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شاسی بلند جدید ایران خودرو هم از خراسان می آید

است  سال  یک  حدود 
یاریس  تویوتا  جدید  نسل  که 

شده  کشورمان  روانه  هاچ بک، 
بازار  به  شده  وارد  خودروی  است. 
محسوب  آن  آسیایی  نسخه  ایران، 
سال  اواخر  از  خودرو  این  می شود. 
بازارهای جهانی  وارد  2013 میالدی 
می   XP150 آن هم  اتاق  کد  و  شده 
باشد. در حال حاضر، این نسخه از ...

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

شاسی بلند را کاهش نداده است. 
کمپانی ژاپنی میتسوبیشی شاید در 
حال گذراندن دوران سختی در بازار 
آمریکا باشد اما در قاره ی وطنی اش با 
معرفی رسمی نسل جدید مدل بسیار 
محبوب خود یعنی پاجرو )Pajero( در 
استراتژیک  قدم های  برداشتن  حال 

جدیدی است.
نسل جدید با ورود خود وظیفه سنگینی 
همچون  رقبایی  با  و  داشته  دوش  به 
شورولت تریل بلیزر )Trailblazer(، فورد 
اِورست )Everest(، ایسوزو اِم یو ایکس 
 )Fortuner( و تویوتا فورچونر )MU-X(

چالشی جدی را روبروی خود می بیند.

میتسوبیشی در طراحی ظاهری این 
و  به خرج داده  زیادی  نسل جسارت 
خودرویی تنومند و تا حدودی زمخت 
را روانه بازار کرده که در پی ریزی های 
اصلی شباهتهایی هم با مدل L200 یا 

همان تریتون )Triton( دارد.
درون کابین تریم، تجهیزات و آپشن ها، 
مواد بکار رفته و غربیلک فرمان بازهم 
بیننده را به یاد مدل L200 می اندازد، 
اما کنسول وسط شیب بیشتری دارد 
یکسان  آن  با  هم  کاماًل  کلی  طرح  و 
جدید  پاجروی  ابعاد  نظر  از  نیست. 
را  میلی متری   1,815 عرض  همان 
شده  طویل تر  میلی متر  اما 90  دارد، 
)4,785 میلی متر( و با فاصله محوری 
می رسد  نظر  به  میلی متری   2,800
فضای داخلی فراخی داشته باشد. الزم 
چهارچرخ  نسخه  در  که  است  ذکر  به 

متحرک ارتفاع نیز 35 میلی متر کاهش 
پیداکرده است )1,805 میلی متر(؛  البته 
طبق ادعای کمپانی فاصله کف خودرو 
تا زمین با 13 میلی متر افزایش به 218 

میلی متر رسیده است.
اگرچه تجهیزات و طراحی به کار رفته 
از آغاز  در مدل های مختلف پاجرو، 
تاکنون، تغییر چندانی نکرده است، 
اما این آپشن ها چندان قدیمی و از 
رده خارج محسوب نمی شوند. با این 
 LCD حال، استفاده از یک نمایشگر
جدید در قسمت باالی کنسول وسط، 
به جای صفحه نمایش فعلی، کاربردی 

تر به نظر می رسد.
با اسـتفاده از سیسـتم چند رسـانه ای 
بـر  عـالوه   ،)MMCS( میتسوبیشـی 
کنترل رادیو، مسـیریاب ماهـواره ای، 
دسـتگاه پخش DVD، و دوربین دنده 

عقـب، می توانید از امکانات سیسـتم 
اسـتریو Rockford Fosgate نیـز بهـره 
منـد شـوید. سـاب ووفرهـای نصـب 
تاثیـر  نیـز،  شـده در صنـدوق عقـب 
شـگرفی بر قدرت صدای خروجی این 

دارند.  سیسـتم 
فنی  بخش  در  که  می زدیم  حدس 
پاجرو همان پیشرانه جدید 2.4 لیتری 
مورداستفاده  دیزل  توربو   MIVEC
اسب  که 178  گیرد  بکار  را   L200 در 
 430 و  قدرت    )PS  181( بخار 
گشتاور  فوت(  پوند   317( نیوتون متر 
تولید می کند )یک نسخه 152 اسب 
برای  نیز  پیشرانه  همین  از  بخاری 
است(؛  سفارش  قابل   L200 مدل 
ارائه  با  خودروساز  این  درعین حال 
یک جعبه دنده 8 سرعته خودکار کاماًل 
جدید بجای نمونه 5 سرعته بکار رفته 
در L200 تقریبًا شگفت زده مان کرد. 
میتسوبیشی همچنین تأکید کرده که 
قوای محرکه جدید بکار گرفته شده در 
در  را  بهبودی 17 درصدی  نسل  این 
مصرف سوخت به ارمغان آورده که در 
 CO2 کنار آالیندگی کمتر از 200 گرم
در هر کیلومتر پیشرفت خوبی نسبت 

به قبل محسوب می شود.
بازارهای مختلف  این مدل شاید در 
 ،)Challenger( چلنجر  نام های  با 
 ،)Montero Sport( مونترو اسپورت 
 Pajero( و پاژرو داکار )Nativa( ناتیوا

Dakar( هم شناخته شود.

اطالعات بیشـتر و دقیق تـر مربوط به 
آن شـامل مشـخصات کامـل و زمـان 
حضـور در بازارهـای خـارج از تایلنـد 
آینـده  هفته هـای  در  بـه زودی  نیـز 

منتشـر خواهـد شـد.

از میان خبرها . . . . . . . .
باالخـره نسـخه ی کانورتیبل 
)سـقف بـاز شـو( فـراری 488 
GTB  نیـز بصـورت رسـمی 

معرفـی شـد.
زیبا  خودرویی    GTB  488
آن  طراحی  در  که  اغواگر  و 
به شدت به جزئیات پرداخته 
طراحی  در  است.  شده 
و  برجستگی  مدل  این 
بسیاری  فرورفتگی های 
کناره ها و عقب و جلو  که در 
خطوط  اما  می شود  دیده 
و  سردرگم  به هیچ عنوان 
مأیوس کننده نیست و طراح 
مانزونی  فالویو  آن  برجسته 
زبان  از  یکپارچه  حجمی 
طراحی فراری را روبروی شما 
با   GTB  488 می دهد.  قرار 
این طراحی زیبا به سان یک 
اسب بادپا در علفزار می پیچد 
در  باز  نمایی  در  و  می تازد  و 
طبیعت همه را مسحور خود 
می کند. چراغ هایی کشیده در 
امتداد بدنه با خمی زیبا و مملو 
 LED کوچک  المپ های  از 
که در کنار دریچه های ورودی 
هوای سپر، تصویری از افعی 
شاخ دار در حال بلعیدن را به 

