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دیار خودرو شرکت کوچکی در شهر گلپایگان 
مونتاژ  با  گذشته  سال  چند  در  که  است 
است.  گذرانده  روزگار  چینی  خودروهای 
اولین محصول این شرکت وانت DEER بود 
ذهنیت  توانست  محدود  عرضه  علیرغم  که 
ایجاد  بازار  در  خودرو  دیار  نام  از  را  مطلوبی 
کند. این شرکت در قدم بعدی به سراغ وانتی 
موسوم به وینگل رفت و حاال هم با همکاری 
 GREAT WALL و BAIC دو کمپانی بزرگ
چین به مونتاژ خودروهای سواری  و SUV می

کننده  تولید  اختصاصا  وال  گریت  پردازد. 
 BAIC   خودروهای   شاسی   بلند    است  اما

بعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان..

نگاهی به  بایک سابرینا
 محصول دیار خودرو

بازارخودرو مجیدیه؛ بزودی  دو روز در هفته
ایــن روز هــا بــا رکــودی کــه در بــازار خودرو حاکم شــده اســت، 
بســیاری  از افــراد تمایل دارنــد از بازارهایی نظیر جمعــه بازار 
خــودرو خریــد کننــد. درون ایــن بــازار انبوهــی از خــودرو هــا 

از ســاعات اولیــه صبــح تــا پاســی از ظهــر در محلــه مجیدیــه 
مشــهد دور هــم جمــع مــی شــوند. خــودرو هــای رنگارنــگ، 
از اتومبیــل صفــر گرفته تــا 40 ســال کارکــرده، از خــودرو های 

زیــر 5 میلیــون تومــان گرفتــه تــا چنــد صــد میلیــون تومانــی 
همــه در یکجــا در معــرض دیــد خریــداران قــرار دارنــد. 

خریــدار مــی توانــد براحتی با کمی صــرف وقــت خــودروی ... 
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درپـی کاهـش مزیـت هزینـه ای چیـن، شـرکت های خودروسـاز درحال 
بازگردانـدن برخـی کارخانه هـای خود از این کشـور به اروپا هسـتند. این 
مسـاله بـرای کشـورهای اروپـای مرکـزی فرصتـی را فراهـم می کنـد کـه 

سـرمایه گذاران صنعـت خـودرو را جـذب کنند.
مارتیـن یاهـن، مدیـر ارشـد فولکس واگـن بـا اعـام ایـن مطلـب گفـت: 
»گرچه سـال ها پیـش انتظار می رفت بـه دلیل هزینه هـای پایین نیروی 
کار، انتقال گسـترده فعالیت های خودروسـازی به آسـیا صورت گیرد، اما 
اکنـون شـاهد روندی معکوس هسـتیم. هزینه نیـروی کار درچیـن رو به 
افزایش اسـت و این مسـاله به همراه احتسـاب هزینه های حمل و نقل، 

بـه این معنی اسـت کـه تولید در چیـن دیگر باصرفه نیسـت.«
صنعت خودرو اروپا در یک سال و نیم گذشته نشانه هایی از رشد از خود 
نشان داده و فروش خودروهای سواری جدید در سال 2014 با رشد 
7.5 درصدی رو به رو شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، این روند 
برای کشورهایی مانند جمهوری چک که از توانایی افزایش تولید در 

صنعت خودرو برخوردارند، فرصت مناسبی ایجاد می کند.

برند آلمانی در تدارک عرضه مدل فوق لوکس خود برای رقابت با سری اس 
مرسدس بنز است تا از نبوغ طراح ارشد خود نهایت بهره را ببرد.

خـودرو فولکـس واگـن Phaeton در ابتـدا فقـط یک پروژه سـرگرم کننده 
بـرای بهترین طراح المانـی سـدان های لوکـس Ferdinand Piech بود که 
حـاال نقـش طراح ارشـد فولکـس واگـن را بر عهده گرفته اسـت تا بـر روی 

پروژه هایـی همانند Audi A8 نیز نظارت داشـته باشـد.
خـودرو Phaeton ممکـن اسـت دارای یک موتور ۶.0 لیتری 12 سـیلندر 
باشـد تـا بـه عنـوان یک رزمنـاو لوکس و نـه به عنوان یک سـدان اسـپرت 

وارد عرصـه جدیدتـری در زمـان عرضه خود شـود.
حاال فولکس واگن در حال توسعه نسل بعدی این سدان است و بعد از یک 
مدت زمان طوالنی این خودرو را در سال 2017 وارد بازار خواهد نمود که 

البته جزئیات جدید در باره این مدل کم کم به بیرون درز پیدا کرده است.
گزارش ها حاکی از آن است که خودرو مذکور دارای نسخه ترکیبی خواهد 
بود که برای اولین بار چنین گزینه ای در سیستم موتوری این خودرو 
منظور شده است در حالی که در نسل قبلی دارای گزینه موتور دیزلی برای 
بازار اروپا بود و بدین ترتیب با پیشرانه هیبریدی یک رقیب جدی برای 

Mercedes-Benz S550 هیبرید خواهد شد.
مهمترین بازار برای خودرو فولکس بدون تردید آمریکا و چین اسـت که 
خودروهـای هیبریدی سـدان و لوکس دارای محبوبیت بسـیار باالیی به 

دلیل کارایی و بهره وری سـوخت هستند.
سیسـتم پیشـرانه این خودرو بـه احتمال فـراوان توربوشـارژ دوگانـه ۶.0 
لیتری 12 سیلندر با قدرت پیشرانه ۶00 اسب بخاری و گشتاور ۶۶3 پوند 
بـر فـوت خواهـد بود کـه البته موتـور 12 سـیلندر جدید به طور متوسـط 

دارای مصـرف سـوخت 22 مایـل در هر گالـن خواهد بود.
بــه گــزارش خودروســازی، از زمــان عرضــه نســل اول Phaeton، فولکــس 
واگــن بــرای رقابــت بــا مرســدس کاس اس و لکســوس LS برنامــه ریــزی 
ــری7 ،  ــو س ــگیر Audi A8 و بی.ام.دبلی ــت نفس ــا رقاب ــت و ب ــرده اس ک
پیتــون جدیــد دارای کارایــی باالتــر خواهــد بــود که بــه طور یقــن حداقل 

برچســب قیمــت 100 هــزار دالری از آن مــی رود.
ــال 201۶  ــای س ــودرو در انته ــن خ ــد ای ــل جدی ــه نس ــی رود ک ــار م انتظ

ــود. ــازار ش ــدل 2017 وارد ب ــوان م ــه عن ــادی و ب می

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معاد ن مجلس گفت: توسعه شبکه 
های خدمات پس از فروش نه تنها می تواند مرکز سنجش کیفیت خودرو 

های ساخت داخل باشد بلکه اشتغال پایداری را نیز به وجود آورد.
ســید محمــد بیاتیان گفــت: با توجــه به نیــاز خودروســازی داخل کشــور  
ــه وزارت صنعــت ، معــدن و  و حتــی واردکننــدگان نیــز براســاس مصوب
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــروش  داش ــس از ف ــات  پ ــد خدم ــارت بای تج
عنــوان واردکننــده اقــدام بــه واردات کننــد. خدمــات پس از فــروش یکی 

از الزاماتــی اســت کــه در بحــث خــودرو وجــود دارد.
نماینــده مــردم بیجــار در مجلــس شــورای اســامی در ادامــه گفــت: باید 
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه  شــبکه هایــی کــه در بخــش خدمــات 
پــس از فــروش فعــال هســتند در بحث اشــتغال یک اشــتغال پایــداری را 
بــه وجــود آورده انــد و در کنــار آن توانســته بــه مشــتری مــداری و توســعه  
صنعــت خــودرو و ارتقــاء کیفیــت محصــوالت تولیــدی کمــک کنــد و این 
خــود مــی توانــد یــک  مرکــز ســنجش کیفیــت خــودرو باشــد  کــه خــودرو 
هــای ســاخت داخــل  در چــه زمینــه ای اشــکاالت و ایراداتــی دارنــد تــا 

بتــوان در رفــع ایــن مشــکات اقدامــات مناســبی انجــام داد.
عضو هیات رئیسـه کمیسـیون صنایع و معاد ن مجلس  افزود: توسعه در 
ارائـه خدمـات پـس از فـروش  خوب اسـت امـا در بحث کیفیـت خدمات 
رسـانی شـبکه های خدمات پس از فروش مشـکل داریم و همانگونه که 

مشـاهده می کنید نارضایتی مردم در این زمینه بسـیار اسـت.

بازگشت خودروسازان از چین

فولکس واگن در اندیشه رقابت با مرسدس

توسعه خدمات پس از فروش خودرو
منجر به اشتغال پایدار خواهد شد

از میان خبر ها . . . . . .
و  سدان  جدید  کامًا  مدل  آئودی 
کرد.  رونمایی  را  خود   A4 استیشن 
کاهش  و  بین دو محور  فاصله  افزایش 
وزن همراه با استفاده از تکنولوژی های 
و  جذاب تر  را  خودرو  این  مدرن، 
می نماید. همیشه  از  خواستنی تر 
با وجود تصاویر جاسوسی و اخبار فراوان 
پیش از رونمایی از این خودرو، طراحی 
شگفتی  برای  چیزی  آن  یافته  تکامل 
آن،  سلف  با  مقایسه  در  ندارد.  بزرگ 
نگاهی اخموتر با استفاده از چراغ های 
LED روزتاب متفاوت و گرافیک خاص 
تکه  یک  بزرگ تر  جلوپنجره  و  چراغ ها 
حاصل شده است. سقف، شیبی مایم 
دارد و چراغ های سنتی آئودی در انتهای 
خودرو به صورت LED می باشند. درب 
است. گرفته  قرار  باالتر  نیز  صندوق 
نسل   ،B8 یا  قبل  نسل  با  مقایسه  در 
فیس  یک  شبیه  بیشتر   B9 یا  جدید 
لیفت به نظر می رسد تا خودرویی کامًا 
جدید. با این وجود ابعاد متفاوت نشان 
از  فراتر  چیزی  تغییرات،  که  می دهد 
طول  می باشند.  آن  ظاهری  خطوط 

متر  به 4.73  جدید  سدان   A4 آئودی 
کشیده تر  سانتی متر   2.5 که  رسیده 
شده است. عرض نیز با 1.۶ سانتی متر 
رسیده  متر   1.84 به  بیشتر،  پهنای 
است. ارتفاع خودرو 1.43 متر می باشد 
و فاصله بین دو محوران نیز با افزایش 12 
میلی متری به 2.82 متر بالغ می گردد.
به  باید  جدید  نسل  جالب  نکات  از 
اشاره  آن  خارق العاده  آئرودینامیک 
و   0.23 سدان،  مدل  برای  که  نمود 
برای مدل آوانت 0.2۶ می باشد و باعث 
سروصدای  و  سوخت  مصرف  کاهش 
می شود. نیز  باال  سرعت های  در  باد 
به میزان قابل توجهی   A4 نسل جدید
است.  داده  دست  از  را  خود  وزن  از 
با   1.4 سدان  مدل  مثال  به عنوان 
کیلوگرم   120 کیلوگرم،   1320 وزن 
می دهد. نشان  را  وزن  کاهش 
فضای داخل کابین با مجموعه روشنایی 
با بیش از 30 رنگ و تجهیزات مدرن، 
کامًا  نمایشگر  می کند.  خودنمایی 
جدید 12.3 اینچی داشبورد برگرفته از 

مدل های TT و Q7 به صورت استاندارد 
خواهد بود. یک سیستم سرگرمی نیز 
با نمایشگر 8.3 اینچی تبلت مانند نیز 
این  قرار می گیرد.  در داشبورد مرکزی 
سیستم را می توان با صدا یا لمس فعال 
نمود. اتصال وای فای و LTE و مجموعه 
کارپلی اپل یا اندروید اتو نیز مهیا شده اند. 
می توان  نیز  عقب  سرنشینان  برای 
سیستم سرگرمی با نمایشگرهای تبلت 
صوتی  سیستم  و  اینچی  شکل 10.1 
پیشرفته بنگ اند اوالوسن را سفارش داد.

