهاده است .
نمای ظاهری

ــن  ــه ای ــر ب ــدام منظ ــه از ک ــه اینک ــته ب بس
و  برداشــت  نخســتین  بنگریــد  خــودرو 
ــود.  ــد ب ــاوت خواه ــان از آن متف ارزیابی ت
در نمــای روبــرو، شــاهد خطوطی هســتیم 
کــه به آرامــی از ســطح کاپــوت پاییــن آمــده 
و بــا جلوپنجــره کرومــی ایــن خــودرو ادغام 
شــده و نیــز چراغ هــای جلــوی آن را در 
برگرفتــه اســت، وجــود همیــن مســئله 
توانســته بــه آراســتگی ظاهــری ایــن بخش 
از خــودرو مــدد رســاند. گرچــه با قــدم زدن 
ــن  ــدی ای ــا ح ــودرو، ت ــن خ ــون ای در پیرام
ــای  ــه ایده ه ــرد ک ــما را فرامی گی ــس ش ح
ــرم  ــه و ف ــه یافت ــا خاتم ــش همین ج طراح
ــاد  ــد فری ــدای بلن ــا ص ــز ب ــاق آن نی ــی ات کل
ــادی  ــه – اقتص ــک جعب ــا ی ــه ب ــد ک می کش

مواجهیــد.  )ECONO- BOX(
کابین

داخــل ایــن خــودرو بــه نحــو شــگفت آوری 
خــوب و مناســب طراحــی شــده اســت، 
خانــه  یــک  هماننــد   E5 چــری  کابیــن 
داشــبوردی  از  و  بــوده  مرتــب  و  تمیــز 
دورنــگ و منظــم بهــره می بــرد و عــالوه 
بــرای  هــم  زیــادی  فضاهــای  آن،  بــر 
قرارگیــری بــار و اشــیاء در آن وجــود دارد. 
همچنیــن، میــزان مناســبی از پالســتیک 
ــه  ــه ک ــه کار رفت ــن آن ب ــای کابی در جای ج
بــه نحــو کامــاًل هوشــمندانه ای نیــز از نــگاه 
تیــز سرنشــینان پنهــان نــگاه داشــته شــده 
اســت. فاصلــه 2600 میلی متــری بیــن دو 

محــور آن، فضــای کافــی و مناســبی 
ــو و  ــرای ســر و پاهــای سرنشــینان جل را ب

عقــب ایــن خــودرو فراهــم مــی آورد.
مهندسی

از  از فهرسـت درخـور توجهـی   E5 چـری
تجهیـزات، همچـون هماننـد شیشـه های 
برقی، سـانروف، صفحه نمایشـگر لمسی، 
همـراه  بـه  بلندگـو   4 بـا  صوتـی  سیسـتم 
بهـره می بـرد. آری، تمامـی   USB پـورت

آنچـه را کـه خوانده ایـد واقعیـت دارد.
در زیـر کاپـوت ایـن خـودرو یـک پیشـرانه 
1.8 لیتری مسـتقر اسـت که توان خروجی 
آن 130 اسب بخار در 5,750 دور در دقیقه 
و گشـتاور آن نیـز برابـر بـا 170 نیوتـن متـر 
ایـن  می باشـد.  دقیقـه  در  دور   4,500 در 
 CVT پیشـرانه بـه همـراه یـک گیربکـس
از ایـن توانایـی برخـوردار اسـت که شـتابی 
معـادل 10.8 ثانیه و سـرعتی )قابل قبول( 
برابـر بـا 185 کیلومتـر را بـه ایـن خـودروی 

4580 میلی متـری چینـی ارزانـی دارد.
جمع بندی نهایی

ــران  ــه نگ ــخاصی ک ــته از اش ــرای آن دس ب
ــک  ــان ی ــا آرم و نش ــط ب ــای مرتب جاذبه ه
خــودرو هســتند، چــری E5 نمی توانــد 
شــوق برانگیــز باشــد و حتــی می توانــد 
موجــب انصرافشــان شــده و آنهــا را بــه این 
ســمت ســوق دهــد کــه برندهــای دیگــری 
را جهــت خریــد، مدنظــر قــرار دهنــد ولــی 
بــرای آن طیــف از افــرادی کــه واقعــًا در 
ــه  ــتند ک ــهری هس ــودروی ش ــک خ ــی ی پ
گهگاهــی هــم آنهــا را از مــکان A بــه مــکان 
B حمــل نمایــد، چــری E5 می توانــد ارائــه 
گــر ویژگی هــای درخشــانی در برابــر بهــای 
ــودرو  ــن خ ــاًل ای ــد، مث ــی اش باش پرداخت
بــازه  ایــن  در  را  گارانتــی 5 ســاله  یــک 
قیمتــی عرضــه می کنــد کــه وجــود همیــن 
ــان  ــر همتای ــد دیگ ــی می توان ــر به تنهای ام

ــازد. ــرم زده س ــودرو را ش ــن خ ــی ای چین

                    ام وی ام 550، در تکاپوی رقابت 

CRS : مخفف Common Rail System برای موتورهای دیزل ساخته شده و سیستمی است که با فشار بیشتری پاشش می کند و تفاوت اصلی آن
                با سایر سیستمها این است که عملیات ایجاد فشار و پاشش جدا از هم انجام می شود. 
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تسمه های 
در  شده  نصب 
باعث  موتور  اطراف 
نظیر،  اجزائی  می شوند 
هیدرولیک  پمپ  کمپرسور، 
کار  به  واتر پمپ  و  فرمان، دینام 
برای  قدیمی  خودروهای  بیفتند. 
مجزا  تسمه  یک  از  دستگاهی  هر 
حالی  در  این  می کردند،  استفاده 
یک  از  جدید  خودروهای  که  است 
تسمه مارپیچی برای به کار انداختن 

همه دستگاه ها استفاده می کنند. 
در خـودرو هـای جدید دیگر تسـمه 

پروانه وظیفه چرخاندن پروانه برای 
خنـک کـردن ماشـین را بـه عهـده 
ندارد و بیشتر به عنوان تسمه دینام 
معـروف اسـت ولـی چـون این اسـم 
مصطلـح می باشـد ما نیـز به همین 
نـام انرا به کار می بریم این تسـمه ها 
کـه مقطع انها به صـورت ذوذنقه می 
باشـد معمـوال بیـن 3 فلکـه ) پولـی( 

ارتبـاط برقـرار می نمایند. 
پولی  کف  با  نباید  ها  پروانه  تسمه 
از  امر  این  و  باشد  ها تماس داشته 
سفید شدن کف پولی قابل تشخیص 
است در این موارد باید تسمه پروانه 

باید به  تعویض شود. تسمه پروانه 
قدر کافی سفت باشد چون در صورت 
شل بودن تسمه پروانه بکسوات می 
نماید و این موضوع موجب گرم شدن 
رفتن  بین  از  و  تسمه  حد  از  بیش 
دینام  دیگر  طرف  از  شود؛  می  ان 
را خوب نمی چرخاند و در مواردی 