بیننده یادآوری می کند. 
تکراری و خسته کننده، صفتی 
که هیچ گاه فراری شایسته ی 
سرافرازی به آن نخواهد بود! 
آخر مگر می شود که نسخه ی 
زیبای  یک  سقف  بدون 
چابک و چموش ایتالیایی دو 
توربویی که با موتور پرحجم 
نزدیک  V8اش  لیتری   3.9
به ۶۶0 اسب بخار را به جوالن 
می دارد،  وا  جاده ها  در 
صفتی جز »فوق العاده است« 
صد  تا  صفر  باشد.  پذیرا  را 

در  تنها  تندپا  اسپایدر  این 
و  شد  خواهد  طی  ثانیه   3
تا  صفر  شویم،  دقیق تر  اگر 
 8.7 تنها  نیز  آن  دویست 
برد. خواهد  زمان  ثانیه 
جعبه دنده انتخاب شده برای 
GTB 488 یک مدل 7 سرعته 
از  پیش  که  است  دوکالچه 
ایتالیا هم مورد  این در 458 
است،  گرفته  قرار  استفاده 
درصد   30 که  تفسیر  این  با 
سرعت تعویض باالتری دارد 
و حتی از مدل 458 اسپشیاله 
این  و  است  سریع تر  هم 
نشان از توجه ویژه فراری به 
ترمزهای  دارد.   GTB  488
در  استفاده شده  سرامیکی 
این ابرخودرو همان ترمزهای 
سیستم  و  است  الفراری 
تعلیق نیز با دمپرهای بهتری 
نسبت به مدل اسپشیاله 458 
سیستم  است.  یافته  ارتقا 
از  استفاده  با  که  تعلیقی 
سطح  از  برگرفته  داده های 
این  که  کامپیوتری  و  جاده 
داده ها را کنترل می کند نسبت 
به سایر سیستم ها از استحکام 
ضربات  جذب  قدرت  و 
در  است.  برخوردار  بهتری 
کل، سیستم تعلیق شباهت 
تعلیق  سیستم  به  آشکاری 
تغییرات  تنها  و  دارد   458
اتصاالت  بخش  در  اندکی 
نگه دارنده اتفاق افتاده است. 
کابین خودرو نیز همین گونه 
و  نموده  تغییر  کمتر  و  است 
شباهت آشکاری به مدل 458 
دارد. البته دکمه های سیستم 
افزوده  کنسول  به  سرگرمی 
بدریخت  دکمه های  و  شده 
و پالستیکی مدل ایتالیا که 
فیات  محصوالت  از  نشان 

شــت  ا د
جــای خــود 

تزئیــــنات  بــه  را 
و  است  داده  گران قیمت 

همه این ها در کنار هم شکوه 
می کند.  تداعی  را  فراری 
از  است  مملو  که  شکوهی 

غرور، هیجان و لذت.
همان  خودرو  این  شاسی 
شاسی استفاده شده در برادر 
سقف دارش است که به لطف 
11 آلیاژ آلومینیوم و فلزاتی 
ساخت  در  که  منیزیم  چون 
کار  به  آن  مختلف  قطعات 
رفته است، ضمن 10 کیلوگرم 
چربی سوزی نسبت به فراری 
458 اسپایدر، از 23٪ سختی 
بیشتر برخوردار است. لذت 
تنها  که  فراری  این  رانندگی 
1420 کیلوگرم وزن و نسبت 
به 488 جی تی بی 50 کیلوگرم 
دارد،  وزن  اضافه  کمتر 

ثانیه  تنها 14  نیست؟  کافی 
این  سقف  تا  کافیست  زمان 
خودرو کامال جمع شود و در 
در  مخصوصش  محفظه ی 
گیرد؛  قرار  صندلی ها  پشت 
آسمان  لمس  تا  ثانیه   14
رانندگی  از  دوبرابر  لذت  و 
ایتالیایی.  سوپرماشین  این 
پنجره ی برقی قسمت  پشتی 
حقیقت  در  که  خودرو  این 
باد  ورود  از  جلوگیری  برای 
بی سقف  رانندگی  هنگام  در 
تعبیه شده نیز بصورت مستقل 
قابل تنظیم به 3 حالت است؛ 
کامال باال که از ورود باد هنگام 
رانندگی بدون سقف جلوگیری 
می کند، نیمه  باال و کامال پایین 
نیز برای لذت شنیدن صدای 

ش  غــر
ایــن  موتــور 
هنگام  در  اسپایدر 
نظر  در  سقف  با  رانندگی 

گرفته شده است.
سخت  سقف  خودروی  این 
)هرگاه سقف یک کانورتیبل 
خودرو  بدنه ی  هم جنس 
باشد، آن را سخت و هنگامی 
که جنس از سایر مواد مانند 
نرم  را  آن   باشد،  پارچه 
معرفی  از  پس  می نامیم( 
امسال،  پاییز  در  کاملش 
بازار  به  آینده  سال  تابستان 
عرضه خواهد شد؛ برچسب 
اسپایدر  قیمتی فراری 488 
چیزی حدود 275.000 دالر 
حدود  شد؛  خواهد  تعیین 
از  گران تر  دالر   30.000
مدل 488 جی تی بی و کمی 
محبوب  اسپایدر  از  ارزان تر 

مک الرن ۶50 است.

نسل جدید میتسوبیشی پاجرو اسپورت 

فراری 488 اسپایدر معرفی شد
رگوالتـور ایمنـی خـودروی آمریـکا از شـرکت تامیـن کننده سیسـتمهای 
رادیـوی خـودرو کـه ممکـن اسـت در برابـر هـک آسـیب پذیـر باشـند، 
خواستار اطالعات بیشتر شد.سـازمان ملی ایمنی ترافیک آزادراه آمریکا 
کـه رگوالتـور ایمنـی خـودروی ایـن کشـور اسـت، اعـالم کـرد 2.8 میلیون 
سیسـتم اطالعات سـرگرمی هارمان کاردون ممکن است در برابر حمالت 
هکرها آسـیب پذیر باشـند. این رقـم دو برابر رقـم اعالم شـده در فراخوان 

اخیـر فیات کرایسـلر برای مشـکل مذکور اسـت. 
مارک رزکایند، رییس این سازمان اعالم کرد تحقیقات ادامه دارد تا معلوم 
شود چه تعداد از خودروسازان از شرکتی که تامین کننده فیات کرایسلر 
نشان  کاردون  هارمان  سایت  وب  اند.  کرده  دریافت  رادیو  است،  بوده 
می دهد که این شرکت برای خودروهایی شامل ب ام و، سوبارو، مرسدس 

بنز و فیات کرایسلر سیستمهای صوتی فراهم می کند. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، اقدام اخیر سازمان ملی ایمنی ترافیک آزادراه 
آمریکا در پی فراخوان فیات کرایسلر برای 1.4 میلیون خودروی سبک و 
سنگین مجهز به این رادیوها صورت می گیرد که در خطر هک شدن قرار 
به یک تهدید  اقدام رسمی در واکنش  اخیر نخستین  دارند. فراخوان 