از  جدید   A4 آئودی  پیشرانه های 
مجموعه ای از موتورهای قابل انتخاب 
4 و ۶ سیلندر بنزینی و دیزلی تشکیل 
 TFSI می شوند. مدل پایه 1.4 لیتری
از قدرت 150 اسب بخار و گشتاور 250 
نیوتن متر سود می برد. یک پله باالتر، 
مدل 2.0 لیتری TFSI قرار دارد که 190 
اسب بخار نیرو و 320 نیوتن متر گشتاور 
دارد. این موتور، یک نسخه دیگر 252 
دارد. نیز  متری  نیوتن   370 و  اسبی 
در بخش موتورهای دیزلی، موتور 2.0 
لیتری توربوی TDI می تواند 150 اسب 
تنظیمی  با  و  متر  نیوتن   320 و  بخار 
دیگر، 190 اسب بخار و 400 نیوتن متر 

توربو  سیلندر  شش  موتور  کند.  تولید 
بخار  اسب  هم 218  لیتری  دیزل 3.0 
دارد  گشتاور  متر  نیوتن  و 400  قدرت 
و در نسخه قوی تر هم 272 اسب بخار 
است. آن  خروجی  متر  نیوتن   ۶00 و 

نسخه  یک  در  همچنین   A4 آئودی 
G-Tron در مدل آوانت ارائه می شود که 
موتور 2.0 لیتری 170 اسبی و 270 نیوتن 
متری آن می تواند از 19 کیلوگرم گاز فشرده 
CNG موجود در مخازن نصب شده در 
کف خودرو استفاده کرده و 500 کیلومتر 
مسافت را با گاز و 450 کیلومتر دیگر را 
نماید. طی  خود  باک  داخل  بنزین  با 

گیربکس شش سرعته دستی، نسبت 
شده  سبک تر  کیلوگرم   1۶ قبل  به 
مدل ها  همه  در  گیربکس  این  است. 
به صورت استاندارد قرار می گیرد. با این 
با  می توان  را  بنزینی  مدل های  وجود 
گیربکس هفت سرعته خودکار با کاچ 
شش  مدل  و  ترونیک  مولتی  دوگانه 
هشت  گیربکس  با  را  دیزلی  سیلندر 
داد. سفارش  ترونیک  تیپ  سرعته 

آئودی  جدید  مدل های  فروش 
عنوان  به  و  امسال  پاییز  از   A4
شد. خواهد  آغاز   201۶ مدل 

 رونمایی از آئودی A4 جدید

هر وقت حرف از سوپر موتور 
سیکلت های اسپرت به میان 
می آید، کمپانی کاوازاکی نیز 
در آنجا عرض اندام می کند. 
از  کمپانی  این  محصوالت 
برخوردارند  باالیی  عملکرد 
و مجهز به آخرین تکنولوژی 
های روز دنیا می باشند. در این 
بین کاوازاکی ZZR 1400 نیز 
از این قاعده مستثنی نیست. 
و  آلومینیومی  تکه  یک  بدنه 
مقاوم  این موتورسیکلت که از 
شده  اصاح  های  بدنه  نمونه 
نسل های قبلی می باشد، به 
گونه ای ساخته شده است، تا 
با موتور جدید سازگاری داشته 
توسط   ZZR کاوازاکی  باشد. 
موتور 4 زمانه 1400 سی سی 
که نیرو را به چرخ های عقب 
منتقل می کند به حرکت در 
می آید. در این موتور سیکلت 
یا  حداکثر  انتخاب  امکان 
حداقل قدرت برای جاده مورد 

نظر راننده امکان پذیر است.
طراحی

 طراحی جدید کاوازاکی 1400 
که  است  ای  گونه  به   ZZR
نظیری  بی  سواری  و  شتاب 
را برای راننده خود فراهم می 
مدیون  را  مساله  این  و  آورد 
که  پرقدرت خود است  موتور 
در مقایسه با مدل های قبلی از 
گشتاور باالتری برخوردار بوده و 
شتاب آن را به مراتب در مقابل 
است.  داده  افزایش  رقیبان 
در حالی که طرح کلی از نمونه 

های قبلی برداشت شده، اما 
بدنه یک تکه آلومینیومی آن 
مخصوص این موتور تقویت و 

مجدد طراحی شده است.
طراحی زیبا برای قسمت مهار 
موتور، تکمیل کننده قسمت 
باک و جلوی موتور است که با 
باالترین کیفیت رنگ نقاشی 
شده است. وجود دو قاب در 
انتهای صندلی امکان بستن 
است.  آورده  فراهم  را  وسایل 
چراغ عقب نسبت به مدل های 
چراغ  از  و  شده  بزرگتر  قبلی 
های LED در آن استفاده شده 
این  بدنه  طراحی  نوع  است. 
موتور سیکلت به گونه ای می 
باشد که از آیرودینامیک باالیی 
برخوردار است و باعث می شود 
از کاهش سرعت موتور در برابر 

باد جلوگیری کند.
قدرت موتور

امـکان انتخـاب قـدرت مـورد 
هـای  آپشـن  از  یکـی  نیـاز، 
کارآمد در این مدل به حسـاب 
مـی آید که راننـده بتواند بنا به 
نوع جـاده از آن اسـتفاده کند. 
بر اسـاس آزمایش های انجام 
شـده و نظـرات خریدارانـی که 
از مدل های پیشـین استفاده 
کـرده انـد، کمپانـی کاوازاکـی 
ایـن   ECU در  را  تغییراتـی 
مـدل انجـام داد، کـه نتیجـه 
آن باالرفتن عملکرد سیستم 
ترمز ضد قفل )ABS( در جاده 
اسـت.  شـده  ناهمـوار  هـای 

اسـتفاده 
هـای  چـرخ  از 

نسـبت  تـر  سـبک 
بـه مـدل هـای قبلـی از دیگـر 
تغییـرات مفیـدی اسـت کـه 
 ZZR ایـن کمپانی در سـاخت
به کار گرفته اسـت؛ بـه طوری 
کـه 360 گـرم از وزن چرخ جلو 
و 1030 گـرم از وزن چرخ عقب 
و در مجمـوع 1.39 کیلوگـرم 
شـده  کـم  چـرخ  دو  وزن  از 
اسـت. در ایـن مـدل از کمـک 
فنر هـای سـخت تر اسـتفاده 
موتـور  مناسـب  کـه  شـده 
هسـتند. اسـپرت  سـیکلت 

عملکرد 
عملکرد این موتور ارتقا یافته 
و همین مساله باعث افزایش 
گشتاور شده است و استفاده 
قوی  زنجیر  و  زنجیر  چرخ  از 
تر باعث باال رفتن شتاب این 
است.  شده  ژاپنی  زیبای 
سیستم کنترل کشش کاوازاکی 
 ZZR  1400 برای  شده  ارائه 
کشش   کنترل  سیستم  دو  از 

S-KTRC و KTRC استفاده 

میکنـــد. 
ب  نتخـــــــا ا
رانندگی  وضـــــعیت 
این  ای  جاده  نوع  هر  برای 
اطمینان خاطر را برای راننده 
جاده  حتی  ای  جاده  هر  در 
های لغزنده فراهم می آورد.
باک سوخت این موتورسیکلت 
از  و  برخوردار  کافی  حجم  از 
درب محافظ برای قفل کردن 
آن استفاده شده است. زین 
پهن و نرم در نظر گرفته شده 
راحتی   ZZR  1400 برای 
و  راننده  برای  را  نظیری  بی 
مسافر خود فراهم می آورد.

کاوازاکی ZZR  نینجای همه فن حریف
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شهر  در  کوچکی  شرکت  خودرو  دیار 
گلپایگان است که در چند سال گذشته با 
گذرانده  روزگار  چینی  خودروهای  مونتاژ 
وانت  شرکت  این  محصول  اولین  است. 
محدود  عرضه  علیرغم  که  بود   DEER
دیار  نام  از  را  مطلوبی  ذهنیت  توانست 
خودرو در بازار ایجاد کند. این شرکت در 
قدم بعدی به سراغ وانتی موسوم به وینگل 
کمپانی  دو  همکاری  با  هم  حاال  و  رفت 
چین   GREAT WALL و   BAIC بزرگ 
به مونتاژ خودروهای سواری و SUV می 
پردازد. گریت وال اختصاصا تولید کننده 
 BAIC خودروهای شاسی بلند است، اما

بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 
خودروسازان چین، 

محصوالتی 

را با همکاری کمپانی های مختلف خارجی 
نظیر مرسدس بنز، جیپ و هیوندای می 
تکنولوژی  از  بخشی  نیز  تازگی  به  و  سازد 
کمپانی  از  را  خود  نیاز  مورد  مهندسی 

ورشکسته SAAB سوئد خریده است. 
مشخصات فنی و طراحی ظاهری

با دیدن مدل هاچ بک  اگر  نیست  عجیب 
 B CLASS بنز  مرسدس  یاد  به  سابرینا 
بیافتید، حتی خود کمپانی هم ابایی ندارد 
که به شکل غیر رسمی این خودرو را مرتبط 
با مرسدس بنز معرفی کند.البته اشتراکات 
سابرینا با ستاره پرفروغ سرزمین آلمان ها 
به همین بدنه کپی برداری شده و شاسی 

مشترک با مدل چهار درب اسمارت محدود 
می شود و در بخش موتور و گیربکس شاهد 
حضور قطعات فنی با نشان میتسوبیشی 
هستیم، چنین آرایشی پیش تر در برخی 
محصوالت میتسوبیشی دیده شده بود،چرا 
که میتسوبیشی روزگاری با دایملر کرایسلر 
  E150 که  داشت.خاصه  مشترک  سهام 
به  فنی  نظر  از  سابرینا  همان  یا   BAIC
میتسوبیشی کلت شبیه است اما در زمینه 
محو  ای  نمونه  را  آن  توان  می  طراحی 
 B CLASS شده از نسل اول مرسدس بنز
زیبایی های  و  برخی جزییات  که  دانست 
خود را از دست داده است.شاید مهمترین 
نامشخص  و  بزرگ  از نشان  به غیر  تفاوت 
BAIC،چراغ های جلو متفاوت نسبت به 
مرسدس بنز باشد که تا حد زیادی آسیایی 

بودن خودرو را نشان می دهد.
نمای داخلی و فضای سرنشینان

طراحان  خوشبختانه 
بـــــر   BAIC
دیگر  خاف 

پرداخت  هنگام  در  چینی  خودروسازان 
سابرینا خاقیت به خرج نداده اند و فضای 
داخلی مرسدس را کامل و دقیق کپی فرموده 
مناسب،  ارگونومی  روش،  این  مزیت  اند. 
زیبایی و راحتی است که می تواند حس و 
حال نشستن در یک خودرو مهندسی شده 
و دقیق آلمانی را به سرنشینان سابرینا منتقل 
کند. جنس و کیفیت صندلی ها خوب است 
و راحتی قابل قبولی را به ارمغان می آورند. 
از نظر طراحی و  هماهنگی اجزای داخلی 
کیفیت ساخت نیز دست کمی از خودروهای 
درست حسابی ندارد و در مجموع همه چیز 
رضایت بخش به نظر می رسد. مهمترین 
فضای  که  باشد  این  شاید  سابرینا  ویژگی 
برای سرنشینان عقب  به خصوص  داخلی 
کافی و مناسب است و بر خاف خانواده پژو 
206 ناچار به تقاضای فضا از فردی که صندلی 
خود را عقب داده است، نخواهید شد. البته 
باید گفت که صندلی عقب تا حدی حالت 
نیمکت مانند دارد و خشک تر از خودرویی 
اما  شود،  می  احساس   MVM 315 چون 
این خشکی به نظر اصولی تر از صندلی ها 
نرم و خسته کننده برخی خودروهاست و در 
بلند مدت خستگی کمتری را به ستون 

فقرات سرنشینان تحمیل می کند.
رانندگی

فرمان  پشت  نشستن  از  پس 
دیدن  انتظار  نباید  سابرینا، 
درب موتور را داشته باشید. با 
مناسب  دید  میدان  حال  این 
است و تسلط پیدا کردن بر ابعاد 
کار سختی نیست.  نیز  خودرو 
در حد فاصل دو نشانگر آنالوگ 
سرعت سنج و دور سنج، نمایشگر قرار 
گرفته است که اطاعاتی چون وضعیت 
سوخت،  مصرف  گیربکس،  در  دنده 
در  نمایش  به  و….را  محیط  دمای 

