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نیسان Rogue مدل 2015 )تصویر فوق(، یک کراس اوور جمع و جور، زیبا و جذاب است که 
بین پنج تا هفت سرنشین را در خودش جا می دهد. این خودرو تجهیزات زیادی دارد تا در 
اختیار خانواده ها قرار بدهد ولی بازار کراس اوورهای جمع و جور پر از گزینه هایی عالی است 
که باعث می شود رقابت در این حوزه روز به روز سخت تر و سخت تر بشود. اگر راحتی و فضای 

زیاد برای شما در اولویت قرار داشته باشد، به طور قطع نیسان Rogue برای شما جذاب 
خواهد بود. کابین داخلی از مواد بسیار با کیفیت ساخته شده است و ...

نیسـان روگو مدل 2015

دو دهه گذشته در زمینه  توسعه تکنولوژی موتورهای 
دیزل و در نتیجه خودروهای سواری دیزل تحوالت 
سواری  خودروهای  که  پیوست  وقوع  به  شگرفی 

دیزل امروزی را متفاوت از نسلهای قبلی کرده است. 
میانگین  سال 2004  در  تا  شد  باعث  موضوع  این 
خودروهای سواری دیزل شماره گذاری شده در اروپا 

برای همان سال به حدود 52 درصد کل خودروهای 
سواری برسد. اما در ایران خودروهای سواری، یا 
بنزینی هستند و یا گازی! در بسیاری از کشورهای 

پیشرفته دنیا به جای گاز از دیزل )گازوئیل( استفاده 
می شود؛ در اخبار خودرویی جهان بسیار می بینید 

که فالن خودرو هم به صورت ...    ادامه در صفحه 5

ادامه درصفحه 5

آیا وقت آن نرسیده که به فکر خودروهای دیزلی باشیم؟!

تیگـو 5   اتومات شاسی بلند
حتمـا چـری X33 )تیگو( را در خیابان ها دیده اید. شاسـی بلند کوچکی که با توجه به قیمت 
کـم و تقاضـای باالی بازار برای خودروهای شاسـی بلند، توانسـت به سـرعت در بـازار خود را 
نشـان دهـد. البتـه در حـال حاضـر کاری بـا این خـودرو نداریـم و قصد داریـم بـرادر بزرگ تر 
ایـن خـودرو یعنـی چـری تیگـو 5 را معرفی کنیـم. این خـودرو به تازگـی و در مـدل 2015 در 
بازار جهانی عرضه شـده و نسـبت به X33 چهره ی بروزتری را دارد.پیشـرانه بکار رفته روی   
تیگو 5 از نوع 4 سـیلندر 16 سـوپاپه اسـت که  دقیقًا 1971 سی سـی حجم ...   

ادامه درصفحه 2
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از  فیات  کمپانی  سرانجام  پدال: 
فیس لیفت مدل تخم مرغی و کوچک 
خود رونمایی کرد و طبق انتظارات این 
تغییرات  کمترین  با  را  پرفروش  مدل 
می کند.  جهانی  بازارهای  روانه 
تورین  در  مراسمی  طی  در  فیات 
فیات 500  اصلی  سرزمین  که  ایتالیا 
کرد.  برگزار  را  رونمایی  مراسم  است 
از  سال   8 از  پس  درحالی  مدل  این 
نخستین معرفی،  فیس لیفتی کوچک 
سطح  بیشترین  که  نموده  تجربه  را 
آن  جلو  سپر  در  می توان  را  تغییرات 
در  شده  بازطراحی  چراغ های  دید. 
کنار ورودی هوای بزرگتر در سپر جلو 
که به حاشیه پردازی های کرومی مزین 
خودرو  چهره  تا  شده  باعث  شده، 
اسپرت و لوکس به نظر برسد. همچنین 
رینگ های  و  بدنه  تازه  رنگ های 
نمای  تا  شده  باعث  جدید  آلیاژی 
برسد.  نظر  به  تازه  و  متفاوت  بیرونی 
در  اما  تغییرات  بخش  مهمترین 
کوچک  شهری  خودروی  این  داخل 
تغییر  مهمترین  است.  افتاده  اتفاق 
در صفحه نمایشگر 5 اینچی است که 
در باالی داشبورد خودنمایی می کند 
کرایسلر   Uconnect تکنولوژی  از  و 
قدرتمند  سرگرمی  سیستم  یک  که 
است بهره می برد. البته صندلی های 
ارگونومیک با طراحی بهتر در همراهی 
تریم  سه  و  کابین  صدای  عایق 
پوشش  و  رنگ بندی  برای  مختلف 
تغییرات  جمله  از   500 مدل  داخل 
به  ایجادشده در مدل 2016 است که 

بهتر شدن فضای داخل این ایتالیایی 
است.  کرده  شایانی  کمک  اصیل 
تجدیدنظر طراحی داخلی 500 برای 
سال 2016، تبدیل به آشوبی از شکل ها 
و عملکردها شده است و هیچکدام از 
سوئیچ ها یا دکمه در جایی که از آنها در 
تویوتا  محصوالت  مانند  خودروهایی 
انتظار دارید، نیستند. ولی این خودرو، 
نکات  از  یکی  و  نیست  »تویوتا«  یک 
جالب رانندگی با آن این است که مثاًل 
مدت ها دنبال یک دکمه می گردید و 
وقتی به صورت اتفاقی آن را می زنید، 
که  است  چیزی  همان  که  می بینید 
بوده اید! آن  دنبال  به  پیش  ماه  یک 
موتور  چند  از  تازه 500  مدل  اروپا  در 
نخستین  کند.  می  استفاده  مختلف 

پیشرانه فیات، یک نمونه 1.2 لیتری 
بخار  اسب  که 69  است  سیلندر  و 4 
قدرت دارد. نمونه دوم یک موتور 900 
سی سی TwinAir دوسیلندری است 
قدرت  بخار  اسب  تا 135  بین 85  که 
دارد. نمونه سوم هم یک پیشرانه 1.3 
لیتری مولتی جت دو توربو است که 95 
جعبه دنده  یک  دارد.  نیرو  اسب بخار 
این  روی  استاندارد  بصورت  دستی 
میتوان  اما  است  شده  نصب  مدل 
به  را   500 اضافه  مبلغی  پرداخت  با 
کرد.  مجهز  اتوماتیک  گیربکس  یک 
بخشی از تولید فیات500 جدید قرار 
سرزمین  که  هندوستان  در  است 
ادویه و فلفل است تولید گردد. هنوز 
سیاه  فلفل  این  مصرف  میزان  از 
نیست  دسترس  در  اطالعاتی  هندی 
مدل  مصرف  می رسد  نظر  به  اما 
باشد. قبل  مانند  شده  فیس لیفت 

در مجموع،  فیات 500 ، خودرویی است 
که می تواند به راحتی در ترافیک مانور 
دهد و رانندگی لذت بخشی در اطراف 
حال،  همین  در  باشد.  داشته  شهر 
این خودرو را در هر جا که بخواهید، 
نسخه  در  کنید.  پارک  می توانید 
کابریولت، نه تنها فضای بیرون، آزادِی 
بیشتری برای ورود به داخل کابین دارد، 
بلکه انعکاس  بیشتری از ویژگی های آن 
بیرون منتقل می شود. به دنیای  نیز 

با  محبوب  مدل  این  گسترده  عرضه 
و  فرانکفورت  موتورشو  در  آن  معرفی 
است.  شده  شروع  سپتامبر 2015  از 
شده  فیس لیفت  نمونه  قیمت  درباره 
نیست  دسترس  در  اطالعاتی   500
 500 تندوتیز  مدل  منتظر  باید  اما 
و  ارتقایافته  نمونه  یک  که  آبارث   C
یک  واقعی  طعم  تا  بود  است  اسپرت 
چشید. را  ایتالیایی  اصیل  هاچ بک 

 معرفی فیات 500 فیس لیفت 2016

)تیگـو(   X33 چـری  حتمـا 
دیده ایـد.  خیابان هـا  در  را 
شاسـی بلند کوچکـی کـه بـا 
توجه به قیمت کم و تقاضای 
بـاالی بازار بـرای خودروهای 
بـه  توانسـت  شاسـی بلند، 
سـرعت در بازار خود را نشان 
دهـد. البتـه در حـال حاضـر 
کاری بـا ایـن خـودرو نداریـم 
و قصـد داریـم بـرادر بزرگ تـر 
ایـن خودرو یعنی چری تیگو 
5 را معرفی کنیم. این خودرو 
مـدل 2015  و در  تازگـی  بـه 
در بـازار جهانـی عرضه شـده 
چهـره ی   X33 بـه  نسـبت  و 

دارد. را  بروزتـری 
پیشرانه بکار رفته روی تیگو 
5 از نوع 4 سیلندر 16 سوپاپه 
است که دقیقًا 1971 سی سی 
حجم دارد و می تواند حداکثر 
136 اسب بخار در 5750 دور 
نیوتن متر   182 و  دقیقه  در 
را  دقیقه  در  دور   4540 در 
تولید کند. نکته قابل توجه 
نوع  خودرو  این  مورد  در 
که  است  گیربکس هایی 
می توان روی آن نصب کرد. 
به غیر از گیربکس 5 سرعته 
دستی، این خودرو را می توان 
خودکار   CVT گیربکس  با 
صورت  به  که  کرد  تهیه  نیز 
اختیار  در  را  دنده   7 دستی 
چری  می دهد.  قرار  راننده 
دستی  گیربکس  با   5 تیگو 
با  و  لیتر   8.5 برابر  مصرفی 
گیربکس CVT مصرفی برابر 
8.9 لیتر را دارد و استاندارد 
است.  5 یورو  آن  آالیندگی 
اندازه، تیگو 5  و  ابعاد  از نظر 
کاماًل بزرگ تر از X33 است و 
طول،  میلیمتر  دقیقًا 4506 
1841 میلیمتر عرض و 1740 

میلیمتر ارتفاع دارد.
مدل های  تجهیزات  نظر  از 
مختلف  مدل  سه  در   CVT
عرضه شده که در کامل ترین 
مدل امکاناتی نظیر رینگ های 
17 اینچی، چراغ های زنون، 
چراغ های  صندلی،  گرمکن 
مخصوص روز، کروز کنترل، 
و  کلید  بدون  ورود  سیستم 
دکمه استارت، روکش چرمی 
صندلی ها و غربالک فرمان، 
به  مجهز  صوتی  سیستم 
پخش  قابلیت  با  و  بلندگو   6
 7 نمایش  صفحه   ،DVD
اینچی، سیستم های ترمز و 
 ABS، EBD، ASR، پایداری
سیستم   ،HHC، EBA
الستیک ها  باد  نشان دهنده 
دنده  سنسور   ،)TPMS(
روی  عقب  دوربین  و  عقب 
است. شده  نصب  آن 
اما می رسیم به قیمت تیگو 
5. اگر فرض کنیم فول ترین 
مدل یعنی تیگو 5 با گیربکس 
باالترین  همچنین  و   CVT
بازار  وارد  امکانات  سطح 
شود احتماال قیمتی نزدیک 
را  تومان  میلیون   100 به 
خواهد داشت و رقیبی برای 
خودروهایی مانند رنو داستر 
و یا جیلی امگرند X7 خواهد 
خودرو  مدیران  البته  بود. 
قیمتی  ندارد  قصد  فعاًل 
برای آن اعالم کند. تیگو 5 
اتوماتیک، شاسی بلند جدید 
قرار  خودرو  مدیران  شرکت 
بازار  در  چری  برند  با  است 

ایران عرضه شود.
مدیر  امیری  حسن  امیر 
شرکت  فروش  و  بازاریابی 
مدیران خودرو، خبر از عرضه 

محصولی 
و  جـــدید 

لوکس به بازار کشور 
اینکه  به  اشاره  با  وی  داد. 

