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نگاهی به سدان مزدا 6 مدل 2015

... ادامه در صفحه 5

زیادی  گزینه های  روزها  این 
قرار  خریدارانی  روی  پیش 
سدان  یک  دنبال  به  که  دارد 
متوسط می گردند. بسیاری از 
کالس  این  در  که  خودروهایی 
به بازار عرضه می شوند ترکیب 
کم  مصرف  راحتی،  از  جذابی 
هستند.  داخلی  باز  فضای  و 

مزدا 6 مدل 2015 همه این 
موارد را داراست.

صفحه 5
 ترکیب جذابی از راحتی، مصرف کم و فضای باز داخلی

   دریافت روزانه ویژه نامه بازار خودرو قدس  
                     با عضویت در گروه تلگرام بازار خودرو

                                     ارسال عدد 37 به سامانه پیامکی 110 54 5000
       لطفا  قبل از ارسال، نرم افزار تلگرام را بر روی گوشی همراه یا تبلت خود نصب نمایید.
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V40 یک هاچ بک پنج درب زیبا و کامپکت است 
که شرکت ولوو آن را بازار امریکا ارائه نمی کند. 
 V40 خبر جدید در مورد این مدل، نسخه ویژه
کربن است که رسماً  اولین مدلی از ولوو است که به 
صورت استاندارد از کیت تیونینگ طراحی شده 
توسط پولستار استفاده می کند. پولستار شریک 
خاطر  به  که  است  ولوو  تیونینگ  و  مسابقه ای 
شناخته  »درایو-ای«  جدید  موتورهای  خانواده 

می شود.
همانند برنامه تیونینگی که پولستار قبالً  در مورد 
موتور قدیمی تر توربوشارژر با ۶ سیلندر در یک 
»بهینه سازی  جدید  برنامه  داده،  انجام  ردیف 
عملکرد پولستار« اندکی بر قدرت خروجی موتور 
درایو- گازی  و  بنزینی  سیلندر  چهار  نوع  از  که 

در  تیونینگ  این  است.  افزوده  است،  ولوو  ای 
بازارهای خارج از سوئد به صورت آپشن خواهد 
»کربن« در هر  این خودروهای نسخه  ولی  بود، 
جا به فروش برسند، از ارتقای فیبر کربن در پنل 

درها و بخش بزرگی از سقف بهره خواهند برد.
چرخ های  مانند  ویژه ای  تجهیزات  همچنین 
و  قرمز  طرح  ایمنی  کمربندهای  و  اینچی   19
بسیاری امکانات منحصر به فرد دیگر به خودرو 
کربن   V40 از  نمونه   343 تنها  می شود.  اضافه 
ادیشن ساخته خواهد شد که در مورد منشأ این 
عدد، اطالع درستی در دست نیست. مشتریان 
می توانند از بین موتورهای T5 )بنزینی با قدرت 
 200 قدرت  با  )دیزل   D4 و  اسب بخار(   253
نکته  صورت،  هر  در  کنند.  انتخاب  اسب بخار( 
بازار  در  که  است  این  خودر  این  مورد  در  مهم 

امریکا عرضه نمی شود.
طراحـی ولـوو V40 بسـیار موقر و اروپایی اسـت. 
V40 دیگر سـبک جعبـه مانند مدلهـای قدیمی 
بـه  ایـن وجـود  بـا  امـا  را دنبـال نمی کنـد  ولـوو 
راحتـی ولـوو بـودن آن را از طراحـی متمایـز آن 
شـناخته می شـود. خطوط روی بدنـه و کاپوت و 

گلگیرهای عضالنی، نشان از خودرویی پرتوان و 
مسـتحکم دارند. چراغ های عقـب از الگوی ولوو 
پیـروی می کننـد. سـبک هـاچ بـک بدنه بیشـتر 
موردپسند مشتریان اروپایی و شهرنشینان قرار 

می گیرد.
و  تهاجمی تر  طراحی  با   R-Design مدل 
اسپرت تر خود متمایز می شود. در عوض مدل 
و  خود  مرتفع تر  شاسی  با  هم  کانتری  کراس 
برای  حفاظ هایی  و  پالستیکی  گلگیرهای  بچه 

رانندگی در خارج از جاده شناخته می شود.
خارجی  بزرگ  نسبتًا  ابعاد  باید  ابعاد  بخش  در 
خودرو را فراموش کنید چون به نسبت این ابعاد 
نمی شوید.  برخوردار  مطلوبی  درونی  فضای  از 
فضای کابین مخصوصًا برای سرنشینان پشتی 
کوچک و محدود است. البته فضای سر به اندازه 
کافی وجود دارد. فضای 335 لیتری صندوق بار 
نیز بیش از حد بلند و باریک است که کارایی آن 
را کاهش می دهد. حجم صندوق حتی 45 لیتر از 

فولکس گلف نیز کمتر است.
بهای ولووی V40 در انگلستان از 20 هزار پوند 
می شود.  شروع  دالر  هزار   35 از  استرالیا  در  و 

 1.۶ دیزلی  مدل  به  مربوط  قیمت  پایین ترین 
لیتری توربو است. در بین دیزلی ها نسخه D4 در 
رتبه باالتری قرار می گیرد. در حال حاضر مدل 
4 سیلندر توربوی 2.0 لیتری بنزینی T4 هم در 
کنار نمونه 5 سیلندر قدیمی تر قابل ابتیاع است. 
لیتری   2.4 موتور  با   T5 هم  باالتر  پله  یک  در 
قرار دارد که امکانات استاندارد بیشتر و قیمت 
باالتری دارد. در مجموع باید گران قیمت ترین 
نسخه را T5 با گیربکس اتوماتیک و امکانات فول 
نظیر سیستم دستیار پارک و دوربین دید عقب 
به  پوند  که 31815  دانست   R-Design مدل در 
نظیر  مدل  این  امکانات  سایر  می رسد.  فروش 
روکش چرم، سیستم تهویه خودکار، رینگ های 
صفحه  با  ناوبری  سیستم  آلیاژی،  اینچی   17
و  صوتی  سیستم  بلوتوث،  و  اینچی   7 نمایش 
بلندگو  هشت  و  عالی  عملکرد  با  چندرسانه ای 

می باشند.
در ایران قیمت ولوو V40 مدل SE LUX حدود 
240 میلیون، مدل کراس کانتری حدود 2۶0 و 
تومان  R-Design هم حدود 2۶1 میلیون  مدل 

می باشد.

ولوو V40 کربن؛ اولین مدل بهره مند از برنامه موتور پولستار

دنیـای اقتصـاد: افزایـش قیمـت بنزیـن در شـرایطی اعـالم شـدکه بـه 
اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان، ایـن تغییر قیمت تاثیر مسـتقیمی بر 
صنعـت و بـازار خـودرو خواهد داشـت. بر این اسـاس تک نرخی شـدن 
حامل هـای انـرژی، تجربـه فـاز اول هدفمنـدی یارانه هـا را بـار دیگـر 
یـادآوری می کنـد. تجربـه ای کـه هدف هـای بسـیاری در سـر داشـت.

