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شلرکت خودروسلازی تسلالی آمریکا از برنامه خود برای اخراج ۷درصد از 
کارمندان این شلرکت خبرداد. این دومین بار طی تنها ۶ماه گذشته است که 
تسلال اقدام به اخراج کارمندان خود می کند. این شلرکت با مشکل در تولید 
خودرو الکتریکی مدل 3S خود مواجه اسلت و از طرف دیگر در تالش اسلت 
تا هزینه هلای خود را کاهلش دهد. »ایالن ماسلک« مدیرعامل این شلرکت 
خودروسلازی اسلت و این شلرکت در زمینه تولید خودرو های برقی فعالیت 
می کند. ایالن ماسک هفته پیش هم اعالم کرد که ۱0درصد از کارکنان شرکت 
فضایی SpaceX که یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه وی است را نیز اخراج 
خواهد کرد. ماسک طی ایمیلی به کارکنان تسال نوشت: »ما متأسفانه چاره ای 
جز کاهش کارکنان تمام وقت خود به میزان ۷درصد نداریم.« این ایمیل سپس 
در وبسایت رسمی این شرکت قرار گرفت. در ماه اکتبر شرکت تسال اعالم کرده 
بود که حدود ۴۵هزار کارمند دارد و بر همین اساس تعداد کارمندانی که قرار 
است اخراج شوند 3هزار و ۱۵0 نفر خواهد بود. ماسک در ایمیل خود ادامه داد: 
»تسال باید در کنار کاهش کارمندان خود تولید مدل 3 خود را افزایش دهد و طی 

ماه های آینده نیز در بازه مهندسی توسعه بیشتری داشته باشد.«
ایالن ماسک، سرمایه گذار اصل و مدیرعامل تسال طی ایمیلی به تمامی اعضای شرکتش 

اعالم کرد هفت درصد نیروها تعدیل خواهند شد.
این نامه که هجدهم ژانویه برای تمامی اعضای ش��رکت ارسال و روی خروجی وبسایت 

شرکت نیز قرار گرفته است، به شرح زیر است:
همانطور که همه ما مستقیما تجربه کردیم، سال گذشته یکی از سخت ترین سال ها در 
تاریخ تسال بود؛ اگرچه با تالش های شما همکاران تبدیل به موفق ترین سال تسال نیز شد. 
در سه ماهه آخر سال گذشته میالدی، تسال به اندازه مجموع فروش سال 2017 خودرو 
تحویل مشتریان داد و هم چنین فروش تعدادی سال 2018 به اندازه کل فروش تسال از 
بدو تاسیس تا پایان 2017 بود. هم چنین مفتخریم که مدل تسال-3 پرفروش ترین خودرو 
آمریکا لقب گرفت. این یک دستاورد چشمگیر است که تعداد افراد اندکی فکر می کردند 

به حقیقت بپیوندد. 
با نگاه به ماموریتمان که توس��عه حمل و نقل پاک است، به نظر مسیری سخت و دشوار 
در پیش داریم. ماموریتی که برای سکونت در زمین حیاتی و ضروری است. رقابت پذیر 
کردن خودروها، باتری ها و محصوالت خورشیدی در مقایسه با سوخت های فسیلی، هنوز 
محصوالتمان برای بسیاری از مردم بسیار گران قیمت است. اگرچه تغییرات بسیار مثبتی 
ایجاد کرده و پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داش��ته ایم. در مسیر این رقابت تسال 
یک شرکت جوان با حدود یک دهه سابقه در مقابل غول های تثبیت شده تولید انبوه قرار 
گرفته است. کمترین اثرش این اس��ت که تسال بایستی سخت تر از سایر تولیدکنندگان 
تالش کند تا دوام بیاورد، در حالی که محصوالت رقابتی و پایدار در بازار عرضه می کند. 

در سه ماهه سوم سال گذشته سود ما چهار درصد بوده است، اگرچه این مقدار با تمامی 
استانداردها اندک محسوب می شود، اما این بیشترین حد سود ما طی پانزده سال گذشته 
یعنی بدو تاسیس شرکت بوده است. که این سود هم در نتیجه فروش مدل گران قیمت 
تسال-3 در آمریکای شمالی بوده است. بررسی های اولیه نشان می دهد در سه ماهه چهارم 

سال 2018 هم توانسته ایم سود حاصل کنیم، اما کمتر از سه ماهه سوم همان سال. در 
این مدت فروش مدل تسال-3 این بار به اروپا و آسیا، کار سخت و کمی خوش شانسی ما 

را به سوددهی رسانید.
در ماه می نیاز داریم تا مدل متوسط تسال-3 را در بازارهای مختلف عرضه کنیم )اشاره 
به تعهد فروش دارد( همانطور که نیاز است تا محصوالتی بسازیم که افراد بیشتری توان 
خرید آن را داشته باشند. باید به ارزان سازی مدل هایی از تسال-3 ادامه دهیم. هم اکنون 
ارزان ترین مدل تسال-3، چهل و چهار هزار دالر قیمت دارد. با طرح کاهش اعتبار مالیاتی 
در ماه جوالی، همین خودرو در حدود 1875 دالر گران تر خواهد ش��د، تا پایان س��ال 
با سیاست های مالیاتی دولت افزایش بیش��تری نیز خواهد یافت، همین مسئله نیاز به 

ارزان سازی را دو چندان می کند. 
ببخش��ید اگر در ارائه آمار و ارقام زیاده روی شد، بایس��تی اطمینان حاصل می کردم که 
تمامی اعداد و ارقام و حقایق را می دانید تا مسیر س��خت پیش رو را بیشتر و بهتر درک 
کنید. اگرچه این سختی ها برای ما تازه نیست و ما همیشه با چالش های سختی روبهرو 
بوده ایم، اما این ها حقایقی است که پیش روی ماست. ش��رکت های زیادی وجود دارند 
که شرایط رفاهی و کاری بهتری برای کارکنانشان فراهم کرده اند، چراکه بزرگترند و در 
صنعت خود بالغ ترند و یا در بازارهایی هس��تند که شدت رقابت کمتر است. تالش برای 
س��اختن محصوالت انرژی پاک و مقرون به صرفه در مقیاس الزاما نیازمند تالش شدید 
و خالقیت بی قید و ش��رط اس��ت، اما موفقیت در مأموریت ما ضروری است تا اطمینان 
حاصل شود که آینده خوب است، بنابراین ما باید همه چیز را که می توانیم برای پیشبرد 

این هدف مهم، انجام دهیم.
در نتیجه موارد باال ما هیچ راهی نداریم جز اینکه هفت درص��د از تعداد کل کارکنان را 
کاهش دهیم )سال گذشته ما سی درصد رشد داشته ایم که به وضوح بیش از توان سازمان 
اس��ت( و تنها با افراد کلیدی و حیاتی به ادام��ه کار بپردازیم. تس��ال درحالی باید تعداد 
کارکنان را کاهش دهد که مجبور است نرخ تولید مدل تس��ال-3 را برای پاسخ گویی به 
مشتریان افزایش دهد. برای اینکه در کوران رقابت باقی بمانیم و سوددهی خود را حفظ 
کنیم، باید روی طراحی مدل تس��ال-3 کارکنیم تا به مقیاس تولید برسیم و قیمت را تا 

حدود 35 هزار دالر پایین بیاوریم. 
به همه کسانی که از ما جدا می شوند، برای تمامی زحماتی که در راستای تحقق 
این هدف مشترک کشیده اید، تشکر می کنم. ما بدون کمک شما به جایی که 
هم اکنون قرار داریم، نمی رسلیدیم. عمیقا مشارکت و ارزش افزوده شما برای 

تسال را قدردانی می کنم. 
به همه کسانی که باقی می مانند، اگرچه مسیر سختی در پیش داریم، معتقدم 
 ، Yبهترین مسیر توسلعه محصول در دنیا از آن ماسلت. مدل تمام اتوماتیک
نیم شاسی، با سقف جاذب انرژی خورشیدی تنها گوشه ای از ویژگی های مدل 

جدید خواهد بود. 
مفتخرم که در کنار شما کار می کنم. 

تشکر بابت همه چیز
ایالن ماسک

خودروسازی که 3هزار 
کارمند را اخراج می کند

گـزارش
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رشد]موشکی]]]
دقیقا در دهه س��وم دی ماه بود که بعد از مجوز دولت، خودروس��ازان به ترتیب 
قیمت محصوالت خود را افزایش دادند. روز 22 دی ماه بود که ابتدا سایپا لیست 
محصوالت خود را با قیمت های جدید اعالم کرد که شاهد افزایش 30 تا حدودا 
90 درصدی در بین آنها بودیم. به طور مثال قیم��ت محصوالت خانواده پراید از 
رنج قیمتی حدود 22 ت��ا 23 میلیون تومان به حدود 29 ت��ا 30 میلیون تومان 
رس��ید و تیبا هم قیمت محصوالتش با همین رش��د مواجه ش��د و به حدود 40 
میلیون تومان رسید. دیگر محصوالت سایپا مانند ساینا، آریو و کوئیک اما با رشد 
50 درصدی روبهرو ش��دند. اما در مورد چانگان رشد قیمتی 60 درصد بود و در 
سراتو شاهد بیشترین افزایش قیمت با رشدی به ترتیب 73 و 87 درصدی مواجه 

بودیم. اما درمورد محصوالت پارس خودرو هم ش��اهد افزایش رسمی قیمت ها 
بودیم. براساس لیست جدید شرکت پارس خودروکه در اواخر دی ماه منتشرشد، 
قیمت پارس تندر از 48 میلیون و 260 هزار تومان به 84 میلیون و 200 تومان 
رسید. هم چنین قیمت ساندرو اتوماتیک 110میلیون 400 هزار تومان، ساندرو 
استپ وی دنده ای 103 میلیون و 100 تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک 122 
میلیون و 700 هزار تومان تعیین شد. عالوه بر این قیمت برلیانسH230 دنده ای 
 H از 43 میلیون و 600 هزار تومان به 64 میلیون و 200 تومان و قیمت برلیانس
330 دنده ای از 54 میلیون و 800 هزار تومان به 89 میلیون و 500 هزار تومان 
رسید. افزایش قیمت ها هم چنین به ایران خودرو هم رسید. ایران خودرو هم مجوز 
افزایش قیمت انواع خودروهای زیر 45 میلیون تومانی خود را از دولت دریافت 

مدت ها بود که خبرهایی مبنی بر اعتراض خودروسازان و قطعه سازان به قیمت های تمام شده محصوالت خود برای فروش به گوش می رسید. 
داستان از چندماه پیش و با افزایش سرسام آور نرخ ارز و نوسانات پی درپی قیمت دالر و یورو آغاز شد. به فاصله چند ماه، قیمت محصوالت 
خودروسلازان داخلی در بازار افزایش غیرقابل تصوری پیدا کرد و در برخی از محصوالت افزایشلی حتی تا سقف بیش از ۱00درصد را هم 
شاهد بودیم. خروج امریکا از برجام و بازگشت برخی از تحریم ها باعث شده بود تا خودروسازان داخلی توان تامین قطعات و یا سفارشات 
را نداشته باشند و همین عامل باعث افت شدید تولید شد. همین کمبود عرضه خودرو به بازار و در کنار آن افزایش نرخ ارز باعث شد تا بازار 
خودرو ایام بسیار ملتهبی را سپری کند. پراید به عنوان ارزان ترین محصول خودروسازان داخلی که قیمت رسمی اش در اوایل سال جاری 
درحدود 22 میلیون تومان بود با رشد قیمت در بازار آزاد تا محدوده ۴0 میلیون تومان هم صعود کرد. کارشناسان و به خصوص خودروسازان 
اعتقاد داشتند که تنها چاره کار، آزادسازی قیمت هاست. بدهی سلنگین خودروسازان به قطعه سازان و عدم توانایی در تولید محصوالت 
برای ادامه راه، بحران عجیبی را درصنعت خودرو کشلورمان رقم زد. رفته رفته زمزمه هایی مبنی بر تصمیمات وزارت صنعت برای اعطای 
مجوز به خودروسلازان در راه افزایش قیمت محصوالت به گوش رسلید. تا اینکه اوایل دی ماه بود که وزیر صنعلت، معدن و تجارت اعالم 
کرد قیمت ها به صورت مقطعی در حدود ۵درصد قیمت بازار تعیین می شلود تا بعد از مدتی قیمت نهایی و متعادل مشخص شود. استارت 
کار از اواخر دی ماه زده شد و خودروسازان سرانجام پیروز رقابت قیمت گذاری شدند و توانستند قیمت ها را به طور رسمی افزایش دهند.

گزارشی از آخرین وضعیت خودروهای داخلی

خبری از آرامش نیست

گـزارش
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کرد و تغییرات قیمتی خودروهای پژو 206، خانواده سمند، پژو 405، رانا و پژو 
پارس سال را در لیست دی ماه خود منتش��ر کرد. بر این اساس تغییرات قیمتی 
در محصوالت ایران خودرو بیش از 10 میلیون تومان در انواع محصوالت بود که 
به طور مثال قیمت پژو پارس دنده ای محصول پرفروش و خوش نام ایران خودرو 
با افزایش حدود سیزده میلیون به قیمت 53 میلیون تومان اعالم شد. خودروهای 
خانواده پ��ژو 405 از قیمت های بین 32 ت��ا 35 میلیون به 42 ت��ا 45 میلیون 
رسیدند و تمامی محصوالت خانواده سمند هم با رشد 10 میلیون مواجه شدند. 
محصوالت خانواده های 206، رانا و پارس هم بین 10 تا 10 میلیون افزایش قیمت 
داشتند. اما نکته عجیب اینجا بود که شرکت سایپا در آخرین روزهای دی ماه، یک 
بار دیگر قیمت دو محصول پراید و تیبا را افزایش داد. مطابق اعالم شرکت سایپا 
قیمت پراید 111 از 29 میلیون و 525 هزار تومان به 36 میلیون 100 هزار تومان 
افزایش پیدا کرد، هم چنین قیمت پراید 132 از 28 میلیون و 765 هزار تومان به 
34 میلیون و 200 هزار تومان و پرای��د 151 از 30 میلیون و 425 هزار تومان به 
34 میلیون و 200 هزار تومان رسید. قیمت تیبا sx هم در قیمت گذاری جدید 
شرکت سایپا از 35 میلیون 765  هزار تومان به 39 میلیون و 425 هزار تومان و 
تیبا 2 با رینگ فوالدی از 39 میلیون و 165 هزار تومان به 42 میلیون و 275 هزار 
تومان افزایش یافت. تصمیم س��ایپا مبنی بر افزایش مجدد قیمت ها سروصدای 
فراوانی را به وجود آورد و حتی تغییرات مدیریتی در راس سایپا به  همین خاطر 
رقم خورد، اما مهم اینجا بود که این افزایش قیمت دوباره با تغییری مواجه نشد.

]یک]تصمیم]و]یک]عالمه]مشکالت]]]
هرچند که تصمیم نهایی برای تعیین قیمت خودروها گرفته شد، اما مشکالتی 
در این زمینه به وجود آورد که تالطم بازار را بیش��تر کرد. از جمله اینکه تکلیف 
قیمت خودروهای پیش فروش شده معلوم نبود و اصال خودروسازان به تعهدات 
خود در این زمینه عمل نمی کردند. همین اعتراضات فراوان ازسوی خریدارانی 
که تا همان زمان هم تحویل خودروهایشان دچار تاخیر شده بود و حاال با افزایش 
قیمت هم مواجه ش��ده بودند، باعث شد تا خودروس��ازان از تصمیم قبلی خود 
صرف نظر کنند. اولین واکنش در این زمینه ازس��وی سایپا رقم خورد. »عبداهلل 
بابایی« نماینده وی��ژه مدیرعامل س��ایپا در فروش و خدمات پ��س از فروش با 
اعالم اینکه تمامی تعهدات گروه خودروس��ازی س��ایپا که تاریخ تحویل آنها تا 
30 دی ماه 97 اس��ت، با قیمت قبلی تحویل خواهد ش��د، در جمع خبرنگاران 
گفت: »به دنبال دستور ویژه وزیر صنعت درخصوص تکریم مشتریان و افزایش 
رضایت مندی آنها، سایپا از دهه اول بهمن ماه، اقدام به دعوت از مشتریانی کرد 
که به دلیل تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی خ��ود انتقاداتی را به عملکرد 