دو  بلندمدت  همکاری های 
شرکت مدیران خودرو و چری 
خودروهای  تولید  به  منتج 
 MVM برند  با  چری  لوکس 
در  متمادی  سال های  طی 
در  لذا  است.  گردیده  کشور 
راستای سیاست های جدید 
شرکت مدیران خودرو، در نظر 
است تا برخی از خودروهای 
در  چری  شرکت  لوکس 
کارخانه مدیران خودرو تولید 
و با برند چری از طریق شبکه 
نمایندگی های فروش شرکت 
مدیران خودرو در سراسر کشور 
به بازار عرضه گردند. همچنین 
در حال حاضر زیرساختهای 
الزم برای ارائه خدمات پس از 
فروش این محصول نیز فراهم 

گردیده است. 
همچنین  امیری  مهندس 
تیگو 5  اشاره کرد: خودروی 
یک خودروی لوکس می باشد 
و  طراحی  تیم  کار  حاصل  و 
چری  بین المللی  مهندسی 
بوده که عمدتا از مهندسین 
این  می باشند.  اروپایی  بنام 
SUV زیبا و پیشرفته دارای 
 CVT اتوماتیک  گیربکس 
و  رفاهی  به روز  تجهیزات  و 
همچنین آپشن های متنوع 
در سطح بسیار باال بوده که از 
خودروی  این  مشخصه های 

لوکس فول آپشن می باشد. 
توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
گرفته  صورت  تحقیقات  به 
سگمنت  اخیر،  سالهای  در 

خودروهای 
کـــــس  لـــــــو
ایران  در  شاسی بلند 
برخوردار  باالیی  تقاضای  از 
است اعالم نمود با توجه به 
ویژگی های بارز این محصول 
آن،  آپشن های  و  کیفیت  و 
موفقیت آمیز  فروش  انتظار 
آن در بازار می رود. همچنین 
وی خاطر نشان کرد شرکت 
همکاری  با  مدیران خودرو 
شرکت  تجاری اش،  شریک 
را  گسترده ایی  برنامه  چری 
برای عرضه دیگر محصوالت 

جدید به بازار کشور دارد. 
سـایر اطالعات تکمیلـی در 
رابطـه بـا خـودروی تیگـو 5 
به همراه شـرایط فـروش آن 
با تعـداد محدود بـه زودی از 
طریـق رسـانه های عمومـی 

مطـرح می گـردد.

تیگو 5 اتوماتیک، شاسی بلند جدید 
شرکت مدیران خودرو

از میان خبرها . . . . . . . .

واردات خودروهـای  بـرای  تعرفـه  تعییـن حداقـل  پرشـین خـودرو: 
هیبریدی در حالی با اسـتقبال شـرکت های واردکننده خـودرو مواجه 
شـده، کـه در حال حاضر موضـوع خدمات پس از فـروش این خودروها 

بـه عنـوان یـک دغدغـه اصلی مطرح شـده اسـت.
در این میان عمده نگرانی ها بابت واردات غیر رسمی برخی از این خودروها 
است که در نوع خود می تواند مشکالت متعددی را برای مصرف کنندگان 
ایجاد کند. هر چند که واردکنندگان رسمی مدعی هستند که توان ایجاد 
زیرساخت های الزم جهت ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای 
هیبریدی را دارند، اما بیشترین نگرانی آنها ایجاد ذهنیت روانی منفی از 

بابت ناتوانی واردکنندگان غیر رسمی در ارائه این نوع خدمات است.
اگر چه طی یک سال گذشته دولت به منظور کاهش مصرف سوخت و حفظ 
محیط زیست محیطی تعرفه واردات خودرو های هیبریدی را در دستور 
کار قرار داده، اما تاکنون راهکار اساسی برای ارائه خدمات پس از فروش 

تخصصی به خودروهای هیبریدی ارائه نشده است.
با این همه ورود خودروهای هیبریدی به کشور آغاز شده و مدل های 
متنوعی از این خودروها یکی پس از دیگری در حال ورود با بازار ایران 
هستند. طی ماههای گذشته در ابتدا لکسس CT200h وارد شد و تویوتا 
کمری، بنز S400 و ب ام و i8 خودرو هایی بودند که وارد بازار خودروهای 

هیبریدی کشور شدند و با استقبال مشتریان ایرانی مواجه شدند.
بـا اینکه در حـال حاضر دارنـدگان این نوع خودرو ها محدود هسـتند اما 
بـه نظر می رسـد با وجود مشـوق های دولـت در آینده ای نه چنـدان دور 
شـاهد تردد هیبریدی ها در سـطح کشـور بخصوص کالن شهر ها باشیم 
و وجـود زیـر سـاخت هایی در زمینـه خدمات پس از فروش و پشـتیبانی 

فنـی این نـوع خودرو هـا امری ضروری اسـت.
همانطور که در ماده چهار قانون حمایت از مصرف کنندگان الزام به رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در واردات خودرو سواری تاکید شده و ارائه خدمات 
به مصرف کنندگان از سوی فروشندگان خودرو الزامی است و مطابق این 
قانون تمام عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کاالهای 
سرمایه ای از جمله خودرو مکلف به ارایه سرویس و خدمات پس از فروش 
هستند ولی به نظر می رسد در رعایت این قانون در مورد خودروهای 

هیبریدی چندان الزامی به واردکنندگان و تولیدکنندگان نمی شود.
با این همه برخی از واردکنندگان رسمی و نمایندگان انحصاری خودروسازان 
بزرگ دنیا در ایران از هم اکنون تالش هایی را برای ایجاد زیرساخت های 
مناسب در بخش خدمات پس از فروش خودروهای هیبریدی آغاز کرده 
اند که می تواند آغاز راه یک حرکت جدید در این زمینه باشد. امری که به 
نظر می رسد به هیچ وجه در توان واردکنندگان غیر رسمی نباشد و از این 

حیث دستگاههای ذی ربط باید با نگاه ویژه ای به آن توجه نشان دهند.
به عنوان مثال چندی پیش سازمان آتش نشانی استان تهران جهت 
آموزش نیروهای خود در خصوص اطفای حریق خودرو های هیبریدی 
از واردکنندگان و تولید کنندگان درخواست کرد تا نسبت به آموزش آتش 
نشانان همکاری کنند ولی به جز نماینده انحصاری تویوتا در ایران سایر 
واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو گام مثبتی در این زمینه بر نداشته اند.

تولید انواع خودرو در 3 ماهه منتهی به خرداد امسال به مرز 262 هزار و 
161 دستگاه رسید که در مقایسه با 3 ماهه نخست سال گذشته، رشد 

16.2 درصدی را نشان می دهد.
در ایــن مــدت؛ خودروهــای ســواری بــه تعــداد 243 هــزار و 522 
دســتگاه تولیــد شــد کــه نســبت بــه 3 ماهــه نخســت پارســال حاکــی از 

رشــد 26.6 درصــدی دارد.
در 3 ماهــه نخســت امســال؛ 15 هــزار و 204 دســتگاه وانــت؛ 3 هــزار و 
128 دســتگاه کامیــون؛ 198 دســتگاه اتوبــوس و 109 دســتگاه مینــی 

بــوس تولیــد شــده اســت.
در ادامــه ایــن گــزارش در بــاره تولیــد عمــده خودروهــای ســواری در 3 
ماهــه ابتدایــی امســال آورده شــده اســت:» پژو پــارس « 37 هــزارو 838 
دســتگاه؛ » پرایــد « 34 هــزارو 591 دســتگاه؛ » پــژو 405 « بــه تعــداد 30 
هــزارو 367 دســتگاه؛» پــژو 206 « بــه تعــداد 29 هــزار و 117 دســتگاه » 
ســمند « بــه تعــداد 22 هــزار و 492 دســتگاه و » تیباx200 « بــه تعداد21 

هــزار و 590 دســتگاه تولید داشــته اســت.
همچنیـن در ایـن مـدت ؛» مونتـاژ پرایـد « 19 هـزار و 611 دسـتگاه؛ 
 » لیفـان و جـک «  13 هـزار و 266 دسـتگاه؛»  نسـیم و صبـا « 10 هـزار و 
276 دسـتگاه؛» MVM« 9 هـزار و 418 دسـتگاه؛ » دنـا « 6 هـزار و 172 
دسـتگاه؛ » رانـا « 6 هـزار و 21 دسـتگاه؛» محصوالت رنو« 3 هـزار و 867 
دسـتگاه ؛» سـراتو « 2 هـزار و 382 دسـتگاه؛  » تیبـا x200 دو گانـه سـوز  
 462 » x100 هـزار و 405 دسـتگاه؛ » برلیانـس « 723 دسـتگاه؛ » تیبـا

دسـتگاه و»  سـوزوکی « 291 دسـتگاه تولید شـده اسـت.

خدمات پس از فروش خودروهای 
هیبریدی در ایران

تولید بیش از 262 هزار انواع خودرو
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اخیراً مرسدس بنز در رده سدان های فوق 
لوکس تغییر استراتژی داده و برند مای باخ 
را در مجموعه مرسدس بنز مخلوط کرده 
است. مای باخ در گذشته با هویت و طرحی 
عرضه  مرسدس  محصوالت  از  متفاوت 
همان  جدید  دور  در  مای باخ  اما  می شد 
مرسدس اس کالس است با انبوهی از چرم 
و چوب و امکانات و ادوات که به فاصله 
کمی از معرفی، تحسین همگان 
است.  داشته  پی  در  را 
کابین  در  که  کسی 
کشتی  این 

غول آسای اَبرمرفه و 195 هزار دالری جای 
دل نشین  محیط  از  به  هیچ عنوان  گیرد 
عالی،  تصویری  و  صوتی  سیستم  با  آن 
چرم گران بها، کیفیت عالی مونتاژ آن هم 
خسته  کمیاب  فلزات  و  چوب  تزئینات  با 

نمی شود. 
رقیب مای باخ اما به هیچ وجه از رو نمی رود و 
ای بسا خود را در مرتبه ای باالتر از ستاره ساز 
آلمانی می داند، با آن “B” زیبا روی کاپوت و 
ابهت  که  دماغه ای  و  اسپرت  رینگ های 
را  لوکس  فوق  سوپرسدان  یک  عظمت  و 
به خوبی به رخ می کشد. اگر مایل باشید و 
چیزی حدود 341 هزار دالر از جیب مبارک 
خرج نمایید می توانید صاحب این مجسمه 

تراش خورده و باشکوه شوید. 
مولسان با چراغ های دوبل بزرگ و 
لنزها  از  انبوهی  و  کوچکش 
مجمع  در  المپ ها  و 
از  الدوایری 

شکوه 

به  خاصی  شکوه  با  را  بنتلی  چراغ های 
با  بزرگی  جلوپنجره  و  سنگین  خطوطی 
نماد B در حال اوج گیری وصل کرده است. 
بنز نیز مای باخ را با همان خطوط آشنای 
گوردون واگنر چنان رسم کرده که خطوط 
در یک به هم پیوستگی نمادین شماره را 
به یاد هنرپیشه های هالیوود می اندازند، با 
ستاره ای بر پیشانی و همان جالل و شکوه. 