براسـاس اهـداف در نظـر گرفتـه شـده در فـاز اول هدفمنـدی یارانه هـا 
دولت قصد داشـت ضمن تعدیل یارانه انرژی، رویکرد مردم نسـبت به 

مصرف سـوخت را تغییـر دهد.
بـر همیـن اسـاس پیـش بینی می شـد کـه مـردم مصـرف سـوخت را با 
جایگزینـی خودروهـای کم مصـرف و یـا دوگانه سـوز کاهـش خواهنـد 
داد یـا اینکـه بـه مصـرف بهینـه سـوخت می پردازنـد. از سـوی دیگـر 
مسـووالن امیـدوار بودنـد که افزایـش قیمت بنزین به کاهش اسـتفاده 
از خودروهای شـخصی و تک سرنشـین منجر شـود. با این حال صرفه 
جویی مشـتریان در مصرف سـوخت بـه دلیل افزایش قیمـت در مدت 
زمـان کوتاهی محقق شـد این در شـرایطی اسـت کـه برخـی دارندگان 
خـودرو برای تطبیـق دادن خود با شـرایط جدید به خریـد خودروهای 
دوگانه سـوز و کم مصـرف روی آوردنـد. در ایـن میـان صنعـت خـودرو 
نیـز بـه دلیل مشـکالت فنـی بسـیاری کـه داشـت، نتوانسـت در تولید 
خودروهـای کم مصـرف کارنامـه خوبـی از خـود ارایـه دهـد حـال آنکـه 

تولیـد دوگانه سـوزها نیـز بـا فـراز و نشـیب های فراوانـی روبـه رو بود.
در این میان برخی کارشناسـان با توجه به واکنش مشـتریان نسبت به 
کاهـش حامل هـای انرژی معتقدند این تاثیر در کوتاه مدت با واکنشـی 
از سـوی دارندگان خودرو روبه رو نخواهد بود بلکه بیشـترین تاثیر خود 
را در درازمـدت در رفتـار مشـتریان نسـبت بـه مصرف سـوخت خواهد 
داشـت، امـا موضـوع مهم تـر آن اسـت کـه بـه ایـن دلیـل باز هـم تقاضا 
بـرای خودروهای کم مصرف و دوگانه سـوز افزایش پیدا می کند. در این 
میـان برخـی نظرات نیز این تحلیـل را رد می کند. به اعتقاد این دسـته 
از کارشناسـان افزایش 300 تومانی قیمت بنزین، آنقدر زیاد نیست که 

بتواند تاثیر جدی در رفتار مشـتریان داشـته باشد.

صنعت و بازار خودرومتاثر از قیمت بنزین

از میان خبرها . . . . . . . . . . 
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نمـای بیرونـی اف جی کـروزر و مخصوصا جلوپنجره 
آن بـرای شـما یـاد آور ترکیبـی از حجمهـای بدنـه 
هامـر، لندکـروزر دهـه 90 و البته چـراغ و جلوپنجره 
بدلیـل  کشـورمان  در  کـه   60 دهـه  لندکروزرهـای 
نـام  بـا  آنـرا  مقـدس  دفـاع  سـال  در8  حضورشـان 

لندکـروزر جبهـه ای میشناسـیم اسـت.
ایـن خـودرو علـی رقـم اینکـه بخشـهای زیـادی از 
قطعـات پلت فرم و بدنه اش از تویوتـا 4runner با آن 
سـواری خشـک گرفته شـده اما برعکس برادر ژاپنی 
اش، سـواری بسـیار نرمی داشته و در جاده و مناطق 

سـنگ الخی اصـال آزرا دهنده نیسـت.
در  رانـدن  درحیـن  خـودرو  حـرکات  نحـوه  اگرچـه 
برخـی مواقـع مـواج و در دماغـه بـا کمی دایـو مواجه 
مـی شـود و ایـن مسـئله سـبب می گـردد تـا چنانچه 
بیـش از از فشـار جانبـی 70 صدم جی در سـر پیچها 
اگـر بـه آن وارد شـود بـا از دسـت رفتـن تعـادل روبرو 
خواهد شـد که البته به نسـبت نسـل اول این خودرو 

بـه مراتب بهتر شـده اسـت.
ولـی به این مسـئله باید دید کم جلـو و اطراف بدلیل 
ضخامـت زیـاد سـتونهای چـپ و راسـت را اضافـه 
بـا تمامـی  نمـود. دقیقـا فضـای داخلـی اطـاق آن 
آرامشـی کـه دارد بدلیـل سـقف کوتـاه و حجم جعبه 
ای و اسـتفاده از قطعـات عضالنـی شـکل ضمخـت 
مثـل دسـتگیره لولـه شـکل درهـا، فرمـان گوشـتی، 
کنسـول کامـال مربـع مسـتطیلی شـما را یـاد هامـر 
H3 مـی انـدازد بـا ایـن تفـاوت کـه کم بـودن دیـد در 
اطـراف بدلیـل ارتفـاع و طـول کـم پنجره هـای چپ 
و راسـت درهـر دو ردیـف تـا حـدود زیـادی جسـارت 
مانـور کـردن را در تجربـه هـای اول و دوم رانندگـی 
کـه بـا ایـن خـودرو خواهید داشـت از شـما مـی گیرد 
و بـه قولـی ملکـه ذهـن شـدن زوایـا برایتـان نیـاز بـه 
ممارسـت فـراوان دارد کـه حتـی نداشـتن نمایشـگر 
بـزرگ در کنسـول میانی و تنها کفایت کردن سـازنده 
بـه نمایـش تصویـر عقـب خـودرو دربخـش چـپ و 
کوچـک آینـه وسـط ) بـا توجـه بـه اینکه دید شیشـه 

عقـب هم کافی نیسـت( در هنـگام دنـده عقب رفتن 
کار راننـده را با دشـواری مواجه می کنـد و در کل این 
مسـئله سـبب شـده تا پارک کردن آن درفضای های 

کـم بـا دشـواری صـورت پذیرد.
همچنیـن بدلیـل موتـور V6 اما 4 لیتری 260 اسـبی 
قـدرت مانورباالیـی داریـد و مثـل یـک قوچ سـرحال 
وقتـی آنـرا درحال 4L یعنـی قفل نیـرو در هر 4چرخ 
قـرار داد براحتـی شـیب 40 درجه را اف جـی باال می 
رود ولی در تسـت یک شـیب 50 درجـه ناکام ماندیم 
و چرخهـا شـروع به هرزگردی کرد کـه البته نباید هم 
از اف جـی توقع صعود در چنین شـرایطی راداشـت، 
از  پـس  عمـال  لندکـروزر  و   H2 هامـر  آنوقـت  زیـرا 
سـال ها مهندسـی فنی که رویشـان صـورت پذیرفته 