می آورد. اگر قرار باشد یک نشانه از چینی 
بودن خودرو وجود داشته باشد، آن قطعا 
بر  گرفته  قرار  های  دکمه  در  تقارن  عدم 
چپ  سمت  در  تنها  که  است  فرمان  روی 
فرمان  وجود  این  با  اند.  شده  گذاشته  کار 
طراحی خوبی دارد و به خوبی در دست قرار 
میگیرد. گیربکس را در حالت درایو قرار می 
دهیم و با آزاد کردن ترمز دستی به راه می 
افتیم. تعویض دنده ها به نرمی انجام می 
شود و عملکرد سیستم تعلیق هم بر روی 
مسیر ناهموار و غیر آسفالت از آنچه فکرش 

را می کنیم بهتر است. 
می  راه  به  خوبی  نسبتا  شتاب  با  سابرینا 
افتد و دنده ها با ضربه ای مختصر در دور 
موتور های نزدیک به RED LINE تعویض 
قدرت 113  به  توجه  با  شوند.طبیعتا  می 
توقع شلیک شدن  بخاری پیشرانه،  اسب 
را از خودرو نداریم،اما عملکرد در مجموع 
خودرویی  از  حداقل  و  است  مناسب 
می  نظر  به  بهتر  اتوماتیک   L90 همچون 
به  عقب  های  چرخ  ترمز  متاسفانه  رسد. 
صورت کاسه ای است و علیرغم بهره مندی 
از سیستم های کمکی، نمی تواند در حد 
پژو  خانواده  العاده  فوق  ترمزهای  اندازه  و 
206 تیپ پنج و شش ظاهر شود که در هر 
هستند.  دیسکی  صورت  به  چرخ  چهار 
هندلینگ برگ برنده سابرینا نسبت به سایر 
هاچ بک های شهری ایست که این روزها 
در کشورمان عرضه می شوند،شاید باورش 
سخت باشد، اما شاسی طراحی شده توسط 
مرسدس بنز حتی با وجود این تعلیق نرم 
هم می تواند، عملکردی قابل پیش بینی و 
دقیق را در مانورهای ناگهانی برای سابرینا 
به ارمغان آورد و این درست نکته ایست که 
نمی شود.  به خوبی احساس  پژو 206  در 
قیمت  به  تیپ  ترین  کامل  در  خودرو  این 
رسد. می  فروش  به  تومان  میلیون   59

تولید  به  دنیا  در  که  مشهوری  سازندگان  جمله  از 
خودروهای ارزان و نیز بادوام می پردازد، شرکت رنوست 
که از دو دهه پیش بدین سوی، با ارائه محصوالتی به 
نام سمبل و نیز لوگان، گام در این راه نهاده است، رنو 
با شراکت کمپانی نیسان با یک تیر دو نشان زده، هم 
توانسته از مواهب تکنولوژی پیشرفته تر آن مجموعه 
بهره مند گردد و هم اینکه از شر بسیاری از هزینه های 
متعدد  پایگاه های  آن،  بر  عاوه  یابد.  رهایی  اضافی، 
تولید محصوالت رنو، که در ممالکی همچون کره جنوبی، 
برزیل، هند، ترکیه و اسپانیا و رومانی و… پراکنده است، 
به گسترش بیش از پیش بازار فروش آن در تمامی قاره ها 

مدد رسانده است )البته به استثنای آمریکای شمالی(.
مدل فعلی رنو سمبل )SYMBOL(، سومین نسل از این 
خودروست. این سدان فرانسوی تبار برای نخستین بار 
در سال 1999 میادی و در نمایشگاه بین المللی خودرو 
در شهر استانبول ترکیه رونمایی شد، در آن هنگام این 
خودرو نمونه سدان مدل محبوب کلیو )CLIO(، به شمار 
می آمد. نسل فعلی آن نیز در سال 2013 میادی معرفی 
استانبول  شهر  همان  در  دگربار،  هم  عمل  این  و  شد 
صورت پذیرفت. این امر از آنجایی نشأت می گیرد که 
ترکیه بازاری استراتژیک برای رنو محسوب شده و یکی 
از پایگاه های مهم تولیدی و صادراتی آن به شمار می آید. 
 )REBADGE( از طرفی دیگر، این خودرو نمونه ری بج
هم اکنون  و  می باشد  هم  لوگان  داچیا  دوم  نسل  شده 
نیز مهم ترین کشورهای تولیدکننده آن برزیل، ترکیه و 
رومانی هستند. در حال حاضر، این خودرو در شمال 
آفریقا و آمریکای جنوبی به نام رنو لوگان فروخته می شود.
یکی از ویژگی های چشمگیر این خودرو، وفور تجهیزات 
متعدد رفاهی و ایمنی در کابین آن است، امری که در یک 
خودروی اقتصادی – که از بهایی کمتر از 12 هزار دالر سود 
می برد – تااندازه ای بعید و حیرت انگیز است؛ فقط کافی 
است که نگاهی به لیست آپشن های موجود در کابین آن 
بیندازیم تا به خاقیت و تبحر رنو دراین باره آفرین گوییم.

چنـد وقـت پیـش در یکـی از نشـریات، شـرحی از ورود 
ایـن خودرو به کشـور، در آینده ای نزدیک و با بهایی بین 
70 الـی 80 میلیـون تومان چاپ شـده بود، که اگر چنین 
باشـد باید منتظر یک رویداد مهم و یا شـاید هم زلزله ای 

بــــازار  در  قـــوی 
زیـرا  باشـیم،  وارداتی هـا 

ایـن خـودرو هـم رقیـب چینی ها 
ژاپنی هـا. و  کـره ای  هـم  و  می شـود  محسـوب 

رنـو سـمبل )SYBBOL( در بسـیاری از نقـاط جهـان، 
همچـون یک مجـرم بین المللی تغییـر هویـت داده و در 
هر مکانی دارای نامی متفاوت اسـت. این خودرو در آغاز 
حیاتش با نام رنو کلیو سمبل شناخته می شد و چنانچه 
سـوابق آن را مـرور می کنیـم به اسـامی دیگری همچون 
رنو THALIA و کلیو کاسـیک نیز بر خواهیم خـورد. در 
حـال حاضـر این خـودرو با دو نام رنو سـمبل و همچنین 

نیـز  لـوگان  داچیـا 
می شــــود. شنـــاخته 

نمای ظاهری
این خودرو در کشور ترکیه ساخته شده و این مدل نیز 
از آن به شمار می آید، رنو سمبل نسل  سومین نسل 
جدید، از نمای حزن آور نسل نخستین خویش، که در 
فاصله  تااندازه ای  شد،  رونمایی  میادی   1999 سال 
گرفته است. خودروی مذکور در میان مدل های اقتصادی 
بازار جای می گیرد و به همین لحاظ است که از ظاهری 
معمولی و دلگیر بهره می برد؛ اما آیا می توان از خودرویی 

با بهایی چنین جذاب، انتظاری بیشتری داشت؟

کابین
از  فراوانی  حجم  خودرو،  این  کابین  سرتاسر  در 
پاستیک های سخت و زبر به کار رفته است. با این وجود، 
برای آنکه از یکنواختی حاصل از رنگ های تیره اجتناب 
نقره ای رنگ  قطعاتی  با  کابین،  از  بخش هایی  شود، 
آراسته شده است. چنانچه تمرکزمان را بیش از همه، بر 
جنبه های کاربردی این کابین معطوف کنیم، محفظه های 
متعددی را جهت انبار و جاسازی وسایل سرنشینان، در 

باالی داشبورد و نیز میان پانل درب ها، خواهیم یافت.
مهندسی

خوشـبختانه این خودرو به نحو درخوری تجهیز شـده و 
مملـو از تجهیـزات رفاهی گوناگون می باشـد. مهم ترین 
ایـن تجهیزات هم شـامل مواردی چون سیسـتم تهویه 
 ،)NAVIGATION( مطبوع اتوماتیک، سیستم ناوبری
کنترل سیسـتم صوتی بـر روی فرمـان )به همـراه پورت 
نیـز سـامانه محدودکننـده سـرعت،  و AUX( و   USB
می گـردد. همـه این هـا در خودرویی عرضه می شـود که 

بهـای آن کمـی باالتـر از 30000 درهم قـرار دارد.
آنچه در این خودرو ارائه می شود

رنو سمبل از یک پیشرانه 4 سیلندر و 1.6 لیتری نیرو 
و  اسب بخار  معادل 105  پیشرانه  این  توان  می گیرد، 
گشتاورش هم برابر با 145 نیوتن متر است. این توان از 
طریق یک گیربکس 4 دنده خودکار به چرخ های جلوی 
آن منتقل می گردد، بر اساس آمارهای موثقی که وجود 
دارد این خودرو از مصرف سوخت مناسبی، به میزان 

6.6 لیتر در هر صد کیلومتر برخوردار است.
جمع بندی نهایی

در عرصـه رقابـت، رنـو سـمبل در برابـر خودروهایـی 
همچـون کیـا ریـو و شـورولت سـونیک قـرار می گیـرد 
امـا کامـًا واضـح و روشـن اسـت کـه کـدام یـک از ایـن 
در  سـمبل  رنـو  اسـت.  نبـرد  ایـن  برنـده  خودروهـا 
بهـای خـودرو در  کـه  ارائـه می شـود  بـازار  از  بخشـی 
از  بیـش  و  بـه شـمار می آیـد  آن موضوعـی حسـاس 
پیـش هـم مـورد توجـه و التفـات عامـه اسـت، پـس 
نـه کیـا ریـو و نـه شـورولت سـونیک قـادر نیسـتند کـه 
جایـگاه برتـر آن را در ایـن زمینـه بـه چالـش کشـند.

رنو سمبل 2015، سمبلی از خودروهای اقتصادی

نگاهی به  بایک سابرینا محصول دیار خودرو
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هیونـدای اخیـراً تکنولـوژی جدیـدی را ثبـت اختـراع کـرد کـه رانندگـی را 
خصوصـًا در شـهرها راحت تـر می کنـد. البتـه همیشـه ثبـت اختراع هـا به 
تولید نمی رسـند اما ثبت چنین اختراعی نشـان از تحقیق این خودروساز 

کـره ای در زمینه هـای تکنولـوژی خودرویی اسـت.
این ثبت اختراع با استفاده از GPS ، دوربین و سنسورهای متعدد سرعت گیرها 
و دست اندازهای جاده را شناسایی می کند. این تکنولوژی با اندازه گیری ارتفاع، 
عرض و انحنای سرعت گیر پیش رو، به صورت نرم افزاری سرعت مناسب برای 
عبور از این دست انداز را محاسبه می کند. اگر سرعت خودرو بیش از میزان 

تعیین شده باشد، خودرو با هشداری راننده را از این امر مطلع می کند.
شاید تکنولوژی تشخیص سرعت گیر برای همه هیجان انگیز نباشد اما این 
تکنولوژی یکی دیگر از ویژگی های ایمنی است که برای به وجود آوردن 
در  سرعت  خودکار  کاهش  صورت  در  است.  ثبت شده  راحت  رانندگی 
تصویر دورنمای این تکنولوژی، می توان رانندگی خودکار و خودروهای 
بدون راننده را دید. هنوز مشخص نیست که هیوندای چطور و چه زمانی از 

این تکنولوژی بهره برداری خواهد کرد.
الزم به ذکر است پیش از این شرکت مرسدس بنز در تکنولوژی مشابهی 
به تشخیص موانع، سرعت گیر ها و چاله های مسیر می پرداخت و با توجه 
به آنها ارتفاع سیستم کمک فنر های خودرو را طوری تنظیم می کرد تا 

کمترین تکان و لرزش متوجه سرنشینان شود.