سایپا داشتند. در فراخوانی که انجام شد و با حضور مشتریان مقرر شد که تمامی 
محصوالت پرفروش گروه سایپا با قیمت قبل محاسبه و به مشتریان تحویل شود 
و در خصوص محصوالت دیگر هم تصمیم گیری ص��ورت پذیرد.« نماینده ویژه 
مدیرعامل سایپا هم چنین اعالم کرد: »پس از شنیدن صحبت های مشتریان و 
با نظر مدیرعامل سایپا مقرر ش��د که قیمت تمامی تعهدات گروه سایپا تا پایان 
دی ماه 97 به قیمت قبل برگردد و با همان قیمت مصوبی که در خردادماه ابالغ 
ش��ده تحویل ش��ود.« همین اتفاق درمورد ایران خودرو هم رق��م خورد و طبق 
اعالم ایران خودرو محص��والت دنا معمولی، پژو 206 تیپ 5 و 2، س��مند ای اف 
7 پایه گازس��وز، پژو پارس ال ایکس موتور تی یو 5 و پژو 405 اس ال ایکس برای 
خریدارانی که زمان تحویل خودرو آنها تا دی ماه 97 است با قیمت قدیم محاسبه 
خواهد شد. اما نکته اصلی اینجاست که هنوز زمان تحویل خودروهای ثبت نامی 
معلوم نشده است. بعد از کشمش های بسیار در اعمال قیمت های جدید خودرو 
درنهایت مقرر شده افزایش قیمت برای آن دسته از پیش فروش هایی که دارای 
تاریخ تحویل در قرارداد ش��هریور تا دی ماه 97 است اجرایی نشود. اعالم همین 
موضوع و صدور اطالعیه های مختلف شرکت های خودروسازی در اجرایی شدن 
این تصمیم امی��د خری��داران را در تحویل خودروها آن  هم ب��ا قیمت های قبل 
بیشتر کرد، اما متأسفانه هنوز هم داستان سرگردانی مردم در تحویل خودروها 
ادامه دارد و آن ها باید با تأخیر بسیار خودرو خود را از شرکت های خودروسازی 
تحویل بگیرند. البته ذکر این نکته ضرروی اس��ت که هرچند خودروسازان لغو 
افزایش 30 درصدی خودروهای پیش فروش ش��ده را پذیرفته اند، اما هم، زمان 
تحویل را عق��ب انداخته اند، هم پول خودرو را به ط��ور کامل دریافت می کنند و 
نکته دیگر اینکه خبری از پرداخت سود به مشتریان نیست. در حال حاضر عمده 
خریداران خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا هم چنان با تأخیر در تحویل 
محصوالت روبه رو هس��تند که ش��رکت در نهایت به آن ها وعده تحویل خودرو 
در ماه های آینده را داده اس��ت. به عنوان نمونه اخی��راً دعوت نامه ثبت نامی های 
خودرو تیبا که تحویل آن برای آذرماه سال جاری بود، صادر شده که براساس آن 
مشتری باید تا 30 بهمن ماه تکمیل وجه را انجام دهد. اما نکته قابل تأمل در این 
دعوت نامه ها تحویل خودرو آن هم در خوش بینانه ترین حالت در 120 روز آینده 
است. همین موضوع باعث اعتراض بس��یاری از مشتریان شده است که چرا باید 
پول ماشین را تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند اما خودرو خود را 120 روز آینده 
تحویل بگیرند. این مشکل متاسفانه برای بسیاری از خودروهای دیگر هم وجود 
دارد. وزرات صنعت و معدن در حالی تصمیم به افزایش قیمت خودروها گرفت 
تا بتواند خودروسازان و قطعه س��ازان را از بحران خارج کرده و بازار را به تعادل 
برساند. اما فعال که در عمل این اتفاق رخ نداده است. برخی از مدیران خودروساز 
این تصمیم را دیرهنگام دانس��ته و کارآمد نمی دانند و از طرف دیگر عدم انجام 
تعهدات باعث شده تا هرروز شاهد تجمع اعتراضی بس��یاری خریداران در جلو 
وزارتخانه و یا کمپانی ها باش��یم. درحالی که اواخر دی ماه ازسوی »سید شریف 
حسین« قائم مقام وزیر صنعت اعالم ش��د که قیمت نهایی و قطعی خودروها تا 
اوایل بهمن اعالم خواهد ش��د، این اتفاق هم رخ نداد تا نوس��ان در بازار خودرو 
هم چنان ادامه داش��ته باشد. این در حالی اس��ت که »احمد نعمت بخش« دبیر 
انجمن خودروس��ازان کش��ورمان هم به همه خودروس��ازان اعالم کرد که باید 
هرچه زودتر زمان دقیق تحویل خودروهای معوق را اعالم کنند، اما فعال که این 
اتفاق رخ نداده است. همه این مشکالت باعث شد تا نه تنها قیمت خودرو در بازار 
آزاد افت نکند که با سیر صعودی هم مواجه ش��ود. در زمان نگارش این گزارش 
)چهاردهم بهمن ماه( هم چنان شاهد اختالف زیادی بین قیمت کارخانه ای و بازار 
بسیاری از محصوالت بودیم که نشان دهنده این است که تا وقتی خبری از عرضه 
نباشد، ش��اهد ارزانی هم نخواهیم بود. به طور مثال در این روز پژو پارس در بازار 
به قیمت 76 میلیون تومان به فروش می رس��ید، در حالی که قیمت رسمی این 
محصول 53 میلیون است. این اختالف عجیب درمورد بسیاری دیگر از محصوالت 
خودروس��ازان داخلی هم وجود دارد. تصمیمات اخیر نه خودروسازان را راضی 
کرده است و نه بازار را آرام کرده است. سرنوش��ت بازار پرنوسان خودرو به کجا 
خواهد رسید؟ آیا باز هم ش��اهد تغییرات در تصمیمات اخیر خواهیم بود و اصال 

می شود امید به آرامش در بازار خودرو داشت؟
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ترافیک و آلودگی هوای تهران، بی گمان دو دغدغه اصلی مدیران شهری 
پایتخت و شلهروندان تهرانی است که هرسلال با وضعیت بدتری نسبت 
به سال قبل حتی زندگی شلهروندان پایتخت نشین را هم تحت تاثیر قرار 
داده است. سالیان طوالنی اسلت که ترافیک تهران تبدیل به یک معضل 
شلده و هیچ کدام از راهکارهای ارائه شلده ازسلوی مسلئوالن مربوطه 
هم نتواسلته این معضل را برطرف کند و بالطبع همین مسلئله، تشلدید 
آلودگی هوای پایتخت را هم درپی داشلته اسلت. طی دوسلال اخیر و با 
روی کار آمدن اعضای جدید شلورای اسالمی شلهر تهران، صحبت های 
زیادی ازسوی مدیران مربوطه در جهت رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا 
در تهران مطرح شلد. طبق گفته آن ها اولین قدم در ایلن راه تغییرات در 
قوانین طرح ترافیک بود و دیگری مجوز ورود بله محدوده طرح ترافیک 
)که مرکز اصلی ترافیک است( به تعداد سال های قبل واگذار نشده است. 
البته این ادعایی اسلت که از جانب معاونت حمل ونقلل و ترافیک تهران 
مطرح شده و در عمل به نظر نمی رسلد که این اتفاق رخ داده باشد و انگار 
قوانین جدید فقط راهی برای درآمدزایی بیشلتر برای شلهرداری تهران 
است. شلاید مجوزهای سلالیانه تقریبا رایگان ازسوی شلهرداری تهران 
برای اعضای برخلی از نهادها به تعداد کمتری نسلبت به سلال های اخیر 
صادر شلده اسلت و به طور مثال تعداد خبرنگاران و یا پزشکانی که مجوز 
سلالیانه طرح ترافیک به آنها تعلق گرفتله، کمتر از قبل اسلت، اما نکته 
اینجاست که هرشلهروند تهرانی می تواند هرروز با خرید مجوز وارد این 
محدوده شود و تنها فرق قانون به نسبت سلال قبل در این است که زمان 
ورود و خروج به طرح و محاسبه هزینه در این باره به نسبت قبل دستخوش 
تغییر شلده اسلت. البته نهادهای مربوطله در این باره ادعلا می کنند که 
سقفی برای تعداد خودروهایی که با خرید مجوز روزانه بتوانند وارد طرح 
شوند، در نظر گرفته شده اسلت، اما به نظر می رسلد این موضوع ادعایی 
بیش نیسلت و حتی یک  بار هم در سلال 9۷ نبلوده که کسلی باتوجه به 

تکمیل ظرفیت خرید طرح، نتواند وارد محدوده شود. حتی ادعای معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری درباره کمترشدن بار ترافیکی در محدوده 
طرح ترافیک به نسبت سالیان قبل هم خیلی نمی تواند مستند باشد. این 
درحالی است که آنها حتی کاهش آلودگی هوای تهران نسبت به سال قبل 
را هم به دلیل تغییر قوانین ترافیکی اعالم می کنند و این درحالی است که 
قطعا این مسلئله به افزایش بارندگی ها بازمی گردد. همه اینها را گفتیم تا 
به این نکته برسلیم که حاال بعد از تغییر قوانین در محدوده طرح ترافیک 
که از نظر مسلئوالن، با نتایج مثبتی همراه بوده است حاال باید شاهد این 
باشلیم که در سلال آینده قوانین بلرای ورود به محلدوده زوج و فرد هم 
دستخوش تغییرات شلود. زمزمه ها در این باره از چند ماه پیش آغاز شد 
تا اینکه در روز سیزدهم بهمن تغییرات در اجرای طرح زوج و فرد ازسوی 

شلهرداری تهران رسلما اعالم شلد.

داستان از کجا شروع شد
موضوع به جایلی بازمی گردد که انلگار درآمد حاصل از فلروش مجوز طرح 
ترافیک در سال جاری بدجور به شلهرداری تهران مزه کرده است و حاال راه 
درآمدزایی ازطریق فروش مجلوز برای ورود به محلدوده زوج و فرد هم فرا 
رسلیده اسلت. اولین گام در این راه جریمه برای خودروهایی بود که به طور 
مثال در سال جاری در روزهای فرد با پالک زوج وارد محدوده طرح ترافیک 
می شلدند و بدهی آنها در سلایت شلهرداری برای صاحبان خودرو به ثبت 
می رسلید و از طریق پیامک برای رانندگان ارسال می شلد. اما پلیس راهور 
مخالف این تصمیلم بود و اعالم کرد کله خودروهای غیرمجاز واردشلده به 
طرح مذکور باید از طریق پلیس جریمه شوند، نه اینکه جریمه ای هم توسط 
شهرداری برای آنها درنظر گرفته شلود و بدهکار شوند. »سردار مهماندار«، 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شلهر تهران روز جمعه دوازدهم بهمن ماه 
در این باره گفت: »سلال گذشلته که بحث تردد در محدوده طلرح ترافیک 

سرانجام طرح زوج و فرد در
 تهران برای سال 98
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را پیلش رو داشلتیم، معاونت حمل ونقل شلهر 
تهران موضلوع اخذ عوارض از محلدوده زوج و 
فرد را مطرح کرد. ما با بحلث گرفتن عوارض در 
این محدوده مخالفلت خود را اعلالم و آن را به 
آینده موکول کردیم؛ در نهایلت و بعد از اینکه 
مصوبه شلورا برای حلقه اول طلرح ترافیک به 
تصویب رسید، موضوع بار دیگر به شورای شهر 
تهران منتقل شد و در آن پیشنهاد هزینه ورود 
به حلقه اول تعیین و اخذ عوارض و مبلغ آن در 
زوج و فلرد را مصوب کردند. بعلدا برای نظارت 
و تطبیق با سلایر قوانین و سیاسلت دولت این 
مسلئله به فرمانداری تهران رفت که براسلاس 
سیاست های دولت تشخیص داده شد و تقاضای 
حذف آن را کرد. این بحث مجدد در شورا مطرح 
و حذف شد و فقط این بند اضافه شد که کسانی 
که قصد ورود بله محدوده زوج و فلرد را دارند، 
برای ورود مجاز می توانند با خرید طرح ترافیک 
وارد محدوده زوج و فلرد شلوند.« مهماندار با  
اعالم مخالفت با این موضلوع صحبت هایش را 
این گونه ادامه داد: »اگر کسلی ]مجلوز ورود به 
طرح را[ نخرید، مشمول ثبت عوارض نمی شود؛ 
بلکه مشلمول جریمه می شود. یعنی ]اگر کسی 
خارج از نوبت پلالک خودرو[ وارد طرح شلود، 
مشلمول جریمه خواهد بود.« همین صحبت ها 
با واکنش »پور سلیدآقایی« معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شلهرداری تهران مواجه شلد که در 
دفاع از ایلن تصمیم و قانون گفلت: »مصوبه ای 
از شورا به شلهرداری به عنوان دستگاه اجرایی 
ابالغ شده است که همه مراحل قانونی تصویب 
و تأیید را طی کرده اسلت. این مصوبه از دید ما 
واضح و صریح اسلت و از 9 ماه قبل هم در حال 
اجرا بوده است، اما اگر االن کسی معتقد است که 
این مصوبه را باید جور دیگری تفسیر کرد، راه دارد و می تواند مراحل قانونی 
تغییر یا تفسیر آن را طی کند و نهایتًا ما به عنوان نهاد مجری، صرفًا موظفیم 
آنچه را شلورای شلهر مصوب کرده اجرا کنیم.« »پور سیدآقایی« هم چنین 
درمورد اعتراض ها به اخذ عوارض از خودروهایی که با پالک مخالف در سال 

جاری وارد محدوده زوج و فرد شده اند هم گفت:
 

»کسانی که در سال های گذشته وارد طرح ترافیک می شدند، می دانند که اگر 
در روزهای مخالف پالک می خواسلتند وارد محدوده زوج و فرد شوند، باید 
طرح ترافیک می خریدند. ما در طرح ترافیک جدید که از ابتدای سال 9۷ اجرا 

شد، گفته ایم که حساب جریمه از عوارض جداست. منطقش هم این است که 
می خواهیم مردم را تشویق به رفتار قانونی کنیم و به عالوه می گوییم عوارض 
حق مردم شهر است و این حق با اخذ جریمه از متخلف، ازبین نمی رود. جریمه 
تاوان تخلف است و عوارض تاوان عارضه ای که آن خودرو به شهر وارد می کند. 
بدیهی است که حساب این دو باید جدا باشد. ما االن نزدیک به ده  ماه است 
که اجرای این مصوبله قانونی را آغلاز کرده ایم. االن تازه برخلی به این فکر 
افتاده اند که به این موضوع اعتراض کنند.« اما این اعتراضات مربوط به سال 
جاری بود تا اینکه مصوبه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران برای اجرا 

درسال 98 هم اعالم شد.

اجرایی خواهد شد؟
روز شلنبه سلیزدهم بهمن ماه بود که دبیرخانه شلورای عالی حمل ونقل و 
ترافیک شهر تهران درباره تغییر طرح زوج یا فرد، جزییات طرح جایگزین و 
زمان اجرای آن اطالعیه ای صادر کرد. در بخشلی از این اطالعیه آمده است: 
»جزئیات تغییر طرح زوج و فرد به این ترتیب است که اجرای طرح جایگزین 
زوج یا فرد از ابتدای تابستان ۱398 آغاز خواهد شد و براساس آن، محدوده 
حلقه دوم )زوج یا فرد سلابق( به نام محدوده »کنترل آلودگی هوا« شناخته 
می شلود. در طراحی مدل جایگزین طرح زوج یا فرد، تالش شلده است که 
شلرایط برای عموم شلهروندان عادالنه تر شود و تأثیر بیشلتری بر کاهش 
آلودگی هوا و کنترل ترافیک شلهر داشلته باشد، شلرایط تردد برای عموم 
مردم در حد رفع نیازشان تسهیل شود، رضایتمندی شهروندان افزایش یابد 
و هم چنین در شرایط خطی بر فعلی، شرایط اقتصادی جامعه نیز لحاظ شود.« 
در ادامه این اطالعیه آمده اسلت: »در سلال جاری، خودروهای دارای پالک 
فرد در هر فصل سال حداکثر 2۶ روز و خودروهای پالک زوج نیز حداکثر 39 
روز مجاز به تردد بودند. براساس طرح جدید، تعداد روزهای مجاز هر خودرو 
پالک تهران 80 روز در سال )در هر فصل 20 روز( خواهد بود و در مقابل، دیگر 
محدودیتی از بابت زوج یا فرد بودن پالک و روز وجود ندارد و هر خودرویی در 
هر روزی که نیاز داشت، می تواند از حق تردد خود استفاده کند. بدین ترتیب، 
دیگر چیزی به نام محدوده زوج یا فرد وجود نلدارد و هرکس در طول فصل، 
20 روز حق تردد مجاز و رایگان خواهد داشت و برای تردد مجاز بیش از آن، 
نیازمند پرداخت عوارض است. تعداد روزهای مجاز برای خودروهای با پالک 
غیر تهران ۱۵ روز در هر فصل خواهد بود. هم چنین با هدف تسلهیل شرایط 
برای ترددهای ضروری شلهروندان در محدوده دوم، شلهرداری تهران در 
الیحه تقدیمی به شورای اسالمی شهر تهران، پیشنهاد کرده که نرخ عوارض 
برای روزهای مازاد بر 20 روز استحقاقی، به نصف نرخ عوارض طرح ترافیک 
کاهش یابد. نحوه محاسلبه عوارض محدوده کنترل آلودگی هوا نیز همانند 
محدوده طرح ترافیک برحسب تردد در سلاعات اوج یا غیر اوج و داشتن یا 
نداشتن معاینه فنی برتر محاسلبه می شلود. این طرح )در محدوده کنترل 
آلودگی هوا( در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۶:30 تا ۱3 اجرا خواهد شد. 
اطالعیه مذکور تاکید دارد که در این الیحه کله در مراحل نهایی تصویب در 
شورای شلهر قرار دارد، پیشنهاد شده اسلت که میزان تخفیف خودروهای 
دارای معاینه فنی برتر نیز از 20 درصد به 2۵ درصد افزایش یابد، و هم چنین 
برای اولین بار، برای سلاکنان محدوده ها نیز تخفیف ۵0 درصدی پیشلنهاد 
شده است که این تخفیف به ازای هر واحد مسکونی فقط به یک پالک خودرو 
تعلق می گیرد.« حاال این مصوبه در انتظار تایید نهایی در شورای شهر است. 
اما سوال اینجاسلت که وقتی هنوز درمورد اختالف نظرها بین پلیس راهور 
و شورای شهر درمورد قانون سلال جاری تعیین تکلیف نشده است، چگونه 
درمورد قانون سال آینده تصمیم گیری خواهد شد. قانونی که نشان می دهد 
انگار باز هم در ادامه روند فعللی، هدف درآمدزایی برای شلهرداری تهران 
اسلت. وقتی محدودیت ازنظر تعداد روزها برای خودروها اعمال شده است 
و در ادامه راه فراری در نظر گرفته شلده تا با پرداخت علوارض بتوانند وارد 
محدوده طرح زوج و فرد شوند، آیا برداشتی غیر از این خواهد شد که هدف 
درآمدزایی است؟ وقتی زیرسلاخت ها و امکانات حمل ونقل عمومی مطلوب 
نیست، چگونه انتظار می رود که شهروندان تهرانی به یکباره تعداد سفرهای 
درون شهری خود را با خودروهای شلخصی به کمتر از نصف به نسبت مشابه 
سال قبل برسانند؟ تا وقتی زیرساخت ها فراهم نباشد این تصمیمات و قوانین 
مقطعی درمانگر معضل ترافیک نخواهد بود و این آزمون و خطاها ره به جایی 

نخواهد برد.
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در ادامه بررسی کیفیت فنی و ظاهری خودروهای پرطرفدار در بازار داخلی، 
در این شلماره به مقایسله دو محصول از جمع پرطرفدارهای بهمن موتور و 
ایران خودرو خواهیم پرداخت. بسلترنB30  از بهمن موتلور و دنا پالس از 
ایران خودرو. ابتدا به سراغ بسترن B30 می رویم. خودرویی با اصالت چینی 
که طی یکی دو سال اخیر رقیبی پرقدرت برای سایر محصوالت پرتعداد چینی 
و هم چنین داخلی در بازار کشورمان به شمار می رود. کمپانیFAW  که پیش 
از این شانس خود را در بازار ایران، با بسترن مدل B50 و B50F امتحان کرده 
بود، تاحدودی توانسلته بود که جایگاه خوبی در بازار کشلورمان برای خود 
دسلت و پا کند. اما رونق محصوالت این کمپانی چینی وقتی به جریان افتاد 
که بسترنB30  از سلوی بهمن موتور روانه بازار شد. B30 یک سدان سایز 
متوسلط اسلت که از نظر محبوبیت و میزان فروش در بازار به هیچ وجه قابل 
مقایسه با دو محصول دیگر کمپانی نیست و یک سروگردن در جایگاه بهتری 
قرار گرفته است. بسترن B30 به لطف تبلیغات گسلترده بهمن و کیفیت و 
قیمت مناسب، شرایط خوبی را تا به اینجا تجربه کرده است و می توان از آن 
به عنوان موفق ترین ماشین گروه صنعتی آسا یاد کرد که تا به حال در ایران 
به فروش رسیده است. در طرف مقابل اما دنا پالس از ایران خودرو قرار دارد. 
چند سالی می شود که ایران خودرو به فکر طراحی و تولید خودروهایی افتاده 
که فارق از هرگونه مونتاژ نمونه های خارجی و یا کپی برداری از آنها باشلد و 
به اصطالح خودرو ملی به شمار می روند. دنا پالس هم در رده همین خودروها 
قرار دارد، با این تفاوت که نسخه پیشرفته دنا است. بعد از تولید دنا و ایراداتی 
که به آن وارد بود، ایران خودرو تصمیم گرفت تا نمونه فول آپشن تر و زیباتر 
دنا را تولید کند و بعد از 3سلال از عرضه دنا، این ماشین را با نام دنا پالس به 
بازار عرضه کرد. ظاهر دنا پالس نسلبت به دنا تغییرات محدود اما موثری را 
تجربه کرده اسلت. در ادامه، به تفکیک، نقاط ضعف و قوت این دو خودرو را 

بررسی خواهیم کرد.