بایـد صحنه را تـرک کنند!
به  درصعود  دماغه  در  خودرو  العمل  عکس  اما 
سرباالیی و البته مسیرهای مستقیم درحین حرکت 
اولیه جالب بوده و با توجه به وزن حدودی 1.9 تن 
همانند قایقهای موتوری با فشردن پدال گاز دماغه از 
زمین بلند شده و گشتاور 368 نیوتن متری اش را به 
رخ میکشد که در زمانی حدود 8.5 ثانیه ) 7.3 ثانیه 
بصورت استاندارد( عقربه روی 100 ، در 25.5 ثانیه 
روی 160 کیلومتر و ثبت 400 متر روی 16 ثانیه با 

سرعت 135 کیلومتر حاصل میشود.
البته سیستم تعلیق آن به خوبی که در آفرود عمل 
اندازهای  دست  و  نبوده  اینگونه  شهر  در  کند  می 
نیز  موتور  صدای  میدهد.  بروز  درخود  را  کوچک 
مثل سایر محصوالت تویوتا آنچنان به گوش نرسیده 
و با این حجم تداعی کننده نوای لندکروزر است اما 
درسرعت باال صدای باد جایگزین صدای موتور در 
آنرا  دالیل  از  یکی  میتوان  که  میشود  کابین  داخل 
اطاق جعبه ای و البته زوایه 90 درجه ستونها و شیشه 
بدلیل  باال  سرعت های  در  که  دانست  اطاق  با  جلو 
در  آیرودینامیک  خاصیتهای  از  گرفتن  سود  کمتر 

حال مواجهه با باد است.
وجــود  بــا  هــم  جلــو  ردیــف  و  اطــاق  درداخــل 

صندلیهای 
ــرم و اســپورت  ن

ــدن  ــی ب ــه خوب ــه ب ک
را درخــود میگیرنــد تســلط 

نــرم  بشــدت  فرمــان  روی  خوبــی 
ــن  ــا چنی ــی ب ــه رانندگ ــه البت ــت ک ــد داش آن خواهی
خودرویــی کــه همانطــور کــه گفتــه شــده دیــد جلــو و 
اطــراف واقعــا بــدی داشــته و داشــبورد آن هــم بلنــد 
اســت بــرای افــراد کوتــاه قــد مثــل نشســتن داخــل 

ــت! ــوت اس ــال 12 ف ــد یخچ ــن بلن کارت
ردیـف عقـب نیـز بـرای 3 سرنشـین بـا قـد ماکزییـم 
185 سـانتی متـر مناسـب بـوده و جـای پـا ) زانـو( تا 
صندلـی جلـو دقیقـا ممـاس اسـت ولـی اگـر راننـده 
تصمیـم بگیـرد کمی راحت بنشـیند برای سرنشـین 

عقبـی بهتریـن حالـت چهـار زانو نشسـتن اسـت!

البتـه یکـی 
مسـائلی  از 
کـه مـی توانـد جـزو 
ایـن  باشـد  منفـی  نـکات 
بـوده که باز کـردن درب عقـب و وارد 
شـدن سرنشـین عقبی بـه داخـل اطاق متضمـن باز 
کـردن درب جلـو و البته باز کـردن کمربند ایمنی بود 
و بـا هر بار سـوار و پیاده شـده سرنشـیننان عقبی در 

بایـد ایـن کار انجـام شـود. هـر دو طـرف 
بزرگ و مخصوص یک  آنچنان  بار عقب هم  فضای 
ازاین  که  تعریفی  یعنی  پس  نیست،  جانانه  سفر 
خودرو می توان داشت این بوده که شما تنها با حدود 
سواری  آفرود  یک  تجربه  می توانید  دالر  هزار   25
بی نظیر را داشته باشد و در بعد اقتصادی یعنی با 

کمترین بودجه بیشترین استفاده را بکنید.

تویوتا FJ کــروزر، آفرودر خاص
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111 مدل 90 توافقی
 111 مدل 91 فی 18 
131 مدل 90 فی 13 

131 مدل 90 فی 13.5 
131 مدل 90 فی 15

131 مدل 90 فی 16 
131 مدل 91 فی 16.8 

131 مدل 92 فی 18 
131 مدل 93 فی 18.5  

132 مدل 87 فی 12 
132 مدل 87 فی 12 

132 مدل 87 فی 12.5 
132 مدل 88 فی 12.5
132 مدل 88 فی 14.2
132 مدل 89 توافقی 

132 مدل 89 فی 13.8 
132 مدل 90 توافقی 
132 مدل 91 توافقی

132 مدل 91 فی 17.5 
141 مدل 84 توافقی 
 141 مدل 85 فی 10 
141 مدل 86 فی 12

141 مدل 89 فی 14 
141 مدل 90 فی 13.8 
141 مدل 91 فی 16.3 
141 مدل 93 فی 18.5

206 اس دی صفر37.5 
206 مدل 81 فی 14 
206 مدل 82 فی 11 

206 مدل 84  فی 14.5  
206 مدل 85 فی 16.7  
206 مدل 85 فی 19.5   

206 مدل 88 فی 21 
206 مدل 88 فی 24.4 

206 مدل 88 فی 27 
206 مدل 89 فی 26 
206 مدل 90 فی 26 

206 مدل 90 فی 27.7 
206 مدل 92 فی 30 

405 فی 13 
405 فی 17.5 

405 مدل 81 فی 9 
405 مدل 82 فی 10 
405 مدل 82 فی 11 

9158199895
9153002362
9370942076
9158570269
9158606887
9151218839
9159143225
9153083822
9158210653
9354087018
9392043228
9368410845
9159158408
9158606887
9302411623
9355998431
9151205985
9155088395
9158010195
9156156098
9398912083
9151024315
9370978009
9152194233
9367018119
9375173696
9153123401
9153819919
9153193611
9336958008
9158264550
9151803340
9151209521
9153187655
9155020996
9153100791
9379371428
9159165709
9159717981
9156239531
9351492400
9158356028
9151218839
9382239269

9397703334
9155231805
9159046750
9156063038
9151209521
9155000780
9156152591
9158963007
9151199424
9332927633
9155078473
9196651233
9153176781
9158903894
9355118400
9153675002
9156925073
9158030250
9372426961
9155045915
9151187692
9011346841
9151200198
9155216893
9156147106
9159085505
9153585692
9153587710
9159152304
9357341964
9151055739
9151209521
9159145498
9118803532
9331531124
9151204346
9215207385
9159006832
9150774093
9152476393
9151204468
9153131938
9302293889
9152161776