خودروهای فورد به زودی به دوربین های جدیدی مجهز می شوند که گوشه ها 
و نقاط کور را پوشش می دهند. کمپانی فورد تکنولوژی جدید دوربین خود را 
معرفی کرد. این دوربین ها با دید وسیع و پوشش نقاط کور، استرس و پتانسیل 
وقوع تصادف را کاهش می دهد. دوربین های جدید این کمپانی دیدی 180 
درجه ای از پشت یا جلوی خودرو را به نمایش می گذارند. این دوربین ها که 
لنز واید یک مگا پیکسلی دارند در جلوی خودرو بر روی جلوپنجره و در پشت 
خودرو بر روی درب صندوق عقب قرار گرفته اند و تصویر زنده ای از محیط 
کناری، جلو و عقب خودرو را بر روی صفحه نمایش 8 اینچی وسط به نمایش 
می گذارند. بدین ترتیب زمانی که در حال خروج از درب پارکینگ هستید و یا از 
یک کوچه باریک در حال ورود به خیابان اصلی می باشید، احتمال دارد قبل از 
اینکه شما از وضعیت خودرو ها آگاهی یابید جلوی خودرویتان خطر ساز شده و 
یک دوچرخه سوار و یا موتورسیکلت را دچار حادثه کند، و این در حالی است که 
شما او را نمی دیدید. اما در تکنولوژی جدید با نصب دوربین در جلوی خودرو 
و نمایشگر آن روی داشبورد، تنها با کمی جلو آمدن سر خودرو قادر خواهید 
بود اطراف را بررسی و از وضعیت ایمن راه اطمینان حاصل کنید. سپس وارد 
خیابان شوید. این خاصیت برای خودروهایی که دماغه کشیده ای دارند می 
تواند بسیار مفید باشد. این ویژگی با فشردن دکمه ی آن فعال می شود و با 

رسیدن به سرعت 10 کیلومتر بر ساعت به صورت اتوماتیک غیرفعال می شود.
این تکنولوژی همین حاال در آمریکا بر روی خودروهای فورد اِج 2015 
و فورد اکسپلورر 2016 به صورت آپشن و برای فورد اکسپلورر نسخه های 
خودروها  این  است،  قرارگرفته  استاندارد  به صورت  پاتینیوم  و  لیمیتد 
بازار می شوند. فورد همچنین اعام کرد که  برای فروش راهی  به زودی 
دوربین های دید عقب این شرکت تا سال 2018 به صورت استاندارد بر روی 

تمامی خودروهای سبک وزن شمال امریکای این شرکت نصب می شود.
عـاوه بـر این، هـدف بعدی فورد برجسـته کـردن دوربین های پیشـرفته 
ایـن شـرکت بـا اسـتفاده از سیسـتم های کمکـی مانـدن در الیـن و دیـد 
وسـیع تر بـرای کامیون هـا و تریلرها اسـت که این هدف با هفـت دوربین و 

معمـاری دیجیتالـی جدید حاصل می شـود.

برنـد التویانـی کـه در سـاخت محصـوالت نظامی و ضـد گلوله خاصه شـهره 
 Dartz عام اسـت از نخسـتین صندلـی ضد گلولـه رونمایی کرده اسـت. برنـد
Motorz بـه خوبـی می داند که چطور باید مردم را ایمن نگاه دارد که با نگاهی 
به سـوابق این شـرکت می توان موارد درخشانی همچون یک وسیله نقلیه به 
صـورت کامـل ضد گلولوه کـه دارای بدنه تایتانیـوم و کوالر بود و یک دسـتگاه 

شـوک پاراپاتزی) عکاسـان سمج( بسیار عالی اشـاره کرد.
در حـال حاضـر ایـن خودروسـاز یـک محصـول بـه طـور انحصـاری برای 
بچه هـا طراحـی کـرده اسـت کـه در نـوع خـود دارای ویژگی هـای بسـیار 
عالـی اسـت. ایـن صندلـی بـا نـام تجـاری Enfante دارای ویژگی هایـی 
همچـون بافـت کوالر به همراه رویه طا اندود پوسـت تمسـاح اسـت تا به 

نظـر اولیـن صندلی بسـیار مجلـل و ضد گلولـه تاریخ باشـد.
حتـی یـک ورودی صوتـی نیـز در روی صندلـی تعبیه شـده اسـت تـا برای 
پخـش کننده هـای صوتـی و تلفن هـای همـراه هوشـمند نیـز مشـکلی 
احسـاس نشـود و در ضمـن بلندگوهـای یکپارچـه در پشـت سـری قـاب 
ماننـد نیـز وجـود دارد و ماسـاژورهای صندلـی بـه همـراه سیسـتم تهویـه 
یـک صندلـی فوق العـاده را بـرای کودکان رقم زده اسـت تـا امکانات کاس 

S مرسـدس بنـز نیـز در کنـار آن خجلـت زده باشـد.
بـه هـر حال قیمت گـذاری بـرای این خودرو هنوز اعام نشـده اسـت ولی 
بـه هر حـال باید خـود را آماده صـرف دالرهای فـراوان بـرای این صندلی 

فـوق العاده برای کودک بسـیار بسـیار دلبندتان کنید.

تکنولوژی هوشمند تشخیص سرعت گیر 

دوربین های تشخیص وقایع جلوی خودرو

نخستین صندلی خودرو ضد گلوله

ی  ا بـــــــــر
بــه  پرداختــــن 

محاســن  و  معایــب 
نیســان پیــکاپ شــاید کمــی 
دیــر باشــد امــا بــه هرحــال 
اطاعــات  ایــن  شــنیدن 
چنــدان هــم خالــی از لطــف 

! نیســت
آغاز داستان 

اوایــل دهــه هشــتاد شمســی و 
زمانیکــه تنهــا وانت هــای بــازار 
خودروهایــی همچــون مــزدا 
1۶00، پیــکان وانــت و نیســان 
جونیــور(  )نیســان  وانــت 
بودنــد، ناگهــان پــارس خــودرو 
ــه  ــرد ک ــازر ک ــی ب ــی را راه مدل
بــا قیمــت 1۶ میلیــون تومانــی 
برابــر  چهــار  حــدودا  خــود، 
پیــکان وانــت و دو بــرار نیســان 

می ارزیــد. وانــت 
قیمـــت،  از  نظـــر  صـــرف 
ـــاوت  ـــک تف ـــکاپ ی ـــان پی نیس
رقیبانـــش  بـــا  اساســـی 
داشـــت و آن شاســـی بلنـــد 
ـــه  ـــود. ب ـــودرو ب ـــن خ ـــودن ای ب
ـــکاپ  ـــان پی ـــر نیس ـــارت بهت عب
ــت  ــا قابلیـ ــدی بـ ــی بلنـ شاسـ
حمـــل بـــار بـــود؛ بـــه همیـــن 
دلیـــل بســـیاری از مشـــتریان 
ـــا  ـــه صرف ـــاری ک ـــای ب خودروه
بدنبـــال یـــک وانـــت بـــرای 
رفـــع نیازهـــای خـــود بودنـــد، 
خودرویـــی  چنیـــن  خریـــد 
کـــه نســـبت بـــه رقیبانـــش 
نیمـــه لوکـــس نیـــز محســـوب 
ــی  ــدان منطقـ ــد را چنـ می شـ
نمی دانســـتند. اینجـــا بـــود 
ـــت دادن  ـــا از دس ـــکاپ ب ـــه پی ک
ـــتریان،  ـــیعی از مش ـــف وس طی
تـــوان رقابتـــی خـــود را نیـــز از 
ـــب  ـــای تصاح ـــت داد و روی دس
بـــازار داخلـــی را کامـــا بـــه 
فراموشـــی ســـپرد. امـــا نیســـان 
پیـــکاپ همچنـــان مشـــتریان 
داشـــت؛  را  خـــود  خـــاص 
ـــب  ـــه معای ـــه هم ـــتریانی ک مش
ـــد. ـــان و دل خریدن ـــا ج آن را ب

ورود به کابین 
تلــخ  تجربــه  کــه  افــرادی 
وانت هــای  بــر  سوارشــدن 
ــا ایــن  ــد اکثــرا ب داخلــی را دارن
امــر موافقنــد کــه بــه دلیــل 
طراحــی بســیار محــدود فضای 
کابیــن، سوارشــدن طوالنــی 
مــدت بــر ایــن موجــودات » 
خــودرو نــام « چقــدر دشــوار 
ــارز ایــن  اســت. شــاید مثــال ب
موضــوع مزداهــای دوکابیــن 
ــب  ــینان عق ــه سرنش ــند ک باش
آن پــس از چندیــن ســاعت، 
ــا  ــدن را ب ــرو ش ــاس کنس احس
ــد! ــس می کنن ــود ح ــام وج تم
امــا ایــن امــر در نیســان پیکاپ 
کامــا متفــاوت اســت بگونه ای 
– حداقــل  کــه مشــتریان آن 
بــه لحــاظ جــاداری کابیــن – 
ــه احســاس نارضایتی  هیچگون
مــا  از  داشــت.  نخواهنــد 
نشــنیده بگیریــد امــا جــاداری 
نیســان  داخلــی  فضــای 
ــخصه  ــن مش ــکاپ، بزرگتری پی
ــان  ــودرو در می ــن خ ــوب ای خ
انبوهــی از ایــرادات وارده بــه 

اســت. آن 
ــا دقــت  بهتــر اســت کابیــن را ب
ــن  ــم. اولی ــگاه کنی ــتری ن بیش
نکتــه ای کــه به آن پــی خواهید 
بــرد کیفیــت پائیــن مــواد بــکار 
رفتــه در کابیــن اســت. دومیــن 
هنــگام  نیــز  منفــی  نکتــه 
اســتفاده از کلیدهای داشــبورد 
داد  خواهــد  نشــان  را  خــود 
آنهــا  از  اســتفاده  کــه  چــرا 
مســتلزم خــم شــدن راننــده بــه 

جلوســت.
افــرادی کــه تجربــه چنــدان 
بــا  رانندگــی  بــرای  زیــادی 
ندارنــد  را  پیــکاپ  نیســان 
درهنــگام شــروع بــه حرکــت 
دچــار یــک مشــکل اساســی 

خواهنــد شــد 
ــورد  ــم برخ و آن ه
بــه  دســت  ناخــودآگاه 
ــگام  ــی در هن ــده کمک ــرم دن اه
ایــن  دنده هاســت.  تعویــض 
ــن  ــت قرارگرفت ــه عل ــوع ب موض
دنــده  اهــرم  نزدیــک  بســیار 
کمکــی در کنــار اهــرم دنــده 
آن اســت. بــه نظــر می رســد 
کــه اگــر دنــده کمکــی در عقــب 
فاصلــه  بــه  و  اصلــی  دنــده 
ــت،  ــرار می گرف ــی از آن ق اندک
بســیار  آن  بــا  کــردن  مــدارا 

می شــد. راحت تــر 
طراحــی  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
کوتاه تــر اهــرم دنــده کمکــی 
نســبت بــه دنــده، موجب شــده 
تــا در طوالنــی مــدت درصــد 
ــکل  ــن مش ــادی از ای ــیار زی بس

برطــرف شــود.
اگــر بــرای اولیــن بــار ســوار 
ــا  ــوید، ب ــکاپ ش ــان پی ــر نیس ب
از  بیــش  خشــکی  احســاس 
حــد تعلیــق آن حتمــا بــه ایــن 
ــر روی  ــا ب ــد کــه آی فکــر می روی
خــودرو کمــک فنــری نصــب 
ــی  ــرای آنهای ــه ؟! ب ــا ن ــده ی ش
کــه بیشــتر جابجایــی هایشــان 
در مســیرهای نســبتا همــوار 
شــهری اســت خشــکی تعلیــق 
آزار  تاحــدودی  ایــن خــودرو 
امــا  بــود،  خواهــد  دهنــده 
بــرای افــرادی کــه  درعــوض 
را  بــار  حمــل  می خواهنــد 
انجــام  آفــرود  مســیرهای  در 
دهنــد، ایــن ویژگــی تــا مقــدار 
زیــادی کمــک کار آنــان خواهــد 
شــد. بنابرایــن بــرای خریداری 
آن می بایســت از قبــل توقعــات 
مشــخص  کامــا  را  خــود 

ســازید.
شروع حرکت

کــه  پیکاپ هــای  نیســان 
می شــوند  تولیــد  کشــور  در 
ــن  ــه ای ــل اولی ــه نس ــوط ب مرب
ــکاپ  ــر روی پی ــت. ب خودروس
موتــوری 2.4 لیتــری بــا قــدرت 

ــب بخار در دور 5۶00 و  150 اس
گشــتاور 208 نیوتن متــر در دور 

3۶00 قــرار گرفتــه اســت.
اولیــن نکتــه ناخوشــایندی کــه 
حیــن حرکــت متوجــه خواهید 
ــدای  ــارف ص ــی تع ــد ورود ب ش
موتــور بــه داخــل کابین اســت. 
ســفت جارفتــن دنده هــا نیــز 
مشــکل دیگــر نیســان پیــکاپ 