B30مشخصات بسترن 
 FAW را بررسی می کنیم. ماشین های FAW ابتدا کیفیت ظاهری محصول محبوب
از نظر استیل ظاهری، سبک متفاوتی را نسبت به دیگر هم وطنان خود دارند و در مورد 
بسترن B30 طراحی موفق و متفاوت آن توسط موسسه ایتال دیزاین انجام شده است 
که با بدنه ای حجیم و مملو از خطوط و برجستگی ها ابعاد آن بزرگ تر از آنچه که هست، 
جلوه می کند. بسترن B30 طراحی هماهنگی در بخش های مختلف دارد و بدون اغراق 
از نظر ظاهری در این رن��ج قیمت یکی از بهترین، جذاب تری��ن و زیباترین طراحی ها 
را به خود اختصاص می دهد و س��عی شده تا ظاهر بس��ترن B30 و میزان جذابیتش 
بیشتر از پرستیژ ظاهری باشد. به داخل کابین بسترن B30 که وارد می شویم، سبک 
و سیاق طراحی با ظاهر هماهنگ است و همین موضوع احساس رضایت ایجاد می کند 
و سپس ابعاد جادار بسترن B30 نکته مثبت دیگری است که به چشم می آید. بسترن 
B30 از نظر آپشن وضعیت مناسبی دارد و مانند همیشه بهمن موتور تمام تالش خود 
را انجام داده اس��ت تا از نظر کیفیت حرف اول را بزند و بسترن B30 در این مورد هم 

وضعیت خوبی دارد.

توانایی فنی 
 اما به سراغ مشخصات فنی این محصول می رویم. بس��ترن B30 در سینه خود یک 
موتور 4 سیلندر با آرایش خطی جای داده است که 1598 سی سی به طور دقیق حجم 
دارد. بسترن B30 با کمک این پیشرانه قابلیت تولید 107 اسب بخار نیرو در دور موتور 
5500 دور در دقیقه و 155 نیوتن متر گش��تاور در 3600 دورر در دقیقه را داراست. 
 Aisin انتقال قدرت این پیشرانه به چرخ ها، بر عهده یک گیربکس 6 سرعته ساخت
است که برنامه ریزی مناسبی برای استفاده ش��هری دارد و تعویض دنده های خوبی را 

گزارش مقایسه فنی و ظاهری بسترن B30 و دنا پالس

نبردی جذاب و برتری حریف چینی

مـقـایـسـه
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در حالت نرمال به نمایش می گذارد. گیربکس بس��ترن B30 به خوبی با پیشرانه آن 
کوپل شده اس��ت و به طور کلی در بخش فنی عملکرد قابل قبول و خوبی را از بسترن 
B30 شاهد هستیم. یک نکته هم در مورد پیش��رانه فاو بسترن B30  وجود دارد که 
آن هم طراحی و استفاده اش توس��ط فولکس واگن و بر روی فولکس واگن بورا است و 
حاال امتیاز این پیشرانه را فاو برای استفاده بر روی ماشین هایش خریداری کرده است. 
از نظر توانایی های حرکتی دنا پالس و بس��ترن B30 در یک س��طح برابر هستند اما 
کیفیت باالتر و مهندسی بهتر در مورد بسترن B30 نکاتی هستند که به سادگی قابل 
لمس هستند. فاو بسترن B50F با پلتفرم و سیستم تعلیق مزدا 6 یکی از ماشین های 
خوش دست و لذت بخش فاو بود و این بار فاو در ساخت بسترن B30 از پلتفرم فولکس 
واگن جتا اس��تفاده کرده اس��ت تا باالترین س��طح هندلینگ، خوش دس��تی، لذت و 
  B30 فرمان پذیری را برای یک ماشین در این کالس بتواند به نمایش بگذارد. بسترن
جزو انتخاب های ارزشمند و باکیفیت اس��ت که به لطف ویژگی هایی چون ظاهر زیبا، 
آپش��ن های خوب، توانایی حرکتی قابل قبول، بهره بردن از تکنولوژی فولکس واگن و 

چند ویژگی جذاب دیگر در بازار امروز و مقایسه با دنا پالس ارزش خرید باالیی دارد.

مشخصات ظاهری دنا پالس
اما به سراغ محصول ایران خودرو می رویم. همان طور که گفتیم ظاهر دنا پالس نسبت 
به دنا تغییرات محدود اما موثری را تجربه کرده اس��ت و مهم ترین و جذاب ترین نکات 
دنا پالس در ظاهر آن چراغ های جلو و عقب زیبا و مدرن، خط مورب سراسری در نمای 
جانبی و آینه های جدید دانست که همه اینها باعث شده تا دنا پالس ظاهر هماهنگی 
داشته باش��د. البته این به معنی زیبایی نیس��ت، زیرا عده ای ظاهر دنا پالس را قدیمی 
می دانند که خب تا ح��دودی حق دارند، به ای��ن علت که در بخش ه��ای مختلف دنا 
پالس کپی کاری هایی دیده می شود. از نظر کیفیت س��اخت و مونتاژ طراحی داخلی، 
ارگونومی، متریال و مواد به کار برده ش��ده در ساخت امکانات و تجهیزات، دنا پالس را 
می توان یکی از مناس��ب ترین ها در میان گزینه های تولید داخل دانست که به راحتی 
سرنشینان اهمیت زیادی داده شده است. دنا پالس عالوه بر امکانات استاندارد تعبیه 
شده در دنا به سانروف، سیستم مالتی مدیا جدید، دوربین دید عقب و آنتن کوسه ای 
در بخش تجهیزات رفاهی و اضافه ش��دن دو عدد کیسه هوای جانبی در بخش ایمنی 
 B30 مجهز شده است و در کل و باتوجه به همه آپشن ها در نهایت، دنا پالس و بسترن
در بخش امکانات رفاهی یک امتیاز برابر را دریافت می کنند. فارغ از بحث طراحی که 
یک امر سلیقه ای است، در بسیاری از بخش های آپش��ن، ابعاد و ... دنا پالس و بسترن 

B30 در وضعیت تساوی هس��تند که البته از نظر کیفیت بس��ترن B30 تا حدودی 
بهتر احساس می شود.

مشخصات فنی
درادامه به س��راغ توانایی های فنی محص��ول ایران خودرو می روی��م. موتوری که 
ایران خودرو روی ماش��ین های دنا و دنا پالس به کار برده اس��ت، پیشرانه معروف 
EF7 یا همان موتور ملی است. این پیشرانه 4 سیلندر است و 1646 سی سی حجم 
دارد  و با آرایش خطی درون کاپوت دنا و دنا پالس قرار گرفته اس��ت. ماشین های 
دنا و دنا پالس با تکیه بر این پیش��رانه 115 اسب بخار قدرت در دور موتور 6300 
دور در دقیقه و 157 نیوتن متر گش��تاور در دور موتور 5000 دور در دقیقه تولید 
می کند. مصرف سوخت ماش��ین های دنا و دنا پالس باتوجه به پارامترهای مختلف 
در حد مناس��ب و خوب ارزیابی می ش��ود و عالوه بر این، این ماش��ین ها از شتاب 
و کش��ش خوبی برخوردار هس��تند که در ج��اده و ... خیال راننده دن��ا پالس را از 
س��رعت گیری ماش��ین خود راحت می کند و راننده ماش��ین با اطمینان خاطر به 
مسیر خود ادامه می دهد. نکته مهم دیگر اینکه بس��یاری از دناها با ضعف کیفیتی 
دیسک و صفحه دست و پنجه نرم می کردند و بس��یاری از مالکان به محض تحویل 
گرفتن دنا خود این قطعه را تعویض می کردند، اما اکنون دنا پالس از نظر طول عمر 
دیسک و صفحه بهتر شده است، اما اگر هنوز هم شتاب بیشتر می خواهید تعویض 
دیس��ک و صفحه با نمونه های معروف به زانتیایی به شما توصیه می شود. گیربکس 
اتوماتیک بسترن B30 خود یک نکته مثبت در بخش فنی است، زیرا تجربه نشان 
داده اس��ت که مردم ایران به گیربکس اتوماتیک عالقه بیشتری نشان می دهند و 
گیربکس های خوب AISIN هم که جای هیچ گونه س��خنی باقی نگذاش��ته است 
و باتوجه به این که توانایی های حرکتی دنا پالس و بس��ترن b30 برابر هس��تند، 
برتری بخش فنی با بسترن B30 خواهد بود. از نظر سواری دنا پالس ماشین نرم و 
خانوادگی است، اما از نظر هندلینگ و لذت سواری و قابلیت مانور و ... یک ماشین 
در سطح متوسط اس��ت که این مس��ائل از طراحی قدیمی پلتفرم و آرایش ساده و 
قدیمی سیستم تعلیق تا حد زیادی نش��أت می گیرد. دنا پالس در برابر بسیاری از 
ماش��ین های ایران خودرو که در حال حاضر تولید می ش��وند وضعیت بهتری دارد 
اما تغییر ظاهر و اضافه کردن چند آپش��ن ذات س��مند آن را تعییر نمی دهد و در 
حال حاضر باتوجه به ویژگی هایی که در باال ذکر ش��د، بسترن B30 ماشین بهتر، 

لذت بخش تر و باارزش تری ارزیابی می شود.
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مزدا 3 جدید و B30 باز هم درجمع 4 ستاره ها
انتشار جدیدترین گزارش ارزشیابی کیفی خودروها

B30 اطالعیه »بهمن موتور« برای خودروهای هاوال و بسترن

شرکت بازرسی کیفیت و ارزشیابی استاندارد ایران جدیدترین گزارش درباره کیفیت 
خودروهای تولید شده در کش��ورمان منتهی به آذرماه، توسط خودروسازان داخلی را 
منتش��ر کرد. بر پایه گزارش منتشر شده توسط این ش��رکت، در آذرماه 1397 تعداد 
32681 دستگاه خودرو تولید شد که 99درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه 
س��بک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه س��نگین اختصاص دارد. خودروهای 
تولیدی کشور در این ماه، ش��امل 51 مدل خودرو در گروه سبک و 14 مدل در گروه 
سنگین هستند. در گروه خودروهای تولید شده گروه سبک و در بخش وانت و در سطح 
قیمتی 1 خودرو وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی و در سطح قیمتی 2 خودرو وانت تندر 
با اخذ 3 ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه 
به خود اختصاص داده اند. این درحالی اس��ت که در بخش س��واری در سطح قیمتی 
1 خودروهای پژو 2008، نیو م��زدا 3 و گرند ویتارا، در س��طح قیمتی 2، خودروهای 
کیا س��راتو، هیوندای 20i، هیون��دای Accent و هاوال 2H، در س��طح قیمتی 3، 
خودروهای30B و چانگان 35cs، در س��طح قیمتی 4، خودروه��ای تندر 90 پالس 
اتوماتیک، رنو ساندرو اتوماتیک، تندر 90 پالس، پارس تندر، پژو 207 اتوماتیک و پژو 
207با اخذ 4 ستاره کیفی، باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این 

ماه به خود اختصاص دادند. اما دربخش خودروهای سنگین و دربخش باری  کامیونت 
 ،HD65 کامیونت هیوندای ،NPR75K کامیونت ایس��وزو ،NMR85 ایس��وزو
کامیون ایسوزو NPR75M، کشنده ولوو 500FH، کشنده اسکانیا 500R و کشنده 
اسکانیا 440R با اخذ 4 ستاره کیفی، باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل 
را در این ماه به خود اختصاص دادند. این درحالی است که در بین خودروهای مسافری، 
ون مس��افری وانا و اتوبوس بین شهری اسکانیا درسا با اخذ 4 س��تاره کیفی باالترین 

کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید

 B30 شرکت بهمن موتور در اطالعیه ای به ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت خریداران
و هاوال پرداخت. در این اطالعیه آمده است:

]قابل]توجه]مشتریان]خودرو]B30])تکمیل]وجه]نشده]با]موعد]تحویل]آبان]و]آذر(]]]
در خصوص تعهدات خودرو B30 با موعد تحویل آبان و آذر س��ال جاری که تاکنون 
نسبت به تکمیل وجه اقدام نکرده اند، به استحضار می رساند که تا این تاریخ هیچ گونه 
مکاتبه و یا توافق��ی از جانب مبادی ذیربط با این ش��رکت در خصوص تعیین قیمت 
خودرو B30 صورت نگرفته است. الزم به ذکر اس��ت پس از حصول نتیجه و کسب 
توافق در خصوص قیمت، نسبت به اطالع رسانی به مشتریان محترم اقدام خواهد شد.

]قابل]توجه]مشتریان]خودرو]هاوال]با]موعد]تحویل]مهر]و]آبان]]]
1. به منظور تامین قطعات از شرکای تجاری، مذاکراتی در حال انجام است که به محض 

حصول نتیجه طی روزهای آتی، به مشتریان محترم اطالع رسانی خواهد شد.
2. براساس آخرین توافقات، مقرر شده اس��ت که به تعداد موجودی قابل تحویل این 
خودرو )اعم از تکمیل شده و در فرآیند تکمیل و تجاری سازی(، دعوتنامه جهت تکمیل 
وجه به ترتیب اولویت ثبت نام و نیز اعمال ش��روط مختلف ابالغی از مبادی ذیربط، 

ارسال شود.
3. جهت مشتریانی که تمایل به تبدیل خودرو ثبت نامی خود به خودرو B30 داشته 

باشند، تعداد محدودی خودرو به این منظور اختصاص یافته که این دسته از مشتریان 
می توانند جهت آگاهی از شرایط تبدیل به نمایندگی های مجاز بهمن موتور مراجعه 

کنند.
4. مذاکراتی با مبادی ذیربط در خصوص تعدیل نرخ سود محاسباتی ودایع پرداختی، 
در حال انجام اس��ت که به  محض حصول توافق، به اطالع مش��تریان محترم رسانده 

خواهد شد.

هشدار پلیس راهور نسبت به
 وکالت برای نقل و انتقال خودرو ها

رئیس مرکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک پلی��س راهور ناجا نس��بت به وکالت 
برای نقل و انتقال خودرو ها هش��دار داد. س��رهنگ »علی محمدی« با اش��اره به 
اینکه تاکید می کنیم فروش��نده و خریدار خودرو باید حتما به صورت هم زمان در 
مراکز شماره گذاری و تعویض پالک حضور داشته باشند، گفت: »متاسفانه وکالت 

برای تعویض پالک خودرو مش��کالت فراوانی برای برای خریدار و فروشنده ایجاد 
می کند. در برخی موارد ارکان اصلی خودرو عوض شده و یا خودرو تصادف شدید 
باالی 60درصد داشته اس��ت و لذا از لحاظ پلیس، ایمنی و استاندارد الزم را برای 
ش��ماره گذاری ندارد و خریدار عماًل نمی تواند خودرو را تعویض پالک کند. در این 
حال فروشنده پول خودرو را گرفته و خریدار متضرر می شود.« به گفته رئیس مرکز 
ش��ماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا از سوی دیگر پیش آمده است که 
خودرو سرقتی بوده و مش��کالت زیادی برای خریدار ایجاد ش��ده و فروشنده نیز 
متواری گشته است. در موارد برعکس هم فروشنده وکالت داده و خریدار تعویض 
پالک نکرده و تخلفات رانندگی که در این مدت مرتکب شده در کد ملی فروشنده 
نشسته و جریمه ها برای فروشنده آمده است. رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض 
پالک پلی��س راهور ناجا هم چنین اع��الم کرد: »اکیداً توصی��ه می کنیم خریدار و 
فروشنده خودرو باید حتما ابتدا به مراکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک مراجعه 
کرده و پس از کنترل خودرو و مدارک مربوطه تعویض پالک کنند. تأکید می کنیم 
با توجه به مش��کالت یادش��ده فروش��ندگان و خریداران خودرو از دادن و گرفتن 

وکالت تعویض پالک جدا خودداری کنند تا متضرر نش��وند.«
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 ابهام در جزئیات طرح جدید بیمه شخص ثالث
 آخرین روزهای دی ماه بود که یک مصاحبه از رئیس کل بیمه مرکزی درباره 
نحوه جدید اجرای بیمه شخص ثالث، ابهامات و حاشیه های فراوانی را رقم 
زد. »غالمرضا سلیمانی امیری« درباره جزئیات طرح جدید بیمه شخص ثالث 
و فرد محوری به جای خودرو محوری، اعالم کرد یکی از وظایف بیمه مرکزی 
در قانون برنامه ششم و قانون بیمه شخص ثالث این است که بتواند تمامی 
بیمه نامه های صادره شلخص ثالث را از خودرو محوری بله راننده محوری 
تبدیل کند. به گفته سلیمانی براسلاس این طرح، شرکت های بیمه موظف 
خواهند بود براساس عملکرد راننده، بیمه شخص ثالث را صادر کنند و این 
طرح باید قبل از پایان برنامه ششم اجرایی شود؛ البته برای اجرای این طرح 
الزم است تا اطالعات راننده از جمله جنسیت، سن، تجربه، میزان تخلفات 
و سایر اطالعات جمع آوری شود و برنامه نرم افزاری الزم تهیه شود. ابهامات 
در این باره به قدری زیاد بود که شلاهد صحبت های مجدد سلیمانی بودیم 
که با ابهام زدایی درباره صحبت های قبلی خود در رابطه با طرح جدید بیمه 
شلخص ثالث صحبت های جدیدی مطرح کرد و به نوعی حرف های قبلی را 
تغییر داد. رئیس کل بیمه مرکزی در این باره گفت: »راننده محور شدن بیمه 
شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نیست و کماکان این 
بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.« طبق آنچه سلیمانی اعالم کرده، 
باتوجه به تکالیف قانونی مربوط مطرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث 
مصوب ۱39۵ طی سلال های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده 
را در ارزیابی ریسک و تعیین حق  بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و 
مقررات مربوط را به شرکت های بیمه ابالغ کرده است. البته رییس کل بیمه 
مرکزی تاکید کلرده که به هیچ عنوان این بحث مطرح نیسلت که برای هر 
نفر یک بیمه نامه صادر شلود و اتفاقا با اجرای این طرح، رانندگان کم خطر 
تشویق و رانندگان پرخطر تنبیه می شوند و بین رانندگان پرخطر و کم خطر 

تفکیک ایجاد می شود. اما سلوال اینجاست؛ اگر فرد دیگری خودرو مالک 
بیمه نامه را قرض بگیرد و ایجاد خسارتی بکند، وظیفه پرداخت خسارت با 
چه کسی است؟ آیا در اینجا می توان از برگ بیمه نامه  کسی که مالک خودرو 
است و بیمه نامه به نام او صادر شده است استفاده کرد یا نه؟ مسئله دیگری 
که مطرح می شود این است که اگر اعضای یک خانواده چهار نفره همه از یک 
خودرو به تناوب استفاده می کنند، چگونه می توان بیمه نامه صادر شده را 
در دست  کم خطر یا پرخطر دسته بندی کرد؟ آن هم در حالی که هرکدام از 
افراد از سنین و جنسیت های مختلفی هستند یا اساسا رفتارهای رانندگی 

متفاوتی از همدیگر دارند.