405 مدل 82 فی 11 
405 مدل 82 فی 11.7 

405 مدل 82 فی 9 
405 مدل 83 فی 13 

405 مدل 83 فی 13.6 
405 مدل 84 توافقی 

405 مدل 86 فی 18.7 
405 مدل 87 فی 23 
405 مدل 89 فی 21 
405 مدل 90 فی 23  
405 مدل 90 فی 24

405 مدل78 فی 7.3 
اپیتما 2013 فی 125 
ال نود 86 فی 22.5 

ال نود 87 فی 22  
ال نود 87 فی 26 

ال نود 89  فی 26.8 
ال نود 89 فی 30 
ال نود 90 فی 32
ال نود 90 فی 32 

ال نود اتومات 93 فی 45

ام وی ام 110 توافقی
ام وی ام 110 فی 9.5 
ام وی ام 315 مدل 92 فی31 

ایکس 60  مدل 92 فی 57 

آردی 85 فی 8.8  
آردی 79 فی 5

آردی 80 فی 5.3 
آردی 80 فی 6 
آردی 80 فی 6 
آردی 81 فی 7 

آردی 82 فی 5.8 
آردی 82 فی 7.5 

آردی 83 فی 6
آردی 84 فی 7 

آردی 84 فی 8    
آزرا 2009 فی 105 

پارس 86 فی 24 
پارس 90 فی 30    

پارس 90 فی 31 
پارس 91 توافقی

پارس 92 فی 32.5 
پارس 93 فی 36
پارس 93 فی 37

9395111437
9156585230
9353556495
9159111623
9150030962
9153062150
9357813805
9159967039
9303748138
9157346995
9156230191
9372563307
9339876378
9358191094
9388002586
9151085587
9374838183
9158127082
9150736787
9364401881
9152336647
9157095612
9155179774
9159763606
9156607452
9158193518
9352600955
9158057016
9155030172
9354697579
9155069358
9379765545
9155099347
9337401325
9153215125
9367018178
9365265912
9159022125
9105746145
9150272601
9115398429
9331549733
9154092957
9155866239

پراید 78 فی 7 
پراید 78 فی 7.5
پراید 79 فی 7.5 

پراید 79 نقد و اقساط
پراید 80 فی 6 

پراید 80 فی 7.4 
پراید 81 توافقی

پراید 81 فی 6.7 
پراید 82 فی 10.5 
پراید 82 فی 7.6  
پراید 82 فی 8.3 
پراید 82 فی 8.3 

پراید 82 فی 9 
پراید 82 فی 9 
پراید 83 فی 11
پراید 83 فی 7 
پراید 83 فی 8 

پراید 83 فی 8.1 
پراید 84 فی 10.3 
پراید 84 فی 10.9 
پراید 84 فی 8.2 
پراید 84 فی9.7 
پراید 85 توافقی 
پراید 85 فی 11 
پراید 85 فی 12

پراید 85 فی 8.2 
پراید 85 فی 9.5 
پراید 86 توافقی
پراید 86 فی 11 

پراید 86 فی 12.5 
پراید 88 فی 11.5 

پراید 88 فی 12 
پراید 89 فی 12.5 
پراید 89 فی 12.5 
پراید 89 فی 14.5 

پراید 90 توافقی 
پراید 90 فی 13 
پراید 90 فی 14 

پراید 90 فی 15.5 
پراید 90 فی 16.200 

پراید 92 فی 17.5 
پراید آخر88 توافقی 

پراید صبا 86 فی 10.5 
پراید صبا 87 فی 13 

9353041617
9151176095
9019230126
9158354683
9151590759
9399147548
9153160896
9151113781
9378171331
9303652913
9354616167
9151209521
9154420968
9364223849
9361197298
9152456242
9159171746
9159114026
9351456622
9361739536
9157068590
9159081225
9153241714
9155123853
9154481041
9155194070
9397360295
9153184143
9151218839
9382239269
9155007844
9151175325
9158578067
9153243019
9159258425
9157599357
9153015768

پراید صبا 89 فی 14 
پی کی 85 فی 7.5 
پی کی 82 فی 6.2 

پی کی 84 فی 6 
پی کی 84 فی 7 

پی کی 85 فی 6.5 
پیکاب 81 فی 41 

پیکان 60 توافقی      
پیکان 77 فی 4.5 
پیکان 77 فی 5.4 
پیکان 77 فی 5.4 

پیکان 78 فی 7
پیکان 82 فی 6.5 

پیکان 82 فی 6.5   
پیکان 83 فی 6.5 

پیکان 83 فی 8 شرایطی
تاکسی روآ 88 فی 17.5 

تاکسی سمند خطی 90 فی 22

تیبا 93 فی 22.5 
تیبا 93 فی 23.2 

تیبا 94 خشک فی 25 
خریدار پراید 89

دنا 94 صفر فی 47.5 
دنا 94 فی 47

دوچرخه 20 فی 200 
دوچرخه 2دستگاه

دوواسپیرو 1994 فی 10 
رانا 92 فی 28.5 

رانا 92 فی 29 
رانا 92 فی 29.5 

رانا 92 فی 30
روآ 86 فی 11 
روآ 86 فی 11 

روآ 86 فی 13.5   
روآ 86 فی 9.5 

روآ 87 فی 11.5 
روآ 87 فی 11.5  

9151209521
9153006935
9155135549
9157020331
9153590255
9377830848
9150065289
9373644360
9364501521
9363328551
9364471516
9122108941
9155088395
9159011057
9159007203
9354392579
9157122161
9158246067
9151584149
9360946524
9360946524
9360946524
9381103569
9159188292
9155151960
9363197109
9151584149
9155596379
9159046750
9159006832
9353464016
9365899629
9159244300
9377830848
9153173281
9155169811
9155171484

9153199039
9151004170
9152194233
9155163530
9215063721
9354537085
9151209521
9375374130
9159026620
9370425799
9339046817
9359770985
9159119061
9384166578
9155194070
9156960456
9395240667
9013767001
9154759558
9151010442
9151209521
9398729915
9366245094
9155202652
9306848088
9358458522
9158137488
9155754365
9351829763
9151209521
9159754024
9151209521
9151209521
9159248433
9156015801
9159121913

معاوضه منزل ویالیی با خودرو 

مگان 89 فی 58 
مگان 89 فی 59 

مگان اتومات 89 فی 66.5   

موتور 125 فی 500 
موتور 89 فی  1.2 
موتور87 فی 670 

موتورآپاچی 89 فی 33 
موتورشوکا بیکالچ 92 فی 2.5 

موتورهوندا پرند 90
موتورهوندا فی 1.4 
نیسان خودروبر 82 فی 17 

نیوپی کی 85 فی 6 
هاچ بک 74 فی 7 

هایلوکس دوکابین 1992 
وانت پیکان 82 فی 6.5 
وانت پیکان 85 فی 8.5 

وانت پیکان 86 فی 11.5 
وانت پیکان 86 فی 7

وانت پیکان 86 فی 7.2 
وانت پیکان 86 فی 8.5 

وانت پیکان 88 فی 10.5 
وانت پیکان 88 فی توافقی 

وانت پیکان 91 فی 13.2 
وانت پیکان 91 فی 13.3 
وانت پیکان 93 فی 14.7 
وانت پیکان 93 فی 14.8 
وانت پیکان 93 فی 15.2 