امنیت سایبری برای خودروها است. 
برای  کشور  این  قانونگذاران  سوی  از  آمریکا  خودروی  ایمنی  رگوالتور 
تعلل در رسیدگی سریع تر به مشکالت ایمنی خودروها که سال گذشته 
منجر به فراخوان 64 میلیون خودرو شد، هدف انتقاد قرار گرفته است. 
این انتقادات موجب شده این سازمان نظارت جدی و دقیق تر برای رفع 

نواقص ایمنی خودروها را افزایش دهد. 
دو محقق امنیت رایانه اخیرا نشان دادند چگونه با استفاده از سیستم ارتباطات 

بی سیم، می توانند کنترل جیپ چروکی در حال حرکت را به دست بگیرند. 
مدیران خودرو معموال اذعان می کنند که این صنعت در تالش برای مقابله 
با حمالت سایبری است. تولیدکننده جیپ هم در چند ماه گذشته با 
هکرها در تماس بوده و یک وصله امنیتی برای حل ایراد امنیتی سیستم 
خود منتشر و اعالم کرد مشتریان می توانند این وصیله را با مراجعه به 

نمایندگیهای فروش یا از طریق حافظه یو اس بی نصب کنند.

تولید دومین محصول شاسی بلند گروه صنعتی ایران خودرو به نام هایما 
خط  اندازی  راه  اجرایی  عملیات  شد.  آغاز  رضوی  خراسان  در  اس7 
خودروی جدید هایما در شرکت ایران خودرو خراسان، از آبان سال 1393 
به صورت جدی آغاز شد و در چهار حوزه بدنه، رنگ، تزیینات و لجستیك 
به اجرا درآمد. خطوط تولید محصول جدید با بهره گیری از ظرفیت پیمان 

کاران داخلی، در مدت 11 ماه آماده و راه اندازی شده است. 
ایـن گـزارش مـی افزاید: سـاخت داخـل 40 درصد از قطعـات و مجموعه 
هـای ایـن محصـول هـدف گـذاری شـده و بـا تولیـد آن، سـاالنه بیـش از 
20 هـزار دسـتگاه، بسـته به تقاضـای بازار بـه ظرفیت تولیـد خودروهای 

شاسـی بلند افـزوده خواهد شـد. 
هایمـا اس7 از نـوع شاسـی بلند )SUV( تـک  دیفرانسـیل، محـرک جلو و 
فـول آپشـن اسـت و در دو کالس اتوماتیـک و دسـتی بـا حجـم موتـور دو 
لیتـری و 130 اسـب بخـار تـوان تولیـد می شـود. تولیـد آزمایشـی اس7 
مطابـق برنامـه، از 13خرداد)نیمـه شـعبان( در سـالن بدنه سـازی آغاز و 

اولیـن بدنـه در روز 21 خـرداد، کامـل و بـه سـالن رنگ ارسـال شـد. 
از آن جـا کـه تغییـرات در سیسـتم های انتقال خط، شـاهین های حمل 
بدنه، هنگرها و نشیمن های ایستگاه های مکانیکی، اسکیدهای حمل 
بدنـه و سـایر تجهیـزات انتقـال بایـد عـالوه بـر سـوزوکی بـرای محصـول 
جدیـد نیـز انطبـاق مـی یافـت، مجموعـه ای از فعالیـت هـای طراحـی، 

سـاخت، انتخـاب پیمانـکار و نظـارت در این فرایند انجام شـده اسـت. 
در فرایند آماده سازی تولید این محصول، سازه فلزی خط تولید بدنه 
به طول 72 متر و به وزن تقریبی 39 تن و تاسیسات مکانیکی خط تولید 
هایما به وزن تقریبی دو تن طراحی و اجرا شده است. در این عملیات، 
عالوه بر طراحی و نظارت بر اجرای شش دستگاه تابلوی برق اصلی به 
همراه کابل کشی، خط تولید بدنه سازی با متعلقات آن در کم تر از 10روز 

و بیش از 600متر ریل نصب شده است. 
به دنبال راه اندازی یك خط جدید در سالن بدنه سازی، بیش از 10دستگاه 
فیکسچر بدنه سازی به همراه سیستم انتقال بین ایستگاهی بدنه ها نصب 
و 60 دستگاه گان جوش کاری همراه با متعلقات آن مونتاژ نصب و تنظیم 
شد که به این موارد نصب تجهیزات جانبی و تمامی زیرپایی های خط 

تولید بدنه هایما را نیز باید افزود.
الزم به ذکر است هایما S7 محصول شرکت هایما چین می باشد که در ابعاد 
متوسط با سیستم دیفرانسیل جلو موتور 4 سیلندر دولیتری 16 سوپاپ و 
قدرت 147 اسب بخار عرضه خواهد شد. تجهیزات رفاهی کامل و ایمنی 
مناسب با استفاده از سیستم هایی نظیر ESP، کنترل و نمایش فشار باد 
تایرها، 4 سنسور رادار، ارتفاع مناسب کف برای حرکت در خارج از جاده، 
فنربندی و تعلیق مناسب و طراحی خوب از نکات مثبت این خودرو به 

شمار می آیند. قیمت احتمالی این خودرو در حدود 85 تا 90 میلیون 
تومان برای مدل فول و اتوماتیک است.

هک پذیری دردسر تازه خودروسازان

شاسی بلند جدید ایران خودرو هم از 
خراسان می آید
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حـدود یـک سـال اسـت که نسـل 
هاچ بـک،  یاریـس  تویوتـا  جدیـد 
اسـت.  شـده  کشـورمان  روانـه 
خـودروی وارد شـده بـه بـازار ایـران، 
محسـوب  آن  آسـیایی  نسـخه 
می شـود. این خودرو از اواخر سـال 
2013 میالدی وارد بازارهای جهانی 
 XP150 اتـاق آن هـم کـد  و  شـده 
مـی باشـد. در حـال حاضـر، ایـن 
ممالکـی  در  یاریـس  از  نسـخه 
همچـون چیـن، تایلنـد، اندونزی، 
مالـزی و …. تولیـد می شـود کـه 
و  ایـران  بـه  نمونه هـای وارد شـده 
فـارس  خلیـج  حـوزه  کشـورهای 
سـاخت کشـور تایلنـد هسـتند. 