مصوبه هیئت وزیران اجرا نش�د
ادامه بالتکلیفی خودروهای وارداتی 

مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از 
ثبت سلفارش های غیرمجاز، 2۷ دی در روزنامه رسلمی منتشر شد که 
طبق قانون، ۱۵ روز پس از انتشار آن یعنی سلیزدهم بهمن باید اجرایی 
می شد. با این حال مخالفت هایی که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت 
باعث شد اجرای این مصوبه و شلروع ترخیص خودروها به تعویق بیفتد 
که این امر ناشی از مخالفت بانک مرکزی اسلت. مصوبه هیئت وزیران، 
مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشلت؛ »همتلی« با ترخیص 
خودروهای وارداتی که فقط قبض انبار داشته باشلند، مخالفت و اعالم 
کرد کله دولت اجلازه ورود بدون انتقلال ارز خودروهای وارد شلده به 
گمرکات از ۱۵ مرداد ماه به بعد را نخواهد داد. به گفته مسئوالن گمرکی 
همین مسلئله باعث شلد تا ترخیص خودروها از گمرک تا اصالح موارد 
ایراد شلده به تعویق بیفتد. این مسلئله در شرایطی اسلت که سازمان 

توسلعه تجارت هم با بازگشلایی ثبت سلفارش 
خودروهای جدید مخالفت کرده و گفته است که 
این سلازمان برنامله ای بلرای بازگشلایی ثبت 
سفارش واردات خودرو تا سال آینده ندارد. این 
در حاللی اسلت که بله گفتله برخی مسلئوالن 
گمرکی، بسلیاری از خودروهایی کله به گمرک 
وارد شلده اند، بدون ثبلت سلفارش قبلی وارد 
محدوده گملرک شلده اند و حتی بعلد از اینکه 
برخلی واردکننلدگان از مصوبه تعییلن تکلیف 
خودروهای وارداتلی به گمرک مطلع شلده اند، 
اقلدام بله واردات خودروهلای بیشلتری هلم 
کرده انلد. مجملوع ایلن شلرایط کار ترخیلص 
خودروها از گملرک را بالتکلیف باقی گذاشلته 
اسلت؛ به طوری که طبق اعالم مسلئوالن هنوز 
خودرویی از گمرک خارج نشلده است. پیش از 
اینها و بعلد از تصویب ایلن مصوبله، رئیس کل 
گمرک کشور اعالم کرده بود ترخیص خودروها از 22 دی ماه به بعد آغاز 
خواهد شد. »محمدرضا مودودی« سرپرست سازمان توسعه تجارت، در 
یک نشسلت خبری در همین رابطله اعالم کرد: »موضلوع خودروهای 
باقی مانلده در گمرک طی ماه هلای گذشلته از جمله مسلائلی بوده که 
سازمان توسعه تجارت طی این مدت پیگیر آن بوده است و لذا توانستیم 
با اخذ موافقت شورای عالی سران سه قوه بخشنامه ای را اخذ کنیم، ولی 
بانک مرکزی بلرای خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد گمرکات شلده 
بودند اما و اگرهایی داشلت که این موضوع در دست بررسی است. ولی 
برای سایر خودروهایی که تا پیش از شانزدهم مرداد چه به صورت قانونی 
و چه به صورت غیرقانونی وارد گمرکات کشور شلده اند، تعیین تکلیف 
انجام شلده و انشلاءاهلل تا قبلل از پایان سلال به دسلت صاحبان خود 

خواهند رسلید.«
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بیکاری 280 هزار کارگر قطعه ساز از ابتدای سال جاری

اخبار متفاوت درباره وضعیت بنزین در سال آینده
سهمیه بندی می شود یا خیر؟

مدتهاست که اخبار ضد و نقیضی درباره وضعیت بنزین در سال آینده چه از لحاظ قیمت و 
چه از لحاظ سهمیه بندی به گوش می رسد. در حالی که ابتدا اخباری مبنی بر بازگشت کارت 
سوخت به چرخه سوخت رسانی برای مشخص ش��دن مقدار مصرف بنزین در کشورمان 
منتشر شده بود و خبری از سهمیه بندی و افزایش قیمت نبود، اما در ادامه طرحی ازسوی 
برخی از نمایندگان مجلس برای سهمیه بندی مطرح شد. روز دوم بهمن ماه بود که طرح 
سهمیه بندی بنزین در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد. براساس این طرح، پیشنهاد 
شده است که به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود. این طرح پس از بررسی 
در کمیسیون و ارائه گزارش، در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. 
اما به نظر می رس��د که درباره این اتفاق هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته و اختالف 
نظرهایی وجود دارد و برخی از مسئوالن نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. »اسداهلل 
قره خانی«، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا 
موضوع سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن در بودجه 98 پیش بینی شده است؟ گفت: 
»در مجموع روند الیحه بودجه بدین ترتیب است که چنین الیحه ای از سوی دولت تقدیم 
مجلس شده و سپس مجلس براساس کمیسیون های تخصصی و تبصره هایی که مربوط به 
کمیسیون های خاص است، تصمیم گیری خواهد کرد. لذا بحث انرژی به کمیسیون انرژی 
مربوط است. اما واقعیت این است که الیحه بودجه دولت، چیزی در خصوص افزایش قیمت 
بنزین و سهمیه بندی آن ارائه نداده است.« به گفته قره خانی کمیسیون انرژی این اختیار 
را دارد که طرحی در این خصوص ارائه داده و یا طی تبصره هایی نظر خاص خود را منتشر 
کند، اما تا این لحظه در مورد افزایش نرخ حامل های انرژی و نیز سهمیه بندی آنها هیچ گونه 
تصمیمی اتخاذ نکرده است. هم چنین »محمد مهدی مفتح« سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه سال 98 کل کشور مجلس شورای اسالمی  هم در این باره گفت: »کمیسیون تلفیق 
مصوب کرد در سال 98 در قیمت حامل های انرژی نسبت به سال 97 تغییری وجود نداشته 
باشد.« حال سوال اینجاست که درصورت تصویب سهمیه بندی بنزین، تکلیف مقدار مصرف 
بیش از سهیمه چه خواهد شد؟ آیا صاحبان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه هم مبلغ هر 
لیتر بنزین هزار تومانی را پرداخت خواهند کرد یا برای مصرف مازاد قیمت جدیدی تعیین 
خواهد شد. فعال که صحبت ها حاکی ازعدم افزایش قیمت و سهمیه بندی است، اما تجربه 

نشان داده که درصورت تصمیماتی غیر از این هم نباید خیلی متعجب شویم.

تغییرات در راس مدیریت سایپا
سلیمانی جانشین سروش شد

براسلاس اعالم وزارت صنعت، با تصمیلم اعضلای هیئت مدیره گروه 
خودروسازی سلایپا، »سلیدجواد   سللیمانی« مدیرعامل این شرکت 
و جانشلین »محمدرضلا سلروش« شلد. سللیمانی دانش آموختله 
مهندسلی مکانیک از دانشلگاه صنعتی شلریف در مقطع کارشناسی 
و مدیریت اجرایی از سلازمان مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسلی 
ارشد اسلت و قائم مقام ارشلد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، 
ریاسلت هیئت مدیلره شلرکت ایران خلودرو در بالروس و سلنگال، 
قائم مقام مدیرعامل شلرکت مگاموتور و ریاسلت هیئت مدیره سلایپا 
یلدک از جمله سلوابق او در صنعت خودروسلازی اسلت. سللیمانی 
هم چنیلن مدیرعامللی پتروشلیمی تبریلز و امیرکبیلر را در کارنامه 
مدیریتی خلود دارد. ایلن تغییر و تحلوالت در حالی صلورت گرفت 
که عملر زیادی از دوران مدیریت سلروش در سلایپا سلپری نشلده 
بلود و گفتله می شلود دلیلل برکنلاری محمدرضا سلروش از سلوی 
هیئت مدیلره سلایپا، علدم مدیریلت بحران هلای چنلد ملاه اخیلر 
بوده اسلت. سللیمانی به عنوان جانشلین سلروش درحاللی پنجمین 
مدیرعامل سلایپا در دوران ریاست جمهوری حسلن روحانی به شمار 
می رود که گروه خودروسلازی سلایپا حدود چهارماه پیش 23 یعنی 
مهرملاه امسلال »محمدرضلا سلروش« را به عنلوان مدیرعاملی این 
شلرکت جایگزین »محسلن قاسلم جهلرودی« کلرده بود، املا عمر 
مدیریت سروش در این شلرکت بزرگ حدود سله ماه بود. جهرودی 
هم در آبان سلال ۱39۶ جایگزین »مهلدی جماللی« در مدیرعاملی 
سلایپا شلده بود. جمالی هم در خرداد سلال ۱39۴ جایگزین »سعید 
مدنلی« مدیرعامل پیشلین سلایپا شلده بلود. مدنی از مرداد سلال 
۱39۱ و در دوللت دهلم مدیرعاملل سلایپا شلده بلود و در دوللت 
یازدهلم نیز عمر مدیریتی او ادامله یافت. تغییرات مکلرر مدیرعامل 
شلرکت سلایپا )یکلی از دو خودروسلاز بلزرگ و انحصاری کشلور( 
به خوبلی بالتکلیفلی صنعت خودروسلازی کشلور را نشلان می دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در گردهمایی قطعه سازان 
خودرو از سراسر کشور آماری عجیب و نگران کننده از بیکاری نزدیک به 300 هزار 
کارگر در صنعت قطعه سازی خبر داد. »آرش محبی نژاد« با اشاره به وضعیت اشتغال 
در صنعت قطعه سازی گفت: »اگرچه قطعه سازی، یکی از صنایع اشتغال زای کشور 
به شمار می آید، اما 280 هزار نفر از ابتدای س��ال تاکنون، بیکار شده اند؛ به این معنا 
که از این تعداد 130 هزار نفر با تعدیل و 150 هزار نفر با تعلیق قرارداد خود مواجه 
هستند.« وی با بیان اینکه از حدود 1200 قطعه س��ازی فعال در کشور، 400 واحد 
تعطیل و نیمه تعطیل هس��تند، اع��الم کرد: »قیمت های ف��روش قطعات، علی رغم 
افزایش قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولید هنوز از س��وی خودروسازان اصالح 
نشده اس��ت و بر همین اس��اس، قطعه س��ازان با زیان قابل توجهی روبهرو هستند؛ 
ضمن اینک��ه مجموع مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازان به بی��ش از 20 هزار 
میلیارد تومان می رس��د.« به گفته این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی مطالبات 

معوق سررسید گذش��ته قطعه س��ازان اکنون به رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان 
رسیده؛ ضمن اینکه مش��کالت حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز هم چنان 
ادامه دارد. این در حالی اس��ت که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از 
خودروس��ازان، افزایش چش��مگیر مواد اولیه و نهاده های تولید اولین مشکل است.
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راهکارهایی برای از بین بردن 
بوی بد در خودرو

بوها همیشه یکی از عوامل مهم در زندگی ما هسلتند. اگر از جمله افرادی 
هستید که نسبت به بوها حساس هستید و ساعت های زیادی از خودرو خود 
استفاده می کنید، به شما پیشنهاد می کنیم که این مطلب را بخوانید. عموما 
نظافت خودرو یکی از عوامل مهمی اسلت که رانندگی و ساعت های طوالنی 
را برای راننلده و سرنشلینان دلپذیر می کنلد. از طرفی برخلی از برند های 
تولیدکننده اتومبیل هلای لوکس، اقدام بله اسلتفاده از فناوری های مدرن 
در خودروهایشلان کرده اند و از سیسلتم های خوشلبوکننده اتوماتیک در 
محصوالت جدیدشان استفاده کرده اند. در این گزارش چند راهکار برای رفع 

بوهای بد احتمالی هم چنین خوش بو شدن خودرو آورده شده است. 

چند راهکار طبیعی
راهکارهای مختلفی برای رفع بوی بد خودرو وجود دارد که در میان آن ها چند 
مواد به صورت طبیعی وجود دارند که می توانند جای مواد شیمیایی را بگیرند، 
به عنوان مثال نخستین راه برای رفع بوهای نامطبوع خودرو استفاده از جوش 
شیرین است. در این روش می توانید کمی جوش شیرین روی صندلی بریزید و 
آن را همه جا پخش کنید و بعد از چند دقیقه آن را جارو کنید، این روش باعث 
رفع بوی نامطبوع می شود. یک راهکار دیگر استفاده از ذغال چوب است، زیرا 
توانایی باالیی در جذب بوهای نامطبوع خودرو دارد، به شما پیشنهاد می کنیم 

اگر خودرویتان بوی بدی می دهد یک تکله از این ذغال را برای چند روز در 
خودرو قرار دهید تا متوجه خاصیت جادویی آن شوید.

هم چنین وانیل و قهوه از موادی هستند که می توانند بوی بد خودرو را از بین 
ببرند. پس اگر خودرویتان بدبو اسلت مقداری قهوه و یا وانیل درون آن قرار 
دهید تا بوی بد آن را بگیرد و ماشلین شما را خوشلبو کند. یکی از مهم ترین 
خواص قهوه این اسلت که بوی حاصل از نم را از قطعات داخلی خودرو جذب 

می کند و خیلی زود بوی بد را از بین می  برد.
هم چنین می توانید محلول سرکه و آب را بر روی قطعات داخلی خودرو اسپری 
کنید و سپس شیشه های خودرو را باز بگذارید؛ خیلی زود متوجه خواهید شد 

که این محلول تمام بو های بد داخل خودرو را از بین برده است.

گـزارش



17

بوی بد از کفی خودرو
خیلی وقت ها رطوبت بر اثر گذاشتن کفش خیس یا ریختن 
مواد غذایی، ایجاد می شود. برخی بوهای نامطبوع خودرو 
به علت ریخته شدن غذا و خوراکی بر روی کفی خودروها 
است. با استفاده از شامپو یا مواد پاک کننده می توانید مواد 
ریخته شلده بر روی کف پوش یا صندلی را پاک کنید، در 
فروشگاه های لوازم خودرو شامپوهای مخصوص صندلی 
و کفپوش وجلود دارد که برای نظافلت می توانید از آن ها 
استفاده کنید. البته واکس ها هم می توانند رویه داشبورد 
اتومبیل شما را براق و درخشنده کنند و از ترک خوردگی 
آن  جلوگیری کنند، زیرا واکس ها قادرند قطعات داشبورد 
خودرو شلما را ضدعفونی و از بهوجود آملدن بوی بد در 

داخل کابین اتومبیلتان جلوگیری کنند.

بوی کهنگی
از موارد آزاردهنلده دیگری که در ماشلین های مختلف 
به خصوص خودروهای قدیمی وجلود دارد، بوی کهنگی 
است. البته این بوی کهنگی بیشتر در زمان روشن کردن 
بخاری یا کولر خودرو به مشام می رسد و دلیل آن  به وجود 
آمدن کثیفی و کپک در لوله های انتقال هوا به کابین است. 
در این میان برای برطرف کردن بلوی رطوبت باید بخاری 
یا کولر را خاموش کرد و فن را با سلرعت باال روشن کنید، 
بعد از چنلد کیلومتر این بو بعد از بین ملی رود. هم چنین 
شلما می توانید با روشلن کردن فن ها فرایند بوزدایی را 

تسهیل کنید.