باطری اصال شارژ نخواهد شد.
بـه علـت شـل بـودن تسـمه دینـام، 
پمـپ آب نیـز خـوب کار نمـی کنـد 
و آب رادیاتـور بـه سـرعت داغ مـی 
شـود. بعضی از افـراد به خاطر اینکه 
قـول خودشـان صـدای تسـمه  بـه 
کمتـر شـود تسـمه هـا را چـرب مـی 
نمایند که این کار باعث سـر خوردن 
تسـمه روی پولـی شـده و همچنین 
موجـب جمـع شـدن گـرد و خـاک 
عمـر  هـا  تسـمه  و  گشـته  آن  روی 

کمتـری خواهنـد داشـت.
اگر تسمه پروانه بیش از اندازه سفت 
بلبرینگهای  خرابی  باعث  شود 
می  آب  پمپ  و  دینام  ها(  )یاتاقان 
با  تسمه  است  بهتر  بنابراین  شود؛ 
میزان مناسبی از سفتی بسته) رگالژ( 
شود برای این منظور دو روش وجود 
دستگاهایی  وسیله  به  یکی  دارد 

است که به این منظور ساخته شده 
برای  که  است  روشی  دیگری  و  اند 
همه افراد قابل دست رسی می باشد. 
به این منظور هنگامی تسمه بسته 
شد شما اگر با انگشت دست به مرکز 
فاصله بین دو پولی روی تسمه فشار 
بیاورید حداکثر خمش تسمه نباید از 

یک تا دو سانتیمتر بیشتر شود.
تسمه ها  می دانید،  که  همانطور 
کهنه  و  فرسوده  زمان  گذشت  با 
نیز  تسمه  شدن  پاره  و  می شوند 
و  موتور  به  جدی  آسیبی  می تواند 
اجزاء متصل به آن وارد کند. بنابراین 
بهتر است هر چند وقت یکبار نگاهی 
به تسمه های خودروتان بیندازید، 
ادامه به شما خواهیم گفت چه  در 

قسمت هایی را باید چک کنید.
مرحله اول

کنیـد  دقـت  رانندگـی،  هنگامـی 
ممتـد  جیـغ  صـدای  آیـا  ببینیـد 
بـه گـوش می رسـد یـا نـه؟ چنیـن 
صداهایـی بـه معنـای این هسـتند 
کـه یـک یـا جنـد تسـمه فرسـوده، 

شـده اند. خـراب  یـا  شـل 
مرحله دوم

تسمه ها را وارسی کنید و ببینید آیا 
چشم  به  فرسودگی  از  نشانه هایی 
کردن  چک  برای  نه؟  یا  می خورند 
تسمه ها بهتر است فقط به نشانه های 
بصری اکتفا نکنید. تسمه ها را بکشید 
و به آن ها ضربه بزنید تا چنانچه ترک، 
آن ها  در  شکنندگی  یا  ساییدگی 
باشد، متوجه شوید.  وجود داشته 
در مورد تسمه های مارپیچی، بهتر 
چسبیدن  محل  و  شیارها  است 
الیه های مختلف به یکدیگر را نیز 

وارسی کنید. 
مرحله سوم

بـه دنبـال محل هایـی بگردیـد کـه 
ظاهـر السـتیک تسـمه صـاف و لیز 
یـا بـراق شـده اسـت. مناطـق صاف 
ممکـن اسـت باعـث شـوند تسـمه 
سـر بخـورد و پیـش زمینـه ای بـرای 

جـوش آوردن موتـور باشـد.
 مرحله چهارم

پولی هـا را بازرسـی کنیـد. ببینیـد 

ته نشـین  پولی هـا  روی  السـتیک 
از  قسـمت هایی  و  باشـد  نشـده 
پولـی شکسـته نشـده باشـد چـون 
می تواند به تسـمه گیـر کند و باعث 
بـودن  تـراز  شـود.  آن  شـده  پـاره 
نیـز  را  پولی هـا  روی  بـر  تسـمه ها 
مـورد بازدیـد قرار دهید. تسـمه ها 
بایـد صاف و مسـتقیم روی پولی ها 

قـرار گرفتـه باشـند.
مرحله پنجم

شـل یـا سـفت بـودن تسـمه را چک 
کنید. بلندترین قسـمت از تسمه را 
مـورد آزمایـش قـرار بدهید. تسـمه 
سـانتی متر   2.5 از  بیشـتر  نبایـد 
جـای بـازی داشـته باشـد. بـه طـور 
کلـی هر مـاه یکبـار و یـا پـس از طی 
2000 کیلومتر ، باید کشـش تسـمه 
هـای پمـپ آب ، دینـام )مولـد بـرق 
خودرو(،پمـپ فرمان هیدرولیکی ، 
پمپ هوا و کمپرسـور دستگاه تهویه 
مطبـوع و نیـز شـرایط آنهـا بررسـی 
نمـود. در صورت سـایش و یا نخ نما 
شدن ،حتما آنها را تعویض نمائید.

       چطور تسمه های خودرو را چک کنیم؟

CO : گاز کربن مونو اکسید که در هنگام احتراق ناقص سوخت ایجاد شده و گازی مضرر است.
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Cruise Control : کروز کنترل سیستم ثابت کننده سرعت خودرو می باشد.

فورد اسکیپ مدل 2015 تالش می کند تا نه تنها خودش 
را با ظاهر زیبایش از رقبا متمایز نماید، بلکه به لطف 
هندلینگ تیز و فرز، سواری نرم و کابین بسیار مجهزش 
توانسته است تحسین بسیاری از منتقدین را به دست 
بیاورد. این خودرو روی پلت فرم فورد فوکوس سوار شده 
و با سه موتور متفاوت به بازار عرضه می شود. البته رقبایی 
مانند هوندا CR-V و تویوتا RAV4 ممکن است به اندازه 
فورد اسکیپ زیبا نباشند ولی هر دو آن ها از کابینی جادارتر 
بهره می برند و سابقه درخشان تری دارند. مزدا CX-5 نیز 
ارزشش را دارد که به آن نگاهی بیندازیم چون رانندگی 

بسیار اسپرت و پویایی  و مصرف سوخت پایینی دارد.
طراحی بدنه و امکانات رفاهی

فورد اسکیپ مدل 2015 یک کراس اوور جمع و جور 
است که در سه تیپ S، SE  و Titanium به بازار عرضه 
می شود. تجهیزات استاندارد تیپ S شامل رینگ های 
کور،  نقاط  دهنده  پوشش  یکپارچه  آینه   اینچی،   17
دسترسی  برقی،  تمام  لوازم   ،MyKey والدین  کنترل 
بدون کلید، کروز کنترل، تهویه مطبوع، فرمان تلسکوپی 
با  راننده  پایین، صندلی  و  باال  به  قابلیت خم شدن  با 
به  عقب  تاشوی  صندلی های  ارتفاع،  تنظیم  قابلیت 
نسبت 60/40، دوربین دید عقب، سیستم صوتی مجهز 
به سی دی خوان و شش بلندگو و درگاه  USB/iPodمی 
باشد. آپشن های استارت از راه دور، روف ریل و شیشه 
دودی عقب برای این تیپ به صورت سفارشی به فروش 