نـگارش مطلـب دربـاره خودروهای 
سـاده ای  امـر  هرگـز  ارزان قیمـت، 
خودروهـا،  ایـن  در  زیـرا  نیسـت، 
چیـز زیـادی بـرای نوشـتن یافـت 
نمی شـود. ایـن دسـته از خودروها 
از  می کننـد،  حرکـت  به سـختی 
فقـدان تجهیـزات متعـدد رفاهـی 
و ایمنـی رنـج می برنـد و درنهایـت 
خواسـتنی  آن هـا  بیشـتر  اینکـه 
و خوشـایند عامـه هـم نیسـتند. 
کـه  اسـت  ممکـن  بااین وجـود، 
نسـخه کاماًل جدید تویوتـا یاریس 
برنـد  به عنـوان نخسـتین  بتوانـد 
ژاپنـی، پرانتـزی را در ایـن بیـن باز 
بـه  را  پیش فـرض  ایـن  و  نمـوده 

گیـرد. پرسـش 
در  خـودرو،  ایـن  ظاهـری  نمـای 
قیـاس بـا زمانـی کـه در آن بـه سـر 
فراوانـی  بـرق  و  زرق  از  می بریـم، 
کـه  حـد  آن  تـا  اسـت،  برخـوردار 
می توانـد بـرای برخـی از بازارهـای 
محافظـه کار  خصلتـًا  کـه  هـدف 
هسـتند، تکان دهنـده هـم باشـد 
و ایـن موضوعـی اسـت کـه از زبـان 
برخـی از منتقدان و مخالفـان این 
روند به کرات شـنیده شـده اسـت. 
خـودرو  ایـن  داشـبورد  داخـل،  در 
به طور مسـتقیم از نسـخه سـدان 
در  اسـت.  شـده  نمونه بـرداری  آن 
پایینـی  بخـش  و  راسـت  سـمت 
مشـاهده  محلـی  داشـبورد، 
چـرم  بـا  ظاهـر  بـه  کـه  می شـود 
دوختـه شـده کـه البته سـاختگی 
هـم  واقعـی  آن  )دوخـت  بـوده 
نیسـت( و در اصـل بـا پالسـتیک 
اسـت،  شـده  قالب ریـزی  سـخت 

حتـی اسـتراحتگاه دسـت و نیـز 
پانل درب ها هم از پالسـتیک های 
سخت ساخته شـده اند، درنهایت 
نیـز وجـود یک پوشـش سسـت و 
بـی دوام کـه در صنـدوق عقـب آن 
جـای گرفتـه، پروسـه ارزان سـازی 
را تکمیـل می کنـد. تـا هنگامـی 
کـه هیـچ یـک از تجهیـزات داخل 
دکمه هـا،  کلیدهـا،  از  اعـم  اتـاق 
از  نکنیـد  لمـس  را  و…  فرمـان 
چشـم انداز کابیـن لـذت خواهیـد 
گیج هـا  از  به خصـوص  بـرد، 
شـباهت  از  کـه  )اندازه گیرهایـی( 
قیمتـی  سـنگ های  بـا  اندکـی 
نارنجـی  رنـگ  از  و  برخوردارنـد 

آتشـینی هـم بهـره می برنـد. 
کابیـن این خـودرو، چـه در بخش 
بسـیار  و در چـه عقـب آن  جلـو 
آن  صندلی هـای  اسـت،  جـادار 
راحتـی  از  و  شـده  تقویـت  نیـز 
صنـدوق  برخوردارنـد.  مناسـبی 
بـا  عقـب ایـن خـودرو در قیـاس 
خودروهای موجـود در این کالس، 
از گنجایـش مناسـبی سـود بـرده 
و صندلی هـای پشـتی آن نیـز از 
قابلیـت تاشـدن برخوردارنـد. یک 
داشـبورد  در  فنجـان  نگه دارنـده 
از  آن نصـب شـده و یکـی دیگـر 
ایـن نـوع هـم در بخـش عقـب آن 
جـای گرفته اسـت. همچنیـن در 
محفظه هـای کناری پانـل درب ها 
را  آب  بطـری  یـک  می تـوان  نیـز 

داد. جـای  به راحتـی 
از  خـودرو،  ایـن  تیـپ  باالتریـن 
و  مناسـب  نسـبتًا  تجهیـزات 
درخـوری بهـره می برد، که شـامل 
مـواردی همچـون سیسـتم ورود 
بدون کلید، شیشـه ها و آینه های 
تهویـه  نیـز  و  ایربـگ  دو  برقـی، 
کارکـردی  )بـا  دسـتی  مطبـوع 
باالتـر از حـد متوسـط(، می گردد. 
همچنیـن یـک سیسـتم صوتی 
وجـود  آن  در  نیـز  رضایت بخـش 
 CD پخـش  قابلیـت  از  کـه  دارد 
از  و  بـوده  برخـوردار   MP3 و 
نیـز   AUX و   USB پورت هـای 
این هـا،  همـه  بـا  می بـرد.  بهـره 
همتایـش  برخـالف  خـودرو  ایـن 
نیسان سـانی، از وجود تجهیزاتی 
تهویـه  کانال هـای  همچـون 
مطبـوع بـرای سرنشـینان عقب، 

صفحـه  از  یـا  و  اسـت  بی بهـره 
در هونـدا  کـه  لمسـی  نمایشـگر 
سـیتی یافت می شـود، برخـوردار 
نیسـت. حتـی تجهیزاتـی چـون 
اتصـاالت بلوتـوث و سنسـورهای 
پـارک هـم در آن وجود نـدارد، مگر 
اینکـه برای دسـتیابی بـه آن ها به 
کـه  شـوید  متوسـل  نمونه هایـی 
توسـط فروشـنده، ایـن تجهیزات 
بـر روی آن هـا نصـب شـده باشـد. 

پیشرانه
تنهـا خـودروی یاریسـی که پیش 
از ایـن رانده ایـم، نسـخه سسـت و 
بی حـال 1.3 لیتـری آن بـود و بـه 
همیـن سـبب نیـز چنـدان مایل 
نیسـتیم که درباره آن بیندیشیم. 
امـا نسـخه 1.5 لیتـری آن بیش از 
پیش مورد توجهمان قـرار گرفت. 
ایـن پیشـرانه قـادر اسـت توانـی 
 ۶000 در  اسـب بخار   107 معـادل 
برابـر  و گشـتاوری  دور در دقیقـه 
دور   4200 در  نیوتن متـر   141 بـا 
در دقیقـه را بـرای ایـن خـودرو بـه 
ارمغـان بیـاورد. در عیـن حـال مـا 
توانسـتیم شـتاب صفر تـا صدی 
معـادل 12.4 ثانیـه را بـا آن تجربـه 
کنیـم کـه کمـاکان کند اسـت ولی 
در مجمـوع، عملکرد متوسـط آن 
اسـت  توانسـته  شـهر  سـطح  در 
رضایـت مـا را بـه خود جلـب کند. 
جعبه دنـده 4 سـرعته خـودکار آن 
گرچـه ابتدایـی بـه نظـر می رسـد 