بوی بد سیستم تهویه
 سیسلتم تهویه مطبوع خودرو گاهی  اوقلات بوی بدی از 
خود متسلاعد می کند که باعث می شود اسلتفاده از این 
سیسلتم با حس نامطبوع همراه شلود. اما این بوی بد از کجلا می آید و روش 
مبارزه با آن چیست. سیستم تهویه مطبوع خودرو چه در بخش بخاری یا کولر 
به هیچ وجه سیستم ایزوله و بسته ای به حساب نمی آید. از این رو به دلیل باز 
بودن این سیستم مخصوصا از درون اتاق و قابلیت نفوذ مواد بیرونی به درون 
آن می تواند بوی بدی تولید کند. ورود هرگونه مایع یا جامد خوراکی و حشرات 
بر حسب اتفاق به درون سیسلتم تهویه، می تواند منجر به فساد مواد غذایی 
و تولید باکتری هایی شلود که بوی بدی تولید می کنند. این منشا می تواند از 
داخل و حتی خارج اتاق خودرو به واسطه نفوذ مواد شوینده در کارواش ها به 
درون فیلتر اتاق، داکت های سیسلتم تهویه یا بروز نشتی در سیستم بخاری 
خودرو نیز اتفاق می افتد. در این زمینه بهتر اسلت منشا بوی بد را پیدا کنید 
و بعد برای رفلع آن اقدام کرد.  بلرای از بین بردن بوی بد باید عامل فسلاد و 
ایجادکننده بو و باکتری هایی که درون سیستم تهویه رشد کرده اند را از میان 
برد. برای این کار اسپری های مخصوصی در کشورهای خارجی تجویز می شود 
که معموال در ایران یافت نمی شوند. می توانید به اسپری های دست ساز تکیه 
کرد که معموال از مواد دم دستی مانند ترکیبات آب لیمو ترش و آب، یا سرکه 
و آب تهیه می شوند. آب لیمو و سرکه طبیعی به دلیل داشتن ترکیبات اسیدی 
طبیعی قابلیت از بین بردن باکتری ها و گندزدایی دارند. می توانید از ترکیب 
یک به چهار آب لیمو یا سرکه و آب و ریختن آن درون اسپری های دستی برای 

نظافت درون داکت های سیستم تهویه مطبوع استفاده کنید.
باید با برداشت دمپرهای خروجی هوا، ترکیب آب لیمو یا سرکه را تا حداکثر 
عمق داخل داکت ها اسپری کنید، سپس کمی صبر کنید تا ترکیب اثر کند و 
بهتر اسلت این فرآیند را در چند سلاعت چندین بار تکرار کنید. در آخرین 
مرحله، پیشرانه خودرو را روشن کنید تا بتوانید از بخاری خودرو بهره بگیرید. 
بخاری خودرو را تلا آخرین درجه زیاد کنید و اجازه دهیلد تا به اندازه ای کار 
کند که باعث داغ شدن داکت ها و بخار شلدن ترکیب سرکه یا آب لیمو شود. 
ممکن است پس از خشک شلدن داکت ها تا مدت طوالنی بوی لیمو و سرکه 

در خودرو بماند به همین دلیل بهتر اسلت این نوع نظافت را در فصل سلرد 
سال انجام دهید که استفاده از بخاری خودرو بسیار بیشتر است، چون گرما 
با سرعت بیشتری بوی سلرکه و لیمو را از بین می برد. البته اگر فیلتر اتاق را 
به موقع تعویض کنید تا آلودگی های درون آن موجلب بو گرفتن اتاق خودرو 
نشلود، هم چنین در فصل های گرم سلال، نیم سلاعت قبل از خاموش کردن 
خودرو ترجیحا سیستم کولر را خاموش کنید تا یخ روی اواپراتور ذوب شده 
و خشلک شلود. عدم وجود رطوبت روی اوپراتور احتمال بو گرفتن سیستم 
تهیه را کاهش می  دهد. هم چنین درصورتی که در مکان های مرطوب زندگی 
می کنید، حتی درصورت عدم بو دادن سیسلتم تهویه، حتما از روش اسپری 
کردن درون داکت های سیستم تهویه استفاده کنید تا سیستم تهویه همیشه 

خوش بو و تمیز بماند.

بوی نامطبوع کولر
احتماال شما هم با این مشکل برخورد کرده باشید؛ با روشن کردن کولر به جای 
دریافت جریان هوای سلرد، بوی نامطبوعی به مشلامتان برسد. این موضوع  
بسته به نوع بو  نشان دهنده وجود مشلکل در منافذ و سیستم گردش هوای 
خودرو شماسلت که باید حل شود. اگر شلما بوی کپک زدگی را حس کردید 
نشان دهنده بروز کپک در حال رشد در سیستم تهویه هواست. این موضوع 
یک مشکل شایع در بسیاری از خودروها است و عموما دلیل آن روشن کردن 
A/C بدون فعال بودن فن برای حداقل 2 دقیقه است. هم چنین قبل از خاموش 
کردن خودرو هم باید اجازه دهیم هلوای مرطوب داخل لوله های تهویه هوا با 
خاموش بودن A/C و روشن بودن فن به طور کامل خارج شود. کپک به راحتی 
می تواند در هر نقطه ای از سیسلتم تهویه هوای خودرو رشلد کند، اما محل 
تجمع اصلی آنها مرکز اوپراتور و کندانسور است. این مناطق معموال مرطوب 
هستند که محیط ایده آلی برای رشد باکتری و کپک محسوب می شود. البته 
این کپک ها برای سلالمتی ضرری ندارند و صرفا به دلیل بوی نامطبوع باعث 
آزار می شوند. راه های زیادی برای حل مشکل این بود وجود دارد، ولی در گام 
نخسلت وهله اول بهترین راهکار جلوگیری از به وجود آمدن آن است. سعی 
کنید همیشه هوای تازه و هوای چرخشی را برای کمک به خشک کردن فضای 
داخلی سیسلتم کولر خودرو خود )گرمایش، تهویه و کوللر( را تغییر دهید. 
هم چنین بهتر اسلت قبل از خاموش کردن ماشلین A/C را غیرفعال کرده و 
اجازه دهید برای 2 دقیقه فن تهویه فعال باشلد. این کار باعث خشک شدن 
لوله ها و منافذ سیسلتم تهویه هوای خودرو می شود. یکی دیگر از علت های 
بالقوه این مشکل، کثیف شلدن فیلترهای تهویه است. عملکرد این فیلترها 
همانند فیلتر هوای زیر کاپوت اسلت، با این تفاوت که این فیلترها مستقیما 
هوا را به داخل کابین هدایت می کنند. آنها به ملرور زمان با ذرات گرد و غبار 
مسلدود می شلوند و همین موضوع زمینه را برای رشلد کپک محیا می کند. 
تعویض دوره ای آنها می تواند در از بین بردن بوی نامطبوع کولر خودرو تاثیر 

خوبی بگذارد.
در پایان غیر از همه راهکارهایی که به شلما پیشلنهاد کردیم بهتر است 
برای جلوگیری از بوی بلد، خودرو خود را به صورت مرتب جارو بکشلید 
و تکه هلای موادغذایی بر روی صندلی یا کف پوش خلودرو را تمیز کنید. 
هم چنیلن همیشله زباله های خلودرو را درون یک پالسلتیک مخصوص 
بریزید و آن را بیلرون از خودرو بگذارید. به عنلوان مثال آخر هر روز که 
می خواهید اتومبیلتان را پارک کنید، کفی زیرین صندلی ها را برداشلته 
و آشغال های چسلبیده به کفی را از روی سلطح آن جدا کنید. این عمل 
شلاید ۵ دقیقه هم وقت نگیلرد؛ اما می توانلد از بهوجود آملدن بوی بد 

خودرو جلوگیری کند.
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Waze
مدت زمان زیادی نیس��ت که تقریبا همه ما بارها از 
»ویز« به عنوان یک اپلیکیشن مسیریابی استفاده 
کرده ایم. این اپلیکیشن در مس��یریابی ماهواره ای 
بس��یار قوی عمل کرد و با ارائه ویژگی های فضای 
اجتماعی در این اپلیکیشن، مورد توجه بسیاری از 
ایرانی ها هم قرار گرفت. در این اپ، با کمک دیگران 

می توانی��د از تصادف ها، حضور پلی��س و ترافیک در 
 ETA منطقه خود آگاه و از مسیریابی صوتی، محاسبه خودکار و توانایی ارسال
به دوستان هم بهره مند شوید. گزینه اضافه کردن و مشاهده اطالعات محلی برای 
کسانی که به تازگی وارد آن منطقه شده اند مناسب است. این اپلیکیشن برای هر 

دو سیستم عامل اندروید و آی او اس رایگان و در دسترس است.

Drivvo
اپلیکیش��ن دریوو برای هر دو پلتفرم آی او اس و اندروید س��اخته شده و رایگان 
است. با استفاده از این اپلیکیشن می توانید میزان مصرف بنزین به ازای هر مایل، 
هزینه های جاری مربوط به تعمیر و س��رویس اتومبیل، یادآوری برای سرویس 
وس��یله در موعد مقرر آن و در کل هرنوع هزینه  ای که به خودرو مربوط می شود 
را مدیریت کرد و اعمالی که باید به صورت زمان بندی ش��ده انجام داد را به خاطر 
سپرد. هم چنین اگر شما جزو کاربرانی هستید که به صرفه جویی در هزینه ها فکر 
می کنید و کارهای خود را با نظم انجام می دهید، نصب Drivvo  بر روی دستگاه 
اندرویدی و یا آی او اسی شما یکی از ضروریات است. مزیت اصلی این برنامه، ارائه 
آمارهای دقیق و دارای جزییات کافی و هم چنین محاسبه هزینه ها و دیگر موارد 

درباره اتومبیل شماست.

Driva
این اپلیکیش��ن، یکی از قدرتمندترین و بهتری��ن برنامه های اتومبیل مخصوص 
آی اواس است که باید آن را یک دوربین داشبورد )داش کم( قدرت گرفته از هوش 
مصنوعی دانست. این برنامه عالوه بر اینکه یک دستیار مفید برای راننده محسوب 
می شود، هر اتفاقی که در مسیر رانندگی رخ می دهد را ضبط می کند. به لطف هوش 
مصنوعی قدرتمند آن، خودروهای جلویی و هم چنین چراغ قرمز تشخیص داده 
شده و نیاز به حرکت و یا توقف، به راننده اطالع داده می شوند. هم چنین در صورت 
بروز حوادث احتمالی، به راحتی و با در اختیار داشتن مدرک می توانید بی گناهی 
خود را ثابت کنید، چرا که مکانیزم ضبط برنامه به کاربر اجازه می دهد همواره تا 
30 ثانیه قبل از رخ دادن یک حادثه را در اختیار داشته باشد. امکان ذخیره سازی و 
اشتراک گذاری ویدیوهای ضبط شده قابلیت دیگر این نرم افزار است. ویژگی اصلی

Driva  هوش مصنوعی آن است که عملکردش به مرور زمان بهبود یافته و بیشتر 
و بیشتر در کار خود حرفه ای می شود.

GasBuddy
در بی��ن برنامه ه��ا و اپلیکیش��ن های معرفی ش��ده مخص��وص 

خودرو،GasBuddy  اپلیکیشنی است که در یک زمینه تمرکز 
داشته و همان را به بهترین وجه ممکن انجام می دهد. کاربران 
سراسر جهان بیش از 60 میلیون بار آن را دانلود کرده اند که 
نش��ان از کاربردی بودن برنامه و هم چنین پرجمعیت بودن 

جامعه جهانی آن دارد. برای معرف��ی آن باید گفت که »گس 
ب��ادی« بزرگ ترین جامعه مج��ازی برای اطالع رس��انی درباره 

جایگاه های سوخت است. با استفاده از آن می توانید ارزان قیمت ترین 
پمپ های بنزین و دیگر انواع جایگاه های سوخت رسانی را پیدا کرده و با گزارش 

نرخ ها در هر جایگاهی که به آن وارد می ش��وید، به دیگر کاربران نیز برای یافتن 

هرچند تابه حال بارها این جمله را شنیده ایم که وقتی پشت فرمان هستید، تلفن همراه را حداقل برای چند دقیقه و یا چند ساعت کنار 
بگذارید. جمله ای که اتفاقا بسیار درست است و این ما هستیم که به آن عمل نمی کنیم. با این حال، اما شاید برایتان جالب باشد اگر با چند 
اپلیکیشن آشنا شوید که می توانید آنها را هنگامی که در اتومبیل خود هستید، استفاده کنید و لذت ببرید. نکته دیگر این است که اکثریت 
آنها با شرایط ماشین ساخته و پرداخته شده اند و هنگامی که پشت فرمان هستید و از آنها استفاده می کنید، خطری شما را تهدید نمی کند. 

هرچند به لحاظ قانونی باز هم استفاده از آنها توسط فردی غیر از راننده بهتر است!

گـزارش

اپلیکیشن هایی برای استفاده در خودرو

با موبایل، در ماشین
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ارزان ترین موارد کمک کنید. کاربرد مهم دیگ��ر برنامه، پیدا کردن نزدیک ترین 
جایگاه ها است که در زمان نزدیک ش��دن به اتمام کامل سوخت، بسیار ضروری 
است. این اپلیکیشن رایگان است و برای هر دو سیستم عامل اندروید و آی او اس 

ارائه شده است.

drive safe رانندگی امن با
اپلیکیشن حافظ رانندگی،DriveSafe  نام دارد ولی هیچ ارتباطی با اپلیکیشن 
مشابه با همین نام که توسط عینک هوشمند »گوگل  گلس« قابل استفاده است، 
ندارد. برای استفاده از آن نیز ش��ما نیازمند یک گیره مخصوص گوشی هوشمند 
هستید که روی شیشه جلو اتومبیل نصب خواهد شد و گوشی در داخل آن جای 
می گیرد. این اپلیکیش��ن بااستفاده از شتاب س��نج، جی پی اس و دوربین پشتی 
گوشی هوشمند شما به صورت نرم افزاری سرعت، ترمز، پیچش فرمان، موقعیت 
در بین خطوط، شیوه تعویض خطوط جاده، سرعت رانندگی در مقایسه با حداکثر 
سرعت مجاز و هم چین فاصله با اتومبیل جلویی شما را به نمایش خواهد گذاشت. 
اپلیکیشن مذکور به صورت آنی هش��دارهای صوتی و تصویری را زمانی که شما 
بی احتیاط و خطرناک رانندگی کنید به نمای��ش می گذارد، عالوه بر آن می تواند 
به ضبط ویدیو بپردازد و جای شما در نقش��ه را به نمایش بگذارد. هم چنین این 
اپلیکیشن می تواند پس از هر بار اس��تفاده، رانندگی شما را در هنگام رسیدن به 

مقصد ارزیابی کند و به آن نمره »عادی«، »کسل کننده« و یا »تهاجمی« بدهد. 

Dashdroid
بهترین جایگزین داش��بورد اندروید،Dashdroid  با هشت آیکون سفارشی و 
نمایشگر مرکزی اس��ت. در این برنامه زمان کنونی، هواشناسی و سرعت کنونی 
توسط نمایشگر نشان داده می ش��وند و بااستفاده از دس��تورهای صوتی در این 
اپلیکیش��ن، دیگر نیاز به رها کردن فرمان خودرو برای برقراری تماس یا ارسال 
پیامک نیست. رابط کاربری این اپلیکیش��ن در زمان رانندگی حواستان را پرت 
نمی کند. هم چنین ش��ما می توانید اپلیکیش��ن هایی را که به طور مکرر استفاده 

می کنید در آیکون ها قرار دهید؛ و در نهایت، این اپلیکیشن کاماًل رایگان است.

Beat the traffic 
مسیرهایی که در رفت وآمد روزانه از آن ها عبور می کنید 

را می توانی��د با چش��م  بس��ته هم طی کنی��د؛ زیرا 
برای رس��یدن به مقصد نیاز به راهنمایی ندارید، 
اما باید بدانید ک��ه وضعیت ترافیک در مس��یر 
چگونه اس��ت. این اپلیکیش��ن آخرین وضعیت 
ترافیک که توس��ط کاربران دیگر به روزرس��انی 

می شود را به شما ارائه می کند. تمام امکانات کاماًل 
رایگان هس��تند. آیا با یک تصادف مواجه می شوید که 

 Beat هنوز گزارش نشده است؟ دستگاه را تکان دهید تا به دیگران هشدار دهد. با
the traffic همیشه می دانید که چقدر تأخیر خواهید داشت.

Spotify
دیگ��ر هی��چ محدودیتی 
ب��رای گ��وش ک��ردن به 
موس��یقی با اس��تفاده از 
رادیو س��نتی وجود ندارد. 
اپلیکیش��ن های رسانه ای 
مانند Spotify را از طریق 

کامپیوتر یا تلفن همراه دریافت کنید و به راحتی در خودرو خود از آن ها لذت ببرید. 
برخی از خودروها مستقیماً Spotify را روی داشبورد ماشین ارائه می کنند، اما 
برای خودروهای دیگ��ر، می توانید از بلوتوث یا جک کمکی اس��تفاده کنید. این 
اپلیکیش��ن رایگان به ش��ما اجازه می دهد که با اتصال به اینترنت به هر خواننده 
یا آلبوم موس��یقی که می خواهید گوش کنید، اما با اشتراک در آن، گوش کردن 

موسیقی به صورت آفالین بدون تبلیغات ارائه می شود.

Honk
حتماً تابه حال برایتان پیش آمده که اتومبیل خود را در بین انبوهی از وسایل نقلیه 
پارک کرده اید و هنگام بازگشت، در مورد پیدا کردن محل پارک کردن آن، دچار 
مشکل شده اید. با برنامه کاربردی »هونک«، می توانید با GPS نقطه پارک کردن 
را مشخص کرده و با خیال راحت به سراغ کار خود بروید. حتی می توان با عکس 
و صدا نیز برای پیدا کردن خودرو پارک شده، نشانه گذاشت. هم چنین این برنامه 
به شما مدت زمان پارک را نش��ان می دهد و محدودیت زمان را به شما یادآوری 
می کند. وقتی از ماشین فاصله می گیرید، با کمک این برنامه می توانید نزدیک ترین 

ب��رای  ج��ا 
نوشیدن قهوه، 
خودپ��رداز یا 
پمپ بنزین را 

پیدا کنید و وقتی برمی گردید، یک سیس��تم جالب، دور و نزدیک شدن به محل 
پارک خودرو را به شما نشان خواهد داد.

اپلیکیشن های ایرانی
باما

چند سالی می ش��ود که »باما« خودش را به عنوان یکی 
از مهم تری��ن مرجع ه��ای اینترنتی خری��د و فروش 
خودرو مطرح کرده و با ارائه اپلیکیشن موبایل سعی 
نموده تا کار طرفدارانش را برای معامله خودروهای 
کارکرده آس��ان کند. دو مزیت، اپلیکیش��ن باما را 

از دیگ��ر رقبایش متمای��ز می کند، یک��ی جمعیت 
باالی کاربران و دیگری پروس��ه آس��ان و در عین حال 

حرفه ای ثبت آگهی. به عنوان یکی از پربازدیدترین وبس��ایت های کشور، روزانه 
ده ها هزار نفر برای اهداف تجاری به باما مراجعه می کنند.

ماشینز
اپلیکیشن »ماشینز« کاربران به مراتب کمتری نس��بت به باما دارد و طبیعی 
است که شانس فروش خودرو در آن پایین تر 
باش��د. اما یک مزیت ش��اید س��بب شود که 
آن را به بام��ا ترجیح دهی��د، و آن هم رایگان 
بودن ثبت آگهی هاس��ت. ماش��ینز هیچ گونه 
محدودیت��ی برای ثب��ت آگهی پی��ش پایتان 
نگذاش��ته، از طرفی جمعیت کاربرانش آنقدرها هم که تص��ور می کنید پایین 
نیست. اپلیکیشن ماش��ینز فقط در اندروید نزدیک به 50 هزار بار دانلود شده، 
آگهی هایش به س��رعت به روز شده و تقریبا تمام اس��تان های کشور را پوشش 

داده ان��د.