خواهــد بــود.
هرچنــد  خــودرو  شــتاب 
حــدود 12ثانیــه اعــام شــده 
ــور  ــن موت ــر گرفت ــا درنظ ــا ب ام
ضعیــف آن و همچنیــن وزن 
1.۶ تنــی، آنقدرهــا هــم بــد 
نیســت. حداکثــر ســرعت ایــن 
وانــت ژاپنــی نیــز بــه حــدود 
1۶0 کیلومتربرســاعت خواهــد 
ســوخت  مصــرف  رســید. 
ــیکل  ــر در س ــکاپ 11.8 لیت پی
کیلومتــری  صــد  ترکیبــی 
اســت؛ البتــه ایــن رقــم گاهــی 
اوقــات تــا 14 لیتــر هــم افزایش 

خواهــد یافــت.
ـــه  ـــکاپ در دو نمون ـــان پی نیس
ـــل  تـــک کابیـــن و دو کابیـــن قاب
ـــدل  ـــود؛ م ـــد ب ـــفارش خواه س
ــادل  ــی معـ ــن وزنـ ــک کابیـ تـ
و  داشـــته  کیلوگـــرم   1۶35
نمونـــه دوکابیـــن آن نیـــز 1۶90 
کیلوگـــرم اســـت. جالـــب تـــر 
ســـطح  تفـــاوت  اینکـــه 
امکانـــات ایـــن دو، تنهـــا در 
برقـــی بـــودن شیشـــه ها در 
آن  دوکابیـــن  مدل هـــای 

ــود. ــی شـ ــه مـ خاصـ
بــرای اطــاع از ســایر امکانــات 
خــودرو  ایــن  ویژگی هــای  و 
می تــوان از کاتالــوگ زیــر کــه 
پارس خــودرو  گــروه  توســط 
نیــز  اســت  شــده  منتشــر 

. فــت ه گر بهر
جمع بندی 

برچســب  داشــتن  بــا 
)در  تومانــی  109میلیــون 
نمونه هــای دوکابین( مشــخص 
اســت کــه چنیــن قیمتــی بــرای 
مقابــل  در  پیــکاپ  نیســان 
قابلیت هایــش  و  امکانــات 
ــی  ــه و غیرمنطق ــا ناعادالن کام
کرده هــا  کار  بــازار  در  اســت. 
خــودرو  ایــن  وضعیــت  نیــز 
مناســب نبــوده و بــا افــت قیمت 
ــود. ــد ب ــراه خواه ــدیدی هم ش

پیــکاپ  جانبــی  هزینه هــای 
ــوازم آن  ــت و ل ــاد اس ــی زی اندک
هــم بــه فراوانــی در بــازار یافــت 
ــی  ــتن کابین ــوند. نداش نمی ش
ــی،  ــاظ طراح ــه لح ــب ب مناس
ــراه  ــه هم ــک ب ــدی خش فنربن
کمک هــای ضعیــف )علی رغــم 
مناســب(  زیربنــدی  داشــتن 
ــوخت  ــرف س ــن مص و همچنی
بــاال از دیگــر مشــکات نیســان 
پیــکاپ بــوده کــه همچنــان نیز 
خودروســت.  ایــن  دامن گیــر 
امــا ایــن پیــکاپ شــما را در 
عبــور از مســیر هــای ســخت نــا 

ــرد. ــد ک ــد نخواه امی

برخورد نزدیک با نیسان پیکاپ
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هم  هوا  به  دارد  احتیاج  سوخت  به  که  اندازه  همان  به  شما  خودرو 
نیازمند است و فیلتر هوا مانع ورود گرد و خاک و حشرات به داخل 
موتور می شود. فیلتر هوا باید در فواصلی معین تمیز یا تعویض شود تا 
هوا آزادانه جریان داشته باشد و موتور بهترین عملکرد را داشته باشد. 
فیلتر هوا ارزان قیمت است و تعویض کردن آن هم زمان زیادی نمی برد، 
بتابراین خودتان هم می توانید این کار را به صورت دوره ای انجام بدهید. 

مرحله اول
ابتـدا فیلتـر مناسـب بـرای خـودرو خودتـان را خریـداری کنیـد. فیلتر 
جدیـد ممکـن اسـت دقیقًا شـبیه فیلتـر قدیمی باشـد. اگـر بـرای پیدا 
کـردن فیلتر جدید شـک و تردید دارید می توانید بـه دفترچه راهنمای 

خـودرو مراجعـه و یـا بـا فروشـنده لـوازم یدکی مشـورت کنید. 
مرحله دوم

خـودرو را در محلـی صـاف و بـدون شـیب پـارک کنیـد و ترمز دسـتی را 
بکشـید. دنـده یـک را جا بزنیـد )در گیربکس های دسـتی( و یـا آن را در 

وضعیـت Park بگذارید. سـوئیچ را ببندید.
مرحله سوم

کاپوت را باال بزنید. اهرم  نگه دارنده کاپوت  را در محل خودش جا بزنید. 
مرحله چهارم

محـل قرارگیـری فیلتـر هـوا را پیدا کنیـد. بهتر اسـت بدانید فیلتـر هوا 
معمـواًل بـاالی موتـور نصـب می شـود. در خودروهـای قدیمی تـر کـه 
کاربراتوری هستند، فیلتر معمواًل زیر یک کاور گرد و ضخیم قرار گرفته 
کـه از پاسـتیک یا فلز سـاخته شـده اسـت. خودروهای جدیدتـر که از 
انژکتـور بهـره می برنـد، قاب فیلتر هوا معمواًل مربع یا مسـتطیل شـکل 

اسـت و آن را می تـوان جایـی بیـن جلـو پنجـره و موتور پیـدا کرد. 
مرحله پنجم

کاور فیلتر را بردارید. ابتدا گیره ای که کاور را محکم نگه می دارد را شـل 
کنیـد. هم پیچ هایی کـه کاور را نگـه می دارند را باز کنید. پیچ گوشـتی و 
سـایر ابزارهـا را در محـل مطمئنی بگذارید چون بعداً بـه آن ها نیاز پیدا 
خواهیـد کـرد. کاور را بـه طور کامل بردارید و اگر نحوه صحیح برداشـتن 

آن را نمی دانیـد، با یک مکانیک مشـورت کنید. 
مرحله ششم

فیلتـر را بیـرون بیاوریـد. خواهید دید که فیلتر گرد یا مسـتطیل شـکل 
از کتـان، کاغـذ یـا تـور سـاخته شـده اسـت. فیلترهـا دارای یـک قـاب 
السـتیکی هسـتند که اجزاء داخلـی آن را به هم متصل می کند. خیلی 

راحـت فیلتـر را از محفظه بیـرون بیاورید. 
مرحله هفتم

محفظه فیلتر را تمیز کنید. برای برطرف کردن گرد و خاک از کمپرسور باد 
کمک بگیرید. برای این کار از جاروبرقی نیز می توان استفاده کرد. مجرای 
ورودی هوا به موتور را با نوار چسب بپوشانید تا ظرف چند دقیقه ای که 

مشغول پاک کردن محفظه فیلتر هستید، گرد و خاک وارد موتور نشود. 
مرحله هشتم

فیلتر نو را جایگزین فیلتر قدیمی کنید. آن را به گونه ای داخل محفظه 
بگذارید که قسمت الستیکی آن رو به باال باشد. اطمینان حاصل کنید که 

لبه ها الستیکی نیز کامًا درون محفظه کیپ شده اند.
 مرحله نهم

بـا احتیـاط کاور را سـرجایش بگذاریـد و آن را بـه پاییـن فشـار بدهید تا 
فیلتـر را کامـًا بپوشـاند. اطمینان حاصل کنید کاور درسـت جـا افتاده 
اسـت، در غیـر این صـورت ممکن بر عملکرد موتور تأثیر بگـذارد. همه 
پیچ ها و گیره ها را ببندید و سـفت کنید سـپس با هر دو دست کل کاور را 
بگیریـد و بـه آرامی تکان بدهید تا مطمئن شـوید همه چیز درسـت جا 

افتاده و محکم شـده اسـت. کاپـوت را ببندید.
مرحله دهم

فیلتر را مرتب چک و گرد و غبار را از روی آن پاک کنید تا موتور بهترین 
تنفس و عملکرد را داشـته باشـد. اگر فیلتر هوایتان کمی چرب شـده و 
روغنـی می باشـد بایـد به یک مکانیـک مراجعه کنید تا سـامت موتور 
را از نظـر کمپـرس چـک کنـد. همچنیـن توصیه می شـود به جـای باد 
گرفتن فیلتر آن را تعویض کنید زیرا فیلتری که کثیف شـده شـاید کمی 
با فشـار بـار گرد غبارش کاهش یابد ولـی به هیچ وجه کارایی خـود را باز 

نیافتـه و تاثیر چندانی بر عملکرد موتور نمـی گذارد.
مرحله یازدهم

فیلتـر را هـر 10,000 کیلومتـر یـا تقریبـًا سـالی یکبـار تعویـض کنیـد. 
اگـر در مناطـق پـر گـرد و غبار تـردد می کنید، بایـد فیلتـر را در فواصل 
کمتـری عـوض کنیـد. بهتـر اسـت بـه دفترچـه راهنمـای خـودرو نیـز 
نگاهـی بیندازیـد شـاید توصیه های بهتری برای شـما داشـته باشـد. 
تعویـض بـه موقـع فیلتر هـوا عـاوه بر سـامت موتـور موجـب کاهش 

مصـرف سـوخت و آلودگـی هـوا نیـز می شـود.

چگونه فیلتر هوای خودرو را خودمان  
عوض کنیم؟

اطالعات فنی . . . . . .

در سال های اخیر، به نظر می رسد که 
میتسوبیشی روبه افول بوده و به سمت 
ورشکستگی پیش رفته است. غیر از 
 ،X نماینده رالی این شرکت اولوشن
در حال حاضر هیچ محصول مطلوب 
و درخوری از این برند تولید نمی شود.

میراژ یک محصول کم ارزش و افتضاح 
است، تاریخ انقضای لنسر هم به پایان 
پرطرف دار  گذشته  مثل  و  رسیده 
شاسی بلند  چطور؟  پاجرو  نیست. 
کارآمدی است اما سرنوشتش مانند 
تنها  حاضر  حال  در  است.  لنسر 
محصوالتی که خریداران را به سمت 
این خودروساز ژاپنی جذب می کنند 
و   ASX، Outlander کراس اوورهای 

تریتون یا  L200 هستند. 
با این حال، هنوز امیدهای زیادی برای 
بهبود شرایط وجود دارد. میتسوبیشی 
گرفتارشده  آن  در  که  مخمصه ای  از 
آگاه هست و سخت در تاش است 
باعث  جدید،  مدل های  توسعه  با  تا 
درخشش این سه الماس شود. یکی 
از این وسایل نقلیه که می تواند زمینه 
موفقیت این شرکت را فراهم کند نسل 
جدید شاسی بلند اسپرت پاجرو است 
که در حال حاضر جزییات آن به بیرون 
درز کرده است. این خودرو با توجه به 
آینده  زیاد  به احتمال  موفق  گذشته 
خوبی برای میتسوبیشی به ارمغان 
می آورد، بنابراین بهتر است نگاهی به 

مشخصات آن بیاندازیم. 