مشخصات فنی:
انـدازه هـردو خـودرو باعظمـت و بـزرگ و 
طراحی شـان باشـکوه اسـت. تـوان باالیی 
پشـت نـام هردو خـودرو خوابیده اسـت و با 
یک کلید بیدار می شـود. بنتلی مولسـان 5 
متـر و 58 سـانتی متر طـول دارد و تنهـا 25 
سـانتی متـر از فـورد F150 چهـار در سـوپر 
کریـو کوتاه تـر اسـت و مای بـاخ نیز تنهـا 12 

سـانتی متر از بنتلـی کوتاه تر اسـت. 
  V12 مشهور  موتور  همان  مای باخ  موتور 
در  که  است   M275 کد  با  بنز  مرسدس  و 
مجموعه AMG و با حجم دقیق 6.0 لیتر 
تولید می گردد. مرسدس با دست بردن در 
راندمان این موتور دوتوربو، قدرت را به 
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نیوتن متر کاهش داده  اسب بخار و 830 
و   V8 مشهور  موتور  با  هم  بنتلی  است. 
موتور  دور  در  می تواند  خود  لیتری   6.75
4200، همه قدرتش را که 530 اسب بخار 
است تحویل شما دهد. این موتور با تولید 
 1750 دور  در  گشتاور  متر  نیوتن   1100
می تواند قدرت اعجاب آوری زیر پای مالک 
این  عظیم  قدرت  دهد.  قرار  متمولش 
کارخانه را جعبه دنده 8 سرعته و اتوماتیک 
بنتلی به چرخ ها منتقل می کند و می تواند 
به تندی  ثانیه  حدود 5  در  را  نور  کوه  این 
صد کیلومتر در ساعت برساند و مسافت ¼ 
مایل را در 13 ثانیه و حداکثر سرعت 166 
کیلومتر در ساعت طی کند. مای باخ هم با 
جعبه دنده 7 سرعته اتوماتیک در 4.8 ثانیه 
به سرعت صد کیلومتر در ساعت می رسد و 
کمی تندتر از رقیب انگلیسی اش به سرعت 
¼ مایل  100 کیلومتر می رسد و مسافت 
 178 سرعت  حداکثر  با  ثانیه   13.2 در  را 

کیلومتر در ساعت می پیماید. 
آزمایش رانندگی:

بـه کار  فشـاری  کوچک تریـن  بـا  مای بـاخ 
 S class می افتـد و عملکردی همچون یـک
 Magic سیسـتم  می گـذارد.  نمایـش  بـه 
Body Control نیـز گرچـه نامـی عجیب و 
غریب دارد اما دقت بسـیار باالیی 
داشـته و به خوبی مای باخ را 
در حالــــت تعادل 
نگـه  ثبـات  و 

می دارد. 

چیـز  هـر  از  پیـش  و  بیـش  امـا  بنتلـی 
نشـان دهنده یک لوکس انگلیسـی اسـت، 

پرطنیـن.  و  بـزرگ  سـنگین، 
با توجه به قیمت و حساب کتاب کردن قطعًا 
مرسدس مای باخ برنده این دوئل نفس گیر 
است. چهره به روز، کیفیت باالتر و قیمت 
کمتر. اما اینرا هم در نظر بگیرید که در برابر 
بنتلی، صندلی عقب و فضای پای مای باخ 
همچون صندلی های یک جت درجه چندم 
صندلی های  و  است  تنگ  و  سرسام آور 
پشتی بنتلی آشکارا بهتر و راحت ترند. در 
این رده سخنی از ارزانی به میان نمی آید و 
به همین دلیل مای باخ نمی تواند برنده این 
 S-Class همان  مای باخ  تازه  باشد.  دوئل 
انبوهی  با  نود و پنج هزار دالری است که 
که  حالی  در  شده  غنی سازی  امکانات  از 
بنتلی این گونه نیست و با آنکه سیستم های 
کیفیت  اما  هستند  فاجعه  الکتریکی اش 
مواد بکار رفته در بنتلی شما را تحت تأثیر 
قرار می دهد و توجه به جزئیات فوق العاده 
است. این یعنی بنتلی چیزی جز یک بنتلی 
نیست. برای یک لحظه اگر چشم ببندید 
و دو خودرو را احساس کنید می بینید که 
مخصوصًا  است،  مای باخ  از  بهتر  بنتلی 
پالستیکی  قطعات  برخی  به  توجه  با 
بسیار  بنتلی  در  رفته  بکار  چرم  مای باخ. 
خاص است و شیوه تولید ویژه ای دارد که 
باعث می شود در کنار قطعات فیبر کربن و 
چوب، بسیار زیبا به نظر می رسد. بنتلی 
مثاًل  دارد.  نیز  دیگری  جالب  ویژگی های 
فشار  با  و  است  مخفی  چیز  همه  آن  در 
یک دکمه از پوششی چرمی بیرون می آید 
شیشه ای  پرده  یک  دکمه  یک  فشار  با  یا 
می شود. حائل  عقب  و  جلو  ردیف  میان 

 بنتلی مولسان یا مرسدس مای باخ، کدام برتر است؟

با  خود  بیشتر  چه  هر  مشارکت  خواهان  تویوتا 
و برای استفاده  ام.  شرکت های آلمانی از جمله ب. 
از موتورهای دیزلی این شرکت شده است که بر روی 
چندین مدل مختلف خود با موتورهای مختلف بهره 

ببرد.
تولید  برای  را  خود  حل  راه  بهترین  تویوتا  اینکه  با 
شناخته  خود  کم مصرف  و  هیبریدی  خودروهای 
از  استفاده  برای  را  خود  موافقت  حال  است، 
موتورهای دیزلی شرکت بزرگ باواریایی ب. ام. و به 
جهت استفاده در مدل ها و پلتفرم های متفاوت خود 

اعالم کرده است.
اولین مدل پس از این همکاری ظهور تویوتا ورسو 
D-4D 1.6 است که از موتور 109 اسب بخاری مینی 
کوپر D برای کمک به کاهش انتشار گازCO2 و باال 
بردن عملکرد این خودرو استفاده کرده است. با این 
حال با راه اندازی ورسو جدید، نایب رئیس این شرکت 
در اروپا، تأیید کرد که همچنین در حال توسعه سایر 
مدل های تویوتا برای استفاده از این موتور هستیم، 
که ازجمله Auris هاچ بک و استیشن، ورسو، پریوس 
و کراس اوور RAV4 می باشد، همچنین دیگر مدل ها 
هم از موتورهای بزرگ تر ب. ام. و استفاده خواهند 
همچنین  آنهاست  از  یکی  اَِونسیس  تویوتا  که  کرد 
مدل جدید و اسپرت سوپرا نیز از پیشرانه هیبریدی 

ب. ام. و بهره خواهد برد.
ایشان در جواب سوالی مبنی بر میزان  گستره این 

معامله برای موتورهای ب. ام. و گفت:
در حال حاضر دریافت موتور از ب. ام. و برای چندین 
پلت فرم توافق شده است، که برنامه دریافت موتور 
برای مدل های  را هم  و  ام.  لیتری ب.  بزرگ تر 2.0 
بیشتری از تویوتا نیز در دستور کار داریم. این موتور 
قرار است به تدریج جایگزین مدل های فعلی در این 
محدوده باشد و هدف از این کار افزایش فروش برای 
خریداران  چراکه  بود،  خواهد  اروپا  در  تویوتا  برند 

نظر  از  هم  هنوز 
برای  سوخت  مصرف 

این  و  دارند  تردید  مدل ها  این 
امر به آنها کمک خواهد کرد.

Auris یا همان کروالی جدید در حال حاضر فروش 
هاچ  پنجمین  و  است  داشته  تویوتا  برای  خوبی 
رقبایی  که  می باشد  سگمنت  بازه  در  پرفروش  بک 
فوق العاده ای مانند فولکس واگن گلف و فورد فوکوس 
در این لیست به چشم می خورد. بدون شک تویوتا 

هر  فروش  فکر  به 
محصوالت  بیشتر  چه 
به  رسیدن  برای  و  است  خود 
این هدف، تمام تالش خود را خواهد کرد.

برای  و  ام.  ب.  از  موتور  دریافت  خبر  است  ممکن 
بدتر  خبر  اما  باشد،  ناراحت کننده  تویوتا  هواداران 
برای طرفداران خودروهای اسپرت تویوتا این است 

که نائب رئیس تویوتا در اروپا گفته است:
کوپه GT 86 اهداف و نیازهای ما را در عرصه فروش 

در  که  است  شده  مشخص  و  است  نکرده  برآورده 
کرده  عمل  ضعیف  جهانی  عمده  بازارهای  تمام 
است. این عملکرد ضعیف ما را بر آن داشت که یک 
نسخه قوی تر و سریع تر از این خودرو را تولید کنیم 
که بتواند گزینه ای در بین انتخاب های اول از لیست 
مردم باشد. همچنین ممکن است یکی از دو مدل 
کبریولت یا کوپه را با توجه به صرفه اقتصادی تولید 
کنیم که بتواند خواسته های ما را برای فروش بیشتر 

در بازارهای جهانی برآورده سازد.
او همچنین گفت:

خرید  اصلی  عامل  که  نیست  مطمئن  تویوتا  هنوز 
و فروش کم این مدل ها چیست، به ویژه اینکه این 
تویوتا  خودرویی  رسانه  به  بزرگی  ضربه  کم  فروش 
مناسب  موتور  که  می کنم  فکر  شخصًا  من  می زند. 

می تواند این کمبودها را بیشتر جبران کند.
هم  استیشن  و  سدان  اَِونسیس  لیفت  فیس  مدل 
لیتری   2.0 و  لیتری   1.6 موتورهای  از  است  قرار 
دیزلی ب. ام. و استفاده کند؛ مدل 1.6 لیتری دیزل 
متر  نیوتن   270 و  بخار  اسب   110 معادل  قدرتی 
بودن،  قدرتمندتر  ضمن  و  داشت  خواهد  گشتاور 
مصرف سوختی معادل 4.1 لیتر در هر صد کیلومتر 
از این پیشرانه ها نسخه 2.0  را داراست. مدل دوم 
بخار  اسب  برابر 141  قدرتی  که  است  دیزل  لیتری 
یک صد  هر  در  و  داشت  خواهد  متر  نیوتن   320 و 

کیلومتر 4.5 لیتر سوخت می سوزاند.
مقابل  در  زیادی  سال های  ژاپنی  خودروساز  این 
با  و  گسترده ای  مقیاس  در  خودرو،  موتور  توسعه 
که  است  بوده  پیشگام  هیبریدی  انرژی  از  استفاده 
مدل پریوس یکی از آنهاست. حال از طریق مشارکت 
و، برای رسیدن به عملکرد قابل اعتماد و  ام.  با ب. 
اما  است.  امیدوار  مشتریان  نظر  از  مقرون به صرفه 
پیشرانه های  سمت  به  را  خودرو  این  حرکت  هنوز 

هیبرید ب. ام. و آغاز نکرده است.