ماشین من
»ماش��ین من« به ش��ما کمک می کند تا با ثبت 
اطالعات مربوط به قسمت های مهم خودرو، آنها 
را به موقع و در دوره های منظم س��رویس نموده 
و از معیوب ش��دن قطعات حیات��ی اتومبیل خود 
جلوگیری به عمل آورید. قبل از ش��روع به کار با 
این برنامه اندرویدی، باید اطالعات اولیه هم چون 
کیلومتر کنون��ی ماش��ین و کیلومترهایی که در 

آنها اس��تفاده از روغن، باتری، الس��تیک، لنت ترمز، مایع خنک کننده، تس��مه 
تایم، تسمه دینام و شیشه ش��و آغاز ش��ده را وارد کنید. در میان موارد مذکور، 
شروع سوخت گیری و تاریخ انقضای گواهینامه، بیمه و معاینه فنی نیز به چشم 
می خورد. در پایان این مراحل می بایست روش بهروزرسانی کیلومتر را همراه با 
 my  نحوه یادآوری آن مش��خص نمایید. این اپلیکیشن نمونه ایرانی اپلیکیشن

car  است.
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سال ها از آخرین روزهایي که بنزهاي مدل قدیمي 
در خیابان هاي تهلران تردد مي کردنلد و الله زار 
پاتوق رولزرویس سوارهایي بود که براي تماشاي 
آخرین فیلم هاي سلینما به این خیابان پررنگ و 
لعاب مي آمدند گذشته است. روزهایي که تعداد 
ماشین هاي موجود در تهران آنقدر اندک بود که 
چرخشان هنوز روي خیابان هاي سنگفرش شده 
مي چرخید و خبري از آسفالت هاي زمخت نبود، 
اتومبیل هاي وارداتي اعیان و اشلراف راهشلان 
را از میان کالسلکه ها باز مي کردند و مسلیوهاي 
کاله شاپو بر سلر را به مقصد مي رساندند. سال ها 
از این روزها گذشلته، اما هنوز هم براي آن هایي 
که مي خواهنلد خیابان هاي قدیمي تهلران را با 
همان ماشین هاي کالسیک تجسم کنند،  فرصت 
خیالپلردازي فراهلم اسلت. کافي سلت سلري 
به ملوزه خودروهاي تاریخلي تهران زده شلود 
تا از کالسلکه هاي ناصرالدین شلاه گذر کرد و به 
لیموزین هاي سللطنتي رسلید، موزه اي که سال 
۱382 افتتاح شلد تا مجموعله اي از خودروهاي 
باقي مانده از خاندان قاجار و پهلوي زیر یک سقف 

جمع شود. 

از کالسکه هاي 
ناصرالدین شاه تا 
سریع ترین بنز دنیا

45 خودرو کالسیک و دو کالس��که قدیمي در این موزه 
نگهداري مي ش��ود که هرکدام داس��تاني دارد. با ورود 
به سالن اصلي این موزه نخس��تین چیزي که در سمت 
راست در ورودي خودنمایي مي کند، دو کالسکه قدیمی  
متعلق به 150 سال پیش است. نخستین کالسکه با رنگ 
آبی فیروزه ای و طالیی به کالس��که نادری معروف است 
که به سفارش ایران در وین ساخته شده و کالسکه دوم 
هم که به کالسکه تاج گذاری شناخته می شود در اتریش 
ساخته شده است؛ کالس��که اي که در زمان قاجار رنگ 
آبي و طالیي داش��ت اما ظاهرا رنگ درباري آن به مذاق 
پهلوي ها خوش نیامد و در آن زمان به مشکي و طالیي 

تغییر رنگ داد.
با نگاهي به سمت چپ س��الن هم مي توان قدیمی ترین 
خودرو موج��ود در ایران که یک »موریس آکس��فورد« 
قرمز رنگ اس��ت را دید. خودرویي که در س��ال 1912 
تولید شده و به موتوری با ظرفیت 1018سی سی مجهز 
است که 10 اسب بخار قدرت تولید می کند. در کنار این 
موریس آکسفورد قرمز، رولزرویس احمدشاه جا  خوش 
کرده که خودش آن را به ای��ران وارد کرد، در مجموع از 
این رولزرویس هشت هزار دستگاه در سال 1906 تولید 
ش��د و یکي از آن ها هم به ش��اهزاده قاجاري رسید. از 
ویژگی های جالب این رولزرویس خودرو قابلیت روشن 
شدن هم زمان با با هندل و سویچ است، این خودرو مجهز 
به موتور 6 سیلندر خطی است و حداکثر سرعت آن به 
80 کیلومتر در ساعت می رس��ید. اما گنجینه ارزشمند 
به جامانده از خودروهاي س��لطنتي ب��ه همین جا ختم 
نمي شود، چرا که ارزش��مندترین اتومبیل این موزه بنز 
K 500 است که نامش در رده نادرترین خودروهای دنیا 
قرار داد. این ماشین در سال 1934 میالدی طراحی شد 

و گذشته های دور و پرفراز و نشیب خودروسازی جهان 
و شروع ساخت خودروهای سریع امروزی را به مخاطب 
یادآوري مي کند. بنزي که لقب خودرو س��ریع طراحی 
شده در جهان را به خود اختصاص داده و سرعتی برابر با 
200 کیلومتر در ساعت دارد و در مجموع 354 دستگاه 
از این خودرو در دنیا تولید شده که یک نمونه آن در این 
موزه قابل مشاهده است. بیش��تر نمونه های این خودرو 
در طول جن��گ جهانی یا به طور کام��ل از بین رفته و یا 
بازسازی ش��ده و اتوموبیل موجود در موزه خودروهای 
تاریخی ایران تنها نمونه موجود س��الم آن است که در 
سال 88 شرکت سازنده این خودرو یک چک سفید امضا 
به ایران داد تا این اتومبی��ل را با خود روانه آلمان موطن 

اصلی اش کند.

تنها رولزرویس ضدگلوله 
دنیا در ایران است

در میان رولز رویس های موزه، خودرو احمدش��اه قاجار 
که یک رولزرویس سیلورگوس��ت دهه 20 اس��ت و نیز 
رولزرویس فانتوم 4 بیش از س��ایر مدل ه��ا خودنمایی 

گزارش میداني راز صنعت از موزه خودروهاي تاریخي تهران

حرکت بر مدار تاریخ

گـزارش
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می کند. از م��دل رولزرویس فانت��وم 4 در مجموع 18 
دستگاه در جهان تولید ش��ده که از این تعداد تنها یک 
مدل آن ضدگلوله اس��ت ک��ه این خودرو هم توس��ط 
احمدشاه قاجار وارد کشور ش��د. رویس فانتوم 4 دارای 
شیش��ه های قطور بوده و هیبتی در حد یک تانک دارد، 
این خودرو هشت سیلندر اس��ت و سرعتی معادل 260 
کیلومتر در س��اعت دارد. بنزهای 600 در گوشه دیگر 
سالن با قامتی کشیده ساخت خودروهای لیموزین را به 

رخ بینندگان می کشد.

ان��واع المبورگینی، فراری و پورش��ه با س��رعت 310 
کیلومتر در ساعت یعنی حدود سه برابر حداکثر سرعت 
مجاز اتوبان ه��ای ایران، لحظاتی انس��ان را میخکوب 
می کند. المبورگینی کانتاش ک��ه هنوز پس از حدود 
30 س��ال ظاهری فریبنده و مجذوب  کنن��ده دارد یا 
فراری BB و نهایتا پورشه های رویایی جزو خودروهای 
این موزه هستند. در این میان خودرو کورسی کوچکی 
که س��ه آرم بزرگ دارد هم به چش��م می خ��ورد. این 
خودرو حاصل همکاري مشترک س��ه کمپانی بزرگ 
پورشه، بنز و فولکس اس��ت که به سفارش صدراعظم 
آلمان تولید ش��دکه قصد داشت آن را به ولیعهد ایران 
به مناس��بت تولدش هدی��ه دهد. موتور این ماش��ین 
بنزینی و چهار س��یلندر اس��ت و دو س��ویچ نقره ای و 
طالیی دارد که در حالت نقره  ای حداکثر س��رعت آن 
س��ی کیلومتر در س��اعت و مانع از تصادف می شود و 
س��ویچ طالیی آن س��رعتی مع��ادل 170 کیلومتر بر 
س��اعت دارد. ولیعه��د در فاصل��ه دو کاخ نی��اوران و 

س��عدآباد با همین اتومبیل می رفت.

در کنار این خودروها، لیموزینی خودنمایی می کند که 
برای اولین بار و به منظور دید بهت��ر چراغ های آن روی 
سپر نصب شده است. موتور این خودرو 6 سیلندر خطی 
است که به بیش از 6 کیلو طال مجهز است. و در کناري 
این لیموزین رویایي، کنتینانتال سفیدرنگي با بیش از 6 
متر طول و با تودوزی مخمل بنفش مخاطب را مجذوب 
خود مي کند. فانتوم و یک ف��ورد قدیمی با چمدان های 

روی باربند آن از دیگر خودروهای این سالن هستند.

کرایسلر طالکاري با یخچال 
و گرامافون 

کرایسلرC300  که زماني به سفارش دربار پهلوي براي 
»ثریا اسفندیاری« همسر ش��اه طراحی و ساخته شد،  
محبوب ترین و مطلوب ترین ماش��ین کرایس است که 
هنوز یکی از تولیدات ش��گفت انگیز این مدل از ماشین 
در دنیاس��ت، خودرویي که طراحی آن توسط ایتالیا با 
کولر ، بخاری ، یخچال ، گرامافون ، رطوبت سنج و دماسنج 
جلو آن داشتبورد س��اخته و با فرمان آب طال کاری شده 
خود ش��کوه یک اتومبیل تمام عیار را نش��ان مي دهد. 
خودرویي که به عن��وان قدرتمندترین اتومبیل س��ال 
آمریکا در سال های گذشته شناخته شده و دارای موتور 
هشت سیلندر خورجینی اس��ت که می تواند 300 اسب 

بخار قدرت تولید کند.

المبورگینلی کانتلاش هلم یکلی از خودروهای 
موجود در موزه است که در سلال  ۱9۷۴ میالدی 
تولید شد. این خودرو به موتور ۱2 سیلندر خطی با 
3900سی سی قدرت مجهز است که توانایی 3۷0 

اسب بخار قدرت را دارد.
دیگر خودروهای موجود در موزه خودرو تهران، خودروهایی 
هستند با برند آلفا رومئو، فراری، المبورگینی، کرایسلر، 
رولزرویس، کادیالک، جگوار، بنتلی و بنز که در حال حاضر 
ردپایی از نسل جدید این خودروها در کشور یا به سختي 

پیدا شده و یا اصال پیدا نمي شود.
 براي تماشاي این موزه مي توان هرروز از ساعت هشت صبح 
تا هشت شب، راهی کیلومتر 11جاده مخصوص کرج بعد از 
کارخانه مینو- خیابان بیست و پنجم- داخل خیابان سمت 

چپ، جنب فروشگاه سپه شد.
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یک دو سه تیک آف
همه ما بارها شنیده ایم که از اصطالح تیک آف برای لحظه آغاز پرواز هواپیما 
استفاده می شلود، این کار همیشله با توجه به مدل خودرو، عرض الستیک، 
وزن روی چرخ و جنس آسفالت زمان آغاز به حرکت انجام می شود. می توان 
گفت که با اغللب اتومبیل ها می توان تیلک آف کرد، اما هرکدام به تناسلب 
نوع گیربکس، محور انتقال نیرو، سیسلتم های کنترل پایداری و هرزگردی 
عواملی هسلتند که باید برای تشخیص شلیوه تیک آف بررسی شوند. البته 
بهترین اتومبیل ها برای تیک آف، اتومبیل اسپرت و قدرتمند با موتور جلو و 
دیفرانسیل عقب هستند. هم چنین اتومبیل های اسپرت دیفرانسیل جلو با 
ترمز دستی روی چرخ های عقب نیز مناسب هستند. معموال زمانی که قدرت 
موتور به صورت آنی به چرخ منتقل شود برای چند لحظه تیک آف انجام خواهد 
شد. بیشتر بودن گشتاور چرخ از مقدار نیروی قابل انتقال به سطح از دالیل آن 
است به طوری که با نزدیک شدن سرعت حرکت به سرعت چرخ، چسبندگی 
افزایش یافته و تیک آف تبدیل به حرکت می شود. تقریبا با تمام اتومبیل ها 
می توان تیک آف کرد، اما هرکدام شلیوه خاص خود را دارند. نوع گیربکس ، 
محور انتقال نیرو، و سیستم های کنترل پایداری و هرزگردی عواملی هستند 
که باید برای تشخیص شیوه تیک آف بررسی شوند. بهترین اتومبیل ها برای 
تیک آف، اتومبیل اسپرت و قدرتمند با موتور جلو و دیفرانسیل عقب هستند. 
اتومبیل های اسپرت دیفرانسیل جلو با ترمز دستی روی چرخ های عقب نیز 

مناسب هستند.

اولین تیک آف بازها که بودند؟
شاید بتوان گفت که اولین تیک آف ها را اتومبیل های مسابقات درگ با قدرت 
باال انجام شدند، اتومبیل های درگ بااستفاده از ترمز جلو اتومبیل را نگه داشته 
و الستیک های عقب را برای چند لحظه کوتاه به حالت تیک آف می بردند تا 

الستیک ها گرم شده و آغاز حرکت سریع تر باشد. با قوی شدن اتومبیل ها از 
شش دهه پیش تیک آف با اتومبیل های عادی نیز برای نمایش انجام می شد. 
در اتومبیل های دنده ای کار بسیار ساده است، فقط کافی ست کالج را تا انتها 
گرفته، اتومبیل را در دنده قرار داده و گاز دهید، سپس به صورت ناگهانی کالج 
را رها کرده و گاز بدهید. در صورتی که اتومبیل دارای سیسلتم های کنترلی 
مانندDSC ، TC  و ESP اسلت بایلد آن را خاموش کنیلد. در اتومبیل های 
اتوماتیک باید اتومبیل را در حالت N قرار داده و گاز دهید و سپس به صورت 
ناگهانی دنده را در حالت D قرار دهید. بعضی اتومبیل های اتوماتیک در صورت 
باال بودن دور موتور در دنده قرار نمی گیرند یا دور موتور را کاهش می دهند. 
البته در اتومبیل های بسلیار قوی تخت گاز کردن برای انجام تیک آف کافی 
اسلت. در اتومبیل های بسلیار ضعیف نیز می توان با دنده عقب حرکت کرد 
سپس اتومبیل را به صورت ناگهانی در دنده یک گذاشلته و پدال گاز را انتها 

نگه داشت.

تیک آف در خودروهای دنده ای و اتوماتیک
تیک آف کردن در خودروهای دنده ای و اتوماتیک کمی متفاوت است و البته 
در اتومبیل های دنده ای کار بسلیار ساده تری اسلت، برای اینکار کافی ست 
کالچ را تا انتها گرفته، اتومبیل را در دنده قرار داده و گاز دهید سپس به صورت 
ناگهانی کالچ را رها کرده و بیشتر گاز بدهید. در صورتی که اتومبیل شما دارای 
سیستم های کنترلی مانند DSC ، TC و ESP است باید آنرا خاموش کنید. 
حاال به اتومبیل های اتوماتیک می رسیم؛ برای تیک آف کردن در این خودروها 
باید اتومبیل را در حالت N قرار داده و گاز دهید و سپس به صورت ناگهانی دنده 
را در حالت D قرار دهید. بعضی اتومبیل های اتوماتیک در صورت باال بودن دور 
موتور در دنده قرار نمی گیرند یا دور موتور را کاهش می دهند. در اتومبیل های 
بسلیار قوی تخت گاز کردن برای انجام تیک آف کافی است. در اتومبیل های 
بسیار ضعیف نیز می توان دنده عقب حرکت کرد، سپس اتومبیل را به صورت 

اگر اهل ماشین سلواری باشلید و یکی از حرفه های اتومبیل رانی باشلید، قطعا بارها ویدیوهایی با موضوع تیک آف در فضای مجازی دیده اید، تجربه 
این کار را داشته اید یا دوست داشتید که این کار را تجربه کنید زیرا اینطور که به نظر می رسلد تیک آف کردن یکی از جذاب ترین تفریح ها و کارهای 
نمایشی است که خودروسوارهایی که اغلب مهارت کنترل ماشین را دارند آن را انجام می دهند. این گزارش نگاهی کوتاه دارد به چیسلتی تیک آف، 

آسلیب هایی که این کار به ماشلین شلما وارد می کند و هر آن چیزی که به آن ربط دارد. 

گـزارش

چند نکته درباره تیک آف در خودرو
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ناگهانی در دنده یک گذاشته و پدال گاز را انتها نگه داشت.

چند نکته کاربردی
بعضی ها به اشلتباه تصور می کنند در آغاز یک مسلابقه 
تیک آف باعث حرکت سلریع تر می شلود. تنهلا مزیت 
تیک آف اندکی گرم شدن الستیک است که در مقابل زمان 
از دسلت رفته برای این حرکت ناچیز است. در مسابقات 
حرفه ای تمام سیسلتم های الکترونیکلی و تمام مهارت 
راننده در این است که با هرزگردی ناچیز از حالت سکون 
خارج شود. بعضی اتومبیل های اسلپرت جدید به حدی 
قوی هسلتند که حرکت بدون هرزگردی با آنها سلخت 
 Launch control اسلت، به همین دلیل کلیدی به نلام
در آنها تعبیه شلده اسلت که راننده قبل از حرکت آن را 
فشلار داده و سیسلتم های الکترونیکی اتومبیل مقدار 
گشتاوری که السلتیک می تواند تحمل کند را محاسبه 
کرده و به همان میزان از موتور گشتاور می گیرد تا تیک آف 
اتفاق نیفتد. هم چنین یادتان باشلد که تیک آف فقط به 
هرزگردی در ابتدای حرکت گفته می شود. در صورتی که 
هرزگردی در هنگام حرکت و در خط مستقیم انجام شود 
  wheelspin تعویض دنده در اتومبیل های قلوی( به آن(
گفته می شلود. در صورتی که در پیچ و به صورت عمدی 
با استفاده از فرمان خالف جهت و بازی با کالج ، اتومبیل 
هرزگلردی طوالنی کند، به آن Drift گفته می شلود. در 
صورتی که در پیچ و به دلیل گاز دادن زیاد اتفاق بیفتد به 
آن Power slide گفته می  شود که به حرکت عرضی اتومبیل می انجامد. اگر 
هرزگردی چرخ در دایره های حرکتی کوچک و با سرعت پایین انجام شود، به 

آن Burnout  می گویند.