وانت مزدا 64 فی 6.5 
وانت مزدا دوکابین 83 فی 21 

وانت مزداتک کابین 84 فی 18 

وانت نیسان 85 فی 21 
وانت نیسان 86 فی 18 
وانت نیسان 88 فی 21 

وانت نیسان یخچالدار88

ون میتسوبیشی 1992 فی 14 

چهارشنبه   بازار    پیامکی قدس
5000 20 30 60 5

آگهی های رایگان پیامکی
روآ 87 فی 12 

روآ 88 فی 13.5       
روآ سال 89 توافقی

روآ سال 90  فی 16.3 
رونیز 84 فی 58 
زانتیا 84 فی 23 
زانتیا 85 فی 25 

سمند 81 فی 11 
سمند 83 توافقی 
سمند 84 توافقی
سمند 86 فی 17
سمند 88 توافقی
سمند 90 توافقی

سمند 90 فی 23.5  
سمند 93 فی 28 

سمند 93 فی 28.5 
سی یلو 78 فی 14.7 

سی یلو81 فی 17 
فروش شرایطی ام وی ام 91

لوازم - باند خربزه ای فی 60 ت 

لوازم - سی دی فلش خودرو 130 

لوازم - ضبط سی دی خور 100 

لوازم - منبع گازCNG فی 400

ماتیز 81  فی 13.8    
ماکسیما 81 فی 39 

معاوضه ال نود با پراید فی 23 

معاوضه ام اوی ام 91 فی 15 

معاوضه آپارتمان با خودرو 

معاوضه باغ با خودرو 
معاوضه پارس 86 فی 24 با پراید 

معاوضه پراید 86 فی 9.5 با 132

معاوضه پی کی 82 با آردی

معاوضه پیکان 80 با پژو و پراید 

معاوضه زانتیا 84
معاوضه زمین با تیبا یا پراید 

معاوضه زمین با خودروفی 15 

معاوضه منزل با خودرو فی 75

درج آگهی فقط برای تسهیل در امر خرید فروش خودرو می باشد. بازار خودرو قدس، محتوای آگهی ها را رد یا تایید نمی نماید!
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ایــن روزهــا گزینه هــای زیــادی پیــش روی 
خریدارانــی قــرار دارد کــه بــه دنبــال یک ســدان 
ــی  ــیاری از خودروهای ــد. بس ــط می گردن متوس
ــوند  ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــن کالس ب ــه در ای ک
از راحتــی، مصــرف کــم و  ترکیــب جذابــی 
فضــای بــاز داخلــی هســتند. مــزدا ۶ مــدل 
ــن  ــت و در عی ــوارد را داراس ــن م ــه ای 2015 هم
حــال از ظاهــری ســیال و ســواری اســپرت نیــز 
ــک  ــرای ی ــوارد ب ــن م ــه ای ــرد. البت ــره می ب به
ســدان خانوادگــی زیــاد ضــروری نیســتند ولــی 
ــردن از  ــر و گ ــک س ــزدا ۶ ی ــوند م ــث می ش باع
بقیــه باالتــر باشــد. در ایــن کالس از خودروهــا 
رقبــای دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه از میــان 
آن هــا می تــوان بــه هونــدا آکــورد و نیســان 
ــرف و  ــم مص ــر دو ک ــه ه ــرد ک ــاره ک ــا اش آلتیم
بــرای رانندگــی روزمره بســیار ایده آل هســتند. 
اگــر ظاهر ســرزنده و راحتــی برایتــان در اولویت 
قــرار دارد، فــورد فیــوژن و کیــا اپتیما نیــز ارزش 
بررســی دارنــد، عــالوه بــر این بعضــی مدل های 
ایــن خودروهــا بــه توربوشــارژر نیــز مجهــز 
هســتند. در نهایــت، بایــد گفــت اگر دنبــال یک 
ــواری اش از  ــه س ــد ک ــط می گردی ــدان متوس س
ــز  ــان نی ــد و کارشناس ــر باش ــه لذت بخش ت بقی
ــان  ــزدا ۶ همچن ــند، م ــرده باش ــه ک آن را توصی
ــودرو  ــن خ ــت ای ــد. قیم ــی می مان ــدر باق در ص

ــد. ــی باش ــه م ــپ پای 23850 دالر در تی
طراحی بدنه و امکانات رفاهی

مــزدا ۶ مــدل 2015 یــک ســدان متوســط پنــج 
ــه  ــازار عرض ــه ب ــپ ب ــه تی ــه در س ــت ک ــره اس نف
می شــود: تیــپ Sport، تیــپ Touring و تیــپ 
ــپ  ــتاندارد تی ــزات اس Grand Touring. تجهی
ــز  ــتی مجه ــس دس ــه گیربک ــه ب ــه Sport ک پای
اینچــی  رینگ هــای 17  از:  عبارتنــد  اســت 
فرمــان  پارچــه ای،  روکــش  آلومینیومــی، 

ــاال و  ــه ب ــدن ب ــم ش ــت خ ــا قابلی ــکوپی ب تلس
ــوازم  ــرل، ل ــروز کنت ــوع، ک ــه مطب ــن، تهوی پایی
عقــب  تاشــوی  صندلی هــای  برقــی،  تمــام 
بــه نســبت ۶0/40، نمایشــگر 3.5 اینچــی، 
سیســتم صوتــی مجهز به شــش بلندگــو و درگاه 
USB/iPod. ایــن تیــپ چنانچــه بــه گیربکــس 
اتوماتیــک مجهــز شــود از ایــن تجهیــزات نیــز 
ــی و  ــتم صوت ــال سیس ــرد: اتص ــد ب ــره خواه به
تلفــن همــراه از طریــق بلوتــوث، نمایشــگر 5.8 
اینچــی، دوربیــن دیــد عقــب، کنتــرل صوتــی، 
رادیــو HD، اپلیکیشــن Panadora و هشــدار 