می رسند. تجهیزات تیپ SE عبارتند از: رینگ های 17 
اینچی، موتور 1.6 لیتری مجهز به توربوشارژر، چراغ های 
اتوماتیک، چراغ های مه شکن، دسترسی بدون کلید، 
شیشه دودی عقب، صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم 
در هشت جهت، روکش پارچه ای مرغوب تر، تکیه گاه 

دست وسط صندلی های عقب و رادیو ماهواره ای.
قدرت و عملکرد موتور

فورد اسکیپ مدل 2015 با سه موتور مختلف روانه بازار 
می شود. گیربکس شش سرعته اتوماتیک و دیفرانسیل 
جلو )FWD( به صورت استاندارد در کنار همه موتورها 
قرار می گیرد، سیستم چهار چرخ متحرک نیز برای همه 
تیپ ها به جز تیپ S قابل خریداری است. موتور چهار 
سیلندر 2.5 لیتری قادر است 168 اسب بخار نیرو و حدود 
230 نیوتن متر گشتاور تولید کند. میزان مصرف این موتور 
با دیفرانسیل جلو در سیکل ترکیبی 11 لیتر )12 لیتر در 
 SE شهر و 9 لیتر در بزرگراه( برآورد شده است. تیپ های
به یک موتور  استاندارد مجهز  به صورت   Titanium و
1.6 لیتری مجهز به توربوشارژر هستند که قادر است 
178 اسب بخار نیرو و حدود 249 نیوتن  متر گشتاور تولید 
کند. میزان مصرف سوخت این موتور در سیکل ترکیبی 
11 لیتر )12 لیتر در شهر و 9 لیتر در بزرگراه( برآورد شده 
به صورت  و Titanium می توانند   SE تیپ های است. 
سفارشی به یک موتور چهار سیلندر 2 لیتری مجهز شوند 
که می تواند 240 اسب بخار و حدود 366  نیوتن متر گشتاور 

تولید کند. این موتور در تست ترمز توانست ظرف 7 ثانیه 
از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ثانیه دست پیدا 
کند. میزان مصرف سوخت این موتور با سیستم چهار 
چرخ متحرک در سیکل ترکیبی 11 لیتر )12 لیتر در شهر 
و 9 لیتر در بزرگراه( و با دیفرانسیل جلو در سیکل ترکیبی 

12 لیتر برآورد شده است. 
ایمنی

ترمز  شامل  اسکیپ  فورد  استاندارد  ایمنی  تجهیزات 
ضدقفل، کنترل پایداری، کیسه هوای جلو، کیسه هوای 
زانوی راننده، کیسه هوای پرده ای سراسری، سیستم 
رانندگان  برای  می دهد  اجازه  والدین  به  )که   MyKey

کنند(،  وضع  محدودیت هایی  نوجوان 
دوربین دید عقب و سیستم هشدار نقاط 

کور می باشد. سنسورهای پارک برای تیپ های 
S و SE به صورت سفارشی قابل خریداری هستند 

 Titanium تیپ  استاندارد  تجهیزات  جزو  ولی 
اوور  کراس  این  ترمز،  تست  در  می شود.  محسوب 

توانست پس از پیمودن 35 متر متوقف شود که حدود 2 
متر از میانگین این کالس از خودروها کمتر است. موسسه 
جلو،  از  آسیب دیدگی  عدم  زمینه  در  بزرگراه ها  ایمنی 
مقاومت طرفین و مقاومت سقف، باالترین رتبه، یعنی 

رتبه »خوب« را به فورد اسکیپ داده است.

شـرکت  کـه  هنگامـی 
پورشـه  خودروسـازی 
اشـتوتگارت  در   )Porsche AG(
خـودروی  گرفـت  تصمیـم  آلمـان 
اسـپرت فـوق سـبک خـود را عرضـه کنـد از 
تجربـه بـه کارگیـری کامپوزیـت هـای الیاف 
کربـن در خودروهـای مسـابقه ای همچـون 
GT1و المانـس )Le Mans( بهـره فراوانـی 
بـرد تـا بتواند این فـن آوری را با فرایند تولید 
خودروهـای شـهری در هـم آمیـزد. نتیجـه 

ایـن عمـل، خـودروی پورشـه کاررا جـی تی 
)Carrera GT( اسـت، خودریـی 2 نفـره بـا 
موتـور نیمـه قـوی و سـقف دو تکـه ی تاشـو 
کـه قـدرت، سـرعت و احسـاس خودروهـای 

مسـابقه را تداعـی مـی کنـد. 
پشت اتاق سر نشین این خودرو یک موتور 
۵/7 لیتری V10  و گیربکس دستی ۶ سرعته 
قرار دارد که قادر است کاررا را در عرض 9/9 
ثانیه از سرعت صفر به سرعت 200 کیلومتر در 
ساعت برساند. هدف از طراحی این خودرو، 

دستیابی به دینامیک جاده ایی بهینه بوده 
از  عبارتست  پورشه  تعریف  طبق  که  است 
»بیشترین میزان کاهش وزن، پایین ترین حد 

ممکن مرکز ثقل و حداکثر استحکام«. 
ایـن سـازنده خـودرو بـرای رسـیدن بـه این 
اهـداف، مجدانـه بـه مـواد سـبک و بـه ویژه 
نـه  الیـاف کربـن روی آورده اسـت. کربـن 
و  تامیـن اسـتحکام و سـفتی  بـرای  فقـط 
کاهـش وزن، بلکـه همچنیـن بـرای ظاهـر 
مناسـبش به کار گرفته می شـود. شاسـی، 

درهـا، رکاب، میـل فرمان، در صنـدوق بار، 
درپوش قسمت موتور، سـینی زیر خودرو، 
کنسـول وسـط و صندلی هـای این خـودرو 
همـه از کامپوزیت اپوکسـی / کربن )با کمی 
آرامیـد( سـاخته مـی شـوند کـه این امـر در 
مقایسـه بـا مواد معمولـی حـدود 40 درصد 

کاهـش وزن بـه همـراه دارد.
ستون فقرات اپوکسی / کربنی 

طراحی  خودرو،  این  تکامل  اساسی  گام 
شاسی منحصر به فرد آن است. کاررا نخستین 
خودرویی است که از شاسی یکپارچه الیاف 
 Michael(کربنی بهره می برد. مایکل هوشلر
گوید:  می  کاررا  پروژه  مدیر   )Holscher
»این شاسی یکپارچه با محفظه موتور که در 
فرهنگ واژگان خودروهای مسابقه، شاسی

rollingنامیده می شود، ستون فقرات خودرو 
محسوب می شود. این سازه تمام بارهای 
سازه ای از جمله بارهای چرخ ها، بارهای 
ناشی از تصادفات و ... و همچنین وزن تمام 

اجزای داخلی و خارجی را تحمل می کند«. 