طراحی خارجی پویا
میتسوبیشی  که  تغییراتی  از  یکی 
بازگشت  و  خریداران  جذب  برای 
طرفدارانش در نظر گرفته، استفاده از 
یک زبان طراحی “پویا” جدید با الهام 
این  است.   GC-PHEV کانسپت  از 
سبک که در سایر محصوالت جدید 
میتسوبیشی هم وجود دارد، به تقویت 

هویت این نام تجاری کمک می کند. 
برای پاجرو اسپرت، تغییرات پویا از 
قسمت جلو شروع می شود. گلگیرها 
و کاپوت عضانی و جلوپنجره مشبک 
زبان  شاخصه های  از  یکی  کروم 
طراحی جدید است که در پاجرو به 
کامًا  را  آن  و  طراحی شده  زیبایی 
است.  کرده  قبلی  نسل  از  متفاوت 
بخش عمده تغییرات شامل گلگیرها، 
کاپوت، و شیشه جلو با پیکاپ تریتون 

یا L200 جدید مشترک است. 
در داخل

بخش  می رود  انتظار  همچنین 
تریتون  با  داخلی  تریم  از  عمده ای 
نسل  با  مقایسه  در  باشد.  مشترک 
وجود  بیشتری  پای  فضای  قبلی، 
جنبه ای  هر  از  تقریبًا  کابین  و  دارد 
می رود  انتظار  است.  شده  بزرگ تر 
و  لنسر  در  آنچه  همانند  پدال ها 
و  باشند  می شود،  دیده   ASX
به احتمال زیاد  نیز  ویژگی ها  سایر 
می شود.  گرفته  الهام  تریتون  از 

زیر  در 
چه  کاپوت 
خبر است؟

بر  انرژی  تأمین  وظیفه 
عهده موتور دیزلی توربو 2.4 لیتری 
میتسوبیشی،   MIVEC-INTER
اسب   181 معادل  توانی  که  است 
ارائه  متر  نیوتن  گشتاور 437  و  بخار 
می کند. یک نسخه V6 بنزینی هم 

به احتمال زیاد عرضه خواهد شد.
 ۶ جدید  گیربکس  طریق  از  قدرت 
سرعت دستی و 5 سرعته اتوماتیک 
 4WD II نسل جدید سیستم از  که 
به  هستند،  بهره مند  میتسوبیشی 
یعنی  این  می گردد.  منتقل  چرخ ها 

ر  چهــا
حـــالـــت 
گـــی  ننـــد ا ر
 4WD حالت  ازجمله 
قفل شده در دسترس راننده خواهد 
توزیع  هندلینگ  بهبود  برای  بود. 
نسبت  به   4WD حالت  در  گشتاور 
بود.  خواهد  عقب   / جلو   ۶0/40

موقعیت بازار
رقیب مستقیم پاجرو اسپرت عمدتًا در 
بازارهای آسیا و اقیانوس آرام و برخی از 
بازارهای اروپا یافت می شود. آن ها شامل 
هولدن  اورست،  فورد  فورچونر،  تویوتا 
Colorado7 یا ایسوزو MUX و شاسی بلند 

جدید نیسان بر پایه ناوارا، هستند.

لباس جدید میتسوبیشی برای پاجرو 2016

مدل  سمند   0937...3798
82؛ چراغ چک موتور روشن 

شده باید چه کار کرد؟ 
جواب: بایستی دیاگ بزنید تا 
معلوم شود ایراد از کجاست و عیب یابی کنید. چنانچه 

نیاز بود ممکن است قطعه ای تعویض شود.
9582...0915 آردی مـدل 84؛ موتور موقع روشـن 
و درحـال کار، بـه هیـچ وجـه آمپـر بـاال نمـی رود 
معمولـی بیـن80 و 82 . اما وقتی موتورخاموش می 
شـود آمپر بحدی باال می رود که واشرسرسیلند می 
سـوزاند. درضمـن کل آب داخـل رادیاتور نیز خالی 
مـی شـود. و آخـر اینکـه وقتی موتـور خامـوش می 

شـود رادیاتـور هـوا می گیرد. علت چیسـت؟
جواب: ابتدا تست واشر سرسیلندر انجام شود. تا از 
نسوختن واشر سرسیلندر اطمینان حاصل کنید. 
سپس درب رادیاتور را تعویض کنید و از دو محل 
شلنگ بخاری و کنار رادیاتور هواگیری کنید. و ضمنًا 
سنسور سه فیش درجه آب را از نوع سبز نصب کنید.

2790...0915 پـژو 405 مـدل 87 ؛ خـوب کار می 
کنـه ولی بعضی وقتا دنده کشـی مـی کنم مقداری 
کـم مـی آورد. بعـد کنـد میزنـد دوگانه هم نیسـت 

چیست؟  مشکلش 
جواب: ابتدا دیاگ بزنید تا معلوم شود در چه دوری 
از موتور ECU کات آف می کند. چنانچه در دور 
پایینتری از 5000 این عمل انجام گرفت سنسور دور 

موتور را تعویض کنید، عیب برطرف می شود.
پایه  دوگانه  مدل 90   EF7 سمند   0915...5975
از  دو  یا  یک  کیلومتر  چند  هر  آن  روغن  گازسوز؛ 
بندهای گیج کم می شود آیا تا تعویض  بعدی روغن، 

خوب است روغن بریزیم یا خیر؟ 
جــواب: ذکــر نکــرده اید بعــد از چند کیلومتــر روغن 
ــن  ــج روغ ــواره گی ــورت هم ــر ص ــد. در ه ــم میکن ک
نبایســتی کمتــر از نصــف را نشــان دهد. مــی توانید 

روغــن ســرریز کنیــد. 
۶239 ...0915 پرایــد 79 ؛ روغــن کــم مــی کنــد 
ــم  ــا میتوان ــد. آی ــده دود میکن ــض دن ــع تعوی موق
باهــاش مســافرت بــروم؟ حیــن مســافرت چــه 

ــم؟  ــام بده ــد انج ــی بای کارهای

جـواب: چنانچـه موتـور صـدای مشـکوک یاتاقـان 
نداشـته باشـد. می توانید با سـرریز کـردن روغن به 
مسـافرت برویـد. ولـی بدانید با ایـن وضع موتـور به 
شـما معاینـه فنی نمـی دهنـد و پلیـس مانـع تردد 

اتومبیـل شـما خواهد شـد.
2014؛  مدل   S500 بنز  مرسدس   0915...8508
مدتی است از الستیک جلو راننده صدای تک تک 

میاد.  مشکل  چیست ؟ 
جــواب: معمواًل اینگونــه ایرادات از نزدیک بایســتی 
بررســی شــود. ولــی می توانید توســط یک شــخص 
فنــی آج هــای داخــل الســتیک را بررســی کنیــد. 
شــاید چیــزی میــان آنها گیــر کرده باشــد، کــه باعث 

ایجــاد صــدا  می شــود.
اول:  سوال  مدل90؛   EF7 سمند   0915...۶58۶
ضربه کوچکی به ماشین وارد شده و چراغ ایربگ 
روشن شده و خاموش نمیشود، میگن سنسور عمل 
کرده. واسه اینکه چراغ ایربگ را خاموش کنم کجا 
باید مراجعه کنم؟ سوال دوم:سخنگوی ماشین قطع 
شده . چند جا مراجعه کردم ولی نتونستن کاری انجام 

بدن،کجا باید مراجعه کنم؟
جــواب: از دفتــر منطقــه ای ایســاکو واقــع در بلــوار 
وکیــل آبــاد، آدرس یــک نمایندگــی مجــرب را 

ــد. ــه نمایی ــد و مراجع بگیری
ـــی  ـــدل 87 ؛ وقت ـــام 405 م ـــا س 3758...0915 ب
ـــط  ـــر از وس ـــع آمپ ـــی مواق ـــرم بعض ـــی گی ـــر م کول
ـــور آب  ـــتات و سنس ـــا و ترموس ـــه ه ـــر میره.رل باالت
را هـــم عـــوض کـــردم درســـت نشـــد. درضمـــن 
وقتـــی کولـــر خامـــوش اســـت آمپـــر بـــه وســـط 

ـــت؟ ـــت چیس ـــد! عل نمیرس
جواب: برای رفع ایراد ماشین شما با تعویض رله ها و 
ترموستات، فقط بایستی رادیاتور اتومبیل سیخ زده و 

سرویس شود. ایراد حتما برطرف می شود.  
89؛  مدل  ای  نقره   405 سام   0915....  983۶

میخواهم گازسوز کنم. آیا مشکلی پیش میاد ؟
جــواب: از آنجاییکــه دوگانــه دســتی مشــکات 
بیشــتری نســبت به دوگانــه کارخانــه دارد، بنابراین 

خیلــی مــورد تأییــد نمــی باشــد.
7283...0915 سـام 20۶ وی 8 مـدل 94 ؛ 10 هزار 
کار کـرده اسـت. زمـان تعویـض روغن گیربکـس آن 
چـه موقـع مـی باشـد و از چـه روغنـی باید اسـتفاده 

کرد. باتشـکر از راهنمایی شـما 
جواب: روغن گیربکس مانند روغن موتور در هر وعده 
تعویض روغن نیازی به تعویض ندارد. بعد از هر 80 
الی 100 هزار کیلومتر می توانید روغن گیربکس را 

تعویض نمایید.  روغن گیربکس 80w75  اتومات 
استفاده نمایید.

کارخانه؛  دوگانه   8۶ مدل     405   0915...7945
تا به حال ۶  مرتبه واشر سرسیلندر تعویض کردم 
سرسیلندر را هم   تراشکاری کف تراش کرده درجه 
آب  حتی به 80 نمی رسد: ولی باز هم هر  4 یا 3 ماه  

واشر می سوزاند!  چه کار باید کرد؟ 
جواب: پس از بازکردن سرسیلندر و بازدید کف آن 
و احتماال جوشکاری و کف تراشی فشار بوشهای 
سیلندر را بررسی نمایید. چنانچه الزم بود اورینگ 

های آن را تعویض نمایید.
 5907...0915 پراید مدل 87؛ وقتی سرعت باالتر 
میاد.  کابین  به داخل  زوزه  به50 می رسد صدای 
و  شده  تعمیر  تازه  گیربکس  و  چرخها  بلبرینگ 

اگزوزسالم است. چرا؟
جواب: این عیب چیزی نیست که حدس زد. بایستی 

از نزدیک صدای مربوطه بررسی شود.
0077...0901 باسام آردی مدل 84؛ موتور بخار 

دارد چه روغنی بریزم که کم نکند. 
جـواب: شـما هـر روغنـی کـه بریزیـد بخـار میکند. 
چون عیب از روغن نمی باشـد بایسـتی عیب موتور 
را بررسـی  و برطـرف کنیـد. ولی می توانیـد از روغن 

50 استفاده نمایید.
5331...0915 پراید هاچ بک 88؛ چراغ چک یکسره 
روشن است. چند بار دیاگ زدم بعد چند روز دوباره 
روشن میشه بعضی مواقع با یک خاموش و روشن 

کردن ماشین قطع می شود.
جواب: بایستی دیاگ بخورد تا عیب مشخص شود. 

ولی معموالً از مقاومت فن می تواند باشد.
باال  سرعت  در  84؛  مدل  پراید   0910...30۶4
درهنگام ترمز فرمان بشدت لغزش پیدا می کند. لطفا 

راهنمایی کنید با تشکر.
جواب: ترمزهای جلو را بررسی کنید. ممکن است 
یک طرف خوب نگیرد که در سرعت باال فرمان به یک 

طرف کشیده می شود.
5275...0915  پـارس مـدل 82؛ آب کـم مـی کنـد 
البتـه دو یـا سـه سـاعت کـه بـا خـودرو کار مـی کنـم  
و درب رادیاتـور را بـاز میکنـم هـوا بیـرون میـاد آب 
رادیاتـور خالـی اسـت و  از زیـر خـودرو هـم آب نمی 

ریـزد باتشـکر از راهنمایی شـما
نبایستی درب  گرم است  وقتی موتور  اوالً  جواب: 
واشر  تست  بایستی  این  از  بعد  شود.  باز  رادیاتور 
سرسیلندر انجام گیرد شاید واشر نیم سوز شده باشد.

پرسـش و پاسـخ با 
کارشناس فنی بازار خـودرو قدس

مهندس سید مصطفی سـجادی

تکنسـین عالـی اتـومکانـیک 
و کارشـناس فنـی  خدمات اتومبیل
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کـرداری اتوگالری 
خریـد و فـروش انـواع خـودروهای خارجـی  و ایرانـی

نشانی: بلوار پیروزی، بین پیروزی 49 و چهارراه هفت تیر، )روبروی پیروزی 52(، جنب مجتمع آپادانـا
تلفن: 9513 3892 - 9979 247 0915 - مجید کرداری

سوناتا 2009 فی 85

اسپورتیج 2013 فی 115

سراتو 94 فی 87

هیوندای کوپه 2008 فی 67

زانتیا 85 فی 38

ماکسیما  85 فی 60  

مگان 91 فی 72

خریـد و فـروش انـواع خـودروهای صفــر ایران خودرو

نشانی:  بلوار شهید کامیاب، بین کامیاب 36 و 38
تلفن:2000  3238 - 6100 3228 - 6200 3228 - 1015 100 0915

ال E1 90 صفر فی 38

 پارس TU5  صفر فی41

 پارس  دوگانه صفر فی 39

 پارس تک گانه صفر فی 37

206 وی 8 فول صفر فی 37.5

206 تیپ 5 فول صفر 36.5

سمند EF7 صفر فی 29.700

 405 دوگانه صفر فی 31.5

 405 تک گانه صفر  فی  29.5

پیکان وانت دوگانه صفر فی 17

پیکان وانت تک صفر  فی 15.5

نیسان وانت دوگانه 93

نظیفی اتومبیل 

پرسش از شما، پاسخ با پلیس راهور خراسـان

لطفا سواالت، مشکالت ترافیکی و پیشنهادات خود را در خصوص معضالت ترافیکی 
کالنشهر مشهد،  به سامانه پیامکی 110  54  5000  ارسال فرمایید.