ــراری.  ــوارد اضط ــک م اتوماتی
قدرت و عملکرد موتور

ــار  ــور چه ــک موت ــزدا ۶ را ی ــران م ــروی پیش نی
ســیلندر 2.5 لیتــری تأمیــن می کنــد کــه قــادر 
 249 حــدود  و  نیــرو  اســب بخار   184 اســت 
نیوتن متــر گشــتاور تولیــد کنــد. تیپ هــای 
گیربکــس  بــه  می تواننــد   Touring و   Sport
ــز  ــک مجه ــا اتوماتی ــتی ی ــرعته دس ــش س ش
بشــوند )بــه همــراه پــدل شــیفتر بــر روی پایــه 
ــا  ــط ب ــپ Grand Touring فق ــی تی ــان( ول فرم
گیربکــس اتوماتیــک بــه بــازار عرضــه می شــود. 
در تســت ســرعت، مــزدا ۶ مجهــز بــه گیربکــس 
اتوماتیــک توانســت ظــرف 7.۶ ثانیــه از حالــت 
ســکون بــه ســرعت 7.۶ ثانیــه دســت پیــدا کنــد 
کــه بــرای یــک ســدان متوســط بــا موتــور چهــار 
ــود. .  ــوب می ش ــاه محس ــی کوت ــیلندر زمان س
ــی  ــدان ژاپن ــن س ــوخت ای ــرف س ــزان مص می
بــا گیربکــس اتوماتیــک در ســیکل ترکیبــی 
9.12 لیتــر )10.95 لیتــر در شــهر و 7.40 لیتــر 
ــر  ــتی 8.55 لیت ــس دس ــا گیربک ــراه( و ب در بزرگ
ــراه(  ــر در بزرگ ــهر و ۶.84 لیت ــر در ش )9.78 لیت
 Grand Touring بــرآورد شــده اســت. تیــپ
کــه بــه سیســتم i-Eloop مجهــز اســت مصــرف 

ســوخت را تــا 8.55 لیتــر در ســیکل 
ترکیبــی )9.78 لیتــر در شــهر و ۶.84 لیتــر 

ــی آورد. ــن م ــراه( پایی در بزرگ
ایمنی

ــه  ــه صــورت اســتاندارد ب مــزدا ۶ مــدل 2015 ب
ــز  ــت: ترم ــز اس ــی مجه ــزات ایمن ــن تجهی ای
ضدقفــل، کنتــرل پایــداری، کیســه هــوای 
ــرده ای و  ــوای پ ــه ه ــو، کیس ــای جل صندلی ه
محافــظ گردن هــای برقــی بــرای صندلی هــای 
ــپ  ــز در تی ــه ج ــب ب ــد عق ــن دی ــو. دوربی جل
Sport در همــه تیپ هــا بــه صــورت اســتاندارد 
ــز  ــب نی ــارک عق ــورهای پ ــد، سنس ــود دارن وج
بــرای همــه تیپ هــا فقــط بــه صــورت سفارشــی 
بــه فــروش می رســد. تیپ هــای Touring و 
Grand Touring بــه سیســتم هشــدار نقــاط 
ــت.  ــز اس ــب مجه ــک عق ــدار ترافی ــور و هش ک
در   Support Smart City Brake سیســتم 
در  و  سفارشــی  صــورت  بــه   Touring تیــپ 
ــی  ــورت سفارش ــه ص ــپ Grand Touring  ب تی
یــک  از  سیســتم  ایــن  می شــود.  عرضــه 
سنســور لیــزر مــادون قرمــز اســتفاده می کنــد 
ــو نصــب شــده اســت  ــاالی شیشــه جل کــه در ب
ــن  ــد. ای ــخیص می ده ــو را تش ــورد از جل و برخ
سیســتم پــس از ایــن کــه تشــخصیص داد 
احتمــل وقــوع تصــادف وجــود دارد و چنانچــه 
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــان نده ــی نش ــده عکس العمل رانن
اتوماتیــک ترمــز می گیــرد و خــودرو را متوقــف 

می کنــد.  
طراحی داخلی و امکانات خاص

از  مــدل 2015  مــزدا ۶  صندلی هــای عقــب 
فضــای پــای زیــادی برخوردارنــد و سرنشــینان 
روی آن هــا بســیار راحــت خواهنــد بــود. فضای 
ســر نیــز حتی بــرای سرنشــینان قد بلند بســیار 
ــث  ــیبدار باع ــقف ش ــد س ــت، هرچن ــاد اس زی
و  باشــد  پنجــره عقــب کوچک تــر  می شــود 
ایــن حــس بــه سرنشــینان عقــب دســت بدهــد 
کــه داخــل هونــدا آکــورد یــا تویوتــا کمــری 
نشســته اند. فضــای بــار نیــز زیــاد اســت و 
گنجایــش صنــدوق عقــب بــه 0.42 متــر مکعب 
می رســد. در مجمــوع می تــوان گفــت طراحــی 

ــت.  ــردی اس ــب و کارب ــزدا ۶ مرت ــی م داخل
جــزو  پرداخت هــا  و  اولیــه  مــواد  کیفیــت 
کنترلــی  دکمه هــای  هســتند.  بهترین هــا 
ســاده و کاربرپســند هســتند ولــی بــه نظــر 
می رســد نمایشــگر لمســی بــه انــدازه نمایشــگر 
لمســی خودروهــای رقیــب پیشــرفته نیســت.  
نمایشــگر و دکمه هــای لمســی روی آن کوچک 
ــا محصــوالت Apple ســازگار  ــاد ب هســتند و زی
ــودرو از  ــن خ ــیریاب ای ــی مس ــت. از طرف نیس
نقشــه های TomTom اســتفاده می کنــد کــه 
در برخــی جزییــات بــه پــای نرم افزارهــای 

مســیریاب دیگــر نمی رســد.

   نگاهی به سدان مزدا 6 مدل 2015

اطالعات عمومی . . . . . . .

مهندسان صنایع خودروسازی پس از سالها تالش برای کاستن از 
خسارات جانی و صدمات ناشی از تصادف اتومبیل اکنون به این 
نتیجه رسیده اند که بهتر است به آنچه در لحظات پیش از تصادف 

اتفاق می افتد، توجه کنند. 
یک نمونه از فناوری های تازه در جهت ایمنی خودرو، ترمزی 
است که وقتی احتمال وقوع تصادف را احساس می کند، خود به 

خود وارد عمل می شود.
ایـن سیسـتم هـای پیشـگیری از تصـادف، از رایانـه هایـی بهـره 
مـی برنـد کـه قبـاًل در ابزارهای کنتـرل اتومبیـل ماننـد ترمزهای 
ضـد قفل و محکـم کننده کمربنـد ایمنی در لحظه تصـادف مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گرفتنـد. وجـه مشـترک همـه سیسـتم هـای 
پیشـگیری از تصـادف، فنـاوری پیشـرفته ای اسـت کـه سیسـتم 
کنتـرل سـرعت بهینه انطباقی نـام دارد. کنترل سـرعت انطباقی 
بر خالف سیسـتم هـای رایج کنترل سـرعت که فقـط برای حفظ 
یک سـرعت پیوسـته طراحی شـده اند، می تواند فاصله مناسـب 
از اتومبیـل جلـو را نیـز حفـظ کنـد. سـرعت اتومبیـل بـا توجه به 
انـدازه هایـی کـه یک دسـتگاه لیـزر یـا رادار بـرآورد می کنـد، باال 