چند راهکار برای تیک آف بهتر
اگرچه بسیاری از کارشناسلان خودرو بر این باور هستند که تیک آف کردن 
آسلیب های جدی به خلودرو شلما وارد می کند، املا در این بیلن برخی از 
ماشلین بازها راهکارهایی برای تیک آف بهتر به شما می دهند، راهکارهایی 
که می توانید با به کار بستن آن ها لذت بیشتری از این کار ببرید. قبل از اینکه 
بخواهید این کار را انجام دهید باید شلناخت و مهلارت کافی از اتومبیل تان 
داشته باشید و با تکیه بر این توانایی ها به تیک آف اقدام کنید. یادتان باشد 
که مقدار گاز اولیه قبلل از رها کردن کالج و سلرعت رها کلردن کالج مهم 
هستند، البته راه های دیگر تیک آف طوالنی با کاهش اصطکاک سطح میسر 
می شوند. برای مثال در سطح خیس، بر روی سطح موزاییک یا سیمان مانند 
کف پارکینگ ها تیک آف کنید. در اتومبیل هایی که ترمزدستی و انتقال نیرو 
در دو محور مختلف هستند با آزاد نکردن ترمز دستی می توان زمان تیک آف 
را طوالنی تر کرد. البته در حرکات نمایشلی و محیط های کنترل شده راهکار 
دیگری هم پیشلنهاد می شلود و آن ریختن روغن بر روی الستیک و زمین 
است. این کار تیک آف های بسیار طوالنی همراه با دود را امکان پذیر می کند 
و البته باید بگوییم که بسیار خطرناک است و فقط در شرایط نمایشی انجام 

می شود زیرا به آتش گرفتن السلتیک منجر می شود. دلیل اصلی ایجاد دود 
هم این است که سطح الستیک و آسفالت با سرعت باال روی هم دیگر کشیده 
شده و گرمای شدیدی ایجاد می شود. این دمای باال باعث سوختن و دود شدن 
الستیک می شود. در حرکات نمایشی که دود تولید شده بسیار زیاد است، مایع 
مخصوصی روی چرخ ریخته می شود که با داغ شدن الستیک بخار شده و حجم 
دود را بسیار زیاد می کند. با اتومبیل های قدرتمند می توان با تیک آف حرفه ای 

سطح آسفالت را به دمایی رساند که قیر موجود در آن ذوب شده و بسوزد.

راز تیک آف های طوالنی تر
اگر دوست دارید تیک آف های طوالنی داشته باشید، بهتر است که این مطلب 
کوتاه را بخوانید، اگرچه مهارت راننده و قدرت اتومبیل از جمله فاکتورهای 
موثر هستند اما بعضی رانندگان روش های جالبی برای طوالنی کردن تیک آف 
پیدا کردند. بعضی رانندگان با اتومبیل هایی که ترمز دیسکی قوی در جلو و 
ترمز کاسه ای در عقب هستند از روش گاز و ترمز هم زمان استفاده می کنند. 
این روش که در اتومبیل های آمریکایی مرسوم است عبارت است از گاز دادن 
ناگهانی برای تولید تیک آف اولیه و سپس نگه داشتن پدال گاز تا انتها و پدال 
ترمز تا نصف. با این کار ترمزهای قوی جلو از حرکت اتومبیل جلوگیری می کنند 
و ترمزهای ضعیف عقب به چرخ های عقب اجازه چرخش سریع می دهند. در 
اتومبیل های قوی دیفرانسیل جلو نیز ترمزدستی قوی کشیده شده و سپس 

در دنده و با گاز زیاد کالج رها می شود.

و آسیب های تیک آف
کارشناسان خودرو بر این باور هسلتند که تیک آف صدمات بسیار زیادی 
به اتومبیل وارد می کند. خراب شدن کالج، آسیب دیدن شدید گیربکس، 
از بین رفتن الستیک، شکستن دسته موتور، آسیب دیدن موتور و آسیب 
دیدن پلوس و دیفرانسیل فقط بعضی از موارد زیان این حرکت هستند. در 
اتومبیل های سواری عادی صدمات ناشلی از این کار حتی با یک بار انجام 
این کار قابل درک اسلت. در بعضی موارد خرابی آنی کالج و گیربکس نیز 
مشاهده شده است. در یک کالم می توان گفت که تیک آف صدمات بسیار 
زیادی را به خلودرو و جیب شلما وارد می کند که در خودروهای سلواری 
عادی صدمات ناشلی از این کار حتی بلا یک بار انجام ایلن کار قابل درک 
است. در تیک آف سلطح الستیک و آسفالت با سلرعت باال روی هم دیگر 
کشلیده شلده و گرمای شلدیدی ایجاد می شلود و این دمای بلاال باعث 
سوختن و دود شلدن السلتیک می شلود. این موضوع را هم باید بگوییم 
که تیک آف باعث می شلود نیروی زیادی به دیفرانسلیل و چرخ دنده های 
حلزونی)هرزگرد( موجود در دیفرانسلیل وارد کلرده و متعاقب این نیرو 
گشتاور شدیدی هم ایجاد می شود. با افزایش گشتاور بر روی چرخ دنده ها 
تنش فشاری شدید و در نهایت تنش خستگی بیشتری به چرخ دنده وارد 
می شود و در واقع چرخ دنده که بر اساس عمر و استحکام خستگی ناشی از 
حرکت و تنش های متناوب تولید می شود، با تیک آف عمر چرخ دنده های 
هرزگرد درون دیفرانسلیل کاهش پیدا می کند. هم چنین در بعضی موارد 
خرابی آنی کالچ و گیربکس نیز مشلاهده شده است. در صورتی که دلتان 
مغزتان را فریلب داد و برای انجلام این کار راغب شلدید، ایلن کار را در 

محیطی امن و با خودرویی قدرتمند و اسلپرت انجام دهید.
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کمربندی برای ایمنی
 می توان گفت که یکی از اولین سیسلتم های ایمنی در تاریخ خودروسلازی 
کمربند ایمنی اسلت. کمربندی که اواسلط قرن ۱9 میالدی توسط مهندسی 
انگلیسی اختراع شد. دو شرکت خودروسازی Nash  در سال ۱9۴9 و فورد در 
سال ۱9۵۵ اولین مجموعه هایی بودند که از کمربند در محصوالت خود استفاده 
کردند، زیرا نتیجه تحقیقات نشان می داد که کمربند ایمنی در نجات بخشی 
سرنشینان خودرو موثر است. این سیستم ایمنی زبق تحقیقات کارشناسان 
و پژوهشلگران حوزه خودرو با بیش از ۵0 درصد کاهش آسیب های ناشی از 

تصادف، باالترین کارایی را دارد.

نقاط مچاله شونده
سال 1952 بود که شرکت مرس��دس بنز اتاق W114  را طراحی کرد و در طراحی آن 
برای اولین بار ایمنی غیرفعال بدنه را به صورت حرفه ای مطرح کرد. در تصادفات همیشه 
سعی می شود اتاق تا حد ممکن سالم باقی بماند و دماغه خودرو بیشترین انرژی جنبشی 
در تصادف را جذب کند تا کمترین اثر آن به کابین برسد. برای این کار باید از نقاط مچاله 
شونده و جاذب انرژی تصادف استفاده کرد و این طرحی بود که مرسدس برای اولین بار 

در بنز W114 پیاده کرد.

ترمزهای دیسکی
نیاز به یک توقف سریع تر، کوتاه تر و ایمن تر با باال رفتن سرعت خودروها به مرور زمان از 
جمله مواردی شد که خودروسازها را به سراغ ترمزهای دیسکی سوق داد. این تکنولوژی 
عمر طوالنی و به اوایل س��ال 1900 باز می گردد اما تولید انبوه آن حدود 51 سال بعد 
محقق شد و شرکت جگوار از ترمزهای دیسکی در خودرو مسابقه ای خود یعنی جگوار 
C-Type استفاده کرد. کمی بعد از آن در سال 1955 نیز، سیتروئن در خودرو لوکس 

DS استفاده از این تکنولوژی را برای اولین بار در یک خودرو تولید انبوه به کار گرفت.

و کیسه جادویی هوا
کیس��ه ها هوا که اغلب ما آن را به نام ایربگ می شناسیم هم یکی از سیستم های ایمنی 
خودروها هس��تند که در دهه 50 میالدی اختراع شدند. مرسدس بنز این تکنولوژی را 
روی خودروهای سواری به کار گرفت. این شرکت آلمانی در دهه 80 میالدی از ایربگ 
در اس کالس س��ری W126 خود اس��تفاده کرد که در آن زمان یک آپشن انتخابی از 
سوی خریدار بود. بعد از مرسدس بنز، پورش��ه در محصول 944 خود و بعد از آن نیز در 
هوندا لِجند از ایربگ این بار به صورت استاندارد و نه آپش��ن استفاده شد و کم کم با اثر 
نجات بخشی این قطعه، دیگر شرکت های خودروسازی نیز تا پایان قرن بیستم آن را در 

فهرست وسایل ایمنی محصوالتشان گذاشتند.

سیستم های ایمنی همواره یکی از مهم ترین ملزومات اصلی هر خودرو به شمار می آیند، از زمانی که نخستین خودروها به جهان معرفی شدند تاکنون 
شرکت های خودروسازی به دنبال راهکارهایی برای ارتقای سیستم  ایمنی محصوالت خود بودند. این سیستم ها اغلب برای ایمنی خودرو در نظر گرفته  شدند 

و در گام بعدی رفاه خودرو از جمله موضوعات مهمی بود که خودروساز ها در تولید محصوالت خود به آن می پرداختند. اما در مدت زمان کوتاهی بسیاری از 
سیستم های ایمنی به عنوان وسیله ای اساسی در هر خودرو به کار برده شد و حتی از سوی دولت ها به عنوان استانداردهای اجباری برای نصب بر روی خودروها 

معرفی شدند. در این گزارش نگاهی تاریخی و کوتاه به برخی از این سیستم های ایمنی در ادوار مختلف داشتیم.

نگاهی به سیستم های ایمنی خودرو 
در تاریخ

گـزارش
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ترمز ضدقفل
 مرسدس بنز که بیش��ترین نوآوری را در صنعت خودرو به نام خود ثبت کرده است، در 
سال 1978 استفاده از سیستم ترمز ضدقفل را در خودروهای سواری به کار گرفت. یکی 
از دالیل بروز تصادفات و سوانح به علت ترمزگیری های شدید ناشی از قفل شدن چرخ ها 
به خصوص چرخ های محور جلو اس��ت که هم منجر به انحراف خودرو می ش��ود و هم 
قابلیت فرمان پذیری و هدایت خودرو را از راننده می گیرد. این سیستم در ابتدا به صورت 
سفارشی برای اس کالس W116 قابل خریداری بود و برای اولین بار نیز شرکت فورد در 
سال 1985 برای محصول گرانادای خود این سیستم را به صورت استاندارد عرضه کرد.

ایربگ عابر پیاده
 ایربگ عابر پیاده راهکاری اس��ت که ولوو آن را در س��ال 2012 پیش��نهاد داد و روی 
محصول V40 خود نیز اس��تفاده کرد. در این سیس��تم یک ایربگ در زیر درب موتور 
خودرو و متمایل به انتهای آن در حین تصادف باز می شود تا سر عابر پیاده بعد از برخورد 
با خودرو، به جای اصابت به شیش��ه روی آن قرار بگیرد و در این روش چون درب موتور 
نیز کمی زاویه گرفته و رو به باال خواهدآمد، از شدت برخورد بدن عابر پیاده نیز کاسته 
می شود. ایربگ عابر پیاده برای سرعت های باالی 50 کیلومتر در ساعت فعال می شود و 
تشخیص برخورد با عابر پیاده از برخورد با حیوان، خودرو و دیگر موانع به عهده 7 سنسور 
قرار گرفته در دماغه خودرو اس��ت. معموال عابران پیاده در برخورد با خودرو روی درب 
موتور پرتاب می شوند و در اکثر مواقع با برخورد سر آن ها با شیشه یا انتهای درب موتور 
خودرو دچار آس��یب های شدیدی به سر می ش��وند که در برخی حاالت منجر به مرگ 

آن ها نیز خواهدشد. 

کروز کنترل تطبیقی
کروز کنترل وظیفه حفظ سرعت خودرو در مسیر را دارد، اما نکته مهم در این است که 
این سیستم جزو وسایل رفاهی خودرو دس��ته بندی می شود و اگر مانعی حین حرکت 
در مسیر خودرو ظاهر شود و راننده اقدام به کاهش سرعت نکند، برخورد با آن حتمی 
است. نمونه تطبیقی که سرعت خود را می تواند با خودرو جلویی هماهنگ کند، توسط 
مرس��دس بنز و روی کالس اس و CL این شرکت در س��ال 1999 پیاده سازی شد که 
در هر دو حالت کاهش  یا افزایش سرعت خودرو جلویی، قابلیت هماهنگ کردن با آن 
را داشت. این کار توس��ط رادارهای قرار گرفته در دماغه خودرو صورت می گیرد و بعد 
از مرسدس بنز، جگوار نیز در کوپه اسپرتی خود یعنی XK از کروز کنترل تطبیقی در 

همان سال بهره گرفت.

کنترل پایداری
برنامه کنترل پایداری که با نام های ESC و ESP ش��ناخته می ش��ود، در سال 1995 
توسط مرسدس بنز و ب ام و اختراع و اولین بار نیز بر روی اس کالس و سری 7 پیاده شد. 
تشخیص تمایل خروج خودرو از مسیر کار این برنامه است و برای کنترل خودرو اقدام به 
ترمزگیری در چرخ ها به صورت مجزا کرده و با کنترل دریچه گاز، قدرت و گشتاور تولیدی 
موتور را نیز در اختیار می گیرد. با موفقیت این دو ش��رکت آلمانی در توسعه محصول، 
به سرعت تویوتا، آئودی و ولوو نیز از آن برای ساخته های خودشان استفاده کردند و از 
سال 2014 میالدی نیز، تمام خودروهای تولیدی در قاره اروپا باید به این سیستم مجهز 
باشند. اگر در یک پیچ در حال حرکت با خودرو بنا به شرایط نوع حرکت و سرعت تردد 
یا زاویه پیچ، خودرو در حال خروج به خارج مسیر باش��د، این برنامه کمک خوبی برای 
راننده و خودرو است. این حالت می تواند برای مانور دادن در حین عبور از یک مانع و یا 

ترمزگیری در یک مسیر که شرایط همه چرخ ها  یکسان نیست نیز اتفاق بیفتد، زیرا در 
این حالت اگر همه چرخ ها نیروی ترمزی برابر دریافت کنند، چون سرعت متفاوتی در 

زمان پیچیدن دارند، خودرو دچار بی تعادلی خواهدشد.

سیستم اخطار خروج از خط
شرکت سیتروئن در س��ال 2005 و در س��ه خودرو C4 ,C5 و C6 خود از سیستمی 
استفاده کرد که خطوط جاده را اسکن کرده و در صورتی که خودرو از روی این خطوط 
بگذرد و آنها را قطع کند، به راننده اخطار می دهد و با ل��رزش صندلی یا فرمان آن را از 
خواب آلودگی احتمالی بیدار می کند. بسیاری از تصادفات ناشی از خواب آلودگی راننده 
است که منجر به انحراف خودرو به طرفین و برخورد با موانع یا خودروهای دیگر خواهد 
شد اما امروز بس��یاری از خودروسازان اروپایی از این سیس��تم در ساخته های سبک و 
سنگین خود استفاده می کنند. سیس��تم های کمکی حفظ خطوط حرکت، پا را از این 
فراتر می گذارند و با درگیر کردن ترمزها یا با کنترل خودکار خودرو )اخیرا مورد استفاده 
قرار گرفته است(، آن را به مسیر بین خطوط هدایت می کنند. از آنجایی که دوربین های 
این سیستم باید به طور پیوسته به بررسی مسیر بپردازند، تنها ایرادی که می توان از این 
سیستم ها گرفت، عدم عملکرد صحیح در شرایط بد آب و هوایی و جاده هایی است که از 

خط کشی مناسبی بهره نمی برند.

روشنایی HID تطبیقی
می توان از روش��نای تطیبقی به عنوان یکی از سیس��تم های کاربردی در هر خودرویی 
نام برد. چراغ های زنون نسبت به نمونه های هالوژنی پرنورتر هستند و طیف رنگ های 
موجود در نور خورشید را بهتر به نمایش می گذارند. چراغ های LED نیز عصر جدیدی 
را پایه گذاری کردند و در مصرف انرژی بسیار بهتر ظاهر شدند. با این حال مسئله روشنایی 
تنها بخش��ی از مزایای آن ها اس��ت. چراغ های تطبیقی این قابلیت را دارند تا روشنایی 
خودرو را طوری تنظیم کنند که نور، داخل چشم های راننده  روبهرو قرار نگیرد و عمال 
خطر تصادف به دلیل کاهش دید رانندگان در این مواقع به صفر برسد. هم چنین چرخش 
چند درجه ای و اضافه شدن پرتو های نور جانبی س��ر پیچ ها، رانندگی در شب را بسیار 

آسان تر و ایمن تر می کند.

نظارت بر نقاط کور
سیس��تم های نظارت بر نقاط کور با به کارگیری رادار یا سنس��ورهای مافوق صوت در 
یک چهارم انتهایی خودرو، احتماال دقیق ترین سیستم کمکی رانندگی هستند که در 
عین حال حواس راننده را پرت نمی کنند. البته برف، گردوخاک و به طور کلی آب وهوای 
نامناسب، کارکرد این سنسور ها را مختل می کند؛ اما زمانی که مانعی وجود نداشته باشد، 
عالمت هشداردهنده تعبیه ش��ده در آینه های جانبی یا در خودرو می تواند از خطرات 

موجود در جابه جایی بی موقع بین خطوط جلوگیری کند.