BMW تویوتا با پیشرانه
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میــــــان  از 
پـــژو  خـــانــواده 

نظر  از  یک  کدام  پارس 
آیا  دارند؟  بهتری  کیفیت  فنی 
بهتر  کیلومتر  صفر  تولیدات 
هستند یا یک نمونه کم کارکرد 
سالم متعلق به سال های قبل؟ 
چه  پارس  پژو  خانواده  اعضای 

معایب و محاسنی دارند؟ 
مرکز  محصول  پارس  پژو 
تحقیقات ایران خودرو است که 
بار نشست. این  در سال 79 به 
خودرو در ابتدا با نام X9 استارت 
به سفیر و در  بعدها  خورد ولی 
داد.  نام  تغییر  پرشیا  به  نهایت 
خودرو  ایران  که  هایی  سال  در 
بازار  به  را  پرشیا  هوشمندی  با 
معرفی کرد، در بین محصوالت 
خودروسازان داخلی تقریبًا هیچ 
وجود  پرشیا  کالس  در  رقیبی 
همان  از  خودرو  این  و  نداشت 
فروش  از  هم  عرضه  ابتدای 
پرشیای  بود.  برخوردار  خوبی 
دیروز و پارس امروز با استفاده از 
پلت فرم پژو 405 طراحی شدند 
که در آن سال ها هنوز این قدر 
بازار  برای  و  بود  نشده  قدیمی 

انحصاری ایران مناسب بود
پژو پارس معمولی)پرشیا(

این  از  فرزند  اولین  خودرو  این 
 79 سال  در  که  است  خانواده 
اول  های  سال  در  شد.  عرضه 
عرضه پارس عده ای به اشتباه 
از  خودرو  این  کردند  می  فکر 
تصور  که  است  تر  قوی   405
درستی نبود زیرا 405 و پرشیا 
از  ها(  سال  آن  در  خودرو  )نام 
نظر فنی دقیقًا مشابه هم بودند. 
پیشرانه  با  ابتدا  در  خودرو  این 
پژو-  گروه  محصول  که   XU7
شد.  ساخته  است  سیتروئن 
با  طبیعی  تنفس  پیشرانه  این 
8 سوپاپ و حجم 1.8 لیتر می 
نیرو در  توانست 97 اسب بخار 
دور موتور 6000 تولید کند. در 
سرسیلندر آن یک میل سوپاپ 
گشتاورش  و  داشت  وجود 
دور  در  متر  نیوتن   148 به  هم 
مورد   ECU رسد.  می   3500
مدل  خودرو  این  در  استفاده 

SL96SAGEM بود.

پارس 16 سوپاپ
پـارس 16 سـوپاپ از نظـر فنـی 
پرشـیا  یعنـی  قبلـی  مـدل  بـا 
تفـاوت هایـی داشـت. پیشـرانه 
ایـن خـودرو همـان نمونـه 1.8 
لیتری بود که در سرسـیلندرش 
بـه جـای یـک میـل سـوپاپ از 
دو میـل سـوپاپ اسـتفاده شـده 
ایـن  هـای  سـوپاپ  تـا  اسـت 
مـدل  برابـر  دو  کـه  را  خـودرو 
قبلـی یعنی 16  عـدد بودند را به 
حرکـت درآورد. بـه دلیل تنفس 
بهتر موتـور و باال رفتـن راندمان 
حجمـی در ایـن مدل قـدرت به 
110 اسـب بخـار افزایـش یافت 
و گشـتاور هـم در دور 4250 بـه 
155 نیوتـن متـر رسـید. از ایـن 
موتـور سـایپا نیـز بـر روی مـدل 
ایـن رو  از  زانتیـا اسـتفاده کـرد 
ایـن نمونه ها به موتـور زانتیایی 
دارنـد.  شـهرت  مـردم  بیـن  در 
خاصـی  آپشـن  خـودرو  ایـن 
مـی  مـوارد  دیگـر  از  و  نداشـت 
تـوان بـه ترمزهـای عقبـش کـه 
دیسـکی شـدند اشـاره کرد. این 
تولیـد  بـه  سـال 82  در  خـودرو 
رسـید و بسـیار هـم مـورد توجه 
ارگان هـای دولتـی قـرار گرفت. 

پارس اتوماتیک
استفاده  با  اتوماتیک  پارس 
 206 قدرت  انتقال  سیستم  از 
این  سینه  درون  گرفت.  شکل 
پژو206   1.6  TU5 موتور  مدل 
و گیربکس اتوماتیک تیپ چهار 
جای  نبود  ترونیک  تیپ  که 
گرفت. این موتور در پارس 108 
موتور  دور  در  نیرو  بخار  اسب 
دور  در  و  کند  می  تولید   5600
متر  نیوتن   142  ،4000 موتور 
گشتاور در اختیار راننده قرار می 
شما  رانندگی  سبک  اگر  دهد. 
خودرو  این  نیست  هیجان  پر 
با  را برای خرید برگزینید چون 
برای  آن  ای  ثانیه  شتاب 14.2 
دستیابی به سرعت 100 کیلومتر 
ممکن کمی احساس کندی می 
کنید. هر چند ترمزها مجهز به 

 ABS+EBD
ولی  هستند 
کاسه  ترمزهای 
یک  باید  را  عقب  در  ای 
چراغ  برشمرد.  منفی  فاکتور 
ترمز سوم در باالی شیشه عقب 
دارد  قرار  عقب  های  چراغ  و 
دودی  نیز  عقب  های  چراغ  و 
نیستند. اما استفاده از کامپیوتر 
پالستیک  روکش  و  سفری 
که  داشبورد  نمای  چوب  های 
هستند  گذشته  از  تر  کیفیت  با 
است.  خودرو  این  محاسن  از 
داخلی  استانداردتریم  طور  به 
جمله  از  است.  بژ  رنگ  به  آن 
آپشن های آن می توان به آینه 
و  راهنما  چراغ  با  برقی  های 
شیشه های سوالر UVدار، قفل 
در  ایموبالیزر  میکروسوئیچی، 

مدل 28705 اشاره کرد.
ELX پارس

 XU7 موتور  با  نیز  خودرو  این 
1.8 تولید می شود که به دلیل 
به  نسبت  باالتر  تراکم  نسبت 
سال  پارس  مانند  محصولی 
)10.4 در مقابل 9.3 ( 10 اسب 
این  تر است. در  نیز قوی  بخار 
خودرو چراغ های عقب دودی 
 UV هستند اما از شیشه سوالر و
محافظ در برابر اشعه خورشید 
هم  ایموبالیزر  نیست.  خبری 
نمی  ارائه   28409 مدل  برای 
های  رینگ  عوض  در  اما  شود 
آلومینیومی   ELX اینچی   15
و  سواری  کمی  که  هستند 
جلوه  تر  اسپرت  را  آن  نمای 
می دهند. پشتی صندلی جلو 
تنظیم می  برقی  به صورت  نیز 
نبود  آن  منفی  نکته  اما  شود. 
اهرم بازکن درب صندوق عقب 
چیزی  است،  کابین  داخل  در 
دارد. وجود  سال  مدل  در  که 

پارس سال
دلیل  به  سال  پارس  موتور 
تراکم  نسبت  اندک  تغییراتی 
 ELX مدل  به  نسبت  کمتری 
هم  بخارش  های  اسب  و  دارد 
ضمن  است.در  کمتر  اسب   10
موتورش هم به جای 16 سوپاپ 
دارد.استاندارد  سوپاپ   8
آالیندگی در مدل 28213 یورو 
و  قوانین  دلیل  به  که  است   2

محیط  جدید  استانداردهای 
زیست باید تغییر کند.اما مدل 
یورو  تا  استاندارد  این   28221
 11 است.شتاب  یافته  ارتقا   4
گیربکس  با  مدل  این  ای  ثانیه 
5 سرعته دستی آن را به سریع 
کرده  تبدیل  بازار  پارس  ترین 
از  مثال  مدل  این  است.البته 
کیلوگرم   88 سوز  دوگانه  مدل 
سبک تر است که در شتابگیری 

آن نقش بسزایی دارد. 
پارس دوگانه سوز

و  سـوخت  قیمـت  افزایـش 
آلودگـی هـوا خودروسـازان را بـه 
سـمت تولید مـدل هـای دوگانه 
سـوز سـوق مـی دهـد و پـارس 
دوگانـه سـوز هـم زاییـده همین 
شـرایط اسـت. موتـور XU7 بـر 
روی ایـن مـدل نیـز نصـب مـی 
سـوز  دوگانـه  بـرای  امـا  شـود 
شـدن آن ایران خودرو سیسـتم 
سـوخت رسـانی ایـن انجیـن را 
اصـالح کـرده اسـت تـا بتوانـد بـا 
گاز CNG هـم کار کنـد. هر چند 
موتـور پایـه گازسـوز بدون شـک 
ایـن  ولـی  دارد  بیشـتری  بـازده 
موتـور تغییر یافته نیـز در حالت 
موتـور 3500  دور  در  و  گازسـوز 
حـدود126 نیوتـن متـر گشـتاور 
کنـد.  مـی  راننـده  تقدیـم  را 
قدرتـش هـم در دور 6000 به 83 
اسـب بخـار مـی رسـد کـه بـرای 
خـودروی بـا وزن 1165 کیلوگرم 
زیاد مناسب نیسـت. این قدرت 
بـرای  بیشـتر  پاییـن  گشـتاور  و 
حرکـت در مسـیرهای کـم و یـا 
مناسـب  بزرگـراه  شـیب  بـدون 
تنفسـی  نظـر  از  البتـه  اسـت. 
ایـن موتـور در مرتبـه ای پاییـن 
 16  XU7 و   TU5 موتـور  از  تـر 
زیـرا  گیـرد  مـی  قـرار  سـوپاپ 
بـرای تنفس مجهز به 8 سـوپاپ 
راندمانـش  یعنـی  ایـن  و  اسـت 
هاسـت.  آن  از  تـر  پاییـن 
دوگانه  پارس  خرید  صورت  در 
فضای  لیتر   80 حدود  از  باید 
پوشی  چشم  عقب  صندوق 
ادواتش  و  گاز  مخزن  زیرا  کنید 
خوش  جا  عقب  صندوق  در 
کرده اند. نقطه ضعف بزرگ آن 
ترمزهای عقب کاسه ای است. 
در  نیز   ABS+EBD چند  هر 
دلیل  به  اما  دارد  وجود  خودرو 
گازسوز بودن خودرو وزن قسمت 
وجود  که  است  بیشتر  عقب 
موجب  تواند  می  دیسکی  ترمز 
شود.  خودرو  بهتر  هندلینگ 

LX پارس
مورد   TU5 موتور  از  مدل  این 
می  استفاده   206 در  استفاده 
دیسکی  عقب  ها  ترمز  کند. 
آپشن  تعدادی  و  هستند 
اتوماتیک،  تهویه  مانند  بیشتر 
فرمان  و  برقی  تاشو  های  آینه 
پارس   به  نسبت  چرمی  روکش 
شود.  می  عرضه  آن  در  سال 
تر  پیشرفته  موتور  دلیل  به 
داشته  کمتری  سوخت  مصرف 
برخوردار  بهتری  شتاب  از  و 
خانواده  یک  اگر  اما  است. 
به  زیاد  و  هستید  جمعیت  پر 
موتور  این  روید  می  مسافرت 
موتور  به  نسبت  کشش کمتری 
1800 سی سی در سرباالیی ها 
کنید. دقت  بیشتر  پس  دارد؛ 