الیاف  از  ساندویچی  ای  سازه  شاسی،  این 
جنس  از  زنبوری  النه  مغزی  با  بافته  کربن 
نامکس )Nomex( است که  کاغذ آرامیدی 
ضخامت بدنه و جهت الیاف در آن با توجه به 
شرایط بارگذاری تغییر می کند. به طور کلی 
1000قطعه  حدود  خودرو  این  ساخت  در 
پیش آغشته به کار گرفته می شود. سفتی 
کاررا به عنوان یک خودروی روباز که سقف آن 
هیچ عنصر سازه ای ندارد شدیدا به آرایشات 
قطعات داخلی بستگی دارد، هر چه جای در 

کوچک تر باشد بدنه سفت تر است. 
اجـزای مختلف سیسـتم محرکـه خـودرو از 
طریـق 200 نقطـه به محفظه موتـور متصل 
مـی شـوند. بنابرایـن بـه کارگیـری شاسـی 
یکپارچه اپوکسی / کربنی از نظر یکپارچگی 
قطعات یک برتری محسـوب می شـود. این 
امـر بـه پورشـه آزادی عمـل مـی دهـد تـا در 
نقـاط اتصـال، الیه ها را طـوری طراحی کند 
که از الیه الیه شـدن یا ایجاد تنش های غیر 

ضـروری جلوگیری شـود.

      خودروهایی از جنس کربن

        بررسی فورد اسکیپ مدل 2015
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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

15.200
27.900
30.900
29.500

31
32.300
29.200
31.300
31.400

37
38.500
40.800
41.500
36.400
37.200
38.100

43
32.500
55.300

46

16.700
20.800
21.100
19.300

21
20.400
21.200
22.100
24.300
26.900
28.900
30.900
70.300

94
92
75
91

37.500
42.900

122
88

172
185
44

44.500
109

65.300

59
45

48.700
58.800
84.600

21.200
43

40.700
40.500
71.200
65.800

55
61
68
99

قیمت )میلیون تومان(

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

Cubic Inch : اینچ مکعب. یك Cubic Inch برابر 16.3870641 سانتی متر مکعب)CC( است. این واحد در گذشته برای اندازه گیری حجم موتور توسط انگلیس و آمریکا استفاده می شد.

قوانیـن رانندگـی از دهه 1900 
زمانـی کـه کالسـکه و درشـکه ها 
تـردد داشـتند بـه وجـود آمـد و تـا 
خودروهـای  سـوار  مـردم  کـه  امـروز 
متفـاوت بـه سـفرهای خـود می پردازنـد 
بـر  بـه روز  و روز  قوانیـن وجـود دارنـد  ایـن 

افـزوده می شـود. نیـز  آنهـا  تعـداد 
بـه طـور کلـی بسـیاری از قوانیـن راهنمایـی و 
یکسـان  جهـان  کشـورهای  اکثـر  در  رانندگـی 
اسـت، امـا برخـی قوانیـن بنابـر نیـاز کشـور یـا 
منطقه ای، نسـبتا خـاص می شـود. رانندگی در 
جهـت چپ جـاده یا تبدیـل محدوده سـرعت از 
کیلومتـر بـه مایل بـه انـدازه کافـی برای افـرادی 
می کننـد،  سـفر  مختلـف  کشـورهای  بـه  کـه 
خسـته کننده اسـت، تازه باید با قوانیـن دیگری 
کـه گاهی بـه نظر عجیب می آیند روبه رو شـوند. 
برخی از قوانین به نظر عجیب در سـایر کشـورها 

بـه شـرح زیر هسـتند.
دانمارک 

بـرای  رانندگـی  از  پیـش  خـودرو  زیـر  بررسـی 
کسـانی کـه دلیـل خوبـی دارنـد بـرای ترسـیدن 
از احتمـال وجـود بمبـی زیر خودرویشـان کامال 
طبیعـی اسـت؛ ماننـد وضـع افسـرهای پلیـس 
ایرلنـد شـمالی، امـا در دانمـارک قانونی هسـت 
کـه راننده را پیـش از حرکت موظـف می کند زیر 
خودرویـش را حتما نگاه کند که مبادا کسـی زیر 

آن خوابیـده باشـد!
ــک و  ــورهای چ ــور و کش ــن کش ــن در ای همچنی
ــد هنــگام رانندگــی در روز روشــن، از  ســوئد بای
نــور بــاال اســتفاده شــود. در حقیقــت تحقیقــات 
از  برخــی  کــه  هنگامــی  اســت   داده  نشــان 
خودروهــا از نــور بــاال اســتفاده می کننــد،  ســایر 
راننــدگان حــواس خــود را بــه وســایل نقلیــه 
اطــراف بیشــتر جمــع می کننــد، بــه ایــن  ترتیــب 

ــد. ــش می یاب ــات کاه ــار تصادف آم
اسپانیا 

یک قانون عجیب در برخی از شـهرهای اسـپانیا 
نمی تـوان  منطقـی  توضیحـی  کـه  دارد  وجـود 
دربـاره آن پیـدا کـرد و آن، ایـن اسـت کـه در این 
شـهرها، روزهـای فـرد اگـر قصـد پـارک کـردن 
خانه هایـی  مقابـل  بایـد  داریـد  را  خودرویتـان 
بـا پالک هـای فـرد پـارک کنیـد و روزهـای زوج 

مقابـل خانه هـای بـا پـالک زوج!
البتـه قانون دیگرشـان به نظر منطقـی می آید و 
آن، این اسـت   افرادی که چشم هایشـان بسـیار 
ضعیف اسـت و مجبور به اسـتفاده از عینک های 
ذره بینـی بویژه ضخیم هسـتند بایـد یک عینک 
اضافـی در خودرویشـان داشـته باشـند، در غیـر 

این صـورت جریمه خواهند شـد.
سوئیس 

سـوئیس دوسـت دارد همـه چیـز را متفـاوت از 
دیگـر کشـورهای دنیـا انجـام دهـد. هرکـس   در 
بایـد  دارد  دوچرخه سـواری  قصـد  کشـور  ایـن 

بیمـه سـالیانه خریداری کـرده و بر چسـب آن را 
بـه دوچرخـه اش نصـب کنـد.

بلژیک 
ســخت  عکــس  بــه  درســت  بلژیــک  در 
دوچرخه ســوارها  ســوئیس  گیری هــای 
می تواننــد در هــر جهــت حتــی در خیابان هــای 
یکطرفــه دوچرخه ســواری کننــد و کســی بــا آنها 

باشــد. نداشــته  کاری 
قبرس 

توصیـه  می کنیـد  رانندگـی  قبـرس  در  وقتـی 
غـذا،  آن  و روی  برداشـته  کاغـذ  یـک  می شـود 
داشـبورد  روی  و  بنویسـید  بـوق  و  نوشـیدنی 
فرامـوش  می شـود  باعـث  کار  ایـن  بچسـبانید. 
نکنیـد موقـع رانندگـی، خـوردن و نوشـیدن و 
بـوق زدن ممنـوع اسـت. بـوق زدن نیـز نـه تنهـا 
نزدیک بیمارسـتان ها بلکه در منطقه مسـکونی 
نیـز ممنـوع اسـت مگـر این کـه یـک مـورد کامال 
بیایـد. )قابـل توجـه راننـدگان  ضـروری پیـش 
برداشـته  بـوق  روی  از  دستشـان  کال  کـه  عزیـز 
نمی شـود(. عـالوه بـر ایـن اگـر راننده با دسـت و 
صورتـش برای دیگران شـکلک های غیراخالقی 
درآورد یـا حتـی دسـت خـود را از خـودرو بیرون 
آورد حتمـا جریمـه خواهـد شـد و همچنین نیم 
سـاعت قبل از غروب تا نیم سـاعت بعـد از طلوع 
خورشـید، چراغ های خودرو باید روشـن شـو د.