اما نسـبتًا پاسخگوسـت.
یـک  هاچ بـک،  یاریـس  تویوتـا 
رفـت  بـرای  کارآمـد  خـودروی 
مصـرف  و  اسـت  روزانـه  آمـد  و 
سـوخت آن هـم در هنگام تسـت 
در  لیتـر   7.8 میانگیـن  به طـور 
100 کیلومتر مسـافت می باشـد. 
ایـن، خـودروی مذکـور  بـر  عـالوه 
نیـز  آسـانی  و  راحـت  هدایـت  از 
برخـوردار اسـت و سـواری نرمـی را 
در بیشـتر سـطوح جاده به راننده 
همچنیـن  می کنـد؛  پیشـکش 
سـایز و اندازه کوچکـش این امکان 
را بـرای آن فراهـم می کنـد کـه در 
روزنه هـای  و  شـکاف ها  البـه الی 
ترافیک هـای شـهری  در  موجـود 
دهـد  جـای  را  خـود  به راحتـی 
از  را  خـود  گلیـم  اصطـالح  بـه  و 
بـا  رانندگـی  بکشـد!  بیـرون  آب 

بـه  بزرگراه هـا  در  خـودرو  ایـن 
هیچ وجـه حالـت شـناور بـودن را 
بـه راننده القـاء نمی کنـد و اصوات 
تـا  جـاده  موتـور-  بـاد-  از  ناشـی 
سـرعت 100 کیلومتـر بـر سـاعت 
سـطح  در  مواقـع،  بیشـتر  در  و 
متوسـطی شـنیده می شـود امـا 
در سـرعت های باالتـر ایـن صداها 
دیـد  می یابـد.  افزایـش  به وضـوح 
محیـط  بـه  آن  تسـلط  و  راننـده 
مناسـبی  سـطح  در  پیرامونـش، 
قـرار دارد و عمل پـارک با آن، حتی 
در نبـود سنسـورهای عقـب نیـز 

می پذیـرد.  صـورت  به راحتـی 
نتیجه گیری

حتـی  خـودرو  ایـن  بـا  رانندگـی 
نیـز  کننـده  سـرگرم   توانـد  مـی  
باشـد، بـه شـرط آنکـه بتواننـد بـر 
تأخیـر جزئـی دریچـه گاز کـه در 
سـرعت های پاییـن روی می دهد، 
بـا آنکـه فرمـان آن  غلبـه کنیـد. 
سـبک بـه نظـر می رسـد ولـی از 
برخـوردار  خوبـی  نسـبتًا  دقـت 
اسـت و بازخـورد مناسـبی را هـم 
از  راننـده  فرامیـن  بـه  نسـبت 
نوسـانات  می دهـد.  نشـان  خـود 
آسـانی  بـه  خـودرو  ایـن  در  بدنـه 
 ABS ترمـز  و  می شـوند  کنتـرل 
عملکـرد  نیـز  آن  مکمل هـای  و 
مناسـب و درخـوری را از خـود ارائه 
می دهنـد. این خـودرو تاانـدازه ای 
بـه  را  خـود  چسـبندگی  سـریع، 
ولـی  می دهـد  دسـت  از  جـاده 
فرمانـی  کـم  پدیـده  بااین وجـود، 
)UNDERSTEER( چندانی در 
آن مشـاهده نمی شـود. بـا اینکه، 
خـودروی مذکور بـه لحاظ ماهیت 
وجودی کیلومترها دورتر از رقیبی 
همچـون خـودروی مینـی اسـت؛ 
ولی ازسـوی دیگر، در سـرعت های 
معقـول و در جاده هـای متالطـم 
از آن ظاهـر  و چابک تـر  ایمن تـر 

می شـود. 
بایـد گفـت، ایـن  در یـک جملـه 
کـه  بهایـی  احتسـاب  بـا  خـودرو 
برای آن پرداخت می شـود، بسیار 
خـوب و مناسـب اسـت و حتـی 
در حـال حاضـر، قـدری هویـت و 
کاراکتر را نیز داراسـت. قیمت این 
خـودرو در بـازار ایـران 108 میلیون 

تومـان اسـت.

دو اصل مهم جهت هدایت اتومبیلتویوتا یاریس هاچ بک مدل 2015
بازار خودرو قدس: سمیرا لعل شیرزاد

رانندگــی یــک مبحــث اســت توقــف مبحثــی دیگــر. در خصــوص 
نحــوه رانندگــی صحیــح مطالــب بســیاری نگاشــته شــده و برنامــه 
ــی ســاخته اســت. متاســفانه بــه آن انــدازه  هــای مختلــف تلوزیون
ــه  ــف ک ــه توق ــه مقول ــده، ب ــه ش ــی پرداخت ــه رانندگ ــه مقول ــه ب ک

ــت.  ــده اس ــی نش ــت توجه ــی اس ــار رانندگ ــراه و در کن هم
نــوع و محــل توقــف از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــه طــوری 
ــا  ــد کیلومتره ــی توان ــودرو، گاه م ــک خ ــح ی ــا صحی ــف ن ــه توق ک
ترافیــک بــه راه بیانــدازد. ســوال مهــم اینکــه آیــا فقــط در محــل 

ــرد؟ ــی کــه تابلــو توقــف ممنــوع دارد نبایــد توقــف ک های
ــی  ــم را برم ــف کنی ــد توق ــه نبای ــی ک ــل های ــی مح ــه، برخ در ادام

ــمریم. ش
1- جلــو درب منــازل یــا پارکینــگ دیگــران حتــی بــرای یــک 
لحظــه: اصــال نمــی دانیــم چــه کســی در ایــن منــزل زندگــی مــی 
ــی قصــد خــروج از منــزل دارد. حتــی نمــی شــود  کنــد و چــه زمان
صــد در صــد اطمینــان داشــت کــه ســاکن ایــن منــزل، در همیــن 
چنــد لحظــه، کار ضــروری نداشــته باشــد. پــس توقفــی هــر چنــد 
کوتــاه در مقابــل درب منــازل و پارکینــگ هــای ســایرین، کاری 
ــری  ــاوی پنچ ــارک مس ــو پ ــر تابل ــی اگ ــد، حت ــی باش ــند م ناپس

نصــب نشــده نباشــد. 
ــوان  ــد 1 عن ــه در بن ــکالتی ک ــر مش ــالوه ب ــه: ع ــف دوبل 2- توق
ــی  ــز م ــردد ســایر خودروهــا نی شــد، موجــب ایجــاد اختــالل در ت

ــردد.  گ
3- توقــف در ســر کوچــه هــا: در نظــر بگیریــد از یــک خیابــان 
ــر در  ــد. اگ ــی داری ــان اصل ــه خیاب ــد ورود ب ــه قص ــا کوچ ــی ی فرع
ابتــدای ورودی اصلــی، یــا در الیــن ُکنــد رو، خودرویــی پــارک شــده 
ــان،  ــدای ورودت ــان ابت ــود در هم ــد ب ــور خواهی ــما مجب ــد ش باش
وارد الیــن دوم شــوید. در ایــن صــورت ســایرین بــه شــما راه نمــی 
دهنــد و خطــر برخــورد وجــود دارد. در بهتریــن حالــت، ورود شــما 
ــد  ــا خواه ــایر خودروه ــت س ــم حرک ــالل در نظ ــاد اخت ــث ایج باع