کدام پـارس بهتـر است؟
LX  یا  ELX ،معمولی، 16 سوپاپ، اتومات،  سال، دوگانه

عصر خودرو: محققان آمریکایی نانوژنراتوری ابداع کرده اند که می 
انرژی  به  از حرکت الستیک های خودرو را  تواند اصطکاک ناشی 
تبدیل کند. این نانو ژنراتور که به تازگی در یکی از دانشگاههای آمریکا 
ابداع شده است می تواند از اصطکاک ناشی از چرخش الستیک های 
خودرو، انرژی تولید کند. این فناوری با بهره برداری از تغییر پتانسیل 
الکتریکی میان الستیک های خودرو و جاده کار می کند. محققان 
در دانشگاه ویسکانسین-مدیسن در آمریکا به تازگی موفق شدند 
که این ابزار را با استفاده از یک چیپ که از راه دور کنترل می شود، 
نشان دهند.یک الکترود که در این چرخ ها کار گذاشته شده است، 
بار تماسی به نام اثر تریبوالکترک ایجاد می کند که موجی از الکترون 

ایجاد می کند.
ایـن جریـان الکترون موجب روشـن شـدن المـپ هـای ال.ای.دی 
در ایـن خـودروی چهار چرخ می شـود. دانشـمندان اکنـون در حال 
بررسـی این فناوری و استفاده از این نانوژنراتور به عنوان راه حلی در 

زمینـه اتالف انرژی در جاده هسـتند.
ژودانگ وانگ محقق علوم مواد در دانشگاه ویسکانسین- مدیسن 
آمریکا می گوید: اصطکاک میان الستیک خودرو و زمین حدود 10 
درصد سوخت خودرو را مصرف می کند که این اتالف انرژی است 
بنابراین اگر بتوانیم آن را به انرژی تبدیل کنیم می تواند بهبود خوبی 

در بهره وری سوخت بدست آید.
محققان می گویند: پتانسیل این انرژی به اندازه و وزن خودرو بستگی 
دارد؛ هر چه خودرو بزرگتر باشد پتانسیل ذخیره انرژی بیشتر می 
شود. وانگ با اشاره به اینکه این نوع انرژی پتانسیل بزرگی دارد ، می 

گوید : به تصور من تاثیر این انرژی می تواند زیاد باشد.

 در هنـگام رانندگـی ممکن اسـت خـودرو در نقطـه  ای قـرار گیرد که 
بـرای سـایر راننـدگان قابـل مشـاهده نباشـد و همیـن امـر منجـر به 
برخورد و تصادف شـود. اخیراً شـرکت ولوو سیسـتمی تحت عنوان 
 )Blind Spot Information System( سیسـتم هشـدار نقـاط کـور
ارائه کرده اسـت که از بروز چنین مشـکلی جلوگیری می کند. بدین  
منظـور در گوشـه  های عقـب خودرو یک رادار قرار داده شـده اسـت.

زمانـی کـه یـک خودرو یـا هر مانـع دیگـری وارد میدان تعریف شـده 
ایـن رادار )بـا ابعـاد آن 9.5 متـر در 3 متـر( شـود، این سیسـتم وجود 
مانـع را تشـخیص مـی دهـد و بـا یـک چـراغ زرد رنـگ در کنـار آینـه 

جانبـی، بـه راننده هشـدار داده می شـود.
مکانیســم عملکــرد ایــن سیســتم بــه خوبــی بدین صــورت اســت که 
بــا ورود یــک خــودرو در فضــای نقطــه کــور راننــده، چــراخ روی آینــه 
جانبــی شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد و بــه راننــده هشــدار مــی 
دهــد کــه یــک خــودرو در حــال نزدیــک شــدن بــه خــودروی اوســت. 
عالوه بر رادار، نقطه کور خودرو با استفاده از یک سری دوربین ها به  
طور مداوم در حال کنترل است. به  طور مثال، وقتی وسیله نقلیه  ای 
نظیر موتورسیکلت، سواری، یا کامیون وارد محدوده نقطه کور شود، 
یک چراغ زرد رنگ در کنار درب خودرو در نزدیکی آینه جانبی روشن 
می شود که راننده را متوجه  وجود یک وسیله نقلیه دیگر در کنار 
خودرو خود می کند. وجود چنین هشداری به راننده این امکان را می 
دهد که بتواند در مواقع پرخطر سرعت عمل بیش تری از خود نشان 
بدهد. یک دوربین دیجیتال نیز زیر هر یک از آینه  های جانبی نصب 
شده است که در هر ثانیه 25 عکس می گیرد و سیستم با مقایسه فریم 
های مختلف، وجود یا عدم وجود مانع در میدان نقطه کور را شناسایی 

می کند. 
در این سیستم نرم افزار خاصی وجود دارد که موتورسیکلت و سواری 
را در روز و شب به خوبی تشخیص می دهد. اما ازآن جاکه دوربین 
های دیجیتال اساس کار این سیستم را تشکیل می دهند، بدیهی 
است محدودیت هایی مانند محدودیت های چشم انسان را داشته 
باشند. بدین  صورت  که این تکنیک در موقعیت هایی که دید کافی 
وجود ندارد، مثل هوای مه  آلود، برف ی، و کوالک شدید، به خوبی 
عمل نمی کند. در چنین موقعیت هایی، یک پیغام به راننده داده 
می شود که سیستم هشدار نقاط کور، غیرفعال است. هم چنین این 
روش طوری برنامه  ریزی شده است که نسبت به خودروهای متوقف 
و تابلوهای جاده ای عکس  العملی نشان نمی دهد. طبق پیش فرض 
های سیستم هشدار نقاط کور، این سیستم صرفًا در سرعت های 
باالی 10 کیلومتر در ساعت فعال می شود و تنها زمانی نسبت به سایر 
خودروهای در حال ورود به میدان نقطه کور عکس  العمل نشان می 
دهد که سرعت آن ها حداکثر 20 کیلومتر در ساعت کندتر و 70 کیلومتر 

در ساعت تندتر از حرکت خودروی فعلی باشد.

تبدیل اصطکاک چرخش
 الستیک ها به انرژی

سیستم هشدار نقاط کور 
)Blind Spot Information System(

دانستنی های فنی . . . .
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دو دهه گذشته در زمینه  توسعه تکنولوژی موتورهای دیزل و در 
نتیجه خودروهای سواری دیزل تحوالت شگرفی به وقوع پیوست 
که خودروهای سواری دیزل امروزی را متفاوت از نسلهای قبلی 
میانگین   2004 سال  در  تا  شد  باعث  موضوع  این  است.  کرده 
خودروهای سواری دیزل شماره گذاری شده در اروپا برای همان 

سال به حدود 52 درصد کل خودروهای سواری برسد. 
اما در ایران خودروهای سواری، یا بنزینی هستند و یا گازی! در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به جای گاز از دیزل )گازوئیل( 
استفاده می شود؛ در اخبار خودرویی جهان بسیار می بینید که فالن 
خودرو هم به صورت دیزلی عرضه می شود و هم بنزینی. اما باالخره 

کدامیک بهتر است و هر کدام چه مزیت ها و معایبی دارند؟
در قدیـم گفتـه مـی شـد کـه خودروهـای دیزلـی بسـیار پـر سـر و 
صداتـر و دارای آالیندگـی بیشـتری هسـتند و همچنین نسـبت به 
بنزیـن سـوخت گران تـری دارند، اما در مقابل مسـافت بیشـتری را 
می تـوان بـا آن طـی کـرد و یا به عبـارت دیگر مصرف سـوخت آن ها 
کمتـر اسـت. در طرف دیگـر خودروهای بنزینی بودند که کمتر سـر 
و صـدا داشـتند و بـا وجود اینکه مصرف سـوخت آن ها بیشـتر بود و 
در نتیجـه مسـافت طی شـده بـرای این نـوع خودروها کمتـر بود اما 

سـوخت ارزان تـری نسـبت به دیزل هسـتند.
بــزرگ جهــان نگاهــی  بــه خودروســازان  امــروزه  اگــر  البتــه   
ــای  ــه خودروه ــت ک ــر آن اس ــعی ب ــه س ــود اینک ــا وج ــد، ب بیندازی
بنزینــی بــا مصــرف ســوخت پایینــی تولیــد کننــد امــا تکنولــوژی 
توجهــی  قابــل  پیشــرفت  نیــز  پیشــرانه های دیزلــی  ســاخت 
ــیار آرام و  ــی بس ــای دیزل ــته اند موتوره ــه توانس ــه طوریک ــرده ب ک

ــانند. ــد برس ــه تولی ــن را ب ــی پایی ــا آالیندگ ــن ب همچنی
معموال خودروهای بنزینی حدود 10 درصـد ارزان تر از خودروهای 
دیزلـی هسـتند امـا زمانیکـه موقـع فـروش می رسـد، خودروهـای 
بنزینـی افـت قیمت بیشـتری نسـبت به مـدل هـای دیزلـی  دارند. 
بـه طـور مثـال، یـک ب ام و 320SEd دیزلـی حـدود 28500 پونـد 
 320SEi قیمـت دارد، در حالیکـه مـدل بنزینـی همین مدل یعنـی
حـدود 26 هـزار پوند اسـت. اگر فرض کنیم همیـن خودروها حدود 
3 سـال کار کرده انـد و تصمیـم به فـروش آن هاسـت، در بـازار اروپا، 
مـدل دیزلـی 50 درصـد قیمـت اولیـه ارزش دارد امـا مـدل بنزینی 
تنهـا 44 درصـد قیمـت اولیـه مـی ارزد یعنـی 6 درصـد افـت قیمت 

بیشـتر نسـبت به مـدل دیزلـی خواهد داشـت.
اینکه شما با چه مقدار سوخت، چه مسافتی را می توانید طی کنید 
)یا همان مصرف سوخت خودرو( نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است 
که باید مدنظر قرار گیرد. البته این اطالعات در بروشور هر خودرو 
قابل رویت است اما انتظار نداشته باشید که زمانیکه خودتان در 
خیابان در حال رانندگی هستید به آن عدد برسید زیرا اعدادی که 
کارخانه در بروشور هر خودرو ثبت می کند برای شرایط استاندارد 
است و معموال در حین رانندگی های شهری چنین شرایطی وجود 
ندارد. برای مثال باید گفت که طبق اعالم کارخانه، فورد موندئو با 
پیشرانه دیزلی 2 لیتری و جعبه دنده دستی مصرفی برابر 4.8 لیتر 
در هر صد کیلومتر دارد اما اگر در خیابان در حال رانندگی باشید 

شاید این رقم به 5.6 لیتر نیز برسد.
اگر بین انتخاب یک خودروی دیزلی و بنزینی شک دارید، اول با 
خودتان صادق باشید و بدانید که با وجود اینکه قدرت تولید شده 
توسط موتور دیزلی بیشتر است و معموال لذت رانندگی با آن بیشتر 
خواهد بود، اما قیمت سوخت آن نیز گران تر است و آیا حاضرید 
که برای لذت بیشتر در رانندگی هزینه سوخت آن را نیز تحمل 
کنید؟ و همچنین باید گفت که معموال استهالک خودروهای دیزلی 
نیز کمتر است اما قطعات یدکی گران قیمت تری دارند و در نتیجه 