یـا پایین مـی رود.
سیسـتم هـای ایمنـی پیشـگیری از تصـادف بـا بهـره گیـری از 
فناوری کنترل سـرعت بهینـه انطباقی از حس گرهایی اسـتفاده 
مـی کننـد کـه اتومبیل هـا یا اشـیاء فاقـد حرکتـی را که در مسـیر 
خـودرو قـرار دارنـد، نشـان دهنـد و پیوسـته احتمـال تصـادف را 

کنند. بـرآورد 
سیستم پیـــــش از تصادف لکسوس هنگامی که تصادف قریب 
الوقوع را احساس می کند، کمربندهای ایمنی را محکم می کند 
و بالفاصله تمام نیروی ترمز را فراهم می آورد. این سیستم در 
لکسوس های مدل LS و GS جزو امکانات اختیاری خریدار است.
اینفینیتی دو سیستم ایــــمنی پیشگیری از تصادف را در تعدادی 
pre Crash از خودروهایش عرضه کرده است. کمربندهای ایمنی
که قبل از تصادف محکم می شوند، بخشی از تجهیزات استاندارد 

سواری های اینفینیتی سری M و سری Q هستند.
سیستم پیش ترمز که از حسگرهای کنترل سرعت بهینه برای 
تشخیص احتمال تصادف استفاده می کند و حداکثر نیروی الزم 
برای توقف را تأمین می کند، جزو تجهیزات اختیاری مدل های 
M، Q و FX است.سیستم آکورا تنها سیستمی است که به صورت 
امکانات  از  یکی  کند.  می  عمل  راننده  دخالت  بدون  و  خودکار 
اختیاری آکورا 2006RL سیستمی است که از یک دستگاه رادار 
تعبیه شده در جلو پنجره استفاده می کند که پیوسته سرعت 
نزدیک شدن به خودرو جلویی که تا فاصله 300 فوت)100متر( از 
اتومبیل قرار دارد را نشان می دهد. هنگامی که حسگر احتمال 
وقوع تصادف را نشان دهد، تجهیزات الکترونیکی وارد یک فرآیند 

سه مرحله ای می شوند.
در مرحله اول یک چراغ خطر که زیرنمایشگر سرعت قرار گرفته با 
عالمت ترمز روی داشبورد چشمک می زند و سیستم صوتی زنگ 
هشداری را به صدا درمی آورد. اگر فاصله بین دو خودرو بیشتر 
نشود، سیستم وارد دومین مرحله می گردد و نیروی اندکی به 
ترمز ها وارد می آورد و کمربندهای ایمنی به آرامی کشیده می 
شوند. اگر این نیز برای جلوگیری از تصادف کافی نباشد، در مرحله 
سوم کمربندهای جلو به شدت کشیده می شوند و ترمز محکمی 
سرعت اتومبیل را کم می کند. البته نیروی وارد بر ترمز برای توقف 
کامل نیست، بلکه در حدود 75 درصد ظرفیت ترمز اتومبیل بر آن 
اعمال می شود. به گفته ویلیام والتون، طراح تولید آکورا، شرکت 
سازنده خودرو از شرکت های بیمه درخواست کرده است که با 
توجه به وجود این سیستم درخودرو، در مبلغ حق بیمه دارندگان 

آکورا RL تخفیف قائل شوند.

آشنایی با سیستم ترمز هوشمند

اولین ویژه نامه تخصصی و روزانه 
خودرو  کشــور

را هر روز با روزنـامه قدس بخواهید.
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نیازمندی های بازار خودرو قدس
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عمان خواستار تولید محصوالت ایران خودرو
رییـس صنـدوق توسـعه عمـان خواسـتار راه انـدازی خـط تولیـد 

ایـن کشـور شـد. در  ایـران خـودرو  محصـوالت 
هاشـم یکـه زارع مدیـر عامـل گـروه صنعتـی ایـران خـودرو در دیـدار 
حسـان احمـد رییـس صنـدوق توسـعه عمـان ضمـن اسـتقبال از 
درخواسـت عمانی برای راه اندازی سـایت ایران خودرو در این کشـور 
گفـت: در صـورت توجیه اقتصادی و سـرمایه گذاری هـای الزم، ایران 
خودرو تمایل به ایجاد سایت تولید محصوالت خود در عمان و تامین 

بازارهـای صادراتـی منطقـه ای از آن طریـق را دارد.
ــن آوری  ــی و ف ــات مهندس ــی خدم ــودرو تمام ــران خ ــزود: ای وی اف
را عرضــه مــی کنــد و در عــوض انتظــار دارد ســرمایه گــذاری مالــی از 

ســوی عمــان ارایــه شــود.
وی تمرکـز بـر خودکفایی و تولیـد داخل را یك مزیـت در اقتصاد عمان 
دانسـت و گفت: در صورت توافق، سـایت تولیدی با ظرفیـت 20 هزار 
دسـتگاه به صورت اس. کی. دی. در آن کشـور ایجاد می شود که پنج 
هزار دسـتگاه از تولیـدات آن در بازار داخل مصرف و 15 هزار دسـتگاه 
به کشـورهای همسـایه شـامل یمن،سـودان، اتیوپی، اریتره و سـایر 

کشـورها صادر خواهد شد.
حسان احمد رییس صندوق توسعه عمان نیز در این دیدار گفت: سطح 

فن آوری و سیستم های تولیدی در این شرکت بسیار باالست.
وی سهم ایران خودرو از بازار داخل و برنامه توسعه صادرات این گروه 
صنعتی را قابل توجه توصیف و اظهار امیدواری کرد، تحریم ها هرچه 

زودتر برداشته شده و بازار صادراتی توسعه یابد.
علی علمی معاون صادرات ایران خودرو نیز در دیدار با رییس صندوق 
توسعه عمان، اشتغال 200 تا 250 نفر را از نتایج راه اندازی سایت 
تولیدی ایران خودرو در عمان دانست و افزود: خط تولید ایران خودرو 
در عراق نیز با ظرفیت تولید هفت دستگاه در ساعت و 15 هزار دستگاه 
در سال، فعال است و سرمایه گذاری آن توسط طرف عراقی انجام شده 

است. در این سایت نیز 40 نفر ایرانی و 200 نفرعراقی مشغول کارند.
علمی سـرمایه گـذاری الزم برای ایجاد سـایت تولیدی در عمـان را در 
صورتی که 40 هزار دسـتگاه سـی. کـی. دی. تولید کند، 100میلیون 
دالر ذکر کرد و خواسـتار تامین مالی 90 درصد از سـوی شریك عمانی 

و مابقی از سـوی صندوق توسـعه عمان شد.
وی تولید محصوالت پایه گازسوز، بسته به نیاز بازار را از دیگر مزایای 

همکاری ایران خودرو در عمان دانسـت. 