شــد. 
4- توقــف بعــد از تصادفــات بــدون جــرح: در هنــگام برخــورد 
دو خــودرو بــا هــم، اگــر اتفاقــی بــرای کســی رخ نــداده و نیــازی بــه 
حضــور آمبوالنــس بــرای انتقــال مصــدوم بــه بیمارســتان نیســت، 
ــد.  ــل کنی ــاری منتق ــه کن ــان را ب ــد خودروهایت ــی توانی ــما م ش
خوشــبختانه در قانــون جدیــد، تــا ســقف 5 میلیــون تومــان 
خســارت، نیــازی بــه حضــور و کروکــی پلیــس هــم نیســت. پــس 
منتظــر چــه هســتید. اول خــودرو را بــه کنــاری هدایــت کنیــد بــه 
ــگاه  ــد. آن ــته باش ــایرین نداش ــردد س ــرای ت ــی ب ــه مزاحمت طوریک
ــر روی  ــا ب ــراغ ه ــتن چ ــر شکس ــر اث ــه ب ــورده ای ک ــه خ ــر شیش اگ
ــادف  ــوص تص ــپس در خص ــد، س ــع آوری کنی ــه جم ــن ریخت زمی
ــد  ــاور کنی ــد! ب ــم زده ان ــه ه ــر ب ــد. دو نف ــث کنی ــر بح ــا یکدیگ ب
ــرده انــد کــه بایــد در راه بنــدان حاصــل از  ــی نک ــردم گناه بقیــه م
تصــادف دو نفــر دیگــر گیــر بیفتنــد و الســتیک هــای آنهــا در اثــر 

ــیب شــود.  ــورده هــا دچــار آس ــور از روی شیشــه خ عب
5- توقــف بعــد از هــر تقاطــع: ایــن نــوع توقــف بیشــتر شــامل 
ــی شــود. گاهــًا دیــده  ــز و زحمــت کــش م حــال مسافرکشــان عزی
ــا  ــرای ســوار ی ــبز، ب ــراغ س ــردن چ ــزان، بعــد از رد ک شــده ایــن عزی
پیــاده کــردن مســافر، در همــان نقــاط اولیــه بعــد چهــار راه توقــف 
ــردد ســایر  ــی کننــد بــه طــوری کــه موجــب ایجــاد اختــالل در ت م

ــی شــود. ــی کــه چراغشــان همچنــان ســبز اســت م خودروهای
6- توقــف در هرجایــی کــه حقــوق ســایرین رعایــت نشــود: 
عــالوه بــر مــوارد فــوق، در هــر جایــی کــه حقــوق ســایر هموطنــان 

رعایــت نشــود، توقــف ممنــوع اســت. 
نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه واقعــا قــرار نیســت بــا ماشــین تــا جلــو 
ــردن اتومبیــل در  ــی کــه کار داریــم برویــم. پــارک ک ــر مکان درب ه
ــه دارد  ــا فاصل ــر م ــورد نظ ــا محــل م ــی ب ــه کم ــی مناســب ک مکان
موجــب مــی شــود کمــی پیــاده روی کنیــم و در عیــن حــال، 
ــده ای در  ــا ع ــه مطمئن ــود. البت ــظ ش ــم حف ــایرین ه ــایش س آس
پاســخ بــه ایــن پیشــنهاد مــی گوینــد کــه کار دارنــد و عجلــه دارنــد 
و حتمــا مــی بایســت کارشــان را انجــام دهنــد. در پاســخ بــه ایــن 
افــراد فقــط بایــد ســکوت کــرد چــون ایــن افــراد همیشــه کار دارنــد 
و کار خودشــان را بــه رعایــت حقــوق ســایرین ترجیــح مــی دهنــد. 

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با 
یادداشت روز، به سامانه  110 54 5000   پیامک نمائید.

روز یادداشت 
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در دنیـای خودروسـازی، چیـزی بـه نـام اتومبیـل خوب یـا بد وجـود ندارد 
و طبیعتـا هـر مـدل، برای پاسـخگویی به نیاز طیـف خاصی از مشـتریان و 
بـرای رقابـت در یـک کالس و مارکـت معین بـه بـازار عرضه می شـود اما در 
ایـن میان، هسـتند مدل هایی که بـا ویژگی های منحصربه فرد خـود، گوی 
رقابت را از دیگر حریفان می ربایند و بدین ترتیب، سـهم بیشـتری از بازار 
فـروش را بـه خود اختصاص می دهند. شـاید اسـتفاده از ترکیـب »حداقل 
قیمـت« بـرای یـک سـدان لوکـس آلمانـی، آن هـم بـا قیمتـی حـدود 300 
میلیـون تومـان، کمی عجیب به نظر برسـد اما حقیقت این اسـت در حال 
حاضـر، ب ام و 520i در مقایسـه بـا رقبـای خـود در بازار داخلی، بیشـترین 
تنـوع آپشـن را بـا قیمتـی کمتـر از نمونه های مشـابه )ماننـد مـدل 528i یا 
مرسـدس بنـز E250( در اختیـار شـما قرار می دهـد و اگرچه به انـدازه مدل 
528i، محبـوب و پر فـروش نیسـت اما بهترین گزینه برای افرادی اسـت که 
می خواهنـد در ایـن رنج قیمـت، لذت سـواری با یک اتومبیل لوکـس را در 

کنـار انبوهـی از تجهیزات ایمنـی و امکانات رفاهی مـدرن تجربه کنند.
خیلی هـا معتقدنـد کـه ب ام و سـری 5 ، یکـی از زیباتریـن و جذاب تریـن 

خودروهـای موجـود در بـازار داخلـی اسـت که به ایـن زودی ها از چهـره آن 
خسـته نمی شـوید. از جمله ویژگی های بارز در طراحی این مدل می توان 
به هماهنگی و تناسـب بسـیار خوب اجزای بدنه در نماهای مختلف اشاره 
کـرد، ضمـن اینکـه نمای جلـو خـودرو، به لطـف بهره گیـری از فـرم زیبای 
کاسـه چراغ هـا و همچنیـن سیسـتم نورپـردازی تمـام LED در مدل هـای 
فیس لیفـت 2014، جذابیت بیشـتری پیدا کرده  و روشن شـدن حلقه های 
LED آن، نه تنها در شب، بلکه در روشنایی روز نیز چهره جسور و دلربایی 