هزینه نگهداری آن ها نیز بیشتر خواهد بود. 
لـذا اگر معمـوال با خودروی خود مسـافت های کوتاه را طی می کنید 
و اهـل مسـافرت های طوالنـی بـا خـودروی خـود نیسـتید، شـاید 
خـودروی دیزلـی زیـاد مناسـب شـما نباشـد. البتـه در کشـورهای 
اروپایـی، خودروهایـی کـه تولیـد آالیندگـی بیشـتری می کننـد، 
بایـد مالیـات )مالیـات جـاده ای Road Tax( بیشـتری بپردازند و از 
آنجاییکـه تولیـد آالیندگـی موتـور دیزلـی کمتر اسـت، مالیـات آن 
نیـز کمتـر خواهد بـود، موضوعی که در کشـور مـا، و مخصوصا برای 

شـهری مثـل تهـران الزم االجـرا بـه نظر می رسـد.
در نهایت ما در این مقاله مزایا و معایت هر پیشرانه را بازگو کردیم. 
خودروهای دیزلی دارای سوخت  گران تر، مصرف سوخت کمتر، 
آالیندگی کمتر، قدرت بیشتر، افت قیمت کمتر و هزینه نگهداری 
سوخت  دارای  بنزینی  خودروی  مقابل  در  و  هستند  بیشتری 
ارزان تر، مصرف سوخت بیشتر، آالیندگی بیشتر، قدرت کمتر، افت 

قیمت بیشتر و هزینه نگهداری کمتری هستند. 
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جمع و جور، زیبا و جذاب است که بین پنج 
تا هفت سرنشین را در خودش جا می دهد. 
این خودرو تجهیزات زیادی دارد تا در اختیار 
خانواده ها قرار بدهد ولی بازار کراس اوورهای 
از گزینه هایی عالی است که  جمع و جور پر 
به  روز  حوزه  این  در  رقابت  می شود  باعث 
اگر راحتی و  روز سخت تر و سخت تر بشود. 
فضای زیاد برای شما در اولویت قرار داشته 
باشد، به طور قطع نیسان Rogue برای شما 
جذاب خواهد بود. کابین داخلی از مواد بسیار 
با کیفیت ساخته شده است و بسیار شیک به 
نیز  این کالس  نظر می رسد، در خودروهای 
بسیار نادر است که یک کراس اوور جمع و جور 
بتواند هفت سرنشین را در خودش جا بدهد. 
جاست  کم  قدری  سوم  ردیف  صندلی  البته 
ولی در مجموع فضای بار بسیار زیاد است. 
چنانچه صندلی های ردیف های دوم و سوم 
خوابانده شود، فضای بار به 1.98 بالغ می شود 

که واقعًا فضای زیادی است. 
سیستم تعلیق این کراس اوور ساخت کمپانی 
نیسان به گونه ای طراحی شده است که هنگام 
حرکت روی مسیرهای ناهموار همه پستی و 
بلندی ها را جذب کند ولی نقطه ضعف این 
با  رانندگی  که  این است  نرم  تعلیق  سیستم 
این خودرو زیاد لذت بخش نیست. هندلینگ 
ترکیب  و  می شود  احساس  سنگین  قدری 
موتور چهار سیلندر با گیربکس متغیر پیوسته 
به شتابی کم و سر و صدایی  )CVT( منجر 
نیسان  که  هنگامی  ویژه  به  می شود،  زیاد 

Rogue بار و مسافر زیادی حمل می کند. 
 طراحی بدنه و امکانات رفاهی

به  تیپ  سه  در   2015 مدل   Rogue نیسان 
بازار عرضه می شود: تیپ S، تیپ SV و تیپ 
عبارتند   S تیپ  استاندارد  تجهیزات   .SL
 LED چراغ های  اینچی،  ی17  رینگ ها  از: 
روزتاب، دسترسی بدون کلید، کروز کنترل، 
برای  دریچه هایی  همراه  به  مطبوع  تهویه 
قابلیت  به  تلسکوپی  فرمان  عقب،  صندلی 
ارتفاع  تنظیم  پایین،  و  باال  به  شدن  خم 
عقب  تاشوی  صندلی های  راننده،  صندلی 
اینچی   5 نمایشگر   ،40/20/40 نسبت  به 
دید  دوربین  سرگرمی،  و  تفریحات  سیستم 
همراه  تلفن  و  صوتی  سیستم  اتصال  عقب، 
به  مجهز  صوتی  سیستم  بلوتوث،  طریق  از 
USB/ درگاه  بلندگو،  چهار  و  خوان  سی دی 

تجهیزات  اضافی.  صوتی  جک  یک  و   iPod
تیپ SV عبارتند از: رینگ های 17 اینچی، 
دودی  شیشه های  اتوماتیک،  چراغ های 
بدون  استارت  و  دسترسی  روف ریل،  عقب، 
کلید، صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم 
در شش حالت، کنترل آب و هوای اتوماتیک 
 NissanConnect اپلیکیشن  نقطه ای،  دو 
به  تلفن همراه، سیستم صوتی مجهز  برای 
شش بلندگو و رادیو ماهواره ای. تیپ SL نیز 
بهره  زیر  تجهیزات  از  استاندارد  صورت  به 
می برد: رینگ های 18 اینچی آلومینیومی، 
گرمکن  چرمی،  روکش  مه شکن،  چراغ های 
دوربین  صوتی،  کنترل  جلو،  صندلی های 
پارک 360 درجه، نمایشگر لمسی 7 اینچی، 
GPS، سیستم صوتی Bose مجهز به هشت 
گفتنی  تایی.  بلندگو و سی دی چنجر شش 
است بیشتر آپشن های این خودرو در قالب 
پکیج به فروش می رسند. پکیج Family که 
فقط برای تیپ های S و SV به فروش می رسد، 
 run-flat تایرهای  سوم  ردیف  صندلی های 
)تایر زاپاس حذف می شود( و شیشه دودی 
عقب )فقط برای تیپ S( را در اختیار خریداران 
قرار می دهد. چنانچه پکیج Premium را برای 
نمایشگر   ،GPS کنید،  خریداری   SV تیپ 
لمسی بزرگتر به همراه دوربین دید گسترده، 
گرمکن آینه های جانبی، سیستم هشدار نقاط 
سیستم  خط،  از  عبور  هشدار  سیستم  کور، 
اشیاء  تشخیص  و  تصادف  از  پیشگیری 
متحرک ) در کنار دوربین پارک 360 درجه( در 
اختیارتان قرار می گیرند. پکیج Premium در  

 SL تیپ 
این تجهیزات 

اختیار  در  را 
خریداران قرار می دهد: 

چراغ های LED، سقف پانوراما و 
 .SV تیپ Premium تجهیزات ایمنی پکیج
سقف پانوراما به صورت یک آپشن تکی برای 

تیپ SV به فروش می رسد. 
قدرت و عملکرد موتور

نیروی پیشران نیسان Rogue مدل 2015 را 
تأمین  لیتری  سیلندر 2.5  چهار  موتور  یک 
نیرو  اسب بخار   170 است  قادر  که  می کند 
کند.  تولید  گشتاور  نیوتن متر  حدود 238  و 
گیربکس CVT و دیفرانسیل جلو به صورت 
چهار  سیستم  و  می شوند  عرضه  استاندارد 
فروش  به  سفارشی  صورت  به  محرک  چرخ 
 Rogue نیسان  سرعت،  تست  در  می رسد. 
به  سکون  حالت  از  ثانیه   9 ظرف  توانست 
پیدا  دست  ثانیه  بر  کیلومتر   100 سرعت 
کند که برای تیپ پایه یک کراس اوور جمع 
می شود.  محسوب  معمولی  تقریبًا  جور  و 
میزان مصرف سوخت این کراس اوور ژاپنی با 
دیفرانسیل جلو در سیکل ترکیبی 9.78 لیتر 
)10.53 لیتر در شهر و 8.29 لیتر در بزرگراه( 
سیکل  در  محرک  چرخ  چهار  سیستم  با  و 
ترکیبی 9.78 لیتر )10.95 لیتر در شهر 8.55 

لیتر در بزرگراه( برآورد شده است. 
ایمنی

صـورت  بـه   2015 مـدل   Rogue نیسـان 
بهـره  ایمنـی  تجهیـزات  ایـن  از  اسـتاندارد 
می بـرد: کنتـرل کشـش، کنتـرل پایـداری، 
ترمز ضدقفل دیسـکی برای هـر چهار چرخ، 
کیسـه هوای صندلی های جلو، کیسـه هوای 
دوربیـن  و  پـرده ای  هـوای  کیسـه  جانبـی، 
دیـد عقـب. مدل هـای مجهـز به چهـار چرخ 
محـرک از  کنتـرل در سـرباالیی و سراشـیبی 
نیـز بهـره می برنـد. تجهیـزات ایمنـی کـه بـه 
صورت سفارشـی ارائه می شـوند عبارتند از: 
سیسـتم هشـدار نقاط کور، سیسـتم هشدار 
عبـور از خط، سیسـتم پیشـگیری از تصادف 
به همـراه دوربین دید گسـترده. این دوربین 
بـرای تیـپ SL بـه صـورت اسـتاندارد و برای 
تیپ SV به صورت سفارشـی عرضه می شـود 
از  درجـه  دیـدی 360  کـردن  پـارک  هنـگام 
هنگامـی  و  می دهـد  ارائـه  خـودرو  اطـراف 
کـه اشـیاء متحرکـی وارد حـوزه دیـد دوربین 
ایمنـی  موسسـه  می دهـد.  هشـدار  بشـوند 
بزرگراه هـا در زمینـه عدم آسـیب دیدگی کلی 
چهـار سـتاره، در زمینـه عدم آسـیب دیدگی 
عـدم  زمینـه  در  و  سـتاره  چهـار  جلـو  از 
بـه  سـتاره  پنـج  طرفیـن  از  آسـیب دیدگی 
در  اسـت.  داده  اختصـاص   Rogue نیسـان 
تسـت ترمز، تیـپ SL نیسـان Rogue مجهز 
از  پـس  محـرک  چـرخ  چهـار  سیسـتم  بـه 
پیمـودن 37.80 متـر متوقـف شـد کـه بـرای 

خودرویی 
در این کالس 
نظـر  بـه  عـادی 

مــی رســـد. 
طراحی داخلی و امکانات خاص

یکـی از نقـاط قـوت نیسـان Rogue طراحـی 
داخلی آن اسـت. سـطوح نـرم زیـادی داخل 
کابیـن بـه چشـم می خورنـد، داشـبورد نیـز 
کمپانـی  دارد.  چشـم نواز  و  زیبـا  چیدمانـی 
جلـوی  صندلی هـای  اسـت  مدعـی  نیسـان 
نیسـان Rogue ماننـد نیسـان آلتیمـا از نـوع 
جاذبـه صفـر )Zero Gravity( اسـت و حتـی 
بـرای راننـدگان قـد بلنـد نیـز از فضـای پـای 
زیـادی برخوردار اسـت. صندلی هـای ردیف 
می شـوند  تـا   40/20/40 نسـبت  بـه  دوم 
ایـن  باشـند.  داشـته  بیشـتری  کاربـرد  تـا 
بـه جلـو و عقـب  صندلی هـا 23 سـانتی متر 
می لغزنـد تـا سرنشـینان صندلی هـای عقـب 
صندلی هـای  کـه  ایـن  بـا  باشـند.  راحت تـر 
ردیف سـوم بیشتر برای خردسـاالن مناسب 
 Rogue هسـتند ولی باعث می شـوند نیسـان
بر کـراس اوورهای فاقد ایـن ردیف از صندلی 
برتـری داشـته باشـد. گنجایـش فضـای بـار 
پشـت صندلی هـای ردیـف سـوم 0.27 متـر 
صندلی هـای  چنانچـه  و  می رسـد  مکعـب 
ردیـف دوم و سـوم خوابانـده شـوند، حداکثـر 
بـه 1.98 متـر مکعـب افزایـش پیـدا می کند. 
متاسـفانه دید راننده از قسمت عقب محدود 
اسـت و مانور دادن در فضاهای کم را به کاری 