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی»سـواالت در همین ویژه نامه توسط کارشناسان محترم پلیس راهـور  بررسی  و پاسـخ داده خواهد شـد«
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گروه  به  نزدیک  و  موثق  خبری  منابع 
قریب  فعالییت  آغاز  از  خبر  فاکتور  جی 
بریتانیایی  ساز  اسپرت  لوتوس،  الوقوع 
در آینده ای نه چندان دور به بازارکشور 

را می دهند.
شنیده ها حاکی از آن است وارد کننده 
غیرمستقیم محصوالت ولوو به ایران از 
لوتوس دردوبی موفق  نمایندگی  طریق 
به عقد این قرارداد و طی کردن مراحل 
 " " جاناتان استراتان  با  نهایی مذاکرات 
شده  خاورمیانه  لوتوس  اجرایی  مدیر 

است.
ولوو  واردات  بروی  که  مذکور  شرکت 
استقبال و فروش موفقی را دربازارایران 
مرحله  برای  درحالی  نکرد،  تجربه 
لوتوس   " واردات مدل  به سراغ  نخست 
الیزه " با پیشرانه 1.8 لیتری رفته است 
شده  تمام  قیمت  شده  زده  تخمین  که 
حدود  دربازارکشورمان  محصول  این 
بود  خواهد  تومان  میلیون   350 تا   300
که با توجه به حضور خودروهای سدان 
و سواری از رقبای قدر و محبوب آلمانی 
بازاراز  استقبال  عدم  و  درکشورمان 
و  قیمتی  رنج  این  با  کوپه  خودروهای 
آپشنهای پایین ، نمی توان آینده موفق 
در  برند  این  حضور  برای  پرفروشی  و 

کشور پیشبینی نمود.
شایان ذکر است در طی 3 سال گذشته 
با  فراوانی  گذاران  سرمایه  نیز  تاکنون 

دوبی  در  خاورمیانه  لوتوس  مدیران 
جهت   " الکوذباری  منتسر   " ازجمله 
ایران  در  لوتوس  نمایندگی  احداث 
مارک   " نیز  اخیرا  نمودند.  مذاکره 
جیلس" مدیرعامل لوتوس در گفتگویی 
بریتانیا   " تلگراف  دیلی   " روزنامه  با 
گفته بود" یکی از مهمترین برنامه های 
افزایش  مالی  جاری  سال  در  لوتوس 
مختلف  کشورهای  در  فروش  دفاتر 
مذاکرات  تاکنون  راستا  این  در  است. 
نمایندگی  و  فروش  دفتر   20 گشایش 
در  همچنین  است.  گرفته  انجام  جدید 
در  قطعی  مذاکرات  گذشته  ماه  شش 
دفتر  و  نمایندگی   9 افتتاح  خصوص 
فروش به مراحل نهایی رسیده است که 
از جمله آنها یک دفتر در فیلیپین و یک 

دفتر در ایران است. 
در  است  سال   50 به  غریب  که  لوتوس 
بریتانیا خودروهای اسپورت دست ساز 
تولید کرده و به داشتن شاسی و سیستم 
در   ، است  معروف  خوب  تعلیق  های 
مالک   " هایکوم  شرکت  به   199۶ سال 
درکشورمان  "که  مالزی  پروتون  شرکت 
نیز موفق نبود فروخته شد و هم اکنون 
در شرایط نه چندان مساعد مالی بدلیل 
در  محصوالتش  فروش  بازار  نداشتن 
سال  در  شرکت  این  روبرواست.  دنیا 
میلیون   70 به  نزدیک  میادی  گذشته 
پاوند ضرر مالی داده و در 8 ماه نخست 
سال 2014 میادی تنها در مقیاس بین 

دستگاه   1448 فروش  به  موفق  المللی 
خودرو شده است. 

نظر  از  وسیعی  طیف  با  الیز  لوتوس 
اما  شود،  می  عرضه  فنی  مشخصات 
مدل پایه آن در سال 2015 از یک موتور 
1.۶ لیتری تویوتا با قدرت تولیدی 13۶ 
اسب بخار نیرو می گیرد که یارای شتاب 
 100 تا  سکون  حال  از  خودرو  به  دادن 
ثانیه   5.8 ظرف  را  ساعت  بر  کیلومتر 
این  از  قدرتمندتری  های  دارد.مدل 
شوند  می  عرضه  نیز  وزن  سبک  خودرو 
که با بهره گیری از سوپرچارجر و موتور 
تویوتا در   2ZZ GE لیتری مشهور   1.8
چرخ  تحویل  را  بخار  اسب   218 حدود 
گیری  شتاب  تا  دهند  می  عقب  های 
 )SC )الیز  مدل  بهترین  برای  خودرو 
یاری  به  و  شود  ممکن  ثانیه   4.3 ظرف 
لمس  دستی  سرعته  شش  گیربکس 
ساعت  بر  کیلومتر   240 سرعت  حداکثر 

نیز دور از دسترس نباشد. 
پر واضح است که چنین خودرو اسپرت 
و ساده ای در کشورمان مشتریان خاص 
خود را خوهد داشــت و شاید تنها رقیب 
احتمالی اش یعنی آلفارومئو 4C را نیز 
کمتر  قیمت  اختاف  میلیون  ها  صد  با 
شکست دهد اما مسئله مهم در خصوص 
اینچنینی،بازار  اسپرت  خودروهای 
فروش دست دوم خواهد بود که معموال 
چنین  برای  ضعف  نقطه  مهمترین 

خودروهایی 
می  حساب  به 

ترس  باعث  و  آید 
پرداخت  از  احتمالی  خریداران 

الیز  لوتوس  برای  میلیون   300 از  بیش 
کمبود  مشکل  دیگر  طرف  شود.از  می 
پیستهای  وجود  عدم  خدماتی،  مراکز 
اتومبیلرانی مــــناســــــب برای چنین 
جاده  اسفناک  وضعیف  خودروهایی، 
مسائلی  و  کشورمان  های  خیابان  و  ها 

این  از 
ست  د
خریداران  نیز 
خاص  خودروهای 
دهد. می  فراری  را  اسپرت  و 

در  باید  اوصاف  این  تمام  با  هرچند 
مجموع ورود خودروی با اصل و نسب و 
زیبایی چون لوتوس را در میان انبوهی 
الهویه  مجهول  و  ضعیف  خودروهای  از 
چینی به فال نیک گرفت و از تنوع بازار 

در چنین شرایط استقبال کرد. 

خودرو لوتوس به ایران می آید
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آیا بنزین وارداتی واقعا یورو 4 است؟
عضـــو کمیســـیون انـــرژی بـــا رد ادعـــای ســـخنگوی کمیســـیون انـــرژی دربـــاره 
مهـــر تاییـــد ایـــن کمیســـیون بـــر مطابقـــت بنزیـــن وارداتـــی بـــا اســـتاندارد یـــورو 
4 گفـــت: واردات از کشـــورهایی اســـت کـــه بنزیـــن یـــورو 4 تولیـــد نمی کننـــد و 

مشـــخص نیســـت چطـــور می تـــوان بنزیـــن یـــورو 4 از آنهـــا وارد کـــرد.
مهـــدی موســـوی نژاد اظهـــار داشـــت:  علیرغـــم اینکـــه در کمیســـیون انـــرژی از 
مســـئوالن وزارت نفـــت خواســـته بودیـــم، اســـناد مربـــوط بـــه کنتـــرل کیفیـــت 
بنزین هـــای وارداتـــی و انطبـــاق آنهـــا بـــا اســـتاندارد یـــورو 4 را ارائـــه کننـــد، امـــا 

در آخریـــن جلســـه کمیســـیون هـــم ایـــن اســـناد ارائـــه نشـــد.
ـــه  ـــی ن ـــی اصل ـــوان متول ـــه عن ـــتاندارد ب ـــازمان اس ـــه س ـــرد: ن ـــح ک وی تصری
ـــندی  ـــچ س ـــون هی ـــا کن ـــت ت ـــود وزارت نف ـــه خ ـــت و ن ـــط زیس ـــازمان محی س
مربـــوط بـــه منطبـــق بـــودن بنزین هـــای وارداتـــی بـــا اســـتاندارد یـــورو 4 
ـــا  ـــات م ـــن اطاع ـــل از ای ـــا قب ـــت. ت ـــرده اس ـــه نک ـــرژی ارائ ـــیون ان ـــه کمیس ب
ـــی  ـــود، حاک ـــه ب ـــرار گرفت ـــا ق ـــار م ـــر در اختی ـــرق دیگ ـــه از ط ـــتنداتی ک و مس
ــی  ــدارد و آالیندگـ ــورو 4 نـ ــتاندارد یـ ــی اسـ ــن وارداتـ ــه بنزیـ ــود کـ از آن بـ
ـــا  ـــن را ادع ـــس ای ـــت عک ـــئوالن وزارت نف ـــر مس ـــه ای دارد و اگ ـــل ماحظ قاب

می کننـــد، بایـــد اســـناد خـــود را در ایـــن زمینـــه ارائـــه کننـــد.
وی اظهـــار داشـــت: تولیـــد بنزیـــن یـــورو 4 در پاالیشـــگاه اراک بـــه شـــدت 
ـــت  ـــده اس ـــف ش ـــیمی ها متوق ـــت از پتروش ـــت ریفرمی ـــه و دریاف ـــش یافت کاه
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــه اس ـــن اوج گرفت ـــل واردات بنزی ـــن دلی ـــه همی و ب
بنزیـــن وارداتـــی نیـــز اســـتانداردهای یـــورو 4 را نیـــز دارا نیســـت، بنزیـــن 
توزیـــع شـــده در کشـــور نمی تـــوان اســـتاندارد یـــورو 4 داشـــته باشـــد. چنانکـــه 
ـــت و  ـــرده اس ـــا ک ـــط ادع ـــت فق ـــم وزارت نف ـــورو 4 ه ـــن ی ـــع بنزی ـــاره توزی درب

ـــت. ـــرده اس ـــه نک ـــندی ارائ ـــچ س هی
موســـوی نژاد تصریـــح کـــرد: بنزیـــن وارداتـــی از کشـــورهایی وارد می شـــود 
ـــن  ـــور از چنی ـــت چط ـــخص نیس ـــد و مش ـــد نمی کنن ـــورو 4 تولی ـــن ی ـــه بنزی ک

ـــرد. ـــور ک ـــورو 4 وارد کش ـــن ی ـــوان بنزی ـــورهای می ت کش
وی تأکیـــد کـــرد: ســـازمان اســـتاندار موظـــف شـــده بنزیـــن وارداتـــی و توزیعـــی 
را بـــه صـــورت منظـــم آزمایـــش و نتایـــج آن را اعـــام کنـــد امـــا متاســـفانه 
ـــازه  ـــت اج ـــود وزارت نف ـــنیده می ش ـــی ش ـــت و حت ـــاده اس ـــاق نیفت ـــن اتف ای
نمونه گیـــری از بنزین هـــای وارداتـــی بـــه ســـازما اســـتاندارد را نمی دهـــد.

از میان خبرها . . . . . . 