را بـرای سـری 5 فراهـم می کند. 
کابیـن سـری 5 بـه لطف بهره گیری از پوشـش چرمی باکیفیـت و تریم های 
تزئیناتی چوبی و آلومینیومی و همچنین چیدمان زیبا و متناسـب ادوات 
داخلی، جلوه ای لوکس و شـکیل را همانند برادر بزرگ خود یعنی سـری7 
بـه نمایـش می گـذارد و طبـق معمـول، سـطح بـاالی ارگونومـی در ب ام و، 
حـس خـوب و آشـنایی را در پشـت فرمـان به شـما القا می کنـد. البته باید 
به این قضیه نیز اشـاره کنیم که جنس قسـمت فوقانی داشـبورد با توجه به 
کالس و برند خودرو، می توانسـت بهتر از این هم باشـد اما در کل نسـبت به 

رقبا، وضعیت قابل قبولی دارد. 
فضـای سرنشـینان در ردیـف جلـو و عقـب، با توجه بـه صندلی های نـرم و 
طراحـی مناسـب بالشـتک های آنهـا، راحت و مناسـب اسـت، هرچند که 
انتظـار مـی رود فضـای پا، با توجه به ابعاد بدنه، بیشـتر باشـد. در هر حال، 
یکی از دالیلی که سـری 5 را در ردیف بهترین سـدان های لوکس قرار داده، 
تنوع باالی آپشـن های آن اسـت که لیسـت بلند باالیی از تجهیزات ایمنی 
و امکانات رفاهی اسـتاندارد و سفارشـی را در اختیار شـما قرار می دهد و از 
جملـه آنها می تـوان به سیسـتم اسـتارت و ورود بدون کلیـد، تنظیم برقی 
صندلی های جلو با حافظه، گرم کن و سـرد کن صندلی های جلو، ماسـاژور 
صندلی هـای جلـو، گرم کـن صندلی های عقـب، تهویه مطبـوع اتوماتیک 
چهار نقطـه ای )تنظیمات مسـتقل برای ردیـف عقب(، پرده برقی شیشـه 
عقـب و شیشـه های جانبـی عقـب، سـانروف برقـی، شیشـه های دودی 
عقب، نمایشـگر مرکزی، DVD چنجر، نویگیشـن، بلوتوث و اتصال تلفن 
 ،AUX و USB دیجیتـال، قابلیت اتصال به اینترنـت، اتصـال TV ،همـراه
سیسـتم مولتی مدیا برای سرنشـینان عقب، سیسـتم وکیوم در  های جلو 
و عقـب، نورپـردازی مخفـی داخـل کابیـن و زیـر دسـتگیره بیرونـی در  ها، 
دوربین هـای دیـد اطـراف )با نمایش 3۶0 درجه(، سیسـتم کمـک پارک با 
قابلیـت پـارک اتوماتیـک، درب برقی صنـدوق عقب با قابلیت باز شـدن به 
وسـیله حرکت پا در مقابل سنسور، سیستم هشـدار خواب آلودگی راننده، 
رادار تنظیم فاصله و پیشگیری برخورد از جلو، رادار تشخیص عابر پیاده، 
سیسـتم کمکی هشـدار نقطه کور، سیسـتم کمکـی حرکت بیـن خطوط، 
سیسـتم نایت ویژن، سیسـتم نور پـردازی هوشـمند فـول LED با قابلیت 
تطبیق اتوماتیک نور و همچنین سیسـتم هدآپ دیسـپلی اشـاره کـرد. با 
ایـن تفاسـیر 520i از این لحـاظ و در رنج قیمت خـود کامال رضایت بخش و 

تکمیـل به نظر می رسـد.
یقینا آنچه که قیمت 520i را نسـبت به مدل هایی چون 528i و یا مرسـدس 
بنـز E250 پایین تر نگه داشـته، پیشـرانه نسـبتا ضعیف تر این مدل اسـت 
امـا بـه نظـر می رسـد، گاهـی بـرای بـه دسـت آوردن چیزهـای با ارزش تـر، 
می تـوان از اختالفـات جزئـی صرف نظـر کـرد. در هـر حـال، پیشـرانه 4 
سـیلندر 2 لیتـری 520i بـا کمـک سـامانه توربوشـارژ، قدرتی معـادل 184 
اسـب بخار را همراه با گشـتاور 270 نیوتن متری تولید می کند که اگرچه در 
این کالس و در مقایسـه با قدرت 245 اسـب بخاری 528i، چندان چابک و 
هیجان انگیز به نظر نمی رسـد اما هماهنگی و عملکرد گیربکس 8 سـرعته 
ب ام و  و همچنین وجود سـامانه توربوشـارژ به حدی خوب و سـرگرم کننده 
اسـت که با کمی تخفیف در سـطح انتظارات می توان از سـواری با آن لذت 
بـرد و تقریبـا هیچـگاه بـه نظر نمی رسـد کـه خـودرو از نفـس افتاده اسـت. 
زمـان شـتاب اولیـه 520i نیـز برابـر بـا 7.9 ثانیـه اعـالم شـده  که بـا توجه به 

اعـداد و ارقـام پیشـرانه اقتصـادی آن، رضایت بخش به نظر می رسـد. 

ب ام و 520i؛ پر آپشن ترین خودرو لوکس در بازار داخلی
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111 آخر 89 فی17 
 111 مدل 91 فی 17

131 فی 18
131 مدل 91 فی 17.2 

131 مدل 90 فی 12
131 مدل 90 فی 16 

131 مدل 90 فی 16.5 
131 مدل 91 فی 15.7 

132 توافقی
132 مدل 90 توافقی   
132 مدل 90 فی 16  
132 مدل 91 فی 16 
132 مدل 88 توافقی 

141 توافقی 
141 مدل 84 فی 7.5 

141 مدل 88  فی 12.5 
141 مدل 89 فی 14 
141 مدل 91 فی 16 

206 اس دی 89 
206 اس دی 89 فی 23.5 

206 اس دی 90 
206 فروش یا معاوضه 

206 مدل 88 
206 مدل 89 فی 20 
206 مدل 91 فی 31 
206وی 9 مدل 89 

405 آخر93 فی 27.2
405 توافقی

405 فی 8.9   

9387389505
9153002362
9153024600
9154407457
9358773565
9157025436
9158006990
9151102578
9156966036
9385540529
9153000633
9378100128
9150676344
9155118148
9156156098
9305954492
9358191094
9367018119
9151065430
9155140841
9158191625
9366257447
9385540529
9151203680
9152232353
9152445351
9159218708
9159252795
9153024600

9151671797
9337713978
9151029286
9153167380
9159262789
9158188916
9150615415
9153209177
9159169199
9153033822
9153167380
9155158011
9358752949
9014597511
9155187381
9374452545
9153585692
9157112193
9157390039
9153208316
9156158564
9363475679
9353477493
9304605826
9383573780
9369728195
9151029286
9158799604
9151084139