دشـوار تبدیـل می کنـد. 
تجربه رانندگی

شتاب نیسان Rogue مدل 2015 به گونه ای 
صندلی  پشتی  به  را  شما  کمر  که  نیست 
داشتید  نیاز  آن  به  زمان  هر  ولی  بچسباند 
پدال  فشردن  کرد.  نخواهد  ناامید  را  شما 
گاز، واکنش نه چندان خوشایند موتور را به 
دنبال دارد چون گیربکس CVT دور موتور 
را آرام آرام باال می برد، ممکن است بعضی 
راننده ها از تکان های خفیف کابین نیز گالیه 
بزرگراه،  در  حرکت  هنگام  باشند.  داشته 
صدای موتور و تایرها وارد کابین نمی شوند 
لذت بخش می کنند.  را  و سفرهای طوالنی 
و  بار  از  پر  خودرو  که  هنگامی  است  گفتنی 
برای  قبل  از  باید  راننده  است،  سرنشین 
تغییر مسیر تصمیم بگیرد. تردیدی نیست 
برای  اوور   کراس  این  تعلیق  سیستم  که 
راحت بودن سرنشینان تنظیم شده است. 
کیفیت سواری تیپ SL به همراه رینگ های 
18 اینچی قدری خشک است ولی چندان 
آزار دهنده نیست. نکته منفی این است که 
نیسان Rogue هنگام عبور از پیچ ها سنگین 
احساس می شود و می طلبد که راننده بیشتر 
این  قیمت  بشود.  رانندگی  درگیر  بیشتر  و 
خودرو در تیپ پایه  S  22هزار دالر می باشد.

بررسی نیسان روگو مدل 2015
آیا وقت آن نرسیده که به فکر 

خودرو های دیزلی باشیم؟!
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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

آریون 2011 فی 142

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 
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ایرنـــا: در حالـــی در 3 مـــاه نخســـت ســـال 94 
حـــدود 2 هـــزار دســـتگاه مینی بـــوس اســـقاط 
شـــده کـــه در 12 ســـال گذشـــته تنهـــا 5 هـــزار 
ـــود.  ـــده ب ـــارج ش ـــوس از رده خ ـــتگاه مینی ب دس
ــن  ــریح آخریـ ــا تشـ ــش بـ ــض بخـ ــا فیـ علیرضـ
ــوده،  ــای فرسـ ــقاط مینی بوس هـ وضعیـــت اسـ
شـــده  انجـــام  اســـقاط  کل  کـــرد:  اظهـــار 
12ســـال  ظـــرف  فرســـوده  مینی بوس هـــای 
دســـتگاه  هـــزار   5 بـــه  نزدیـــک  گذشـــته، 
مینی بـــوس درون شـــهری و برون شـــهری در 
کشـــور اســـت کـــه در حـــال حاضـــر بـــا تدابیـــر 
اتخاذ شـــده و تصویـــب نامـــه معادل ســـازی، 

ــا پایـــان ســـال بیـــش  پیش بینـــی می شـــود تـ
از 6 هـــزار دســـتگاه مینی بـــوس؛ یعنـــی بیـــش 
ـــوس  ـــل مینی ب ـــال های قب ـــام س ـــوع تم از مجم

ـــود. ـــارج ش ـــوده از رده خ فرس
اســـقاط  گواهـــی  معادل ســـازی  طـــرح  وی 
خـــروج  در  مثبتـــی  گام  را  خودروهـــا  کلیـــه 
ــا  ــزود: بـ ــت و افـ ــنگین دانسـ ــای سـ خودرو هـ
ـــه  ـــاس مصوب ـــون براس ـــه هم اکن ـــه اینک ـــه ب توج
اســـفندماه ســـال 93 هیـــات وزیـــران، اســـقاط 
ــتگاه  ــقاط 4 دسـ ــادل اسـ ــوس معـ ــر مینی بـ هـ
ســـواری فرســـوده و اســـقاط هـــر دســـتگاه 
ـــت،  ـــواری اس ـــتگاه س ـــادل 12 دس ـــوس مع اتوب

ـــقاط  ـــرای اس ـــتری ب ـــل بیش ـــدگان تمای واردکنن
مینی بـــوس و اتوبوس هـــای فرســـوده دارنـــد 
ــای  ــه، مالـــکان مینی بوس هـ ــا ایـــن مصوبـ و بـ
ـــوس  ـــقاط مینی ب ـــه اس ـــدام ب ـــا اق ـــوده راس فرس

فرســـوده خـــود کرده انـــد.
و  حمل و نقـــل  مدیریـــت  ســـتاد  رئیـــس 
ســـوخت، اظهـــار کـــرد: در ایـــن طـــرح براســـاس 
مالـــکان  گرفتـــه،  صـــورت  پیش بینی هـــای 
مینی بوس هـــای فرســـوده بـــا مراجعـــه بـــه 
ـــودرو،  ـــده خ ـــا وارد کنن ـــق ب ـــقاط و تواف ـــز اس مرک
مینی بـــوس فرســـوده خـــود را بـــه قیمـــت 
ـــدون  ـــته ب ـــالف گذش ـــرده و برخ ـــذار ک ـــازار، واگ ب
معطلـــی مبلـــغ مربـــوط بـــه ارزش گواهـــی 
ــوده  ــوس فرسـ ــه مینی بـ ــقاط و ارزش الشـ اسـ

خـــود را به طـــور نقـــدا دریافـــت 
ــود  ــت خـ ــه خواسـ ــه بـ ــد کـ می کننـ

می توانـــد مینی بـــوس جایگزیـــن را بـــا 
توجـــه بـــه وســـع مالـــی خـــود انتخـــاب و بخرنـــد. 
ـــل  ـــورت تمای ـــرد؛ در ص ـــد ک ـــش تاکی ـــض بخ فی
امـــکان  مرتبـــط  ســـازمان های  همـــکاری  و 
نیـــز  جایگزینـــی مینی بوس هـــای فرســـوده 
وجـــود دارد کـــه بایـــد ایـــن ســـازمان ها در 
ایـــن طـــرح همراهـــی کننـــد. بـــه گـــزارش 
ســـوخت  و  حمل و نقـــل  مدیریـــت  ســـتاد 
ـــروج  ـــه خ ـــرد ک ـــدواری ک ـــار امی ـــور، وی اظه کش
کلیـــه خودروهـــای ســـنگین و ســـبک ســـرعت 
ـــاهد  ـــد و ش ـــته باش ـــال 94 داش ـــتری در س بیش
رکـــورد اســـقاط قابل قبولـــی تـــا پایـــان ســـال 

باشـــیم.

اسقاط بیش از دو هزار مینی بوس
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به تازگـــی  ســـایون 
قیمت  کامل  اطالعات 
جدیدتریـــن مدل های 
خـــود، یعنی ســـایون 
iA ســـدان و ســـایون 
iM پنـــج در هاچ بـــک 
را منتشـــر کرده است. 
معمـــول  مطابـــق 
هر  سایون،  محصوالت 
دوی ایـــن مدل هـــای 
از قیمت ثابـــت و بدون 
آپشـــن  هیچ گونـــه 
برخوردارند.  خاصـــی 
ــدل 2016  ــایون iA م س
به عنــوان اولیــن ســدان 
شــناخته  برنــد  ایــن 
می شــود کــه درصــدد 

مشــتریان  جلــب 
عالقه منــد  و  بالقــوه 
بــه رویکــرد متفــاوت 
طراحــی  در  ســایون 
هنگامــی   iA اســت. 
گیربکــس  از  کــه 
دســتی اســتفاده کنــد، 
قیمتــی  برچســب 
و 495  هــزار  برابــر 16 
ایــن  و  دالر می خــورد 
هنــگام  در  قیمــت 
اســتفاده از گیربکــس 
اتوماتیــک 6 ســرعته به 
17595 دالر می رســد. 
هــر دوی ایــن قیمت هــا 
شــامل هزینــه تحویــل 
ــر  ــوند. در زی ــز می ش نی

نشــان های  و  پوســته 
ســاختار  ســایون، 
ــز  ــک و هیجان انگی چاب
و  دارد  قــرار   2 مــزدا 
بــرای پیشــرانه نیــز از 
یــک موتــور 1.5 لیتــری 
بــا  ســیلندر  چهــار 
ــب بخار  ــدرت 106 اس ق
و حداکثــر گشــتاور 139 
اســتفاده  نیوتن متــر 

اســت.  شــده 
یــک  دنبــال  بــه  اگــر 
در  پنــج  خــودروی 
هســتید، ســایون مــدل 
 2016 هاچ بــک   iM
را بــرای شــما درنظــر 
گرفتــه اســت. هماننــد 

ــودرو  ــن خ ــدل iA، ای م
ــر اســاس یکــی از  نیــز ب
موجــود  خودروهــای 
ســاخته شــده اســت. 
منظــور،  ایــن  بــه 
نشــان های  تویوتــا 
ــازار  ــوص ب ــدل مخص م
ــس  ــود، اوری ــای خ اروپ
هاچ بــک را برداشــته، 
یــک کیــت بدنــه جدیــد 
اضافــه کــرده و نشــان 
ســایون را به جلوپنجره 

چســبانده اســت. 
زیبــا  هاچ بــک  ایــن 
در مــدل بــا گیربکــس 
بــا  دســتی  دنــده   6
قیمــت 19255 دالر در 

ــن  ــت و ای ــترس اس دس
ــا  ــدل ب ــرای م ــت ب قیم
سیســتم انتقال قــدرت 
بــه  پیوســته  متغیــر 
19995 دالر می رســد. 
نیــز  کاپــوت  زیــر  در 
 1.8 موتــور  یــک 
لیتــری چهــار ســیلندر 
کــه  اســت  خوابیــده 
بــه  قدرتــی  می توانــد 
انــدازه 137 اســب بخار 
ــدازه  ــه ان ــتاوری ب و گش
ــد  ــر تولی 170 نیوتن مت
ارائــه  زمــان  کنــد. 
ایــن دو مــدل در بــازار 
مــاه  بــرای  امریــکا، 
ســپتامبر ســال جــاری 
درنظــر  میــالدی 
اســت. شــده  گرفتــه 

iA و iM معرفی مدل های 2016 سایون

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مباحث صورت گرفته در خصوص عدم استاندارد 
بنزین های وارداتی گفت : در آخرین جلسه کمیسیون انرژی که با 
حضور نمایندگان وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان 
استاندارد برگزار شد مقرر گردید تا سازمان استاندارد در خصوص 
کیفیت و استاندارد بنزین وارداتی و تولیدات داخلی گزارشی را  به 
صورت مکتوب تهیه نموده تا در اولین فرصت در کمیسیون انرژی 