ژاپن 
بسـیار  بـودن  مـودب  بـه  جهـان  در  ژاپنی هـا 
قوانیـن  در  مـورد  ایـن  و  هسـتند  معـروف 
راهنمایـی و رانندگی شـان نیـز دیـده می شـود. 
در ایـن کشـور اگـر هنـگام عبـور بـا ماشـین، آب 
موجـود در جـاده روی عابر پیاده پاشـیده شـود، 

شـد. خواهـد  جریمـه  خـودرو  آن  راننـده 
آلمان 

مراقب باشـید بـاک بنزین تان خالی نشـود، زیرا 
بشـدت برایتـان گران تمـام می شـود. درواقع در 
آلمـان یکـی از جرایـم سـنگین رانندگـی، تمـام 
کـردن بنزیـن در بزرگراه هـا مربوط می شـود. اگر 
بنزیـن خودرویتـان تمـام شـد و سـپس مجبـور 
شـوید از خودرویتـان پیـاده شـده و مسـیری را 
پیـاده روی کنیـد، عالوه بر این که بـه دلیل خالی 
بـودن بـاک بنزیـن و بی توجهـی بـه آن جریمـه 
می شـوید، بلکه باید بـرای پیـاده روی در بزرگراه 
و بـه خطـر انداختـن جـان خـود و دیگـران نیـز 

بپردازید. جریمـه 
روسیه 

رانندگــی بــا خــودروی کثیــف در حــدی کــه 
بتوانیــد روی آن عکــس کشــیده یــا مطلبــی 
تردیــد  بــدون  و  اســت  ممنــوع  بنویســید، 
حــق  کســی  درضمــن  می شــوید.  جریمــه 
ــد  ــوید و بای ــام بش ــش را در مألع ــدارد خودروی ن

ببــرد. کارواش  بــه  را  خــود  خــودروی 

یونان 
پلیــس یونــان واقعــا در برابــر پــارک غیرقانونــی 
خــودرو کــم تحمــل اســت. آنهــا می تواننــد 
ــرده  ــارک ک ــی پ ــه غیرقانون ــی ک ــالک خودروی پ

ــد. ــادره کنن ــت، مص اس
فرانسه 

در فرانسـه رانندگان مجبور هستند در خودروی 
خود مانند شـرکت های بیمه دسـتگاه تشخیص 

مصرف نوشـیدنی الکلی داشته باشند.
اتریش 

اگـر بـه مرکـز شـهر ویـن رانندگـی کنیـد، یـک 
عالمـت راهنمایـی و رانندگـی خواهیـد دیـد که 
تصویـر بـوق زدن ممنـوع را دارد. در ایـن بخش 
از شـهر تحـت هیـچ شـرایطی حـق نداریـد بوق 

بزنیـد و اال جریمـه خواهیـد شـد.
آفریقا 

در آفریقـای جنوبـی، اگـر در جـاده ای، چوپان و 
گله ای حضور داشـته باشـد حق تقدم با اوسـت. 
راننـده بایـد خـودروی خـود را متوقـف کنـد تـا 
چوپـان گله خـود را از میان جاده عبـور دهد، در 

غیـر ایـن صـورت جریمه خواهد شـد. 
آمریکا 

در آمریـکا نیـز قانون هـای عجیـب هسـت. در 
مونتانـا حمل گوسـفند در کامیون بـدون حضور 
فـردی بـه عنـوان ناظـر غیـر قانونـی اسـت. در 
نـوادا نیـز حمـل شـتر در بزرگراه هـا غیر قانونـی 
اسـت. در برخـی از ایالت هـای آمریـکا وقتی در 
چهارراهـی چـراغ راهنمایـی و رانندگـی نـدارد، 
حـق تقـدم بـا   کسـی اسـت کـه زودتـر رسـیده 
چهـارراه  بـه  راننـدگان  وقتـی  واقـع  در  اسـت. 
بـه  بعـد  و  کننـد  توقـف  کامـال  بایـد  می رسـند 
حافظه شـان فشـار بیاورنـد تـا یادشـان بیاید که 
کـدام یـک زودتـر رسـیدند و سـپس بـا رعایـت 

حـق تقـدم عبـور کننـد.
کاستاریکا 

در این کشـور اگر کسـی حین رانندگی نوشیدنی 
الکلـی بنوشـد و رانندگـی کند، مشـکلی برایش 
پیـش نمی آیـد، امـا اگـر تصـادف کنـد و الـکل 
خونـش از حد مجـاز باالتر باشـد، جریمه نقدی 

نمی شـود، او یـک راسـت بـه زندان مـی رود.
جریمه ها 

بویـژه در  و  اروپایـی  از کشـورهای  در بسـیاری 
نـرخ جریمـه مخصوصـا برخـی جرایـم  هلنـد، 
امـا  باالسـت،  بسـیار  غیرمجـاز  سـرعت  ماننـد 
نکتـه ای کـه در این کشـورها به چشـم می خورد 
ایـن اسـت که این کشـورها بـا تخلفـات رانندگی 
کـه  می کننـد  برخـورد  موثـر  و  محکـم  چنـان 
بیشـتر مـردم در رانندگـی دقـت الزم را بـه کار 
می بندنـد. در برخـی از کشـورها ماننـد آمریـکا 
بـرای راننـدگان پرونـده ای در نظـر می گیرنـد و 
سـوابق آنهـا و میـزان تخلفاتشـان در آن ثبـت 
می شـود و راننـده متخلـف عـالوه بـر پرداخـت 
جریمـه، هنـگام دریافـت بیمـه خـودرو مجبور 
بـه پرداخـت هزینـه ای بیشـتر می شـود. زمانی 
کـه تخلفـات بسـیار خطرنـاک اسـت، بالفاصلـه 
گواهینامـه رانندگـی لغـو و حتـی فـرد خاطـی 
بـا  افـراد  ترتیـب  ایـن  بـه  می شـود.  زندانـی 
دانسـتن این کـه هنـگام تخلـف عواقب سـختی 
تخلـف  امـکان  حـد  تـا  اسـت  انتظارشـان  در 
نمی کننـد. از طرفـی دولـت نیز هنـگام آموزش 
و ارائـه گواهینامـه تمـام قوانیـن را کامـال شـرح 
داده و مبالـغ جریمـه را متذکـر می شـود و در 
عیـن حـال بـه آن بخـش از وظایـف خـود کـه به 
نگهداشـتن  بی نقـص  و  سـالم  فرهنگسـازی، 
همچنیـن  و  آنهـا  بـودن  اسـتاندارد  جاده هـا، 
مربـوط  ایمنـی  وسـایل  بـه  خودروهـا  تجهیـز 