405 مدل 81 فی 12.5
405 مدل 84 فی 17 
405 مدل 85 فی 16 

405 مدل 88        
405 مدل 88 فی 19     
405 مدل 89 فی 20.5 

405 مدل 91
ال نود 87 

ال نود 87 فی 25.5 
ال نود 92 فی 37 

ال نود خشک 
ام وی ام 315 - 91 فی 31.5 
ام وی ام 315 -  93 توافقی 

ام وی ام 315 - 91 فی30
ایکس 60 مدل 92 

آردی 78 فی 5
آردی 79 

آردی 80 فی 4.7  
آردی 83 فی 8.5 
آردی 84 فی 5.5 

آردی 84 فی 8  
اوپل کورسا فی 10 

پارس 86 فی 19
پارس صفر 

پراید 75 فی 5.6
پراید 76 فی 6.5 
پراید 77 فی 5.8 
پراید 78 فی 5.3 
پراید 80 توافقی 

9159063216
9157346995
9155176026
9358191094
9159882907
9332242673
9154750411
9154149746
9152336647
9156508919
9014609775
9159252795
9159064816
9151072181
9158799604
9371255091
9371255091
9150609447
9151160735
9357651894
9301891643
9158254659
9153215125
9159252795
9155180401
9395096709
9151062409
9357651894
9151218403

پراید 81 فی 6 
پراید 82 فی 7.3 

پراید 82 فی 8 
پراید 82 فی 8 

پراید 83 
پراید 83 فی 8 

پراید 83 فی 8.5 
پراید 83 فی 9.5        

پراید 84 فی 8 
پراید 84 فی 8 

پراید 85 توافقی 
پراید 85 توافقی 
پراید 85 فی 10 

پراید 85 فی 10.5 
پراید 85 فی 8.1 
پراید 85 فی 97 
پراید 85 فی97 

پراید 86 فی 10.7
پراید 86 فی 12 

پراید 87 فی 11.5 
پراید 87 فی 12

پراید 87 فی 12.9 
پراید 89 فی 14.3 

پراید 91 توافقی
پراید 92 فی 15.7 

پراید 92 فی 16 
پراید 93 فی 18.5 

پراید صبا 87  فی 11.5  
پراید صبا 88 فی 11.7 

9153207160
9157051305
9155250565
9152462012
9014597511
9155157417
9153023826
9399147548
9154434035
9359451067
9150032355
9155152959
9156558656
9375364808
9375375110
9156535534
9014359282
9153075683
9359152031
9150686324
9155057493
9155770030

پراید صبا 89 فی 11.5  
پراید هاچ بک 88 فی 13.5 

پروتون فروش یا معاوضه
پژو 405 توافقی

پی کی 82 فی 5.3 
پی کی 84 فی 5.5 
پی کی 84 فی 6.6 
پی کی 85 فی 5.5 
پی کی 85 فی 6.5 
پی کی 85 فی 6.8 
پی کی 85 فی 8.7 
پیکان 76 فی 4.5   

پیکان 79 فی 5 
پیکان 81 

پیکان 81 فی 5.5 
تاکسی پیکان 80 فی 5   

تیبا 92 فی 19.5 
جرثقیل کاویان 85 فی 58 
خریدار سمند EF7 صفر

خریدار پیکان وانت90
رانا 92 فى 28 
رانا 92 فی 27.5 

9199329872
9151175325
9156587407
9156490347
9153015768
9357486256
9155135549
9306671223
9369128541
9017928673
9152015393
9173739079
9154030474
9373204494
9394942316
9105605260
9155169465
9153583750
9153116328
9158274233
9378100128
9150513507

9158057694
9357651894
9155171484
9154153830
9158903229
9358735710
9014609775
9371255091
9351863766
9370425799
9353407834
9151041439
9158908292
9153583750
9152467078
9158008255
9364917406
9159920624
9154153830
9151213521
9153160896

معاوضه سهام سلمان با خودرو           
معاوضه صبا 87 با پیکان 
م  منزل با خودرو فی 65 

معاوضه نیسان 82 با پراید 
موتور آپاچی 160 فی 2.7 
موتور پالس 180 فی 5 

موتور تکتاز استارتی 90 
موتور هوندا91 فی 1.2 

موتور93 فى 1.6 
موتورهوندا 90 فی 1 

وانت 90 فی 11.5 
وانت پراید 93 م با سواری 
وانت پیکان 85 فی 8.5 

وانت پیکان 88 فی 8 
وانت پیکان 88 فی 8.3 

وانت پیکان 91 
وانت تویوتا هایلوکس 61 
وانت نیسان 82 فی 12 

وانت نیسان 82 فی 12.5 
وانت نیسان 83 فی 12.5 
وانت نیسان پیکاپ81 فی 41 

چهارشنبه   بازار    پیامکی قدس
5000 20 30 60 5

آگهی های رایگان پیامکی
روآ 85 فی 9.3 
روآ 86 فی 10 

روآ 86 فی 10.8   
روآ 86 فی 11.5 
روآ 87 فی 10.5 

روآ 87 فی 11 
روآ 89 فی17 
ریو 86 فی 21 

ریو 90 
ریو 86 فی 21 

سانتافه   2015 صفرفی 179.5 
سمند 91 

سمند 92 فی 27 
سمند 93 فی 27 

سمند سورن 93 فی 29 
سوناتا 2011 صفر  

سی یلو 76 فی 9 
سی یلو 78 فی 7

کامینونت آمیکو87 
ماتیز79 فى 6.5 

ماتیز79 فی 8.5 
معاوضه پیکان 76 با پراید  
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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 2013 فی 114

اپیروس 2009 فی 110

سوناتا 2010 فی 90

پرادو 2006 فی 125

زانتیا 85 فی 36

آزرا 2007 فی 74 

سوناتا 2009 فی 80

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

 پارس TU5  صفر فی 38.5

 پارس  دوگانه صفر فی 38

 پارس تک گانه صفر فی 36

206 وی 8 فول صفر فی 37.2

206 تیپ 5 فول صفر فی 36

405 تک گانه صفر  فی  29

 405 دوگانه صفر فی 31.5

سمند EF7 صفر فی 29.700

پیکان وانت دوگانه صفر فی 17

پیکان وانت تک صفر  فی 15.5

نظیفی اتومبیل 

رفاه اتومبیل  نمایشگاه 
خریـد و فـروش انـواع خـودروهای خارجـی  و ایرانـی

نشانی: نبش حر عاملی 76
تلفن:0793 3728 - 09155063694

132 دوگانه 90 فی 14.2

111 بیرنگ 92 فی 17.5

V20 206 مدل 88 فی 21

206 تیپ دو 90 فی 25.5

پراید هاچ بک 82 فی 9.5

ال E1 90 مدل 91 فی 26

206 مدل 81 فی 12.200

نیسان 82 فی 12.5
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