کنـون 135  تـا  گـروه خودروسـازی سـایپا 
هـزار دسـتگاه از انـواع محصـوالت خـود را 
بـه عـراق صـادر نمـوده و از سـال 1389 تـا 
کنـون رتبـه اول فـروش در ایـن بـازار را در 

اختیـار داشـته اسـت.
از  پـس  خدمـات  و  فـروش  شـبکه  وجـود 
فـروش گسـترده در کنـار قیمـت رقابتـی و 
مصـرف سـوخت پاییـن محصـوالت سـایپا 
گسـترده  اسـتقبال  کـه  گردیـده  موجـب 
بـرای  بخصـوص  خودروهـا  ایـن  از  ای 
بکارگیـری در نـاوگان تاکسـیرانی بـه عمـل 
سـایپا  خـودروی  دلیـل  همیـن  بـه  و  آیـد 
131 بـه ام الخبـز )نـان آور( ملقـب گردیده 

اسـت.
ارائـه  بـه  مجبـور  کـه  تاکسـی  راننـدگان 
انـداز  دسـت  پـر  خیابانهـای  در  خدمـات 
شـهرهای عراق هسـتند به دلیل اطمینان 
از وجـود قطعـات یدکـی و خدمـات پـس از 
رقابتـی  قیمـت  بـا  و  دسـترس  در  فـروش 
سـایپا  محصـوالت  از  دهنـد  مـی  ترجیـح 
اسـتفاده نماینـد از سـوی دیگر قـدرت نقد 
شـوندگی بـاال باعـث گردیـده کـه مالکیـن 
محصـوالت سـایپا در صـورت نیـاز بتواننـد 
زمـان  سـریعترین  در  را  خـود  خـودروی 
ممکـن و بـا کمتریـن افت قیمت بـه فروش 

برسـانند.
تولیـد محصـوالت سـایپا در عـراق به دلیل 
عـدم وجـود زیرسـاخت هـای الزم در ایـن 
کشـور بصـورت تدریجی از مونتاژ سـاده در 
سـال 89 آغـاز و در سـال 92 بـه راه اندازی 
خـط تولید محصوالت سـایپا منتـج گردید 

 120 تولیـد  ظرفیـت  بـا  اکنـون  هـم  کـه 
بـه  دسـتگاه در دو شـیفت کاری مشـغول 
سـاخت  بـا  رونـد  ایـن  ادامـه  و  اسـت  کار 
داخـل نمـودن برخـی از قطعـات در عـراق 

. میباشـد  پیگیـری  حـال  در 
بـه  سـایپا  محصـوالت  فـروش  قیمـت 
مشـتریان عراقـی بـه دلیل نزدیکـی فاصله 
بـا ایـران و کثـرت مسـافرت زائریـن ایرانی 
و  بـوده  توجـه  مـورد  همـواره  عـراق  بـه 
ایـن  در  خبرهایـی  و  نظـرات  و  سـواالت 
کـه  شـود  مـی  و  شـده  مطـرح  خصـوص 
وجـود  کافـی  دقـت  آنهـا  بیـان  در  عمومـًا 
در  هرگـز  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  نـدارد. 
قیمـت  صادراتـی  بازارهـای  از  یـک  هیـچ 
بـه  سـایپا  شـرکت  محصـوالت  فـروش 
مشـتریان نهایـی، کمتـر از قیمـت فـروش 
اسـت.  نبـوده  ایـران  در  مشـابه  محصـول 
بـه عنـوان مثـال قیمـت فـروش محصـول 
سـایپا 131 بـه مشـتری عراقـی حـدود 10 
هـزار دالر )33 میلیـون تومـان بـر اسـاس 
قیمـت فعلـی دالر( می باشـد. قابـل توجه 
شـرایط  براسـاس  خودروهـا  ایـن  اینکـه 
بـازار عـراق منطبق شـده ا ند کـه به همین 
جهـت قیمـت تمام شـده ایـن خودروها به 
مراتـب پاییـن تـر از خودروهـای تحویلـی 

بـه بـازار داخلـی اسـت.
سـایر  ماننـد  نیـز  عـراق  کشـور  اگرچـه 
کاهـش  دلیـل  بـه  منطقـه  کشـورهای 
بـا  دینـار  ارزش  کاهـش  و  نفـت  قیمـت 
امـا  اسـت  مواجـه  خـودرو  بـازار  در  رکـود 
بـه  بـا ورود خـودروی سـاینا  در سـال 94 

سـایپا  شـرکت  محصـوالت  جمـع 
و همچنیـن افزایـش ظرفیـت خـط 

تولیـد در عـراق مـی تـوان بـه ادامـه 
محصـوالت  فـروش  افزایـش  رونـد 

بـود. امیـدوار  عـراق  در  سـایپا 
بـه  پاسـخ  در  انـرژی  کمیسـیون  عضـو 
سـخنگوی  گفته هـای  دربـاره  پرسشـی 
کیفیـت  تائیـد  دربـاره  کمیسـیون  ایـن 
بنزین هـای وارداتـی در کمیسـیون انـرژی 
سـخنگوی  نمی دانـم  داشـت:  اظهـار 
کمیسـیون انـرژی بـر چـه اساسـی چنیـن 
اظهاراتـی را بیـان داشـته اسـت، چنانکـه 
بعیـد اسـت ایشـان اسـنادی را بـه صـورت 
خصوصـی دیـده باشـد و حتی اگـر به فرض 
بعیـد چنیـن اتفاقـی افتـاده باشـد ایشـان 
کمیسـیون  در  کـه  را  مطلبـی  نـدارد  حـق 
اتفـاق نیفتـاده بـه عنـوان نظـر کمیسـیون 

کنـد. ارائـه 
وی تصریـح کـرد:  فضـا در ایـن بـاره نبایـد 
سیاسـی شـود، چـرا که مسـئله با سـامت 
مـردم سـر و کار دارد و مسـائل مربـوط بـه 
نبایـد دسـتخوش مسـائل  مـردم  سـامت 
دارد،  قصـد  کسـی  اگـر  و  شـود  سیاسـی 
بـه هـر دلیـل نهـادی را تائیـد کنـد، نبایـد 

خـاف واقـع چیـزی را بیـان کنـد.
سـخنگوی  خامکانـی  امیـری  اخیـرا 
سـایت  بـا  گفت وگـو  در  انـرژی  کمیسـیون 
کمیسـیون  بـود،  کـرده  ادعـا  نفـت  وزارت 
وارداتـی  بنزیـن  کیفیـت  مطابقـت  انـرژی 
را بـا اسـتاندارد یـورو 4 تائیـد کرده اسـت.
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ایــن روز هــا بــا رکــودی کــه در 
ــازار خــودرو حاکــم شــده اســت،  ب
بســیاری  از افــراد تمایــل دارنــد 
از بازارهایــی نظیــر جمعــه بــازار 
ــن  ــد. درون ای ــد کنن ــودرو خری خ
از  هــا  خــودرو  از  انبوهــی  بــازار 
ــی از  ــا پاس ــح ت ــه صب ــاعات اولی س
ــهد  ــه مش ــه مجیدی ــر در محل ظه
دور هــم جمــع می شــوند. خــودرو 
هــای رنگارنــگ، از اتومبیــل صفــر 
گرفتــه تــا 30 ســال کارکــرده، از 

خــودرو هــای زیر 5 میلیــون تومان 
گرفتــه تــا چنــد صــد میلیــون 
تومانــی همــه در یکجــا در معــرض 

ــد.  ــرار دارن ــداران ق ــد خری دی
خریــدار مــی توانــد بــه راحتــی 
ــودروی  ــت خ ــرف وق ــی ص ــا کم ب
بــا  انتخــاب و  مناســب خــود را 
ســایر خــودرو هــا از نظــر ســامت 
و قیمــت مقایســه کنــد. همچنین 
ریســک فروشــندگان نیــز در بــازار 
فــروش  عــدم  نظــر  از  رقابتــی 

بــا قیمــت واقعــی کمتــر اســت. 
در ایــن بــازار کارشناســانی نیــز 
حضــور دارنــد کــه خریــداران را 
در خصــوص وضعیــت خــودرو و 
ســامت آن راهنمایــی مــی کنند. 
البتــه خیلــی هــا توصیه مــی کنند 
تــا همــراه خــود فــرد باتجربــه ای را 
ــا  ــید ت ــته باش ــراه داش ــه هم ــز ب نی

ــه نتیجــه برســید. ســریعتر ب
از دیگــر مزایــای حضــور در جمعه 
ــرعت  ــه، س ــودرو مجیدی ــازار خ ب

در انجــام معامــات اســت، بدیــن 
معنــی کــه در حداکثــر نصــف روز 
ــد  ــی توانن ــدار م ــنده و خری فروش
بــه هــدف خــود برســند. هرچنــد 
کــه برخــی فروشــندگان از قیمــت 
ــاه  ــد کوت هایــی کــه مــد نظــر دارن
نیامــده و در آخــر با همــان خودرو 
بــه خانــه بــاز مــی گردنــد.  در ایــن 
بــازار پــس از روئیــت خــودرو و 
توافــق بــر ســر قیمــت، نوبــت 
ــد.  ــی رس ــی م ــون رانندگ ــه آزم ب

خریــدار و فروشــنده بــه خــارج 
از پارکینــگ رفتــه تــا خــودرو را 
تســت کننــد. در ایــن حیــن مــی 
ــن  ــی مابی ــه ف ــاد قولنام ــوان مف ت
را تنظیــم کــرد و وجــوه معاملــه را 

ــود. ــت نم پرداخ
نکاتــی بــرای فــروش در جمعــه 

بــازار
1-  قبــل از هرچیــز خــودرو را تمیــز 
ــت  ــرار نیس ــه ق ــایلی ک ــرده و وس ک
همــراه خــودرو بفروشــید  از خودرو 

خــارج کنیــد.
2- مــدارک خــودرو را چــک کــرده و 

همراه داشــته باشــید. 
3- در فــروش خــودرو صداقــت 
را ســرلوحه کارتــان قــرار دهیــد و 
ــرای  ــری را ب ــی و ظاه ــوب فن عی
ــدار بیــان کنیــد. عیبــی کــه  خری
دهــد  نشــان  را  خــودش  بعــدا 
وجهــه معاملــه را خدشــه دار مــی 

ــد. نمای
کــه  افــرادی  بــا  مواجــه  در   -4
ــور  ــتند صب ــی نیس ــدار واقع خری
باشــید و اگــر قیمــت غیــر واقعــی 
روی خودرویتان گذاشــتند توجه 

نکنیــد.
5- مــی توانیــد بــا یــک دور کوچــک 
ــودروی  ــت خ ــدود قیم ــازار ح در ب

خــود را بدســت آوریــد.
۶- بــه دلیل مســائل امنیتــی انجام 
معاملــه را بــه مــکان هــای خلــوت، 
محــل  هــر  یــا  خریــدار  منــزل 
دیگــری کــه خریــدار مــی گویــد 

ــد. ــول نکنی موک
7- پــس از تنظیــم قولنامــه بیعانــه 
ــد  ــا بخواهی ــرده و حتم ــت ک دریاف

تعویــض پــاک انجــام شــود.

نکاتــی بــرای خریــد از جمعــه 
بــازار

بــه  از ورود  قبــل  را  1- هدفتــان 
بــازار مشــخص کنیــد، ســواری یــا  
ــوع خــودرو و حداکثــر  ــک ن هــاچ ب
ــد را  ــد بپردازی ــه حاضری ــی ک وجه
تعییــن کنیــد تــا در بــازار ســر درگم 

نباشــید.
2- از یــک فــرد بــا تجربــه بخواهیــد 

ــان بیاید.  همراهت
3-معمــوال خــودرو هــای خــوب 
ــه فــروش  و تمیــز اوایــل صبــح ب
مــی رســند پــس ســعی کنیــد در 
ســاعات اولیــه کار بــازار مراجعــه 

. کنید
4- کارشناســی رنــگ و کارشناســی 

فنــی خــودرو را فرامــوش نکنیــد.
ــت  ــگام صحب ــد هن ــعی کنی 5- س
ــلوغ  ــان ش ــت اطرافت ــر قیم ــر س ب
نباشــد و از افــرادی کــه در معاملــه 
شــما ســهمی ندارنــد بخواهیــد 

ــد. ــت نکنن دخال
۶- توجــه بــه اصالــت خــودرو و 
حضــور شــخص مالــک در پــای 

معاملــه بســیار مهــم اســت.
ــودرو  ــازار خ ــت ب ــر اس ــه ذک الزم ب
مجیدیــه، کــه فعــا در روزهــای 
جمعــه بپاســت، در محــل بلــوار 
ــروی  ــه، روب ــوار مجیدی میثــاق، بل
مجیدیــه 35 واقــع گردیــده اســت. 
خبــر خــوش اینکــه شــنیده 
ــه   ــت ک ــن اس ــی از ای ــا حاک ه
ــازار  ــن ب ــک، ای ــده نزدی در آین
ــر  ــز دائ ــنبه نی ــای 5ش در روزه
ــی  ــان کاف ــا زم ــود ت ــد ب خواه
بــرای خریــد و فــروش در اختیار 
همشــهریان  وجــود داشــته 

ــد.  باش
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