می دهـد.  اهمیـت  اسـت، 

    قوانین عجیب و غریب رانندگی در دنیا
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ممکن است روی روغنی که روی زمین ریخته است راه رفته باشید 
یا مداد شمعی یا لوازم آرایش، آن هم در یک روز گرم و آفتابی داخل 
خودرو جا مانده باشد. در اثر گرما مواد مذکور ذوب شده و روی صندلی 
خودرویتان لکه ایجاد می کنند. حال نیاز خواهید داشت در اولین 
فرصت لک و چربی را از روی صندلی خودرو پاک کنید. اگر یک راهکار 
موثر واقع نشد، نا امید نشوید. راهکار دوم را به کار ببندید تا از شر 

چربی ها و لکه های روی صندلی راحت شوید.
 پاک کردن صندلی- مرحله اول

از یک کارد، کاردک یا قاشق پالستیکی استفاده کنید و چربی و روغن 
و هر گونه موادی که برروی صندلی چسبیده است را از روی روکش 
صندلی بردارید. در این مرحله تمامی بخش اضافی کثیفی ها برداشته 
می شود و حاال نوبت به رفع لکه آن می رسد. دقت کنید که در طی این 
عمل مواد را پخش نکرده و لکه را بزرگتر نکنید. در مورد برخی مواد 
مانند لوازم آرایشی که در حالت عادی جامد هستند و در اثر گرما به 
صندلی نفوذ کرده اند، ابتدا یک قالب یخ روی آن بگذارید تا به صورت 

جامد در آید، سپس با کاردک آن ها را  از صندلی جدا کنید.
مرحله دوم

مقداری مایع ظرفشویی را به طور مستقیم بر روی چربی بریزید و 
باقیمانده آن را نیز پاک کنید. به مایع ظرفشویی اجازه بدهید سه تا 
پنج دقیقه روی منطقه چرب باقی بماند. مایع داخل روکش نفوذ و 
چربی را حل می کند. گاهی با توجه به  نوع لکه توصیه می شود همراه 
مایع ظرفشویی کمی  پودر لباسشویی آنزیم دار نیز استفاده شود. 

دقت کنید که در این مرحله به هیچ وجه نیاز به استفاده از آب نیست.
مرحله سوم

از یک ورق کاغذ خشک یا دستمال توالت ضخیم برای جذب و برطرف 
کردن مایع ظرفشویی از روی روکش استفاده کنید. اگر باز هم مقداری 
مایع باقی ماند، از یک اسفنج یا پارچه مرطوب کمک بگیرید. چندین 
بار اسفنج یا پارچه را آب کشی و مرحله تمیز کردن را تکرار کنید تا 

زمانی که مایع ظرفشویی به کلی پاک شود.
 مرحله چهارم

لک به جا مانده از لوازم آرایش را با یک خمیر دندان سفید و معمولی 
)غیر ژلی( پاک کنید. خمیر دندان را روی لک بمالید، سپس اثر خمیر 

دندان را با یک حوله مرطوب پاک کنید.
در اینجا الزم  به ذکر است که برای برخی لکه های سرسخت و روکش 
صندلی های رنگ روشن که اثر لکه به سختی از بین  می  رود می توان 
از بخار نیز استفاده کرد. اگر در منزل بخارشوی دارید، از آن کمک 
بگیرید. قبل از استفاده  از مایع ظرفشویی و یا شامپوفرش، با بخار 
داغ لکه ها را نرم کرده سپس با یک اسفنج آغشته به ماده شوینده، به 
خوبی روی لکه ها بکشید تا کامال از بین برود. در پایان با یک دستمال 
حوله ای تمیز کف و باقیمانده شوینده را از روی صندلی پاک کنید و 
اجازه دهید کامال خشک شود. پس از خشک شدن از  خودرو استفاده 
کنید. زیرا نشستن برروی صندلی مرطوب موجب از بین رفتن فرم 

روکش و ابر زیرین آن می شود.
پاک کردن کفی ها )زیرپایی ها(- مرحله اول

اکثر خودرو ها دارای کفی های الستیکی هستند که در اثر ایجاد لکه 
به راحتی می توان آنها را جدا کرده و با آب گرم و پودر لباسشویی تمیز 
نمود. اما برخی خودروهای جدید دارای کفی های موکتی می باشند 
که اگر از مزیت زیبایی و شیک بودنشان بگذریم مشکالتی نیز در پی 
دارند. یکی از این مشکالت ایجاد لکه و نمای زشت در اثر موادی است 
که به کف کفش سرنشینان می چسبد و وارد خودرو می شوند. برای 
رفع اثر و بوی نامطلوب این لکه ها، مانند باال ابتدا باید با یک قاشق 

پالستیکی، کارد یا کاردک، روغن و چربی را از روی کفی پاک کنید. 
مرحله دوم

یک پاکت کاغذی تمیز روی لک چربی بیندازید. با اتوی داغ روی 
منطقه چرب بکشید تا چربی جذب پاکت کاغذی شود. به عنوان 
جایگزین، می توانید از یک قطعه کاغذ روغنی نیز استفاده کنید، البته 
باید قسمت براق کاغذ را روی لک بگذارید. استفاده از اتو و کاغذ بیشتر 

برای پاک کردن لک ناشی از مداد شمعی کاربرد دارد.
 مرحله سوم

روی هرگونه باقی مانده چربی مقداری شامپو فرش بپاشید سپس بعد 
از 10 دقیقه، آن را با یک حوله خشک پاک کنید. در صورت نیاز می 
توانید از یک برس و مقداری آب  برای از بین بردن اثر لکه استفاده 

کنید.
مرحله چهارم

در این مرحله اکیدا توصیه می شود  موکت کفی را  قبل از قرار دادن 
در خودرو خوب خشک کنید. برای خشک کردن می توانید از آفتاب 
استفاده کنید که عالوه بر گرما خاصیت میکروب زدایی نیز داردو از 

ایجاد بوی نامطلوب جلوگیری میکند.

چگونه لک و چربی را از روی صندلی 
خودرو پاک کنیم؟

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

CVT :  گیربکس با نسبت دنده متغییر. این گیربکس در دهه 50 توسط یك هلندی به نام Van Doorne ساخته شد. در این گیربکس ها
                  فقط یك نسبت شروع و پایان وجود دارد و وابسته به دور موتور و سرعت اتومبیل نسبت انتقال تغییر می کند.
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مدل های پایین پراید کاربوراتوری و جدیدها )از 83 به بعد( 
انژکتوری هستند. کاربوراتی ها تقریبا منسوخ شده اند، حتی 
این  بنزین  مصرف  در  اگرچه  کنید،  خرید  انژکتوری  االمکان 
دو فرق چندانی نمی کنند و فقط در نرمی موتور مؤثرند. اگر 
خودتان دست به آچار هستید کاربراتوری ها از نظر سهولت 

تعمیرات و قطعات ارزان تر در اولویت قرار می گیرند.
نیز  نکته  این  به  ندارد.  کولر  پراید  اولیه  های  مدل  از  برخی 
حتی  و  باشد  داشته  حتمًا  کولر  کنید  سعی  و  باشید  حساس 
االمکان تهویه ی مطبوع هم داشته باشد. تهویه ی مطبوع برای 
زمانی است که بوی بدی در بیرون است و کولر هم روشن است 
یا دود اگزوزهای ماشین های جلویی و کناری در ترافیک، که با 
وجود این سیستم، این بوها و دودها به درون خودرو نمی آیند.