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی

در هــر تصادفی ســه مرحله وجــود دارد: مرحلــه اول زمانی اســت که اتومبیل 
بــه جایــی برخــورد می کنــد. مرحلــه دوم هنگامی اســت که بدن سرنشــینان 
ــه خــودرو برخــورد مــی کنــد. مرحلــه ســوم  وقتــی اســت کــه انــدام  ــه بدن ب
هــای داخلــی شــخص بــه یکدیگــر یا اســتخوان هــا اصابــت می کنــد! امــروزه 
وســایل نقلیــه طــوری طراحــی شــده انــد تــا در اطــراف بــدن شــما متالشــی 
شــده و بــا ایــن امــکان مقــداری از انــرژی ناشــی از برخــورد را مســتهلک کند.
تســت تصــادف اتومبیــل، امــروزه بــه صــورت یــک آزمایــش ضــروری بــرای 
خودروســازها درآمــده کــه بایــد در کارخانــه هــا تولیــد اتومبیــل اجــرا گــردد. 
گرچــه هــر ســاله خودروهــا، ایمــن تــر مــی گردنــد، امــا هنــوز هــم در حــال 
حاضــر تصادفــات اتومبیــل یکــی از عمده تریــن عوامل مــرگ و میر و آســیب 

در جهــان بــه شــمار مــی آیــد.
در آزمــون ارزیابــی تصادفــات توســط موسســه عملکــرد ایمنــی خودروهــای 
اروپایــی یــا Euro NCAP اتومبیــل بــا ســرعت 40 مایــل در ســاعت )معــادل 
64 کیلومتــر در ســاعت( بــه مانع ثابتــی که قابلیت تغییر شــکل را نیــز دارد به 
نحــوی کــه حداقــل 40% از عــرض ماشــین بــا مانــع برخــورد کنــد، انجــام می 
شــود. ایــن آدمــک هــا در واقع شــبه انســانی بوده کــه در حــال تصــادف کردن 

اســت و از مــوادی ســاخته مــی 
ــک  ــدن ی ــبیه ب ــه ش ــوند ک ش

انســان واقعی باشــند.
توصیــه مــی گــردد خریــد و انتخاب 
خــودرو خــود را بــا توجــه بــه امتیــاز 
ایمنــی آن در تســت هــای بیــن 
 Euro  المللــی معتبــر همچــون
درجــه  دهیــد.  انجــام   NCAP
 Euro NCAP ایمنــی خودروهــا در
ــط  ــددی توس ــاز ع ــر امتی ــالوه ب ع

تعــداد ســتاره نیــز نشــان داده مــی شــود کــه نشــان 5 ســتاره در حــال حاضــر 
باالتریــن ســطح ایمنــی را بــه همــراه دارد. توجــه داشــته باشــید اســتاندارد  
NCAP در ســایر کشــورها ماننــد  چیــن و روســیه نیــز انجــام مــی شــود امــا 
ــرعت  ــون س ــی همچ ــای متفاوت ــا معیاره ــا در آن ب ــت خودروه ــرایط تس ش
برخــور پاییــن تــر محاســبه مــی گــردد. لــذا خودرویــی  کــه در اســتاندارداروپا 
ــی  ــرایط ایمن ــت از ش ــن اس ــت ممک ــده اس ــتاره ش ــت 4 س ــه دریاف ــق ب موف
مناســب تــری نســبت بــه خودرویــی کــه در چیــن بــا ایتانــدارد 5 ســتاره آن 

ــد. ــوردار باش برخ

                    از خودروهای ایمن استفاده کنید

گروه خودرو: وام خرید خودرو به مبلغ 15 میلیون 
به  ارائه  قابل  خردادماه  ابتدای  از  حالی  در  تومان 
متقاضیان شده است که خبری از شیوه نامه جدید 
برای جلوگیری از وام های صوری نیست. براساس 
مصوبه جدید شورای پول و اعتبار که در اردیبهشت ماه 
سال جاری به تصویب رسید، قرار شد که دریافت وام 
خودرو از سوی مشتریان براساس شیوه نامه مدونی 

باشد تا از وام های صوری جلوگیری شود.
برهمین اساس مقرر شد که تدوین شیوه نامه  توسط 
کارگروهی از بانک مرکزی با مشارکت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صورت بگیرد. علت این موضوع 
پیش  دریافت  با  متقاضیان  برخی  که  بود  آن  نیز 
فاکتورهای صوری از نمایندگی های خودروسازان وام 
خودرو دریافت می کردند، این در شرایطی است که 

خودرویی خریداری نمی کردند. بنا به نظر کارشناسان 
جلوگیری از وام های صوری یکی از راه های اصولی 
ایجاد رونق در بازار خودرو است. برهمین اساس 
ارائه شیوه نامه ای مدون که بتواند ضمن پرداخت 
تسهیالت به مشتریان رکود موجود در بازار خودرو را 
از بین ببرد، گزینه بسیار مهمی در نظم بخشی ارائه 
تسهیالت خودرویی است. با این حال، افزایش وام 
خودرو از 7 میلیون به 15 میلیون تومان به منظور 
باال بردن قدرت خرید مشتریان انجام شد تا ضمن 
افزایش توان خرید بتواند رونقی به بخش تقاضای 
موجود در کشور دهد. بر این اساس با وجود آنکه 
تهیه و تدوین دستورالعمل مانع از ورود تسهیالت 
خودرو به دیگر بازارها می شود و بسیاری آن را موجب 
رونق بازار خودرو عنوان می کنند، اما کارشناسان بازار 

معتقدند که تهیه شیوه نامه 
برای وام جدید خودرو باعث 

خودروسازان  فروش  افزایش 
خواهد شد. در واقع هدف اعضای شورای پول و 

اعتبار و تدوین کنندگان این شیوه نامه سوق دادن 
مشتریان به افزایش خرید از شرکت های خودروساز 
بوده است که این موضوع با توجه به افزایش عرضه 
صنعت خودرو در سال جاری موجب رونق و افزایش 
فروش خودروسازان می شود. با تمام این اوصاف وام 
15 میلیون تومانی خودرو در حال حاضر در بانک های 
سراسر کشور به مشتریان خرید خودرو ارائه می شود، 
اما شیوه نامه ای که بتواند با تعیین شرایط سختگیرانه 
مانع از وام های صوری شود، ارائه نشده است و همین 
به  موجب  گذشته  همانند  است،  ممکن  موضوع 
انحراف کشیده شدن وام  خودرو 15 میلیون تومانی 

به سایر بازارها شود.

          دریافت وام خودرو از اول خرداد ماه 

از میان خبرها . . . . . . . . 