مورد بررسی قرار گیرد.
حســین امیــری خامکانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار خبــر خــودرو ، 
افــزود : البتــه وزارت نفــت اعــالم کــرده کــه از تیرمــاه 93 تــا کنــون  
بنزیــن  هــای وارداتــی مطابــق اســتاندارد یــورو4 بــوده  از ســویی 
ــی  ــی مبن ــوص گزارش ــن خص ــی در ای ــتگاههای نظارت ــایر دس س
بــر تخلــف در ایــن زمینــه اعــالم نکردنــد امــا مقــرر گردیــد مجــدد 
مــورد بررســی قــرار دهنــد و در جلســات بعــدی کمیســیون انــرژی 

گــزارش الزم را ارائــه کننــد.
وی بـا اشـاره بـه جلسـه هفتـه گذشـته کمیسـیون انـرژی  اظهـار 
 ، نفـت  نماینـده وزارت  بـا حضـور  کـه  ایـن جلسـه  : در  داشـت 
بازرسـی کل کشـور ، سـازمان اسـتاندارد برگـزار شـد وزارت نفـت 
مجـددا تاکیـد کـرد کـه از تیرمـاه سـال 93 کلیـه محمولـه هایـی 
بنزیـن وارداتـی یـورو4 بـوده ضمـن اینکـه سـازمان بازرسـی کل 
کشـور هـم در گـزارش کارشناسـی اعـالم کـرد کـه دو محمولـه  کـه 

فاقـد اسـتاندارد الرم بـوده مرجـوع شـده اسـت.
وی گفـت : در ایـن جلسـه بـا توجـه به عـدم ارائـه گزارش از سـوی 
سـازمان اسـتاندارد، مقـرر گردیـد کـه ایـن سـازمان در خصـوص 
کیفیـت و اسـتاندارد بنزیـن وارداتی و تولیدات داخلی گزارشـی را  

تهیـه و مکتـوب ارائـه کنند .
گزارش  اساس  بر  کرد  عنوان  توان  می  که  آنچه  لذا   : افزود  وی 
رسمی در یک جلسه رسمی است که کامال صورت جلسه شده 
است و ضبط شده آن نیز وجود دارد که اعالم می کند  که از تیرماه 
93 بنزین وارداتی به غیر دو محموله مرجوعی همگی مطابق با 
استاندارد یورو4 بوده است بنابراین با استناد به گزارش مسئول 
مربوطه در این ارتباط و و اعتماد به مطالب ارائه شده به نظر می 

رسد بنزین وارداتی از استاندارد یورو4 برخوردار بوده است.
اندازی  راه  به  اقدام  استاندارد  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آزمایشگاهی در این ارتباط نموده است  ، تاکید کرد : مقرر گردید 
تا گزارش مکتوبی هم از بنزین وارداتی و هم بنزین داخلی توسط 
سازمان استاندارد ارائه شود تا در اولین فرصتی که گزارش تکمیل 

گردید در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گیرد.
نماینـده کرمـان و زرنـد  در خانه ملت تصریح کـرد : در حال حاضر 
روزانـه 70 میلیـون لیتـر بنزیـن مصرف می شـود که از ایـن میزان 
حـدود 19 میلیـون لیتـر بنزین یـورو4 در داخـل تولید و حـدود  6 
تـا 6.5 میلیـون لیتر روزانه وارد می شـود مابقی نیز هـم در  داخل 
کشـور بنزیـن معمولـی تولیـد مـی شـود منتهـی در طـرح هـای 
توسـعه پاالیشـگاهی شـاخص ها به سـمت  یورو 4 در حال ارتقاء 
اسـت به طـوری که امـروز بنزین معمولی نیـز از تولیدات دو سـال 

قبـل هم بـا کیفیت تر اسـت.
خامکانـی افـزود : بـا توجـه بـه تصمیم دولـت و اجرای طـرح های 
توسـعه پاالیشـگاهی هـا ، برخی از شـاخص های بنزیـن تولیدی 
را ارتقـاء یافتـه اسـت  و بـه تدریـج بـه سـمتی مـی رویم  کـه عالوه 
بـر 19 میلیـون بنزیـن یـورو4 تولیـدی در کشـور ، بنزیـن معمولی 

نیزارتقـاء یافتـه و درصـد کم تـری بنزین یـورو4  وارد شـود.
وی گفـت : در صورتـی کـه افـرادی معتقدند کـه بنزیـن وارداتی  از 
تیرماه سـال گذشـته تاکنون با اسـتاندارد کمتر از یورو4 وارد شده 
اسـت می توانند مدارک آن را به کمیسـیون اصل 90 و کمیسـیون 
انـرژی و یـا قـوه قضائیه ارائـه کنند قطعا این مسـاله مورد بررسـی 

قرار خواهـد گرفت.
گفت:  راستا  این  در  استاندارد  سازمان  وظیفه  خصوص  در  وی 
سازمان استاندارد بر اساس وظیفه ذاتی خود باید بر استاندارد 
همه محموله های وارداتی از جمله بنزین وارداتی نظارت نمایند.

وی در ادامــه در مــورد اجــازه وزارت نفــت بــه ســازمان اســتاندارد 
ــه مســاله بنزیــن هــای وارداتــی گفــت : ایــن  در خصــوص ورود ب
مســاله اصــال قابــل توجیــه نیســت کــه مــا اجــازه نداریــم در حالــی 
کــه ایــن وظیفــه ذاتــی ســازمان اســتاندارد اســت و هر دســتگاهی 
هــم کــه در ایــن جریــان ممانعــت ایجــاد کنــد ســازمان اســتاندارد 
ــت  ــط زیس ــت و محی ــی ، دول ــتگاههای نطارت ــه دس ــد ب ــی توان م

ایــن مســاله را ارجــاع کنــد.
وی گفــت : هــر چنــد  نماینــده ســازمان اســتاندارد در جلســات 
گذشــته کمیســیون انــرژی مطلبــی مبنــی بــر اینکــه اجــازه ورود 

نــدارد مطــرح نکــرد.

از میان خبر ها . . . . . .

گزارش مکتوب سازمان استاندارد در 
خصوص استاندارد بنزین های وارداتی

وزارت   : خـــودرو  عصـــر 
تجارت  و  معـــدن  صنعـــت، 
شـــرایط  دســـتورالعملی  در 
جدید فـــروش و پیش فروش 
و  داخلـــی  خودروهـــای 
زمـــان  مـــدت  و  وارداتـــی 
خودروهای  تحویـــل  مجـــاز 
فروخته شـــده را تعیین کرد. 
عرضه کننـــدگان خـــودرو در 
با  را  خود  محصوالت  کشـــور 
شـــرایط مختلفـــی از جمله 
پیش فروش  فـــوری،  فروش 
کوتاه مـــدت و طوالنی مدت 

عرضـــه می کننـــد.
ــای  ــروز تاخیره ــال ب ــن ح ــا ای ب
طوالنــی در تحویــل خودروهای 
فروختــه شــده و همچنیــن عدم 
ــودرو در  ــی خ ــت قطع درج قیم
قراردادهــای منعقــده، باعــث 
از  مصرف کننــدگان  نارضایتــی 
واردکننــدگان  و  خودروســازان 

ــت. ــده اس ــوزه ش ــن ح در ای
وزارت  زمینــه  ایــن  در 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت ، 
جدیــدی،  دســتورالعمل  در 
شــرایط و مــدت زمــان مجــاز 
خودروهــای  تحویــل  بــرای 

فروختــه و پیش فــروش شــده 
ــرده  ــن ک ــداران را تعیی ــه خری ب
خــودرو  عرضه کننــدگان  و 
موظفنــد در ایــن بــازه زمانــی 
خودروهــای فروختــه شــده را 

دهنــد. خریــداران  تحویــل 
دســتورالعمل،  ایــن  طبــق 
تحویــل  تاریــخ  حداکثــر 
شــده  فروختــه  خودروهــای 
بــه روش فــروش فــوری، یــک 
و  خودروســازان  و  اســت  مــاه 
ندارنــد  اجــازه  واردکننــدگان 
روش  در  را  خــود  محصــوالت 
حداکثــر  بــا  فــوری،  فــروش 
موعــد تحویــل بیــش از یــک 
ــه درج  ــد. البت ــه کنن ــاه، عرض م
در  خــودرو  قطعــی  قیمــت 
قــرارداد در ایــن روش فــروش 

اســت. الزامــی 
همچنیــن در این دســتورالعمل 
حداکثــر تاریــخ تحویــل خــودرو 
قطعــی  پیش فــروش  روش  در 
ــان  ــر زم ــاه و حداکث ــادل 9 م مع
تحویــل در شــرایط پیش فــروش 
عــادی، حداکثــر 12 مــاه تعییــن 
مهــم  نکتــه  اســت.  شــده 
ایــن  طبــق  کــه  اســت  ایــن 

عرضه کننــدگان  دســتورالعمل 
خــودرو موظــف بــه درج قیمــت 
قــرارداد  در  خــودرو  قطعــی 
منعقــده در روش پیش فــروش 

ــتند. ــی هس قطع
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
شــرکتهای  بیشــتر  هم اکنــون 
برخــالف  خــودرو  واردکننــده 
ایــن موضــوع عمــل می کننــد 
شــرکتها  ایــن  کــه  به گونــه ای  
در  را  خــود  محصــوالت 
بازه هــای زمانــی چنــد ماهــه 
ــت  ــا قیم ــرده ام ــروش ک پیش ف
قــرارداد  را در  قطعــی خــودرو 
ذکــر نکــرده و آنــرا بــه قیمــت 
زمــان تحویــل خــودرو، موکــول 
ــق  ــال طب ــن ح ــا ای ــد. ب می کنن
ایــن دســتورالعمل جدیــد، در 
روش هــای پیش فــروش قطعــی 
تاریــخ تحویــل 9  بــا حداکثــر 
قطعــی  قیمــت  ذکــر  ماهــه، 
فــروش  قــرارداد  در  خــودرو 

اســت. الزامــی 
دســـتورالعمل،   ایـــن  طبـــق 
حداکثـــر زمان تحویـــل خودرو 
در روش مشـــارکت در تولیـــد 
پیش بینی  ســـال  ســـه  نیـــز، 

اســـت.  شـــده 
همچنیـــن طبق این 

حداکثر  دســـتورالعمل 
روش  در  تحویـــل  تاریخ 

فـــروش سفارشـــی )نصب 
آپشـــن های مورد درخواست 

خودروهـــای  در  مشـــتری(، 
خودروهای  و  ماه  ســـه  داخلی 
وارداتـــی، چهـــار مـــاه تعیین 
شـــده اســـت. در روش فروش 
سفارشـــی نیز، عرضه کنندگان 
بـــه درج قیمت  خودرو موظف 
عقد  هنگام  در  خـــودرو  قطعی 

هســـتند. قرارداد 
ضوابــط جدیــد وزارت صنعــت، 
زمینــه  در  تجــارت  و  معــدن 
ــروش  ــروش و پیش ف ــرایط ف ش
و  داخلــی  خودروهــای 
ذیــل  کشــور،  در  وارداتــی 
اجرایــی  آیین نامــه  اصالحیــه 
حقــوق  از  حمایــت  قانــون 
خــودرو  مصرف کننــدگان 

اســت. شــده  تدویــن 
ایـــن اصالحیـــه هم اکنـــون 
در هیـــات دولت در دســـت 
بررســـی نهایی اســـت و پس 
از تصویـــب نهایـــی، به تمام 
خـــودرو  عرضه کننـــدگان 
در کشـــور ابـــالغ و اجرایـــی 

شـــد. خواهد 

حداکثر یک ماه، زمان مجاز تحویل خودرو 