برای شروع بهتر است با بنزین سوز )تک سوز( خرید را شروع 
کنید و بعدها دوگانه سوز بگیرید. دوگانه سوزها هم باید فابریک 
)دوگانه سوز از کارخانه( باشند و به مدل هایی که بعداً دوگانه 
بیشتر  خرید  از  قبل  و  نکرده  زیادی  اطمینان  اند  شده  سوز 

بررسی کنید.
سایپاهای 132 و 141 )پرایدهای 132 و 141( در خرید و فروش 
کم مشتری تر هستند. تنها تفاوت آن ها تفاوت های ظاهری و 
بیشتر در چراغ ها است. ضمن این که عده ی زیادی معتقدند 
این مدل ها در سرعت های باال مانند پیکان زوزه می ِکشند و 

لرزش زیادی دارند که البته درست نیست.
یکی دیگر از خوبی های پراید این است که لوازم یدکی آن اواًل 

ارزان است و ثانیًا در همه جا پیدا می شود.
پراید، فرمان هیدرولیک 450 هزار تومان، ترمز اِی بی اس 400 
هزار تومان، رنگ مشکی یا رنگ متالیک 200 هزار تومان و 
دوگانه سوز 650 تا 700 هزار تومان گران تر است. معمواًل این 
قیمت ها ربط زیادی به صفر بودن یا کارکرده بودن وسیله ندارد 

و تفاوت زیادی ایجاد نمی کند.
پراید به طور متوسط ماهی بین 80 تا 100 هزار تومان خرج 
دارد. این خرج در مقایسه با رفاه، صرفه جویی در زمان و کنار 

رفتن پول تاکسی و تاکسی تلفنی و ... در ماه چیزی نیست.
اولیـن نکتـه ی مهـم پـس از خریـد، اطمینـان از قفـل هـای 
امـا مهـم  از دزدگیـر، سـه قفـل سـاده،  خـودرو اسـت. پـس 
عبارتنـد از: قفـل فرمـان )این که فرمـان را به جهتـی بگردانید 
و فرمـان قفـل شـود(، قفل پـدال )کـه بایـد جداگانـه خریداری 
شـود و پـدال هـا را بـه یکدیگـر قفـل می کنـد( و قفل فرمـان به 
پـدال )کـه ایـن هم بایـد جداگانـه خریداری شـود و شـبیه عصا 
اسـت و پـدال هـا را بـه فرمـان قفـل مـی کنـد و تقریبـًا مطمئن 
تریـن قفل میان این سـه قفل اسـت(. البتـه فراموش نکنید که 
تمـام ایـن موارد تنها دزدی سـارق را به تأخیر مـی اندازند و اگر 
سـارقی بخواهـد دزدی کنـد، ایـن کار را انجـام مـی دهـد. مهم 
تریـن و تقریبـًا مطمئـن تریـن راه تعبیه ی کلید مخفی روشـن 
کـردن ماشـین اسـت کـه فقـط خودتـان از محـل آن خبـردار 
باشـید. ایـن کلیـد که بـه »قطع کـن« هم معروف اسـت توسـط 

سـیم ِکـش )بـرق کار( تعبیـه می شـود.
ایموبالیزر سیستم کامپیوتری ضد سرقت تقریبًا خوبی است که 
هر قفل فقط با کلید خودش باز می شود و تا حدودی روی آن 
نیز می شود حساب باز کرد. ایموبالیزر نوعی سوییچ ُکددار است 
که هر قفل تنها با سوییچی که ُکد خاصی را در چیپ الکترونیکی 
داخل آن دارد، باز می شود. این سوییچ ها یک بدی هم دارند و 
آن این که اگر گم شوند کار تمام است، زیرا این کلیدها قابل کپی 
شدن نیستند. در صورت گم شدن، حتمًا باید با دیاگ باز شوند.

وسایلی مانند جعبه ابزار و آچارها، دفترچه ی راهنما و ... تنها 
روی ماشین های صفر وجود دارند و اگر روی وسیله ای نبود، 
هرگز نام آن ها را هم نیاورید که نشان می دهند شما خیلی تازه 

کار هستید، اما از جک، زاپاس و دفترچه های خودرو نگذرید.
بهتریـن زمـان بـرای خرید خـودرو ماه هـای 7 و 8 سـال )مهر و 
آبـان( هسـتند. در این مـاه ها عمومًا بـازار راکد اسـت و نزدیک 
بـه عید و تابسـتان قیمـت ها باال مـی رود. برج 2 )اردیبهشـت( 
هـم بـه سـبب بیـن ایـن دو تعطیلـی و پایین آمـدن یـک مدلِی 

خودروهـا بدک نیسـت.
پالک خودرو هیچ ربطی به مدل آن ندارد. مدل خودرو تنها از 
روی برگ سند و کارت خودرو مشخص می شود. در مدل ها هم 
سعی شود ترجیحًا شش ماهه ی دوم سال باشد، برای مثال 
پراید بهمن 88 خیلی بهتر از فروردین 88 است، اگرچه کارکرد 
خودرو ربط زیادی به این که چه مدلی باشد ندارد و مهم این 
است که دست چه کسی باشد )راننده ی جاده یا خانم دکتری 

که فقط تا مطب می رفته است!(

چگونه یک  اتومبیل خوب بخریم؟ 
)قسمت چهارم(

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

CVVT : مخفف Continuously Variable Valve Timing, تکنولوژی زمان بندی متغییر سوپاپ ..این سیستم کنترل زمان باز شدن سوپاپها را با توجه به سرعت و میزان بار موتور
                    تغییر می دهد و بدین ترتیب کارایی آن را باال برده و میزان گازهای مضرر خروجی از اگزوز را کمتر میکند.

مسابقات  نسخه  از  رسمًا  تویوتا 
 2016 میرای  خودروی  ناسکار 
هیدروژنی  سوخت  سلول  از  که 
تا  کرد  رونمایی  می برد  بهره 
خودروی  اولین  به عنوان  را  آن 
رقابت های  در  هیدروژنی 
اتومبیل رانی ناسکار 400 از سری 
رقابت های اسپرینت کار در پیست 

ریچموند، وارد گود کند.
به  تبدیل  میرای  بنابراین 
هیدروژنی  شرکت کننده  اولین 
ناسکار  کار  اسپرینت  رقابت های 
خواهد بود و تویوتا امیدوار است 
قهرمان سبز این دوره از مسابقات 

باشد.
بازاریابی  ارشد  مدیر  الئوکس  اد 
می گوید:  آمریکا،  در  تویوتا 
سلول  با  خودرو  یک  داشتن 
مسابقات  در  هیدروژنی  سوخت 
سرعت اسپرینت کار ناسکار 400 
تویوتا  برای  تاریخی  لحظه  یک 
آن  به  ما  و  بود  خواهد  ناسکار  و 
افتخار می کنیم. آوردن میرای به 
این  و شرکت در  پیست ریچموند 
تویوتا  دیگر  روش  مهم،  مسابقه 

و  نوآوری ها  به رخ کشیدن  جهت 
فن آوری های  حوضه  در  رهبری 

زیست محیطی، است.
متوسط  سدان  این  می شود  گفته 
بخار،  اسب   153 با  چهاردرب، 
پیوستن  برای  مناسبی  عملکرد 

در  شرکت کننده  ماشین   43 به 
ریچموند  بین المللی  پیست 
خودرو  این  داشت.  خواهد 
پس  سوختی  سلول  الکتریکی 
توسط  آزمون  جلسه  یک  از 
از سری  ناسکار 400  برای  تویوتا 

کار  اسپرینت  رقابت های 
است  قرارگرفته  آزمایش  مورد 

میرای  آزمون،  جلسه  طول  در  و 
ثابت کرده عملکرد موردنیاز برای 

شرکت در این مسابقات را دارد.

                   تویوتا میرای، اولین اتومبیل هیدروژنی مسابقات ناسکار
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CW : ضریب اصطکاك)مقاومت( در برابر هوا. میزان مقاومت اتومبیل در برابر هوا.

بهترین نصیحت جهت رانندگی در هوای مه آلود، رانندگی نکردن اسـت. تا حد امکان باید رانندگی در مه را به تعویق انداخت 
تـا هـوا صاف شـود. اما اگر مجبور به رانندگی در مه می باشـید، نکات زیـر را در زمان حرکت رعایت کنید.

• قبـل از حرکـت شیشـه جلـوی خودرو، چراغ های جلو و عقب، راهنما ها، شیشـه هـای بغل و عقب، بف پاک کن هـا، بخاری و 
سیستم تهویه را بازدید و تمیز نمایید.

• بایـد آهسـته رانـد؛ بـرف پـاک کن هـا و چراغ های نور پایین و مه شـکن جلـو و عقب را روشـن بگذارید. انعکاس چـراغ های نور 
بـاال روشـنایی تنـد و تیزی ایجاد می کننـد که مانع دیدتان خواهد شـد.

• فاصله خود را تا خودروی جلویی افزایش داده و آماده توقف کردن در فاصله ای که دیده می شود باشید.
• از تعویض یا عبور از خطوط تا حد امکان باید پرهیز نمایید مگر  اینکه این عمل واقعا ضروری باشد.

• به صدای خودرو ها و موتورسیکلت هایی که در تردد هستند و دیده نمی شوند توجه نمایید.
• از خطوط وسط و کنار جاده به عنوان راهنماهای خود استفاده کنید.

• در صورت بخار کردن شیشه جلو از سیستم تهویه استفاده کنید یا شیشه راننده را کمی پایین آورید تا بخارات شیشه از بین برود و مانع دید شما نشود.
• هنگام رانندگی به چراغ عقب خودروی جلویی اعتماد کامل نداشته باشید.

• اگر مه به اندازه ای سـنگین اسـت که دید ضعیف شـود، باید از جاده خارج شـده و تازمانی که دید مناسـب ایجاد نشـده است رانندگی نکنید. در این صورت باید 
چراغ های خودرو را خاموش نموده و پا را از روی ترمز بردارید وگرنه ممکن اسـت راننده دیگری تصور کند شـما خودروی در حال حرکتی هسـتید و از پشـت با 

شما برخورد کند.

قانون 37 رانندگی: نحوه رانندگی در مه

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی

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

ایـن روزهـا بحـث همـکاری مجـدد ایـران خـودرو بـا شـرکت پژو 
فرانسـه در حالـی پیگیری می شـود و مدیر عامل ایـران خودرو به 
خاطر آن به فرانسه سفر کرده که هنوز موضوع خسارت هنگفتی 
کـه بابت ترک یک شـبه پـژو به ایـران وارد شـده، بالتکلیف مانده 
اسـت.در ایـن میـان، مدیر عامل ایـران خودرو تعطیـالت پایانی 
هفته گذشـته را در فرانسـه به سـر برد تا پیگیر قرارداد مورد بحث 

میان ایران و شـرکت پژو باشـد.
 LOI بـه گـزارش خبرنـگار فـارس بحث هایـی در مـورد امضـاء
)نامـه ای که در آن فکت طرفین مشـخص می شـود( در این سـفر 
مطـرح بـود کـه باید دید ایـن نامه به امضاء طرفین رسـیده اسـت 
یا خیر. بحث هایی مانند صادرات محصول مشـترک و همچنین 
فـروش داخـل از جملـه مـواردی هسـتند کـه در LOI قابـل ذکـر 
اسـت.به ایـن ترتیـب LOI بـه عنـوان یـک مبنـا بـرای مذاکـرات 
بعـدی و انعقـاد قـرارداد اصلـی بیـن ایـران خـودرو  و پـژو مـد نظر 
قـرار خواهـد گرفت.قرار بود LOI پیـش از عید به امضای طرفین 
برسـد ولی یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو اواخر سـال گذشـته 
در جمـع کارکنـان ایـن شـرکت اعـالم کـرد کـه امضـاء قـرارداد و 
پیگیری مقدمات  این مسئله را به بعد از عید موکول کرده است.

فرانسوی ها، پر توقع و محتاط
بایـد منتظـر بمانیم و ببینیم آیا شـریک ایـران خـودرو همچنان 
از بیـن فرانسـوی ها انتخاب می شـود، یـا به گزینه هـای دیگر نیز 
توجـه خواهد شد.فرانسـوی ها بـا وجود خسـارت هنگفتی که به 
ایـران وارد کرده انـد، همچنـان محتاطانـه در بازگشـت بـه ایـران 
عمل می کنند و تا حد زیادی نیز منتظر مشـخص شـدن نتیجه 
مذاکـرات هسـته ای هسـتند، در عیـن حـال حاضـر بـه از دسـت 

دادن بـازار پـر عطـش و پرسـود خـودروی ایران هم نیسـتند.
مدیر عامل ایران خودرو در مورد نحوه جبران خسـارت واردشـده 
از سـوی پـژو بـه ایـران، موضـوع صـادرات 30 درصـدی تولیـدات 
مشـترک ایـران خـودرو و پـژو را مطـرح مـی کنـد، امـا بـا توجه به 
ارقـام اعـالم شـده در مورد خسـارت ناشـی از ترک پـژو که حداقل 
800 میلیـون یورو یعنی معـادل 3.2 تریلیون تومان برآورد شـده 
اسـت، نمی توان گفت که تنها صادرات بخشی از تولید مشترک، 

جبـران کننده این خسـارت هنگفـت خواهد بود.

سفر بی سروصدای مدیرعامل 
ایران خودرو به فرانسه !