دید در شب
تا زمانی که قیمت سیستم های دید در شب بسیار باال اس��ت، این سیستم ها آن چنان 
که باید مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. اما این مسئله برای خودروهای لوکس کامال 
متفاوت است. دوربین های مادون قرمز این سیس��تم، تصویری از اجسامی را که خیلی 
دورتر از شعاع نور چراغ های خودرو است، نمایش می دهد و هم چنین این قابلیت را دارد 
تا انسان ها و حیوانات را به صورت جداگانه مشخص کند. با این حال امکان خاموش کردن 
چراغ ها و حرکت به صورت مخفیانه وجود ندارد؛ چراکه هیچ یک از خودروسازان عالقه ای 
به پذیرفتن عواقب به کارگیری سیستم دید در شب به عنوان تنها مرجع تشخیص محیط 

اطراف، ندارند.
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خودروس�ازان از اس�تانداردهای 
س�ختگیرانه آالیندگی شکایت دارند

رشد فروش خودروهای برقی در سال گذشلته در اروپا فقط ۱.۵ درصد 
بوده اسلت.

اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است استاندارد آالیندگی خودروها را تغییر 
دهد، بر این اساس تا سلال 2030 میزان آالیندگی خودروها بایستی به 
یک سوم مقدار فعلی کاهش یابد. خودروسازان این تصمیم را غیرواقعی 
و دست نیافتنی می دانند و طرف مقابل فعالین زیست محیطی آن را برای 

مقابلله بلا تغییلرات آب و هوایلی ناچیلز می داننلد. 
اتحادیه اروپا در نظر دارد آالیندگی خودروهای سواری را تا سال 2030 
به میلزان 3۷.۵ % درصد کاهش دهلد. در همین چشلم انداز آالیندگی 
ون ها بایسلتی 3۱%کاهش یابد. هدف میان مدت، یعنی تا سلال 202۵، 

پانزده درصد کاهش آالیندگی اسلت. 
صنعلت خودروسلازی در اروپلا مخالفلت صریح خلود را ایلن تصمیم 
اعالم کلرده و آن را »کاملال غیر واقعی« خوانده اسلت. خودروسلازان 
معتقدند این تصمیم بسیار سیاسی اسلت. »ایرک ژانرت « دبیر انجمن 
خودروسلازان اروپا )ACEA( که شلرکت هایی هم چون BMW و رنو 
در آن عضویت دارنلد، اذعان کرد این تصمیم تولیلد خودرو در اروپا را 
به شلدت کاهش خواهد داد و به تبع آن مشلاغل را هم تحت تاثیر قرار 

خواهلد داد. 
این قانون سلعی دارد حرکت به سلمت خودروهای برقی و سوخت های 
جایگزین را تسلهیل و تسلریع کند. سیاسلت گزاران اروپایی معتقدند 
این تصمیم مصالحه ای اسلت بین حفظ محیط زیست و فشار کشورهای 

صاحب صنعت خودرو از جمله آلمان برای کاهش سلخت گیری ها.

»ماروش شفکوویچ « نایب رئیس انجمن انرژی اتحادیه اروپا این تصمیم 
را یک اقدام عملی تحسین برانگیز در راستای اجرای توافق آب و هوایی 
پاریس و گامی مهم و بلندمدت در راسلتای حفلظ رقبات پذیری صنایع 

اتحادیه اروپا دانسلت و از آن تمجید کرد. 
اتحادیه اروپا در نظلر دارد تاثیر صنعت حمل ونقل بلر آالیندگی محیط 
زیست را در نیمه دوم قرن به طور کامل خنثی کند. کشورهای پیشگامی 
هم چلون انگلسلتان و فرانسله تصمیم دارنلد فروش خلودرو دیزلی و 
بنزینی را از سال 20۴0 به طور کامل ممنوع کنند. به نقل از انجمن محیط 
زیست اروپا، تولید گاز کربن بین سال های ۱990 تا 20۱۶ چیزی در حدود 

28.3% افزایش داشلته اسلت. 
خودروهای برقی سهم یک و نیم درصدی از کل فروش خودرو در اتحادیه 
اروپا را در سال گذشلته، به خود اختصاص داده است. هرچند فشارهای 
سیاسی برای ارزان نگه داشلتن هزینه حمل ونقل به خصوص در فرانسه، 

نرخ رشلد فروش این خودروها را به شلدت متاثر کرده اسلت.
انجمن حمل ونقل و محیط زیسلت اتحادیه اروپا واقع در بروکسل معتقد 
است کاهش آالیندگی خودرو برای اجرای مفاد پیمان آب و هوایی پاریس 
کافی نیست. کشورهای امضاکننده این پیمان متعهدند گرمایش زمین را 
کمتر از دو درجه سانتی گراد نگه دارند و تمام تالش خود را به کار گیرند تا 
آن را به ۱.۵ درجه سلانتی گراد محدود کنند. اروپا در رقابت برای کاهش 
آالیندگی پیشلتاز اسلت و تصویب قانون جدید به این معنی است که تا 
سال 2030 حداقل یک سوم خودروهای جدید، برقی یا هیدروژنی خواهند 

بود، اما این برای مقابله با تغییرات آب و هوایی کافی نیسلت. 

گـزارش
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فروش خودروهای برقی ۱.۵ درصد از کل فروش خودرو در اتحادیه اروپاست
چگونه یک خودرو الکتریکی را شارژ کنیم؟

تاکنون بیش��تر خریداران خودروهای برقی کس��انی بوده اند که می توانس��تند این 
خودروها را در پارکینگ منزلش��ان شارژ کنند. به  نقل از ش��رکت نیسان اروپا، خیل 
عظیمی از خریداران خودروهای برقی نیس��ان تاکنون خانواده هایی با 2 تا سه فرزند 
بوده اند که در خانه های ویالیی زندگی می کنند و پارکینگ دارند. مشتریان آتی چنین 

کسانی نخواهند بود.
نقاط شارژ مجدد درحال فراگیر شدن هستند. در اداره ها، مراکز خرید، ایستگاه های 
مترو، هتل ها و سینماها. برای مسافرت های طوالنی تر ایستگاه های شارژ سریع )سی 

دقیقه ای( فراگیرتر خواهند شد در کنار پمپ بنزین ها و ایستگاه های سوخت گیری.
من نگران تمام شدن شارژ باتری هستم

اکثر خودروهای برقی بین 160 تا 250 کیلومتر را قبل از اتمام باتری طی می کنند. 
خودروهای پیش��تاز مانند خودرو اس��پورت تس��ال تا 540 کیلومتر را با هربار شارژ 
می توانند بپیمایند. ش��اید این مقدار با عدد 650 تا 800 کیلومتری که خودروهای 
بنزینی و دیزلی پس از هربار س��وخت گیری می توانند طی کنند قابل قیاس نباشد، 
اما بایستی در نظر گرفت مثال در کشوری مانند انگلستان تنها دو درصد سفرها بیش 
از 80 کیلومتر است. 38% سفرها تا 40 کیلومتر و بیش از نیمی از سفرها بین یک تا 
هشت کیلومتر است. البته هستند کسانی که بخواهند مسافت بیشتری را طی کنند، 
به همین خاطر است که بسیاری از خودروهای هیبریدی یک موتور دیزلی یا بنزینی 
هم برای شارژ باتری دارند. پیشرفت تکنولوژی باتری ها طی یک دهه آینده این عدد 

را به بیش از 650 کیلومتر افزایش خواهد داد. 
آیا ارزان تر هستند؟

در لندن خودروهای الکتریکی می توانند به رایگان وارد منطقه طرح ترافیک ش��وند. 
اگر دولت ها در راستای حفظ محیط زیست تعرفه ها و محدودیت ها را افزایش دهند، 

خودروهای الکتریکی به علت عدم آالیندگی می توانند به صرفه تر شوند. 
با این حال قیمت تمام شده یک خودرو برقی به مراتب گران تر از مشابه بنزینی یا دیزلی 
آن است که علت اصلی آن باتری گران قیمت این خودروها است. شرکت هایی مانند 

رنو و نیسان در تالش اند طرح هایی برای لیزینگ باتری این خودروها راه بیاندازند، مثال 
نیسان لیف مدل برقی پرطرفدار در بریتانیا به صورت لیزنیگی 16680 پوند به فروش 

می رسد، در حالی که قیمت خرید قطعه آن بیش از بیست و یک هزار پوند است. 
برق اما به طور قطع ارزان تر از بنزین و گازوئیل است. هر صد مایل تردد با خودرو برقی 
بین 3 تا 4 پوند هزینه دارد، در حالی ک��ه برای خودروهای بنزینی در حدود 15 پوند 

تمام می شود. 
قیمت مناس��ب به نظر کلید توس��عه این بخش از بازار اس��ت. خرید خودرو یکی از 
تصمیم های اقتصادی مهم هر خانواده است و دولت بایستی از تبدیل خودرو دیزلی به 

الکتریکی حمایت کند. 
آیا باتری ها بعد از چند سال خراب نمی شوند؟ 

حقیقت این است که بله، خراب می ش��وند اما اکثر خودروهای برقی ضمانت تعویض 
5 س��اله )صد هزار کیلومتری( تعویض باتری دارند. در زمان اتمام عمر باتری، ش��ما 
می توانید از خدمات شرکت سازنده اس��تفاده کنید، یک باتری جدید از بازار بخرید 
یا ماشین را به طور کامل بفروشید. هم اکنون ش��رکت هایی وجود دارند که در زمینه 

بازیافت باتری و خرید و فروش خودروهای برقی دست دوم فعالیت می کنند. 
پمپ بنزین ها چه می شوند؟ 

بعضی از آن ها احتماال به ایستگاه ش��ارژ اتومبیل برقی تبدیل می شوند، اما احتماال 
بعضی از آن ها از بین خواهند رفت. به عنوان مثال در انگلس��تان 8476 عدد ایستگاه 
س��وخت گیری وجود دارد. تحقیقات نش��ان می دهد باتوجه به قوانی��ن و روند رو به 
گسترش خودروهای برقی سالیانه صد ایس��تگاه از چرخه سرویس خارج شوند و در 

سال 2035 تنها 6 هزار جایگاه سوخت باقی بماند. 
آیا خودروهای برقی واقعا برای محیط زیست بهترند؟ 

بله؛ حتی با وجود سیکل ترکیبی موتور بنزینی در مدل های هیبریدی این خودروها 
به مراتب آالیندگی کم تری نس��بت به خودروهای بنزین��ی و گازوئیلی دارند. برآورد 
می شود پنجاه درصد کربن تولیدی در بریتانیا ناشی از خودرو با سوخت فسیلی است. 
باتوجه به روند رو به رش��د تولید و فروش خودرو، این ع��دد می تواند در دهه های آتی 

بیشتر هم باشد. 

همه آن چیزی که نیاز است درباره 
خودروهای برقی بدانید

از اینکه چگونه شارژ می شوند تا اینکه آیا واقعا برای محیط زیست مناسب ترند؟
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شبکههایخودروییوانواعارتباطاتبیسیمدرآنها

کتاب »شبکه های خودرویی و انواع ارتباطات بی سلیم در آن ها« اثری از »محسن برهانی« است که در آن لینک های ارتباطی 
نوری فضای آزاد و هم چنین لینک های ترکیبی رادیویی و نوری فضای آزاد بررسی شده است. در این اثر از این شبکه به عنوان 
جای گزینی برای لینک های رادیویی در شبکه های VANET نام برده شده است. شبکه های خودرویی VANET و به تبع آن 
برقراری ارتباط بین خودروهای مختلف ثابت و متحرک و هم چنین برقراری ارتباط بین خودروها و ایستگاه های پایه کنار جاده 
سبب می شود تا راحتی و امنیت برای رانندگان ایجاد شود، هم چنین بسیاری از مشکالت ترافیکی حل شده و تصادفات کاهش 
پیدا کند و خودروها بتوانند در هر لحظه از وضعیت خودروهای دیگر و اطرافشان اطالع یابند. در این شبکه ضمن اتصال بی سیم به آن ها، تبادل اطالعات 
صورت گیرد که این اطالعات می تواند خودرو و راننده را در تصمیم گیری های حین رانندگی بسلیار کمک کرده و سبب شود تا راننده بتواند متناسب با 
شرایط اطرافش بهترین و کارآمدترین تصمیم را بگیرد. باید گفت که در این شلبکه ها خودروها می توانند به ایستگاه های پایه کنار جاده متصل شوند 
و از امکانات و بستر اینترنت اسلتفاده نمایند. اما برقراری ارتباطات رادیویی بین خودروها در شلبکه های خودرویی مشکالتی را ایجاد کرده است که 
مهم ترین آن ها کاهش امنیت در ارتباطات خودرویی است، و با توجه به این که در شبکه های خودرویی VANET امنیت یک مقوله بسیار مهم بوده و 
کوچک ترین خللی در آن جان رانندگان و مسافران را تهدید می کند، لذا باید یک لینک ارتباطی کامال امن و مطمئن در این شبکه ها برقرار باشد که در 
تحت هیچ شرایطی دچار ناپایداری و دسترس ناپذیری و تداخل نشود. از جمله مباحث این کتاب می توان به شبکه های خودرویی، مخابرات فضای آزاد 

نوری و لینک های ترکیبی فضای آزاد نوری و رادیویی اشاره کرد.

مـعـرفـی کـتـاب

روان شناسی رانندگی
»هدی حسینی«، »ناهید دالور« و »افشین صالحیان« در کتاب »روانشناسی رانندگی« انواع سبک های رانندگی، 
متغیرهای مرتبط و پیش بین تصادفات، یافته های پژوهشلی داخل و خارج کشور، به همراه پرسشنامه سبک های 
رانندگی را بررسی کرده اند. از آنجایی که رفتار به عنوان متغیری مشاهده پذیر و قابل سنجش در روانشناسی همواره 
منبعی غنی از اطالعات به شمار می رود، پژوهش های زیادی درباره آن شده است. در این میان سبک رانندگی نیز در 
زمره رفتارهایی قرار دارد که اخیراً مورد توجه پژوهشلگران قرار گرفته است. در کشور ایران آمار باالی تصادفات، 
اهمیت بررسی این سازه را دوچندان کرده است. در کتاب »روانشناسی رانندگی« مؤلفین در پی شناساندن و معرفی 

انواع سبک های رانندگی و متغیرهای مرتبط با آن به همراه پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور بوده اند. امروزه 
در غالب کشورهای پیشرفته به لحاظ اهمیت و نقش فرهنگ پذیری و ویژگی های شخصیتی افراد در رانندگی، قانون مداری، 

اجتناب و پیشگیری از حوادث و سوانح خیابانی و جاده ای، در بررسی معضل ترافیک و حوادث ناشی از رانندگی های پرخطر بیشترین توجه به 
روانشناسی رانندگی معطوف می شود. عموماً در تعامالت اجتماعی و روابط بین فردی، مسئله ترافیک و رانندگی در شهر به عنوان یکی از مؤلفه های 
مهم زندگی شهری مورد توجه است، زیرا مشکل ترافیک و رانندگی های پرخطر و پیامدهای ناشی از آن به ویژه در مناطق شهری، حیات فردی و 
زندگی اجتماعی همگان را متأثر می کند. در این کتاب آمده است که چگونگی نظام ارزش ها، باورها و نگرش ها، احساسات و انگیزه ها و مجموعه 
رفتارهای فردی و اجتماعی انسان می تواند به عنوان اصلی ترین عامل در تبیین معضل یا پدیده ترافیک مورد توجه قرار گیرد. از همین منظر، منش 
اجتماعی و ویژگی های شخصیتی راننده، شرایط حاکم بر حوزه شناختی، احساسی و عاطفی و رفتاری و حسی و حرکتی او می تواند بیشترین 
نقش را در ارتباط با ترافیک و تصادفات رانندگی داشته باشد. از جمله مباحث این اثر می توان به سبک رانندگی، رانندگی پرخطر و مشکل تصادف، 
منبع کنترل و ارتباط آن با تصادف، خشم در هنگام رانندگی و تصادف، هیجان خواهی و ارتباط آن با تصادف، رفتار نابههنجار و رابطه آن با تصادف، 
تصمیم گیری در حین رانندگی و ارتباط آن با تصادف، عوامل روانشناختی و خطرپذیری در تصادف، تیپ شخصیتی و سبک رانندگی، نظریه های 

موجود در زمینه سالمت روانی، معیارها و شاخص های بهداشت روانی و اهمیت سالمت روانی اشاره کرد.

تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر روی خودروهای امروزی
یکی دیگر از کتاب های کاربردی در حوزه خلودرو »تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر روی خودروهای امروزی« نوشلته 
»علیرضا بیگی« اسلت. از آنجایی که امروزه کامپیوتر در تمام کارهای روزمره انسان نقش دارد که یکی از مهم ترین 
نقش های آن استفاده در اتومبیل اسلت. در این کتاب تاثیرات کامپیوتر در نسل جدید خودروها بررسی شده است 
و نویسنده به این سواالت پاسلخ می دهد که چرا کامپیوترها در خودروها پدیدار شلدند؟ یا اینکه آیا کامپیوترهای 
دیجیتال می توانند در عملکرد خودروهای مکانیکی اثر بگذارند؟ مباحثی درباره سلخت افزارEcu و نرم افزارهای
Ecu، شلبکه های مولتی پلکس، نحوه عملکرد انژکتور، عیب یابی خودروهای انژکتوری، مزیت استفاده از نیتروژن 
در الستیک ها، معرفی متداول ترین سنسورهای یک خودرو انژکتوری، عیب یابی سنسورهای خودرو از نشانه های 
ظاهری و رله در الکترونیک و الکترونیک خودرو از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آن ها اشاره شده است.
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به مناسبت روز هوای پاک، مجموعه اورند `
پیشرو اقدام به تعویض رایگان کنیستر 

تاکسی های صفادشت و مالرد کرد.
»آرملان موسلوی« مدیرعامل اورند پیشلرو در این مراسلم به تشلریح 
فعالیت ها و پیشلرفت های اخیلر اورندپیشلرو در راسلتای حفظ محیط 
زیسلت پرداخلت. در ابتلدای مراسلم، آرملان موسلوی در موضلوع 
کنیسلتر و للزوم تعویض به موقلع آن گفت: »کنیسلتر باعلث جلوگیری 
از ورود هیدروکربن به هوای محیط شلده و از طرفی در مصرف سلوخت 
صرفه جویی می کند. داخل کنیسلتر از کربن اکتیو اسلتفاده شلده است 
که گریدی خاص از کربن اسلت. از پوسلته نارگیل و هسلته زردآلو برای 
تولید این کربن استفاده می شود. در این کنیسلتر کنترل میعانات بنزین 
به حداکثر رسیده و برای محیط زیست مفید است. کاتالیست های جدید 
اورند پیشلرو اسلتاندارد یورو۶ نیلز دریافلت کرده اند. انتظلار می رود 
خودروسلازان پشلتیبانی بیشلتری از تولید ایلن محصول کننلد. اورند 
پیشلرو توان تامین 3/2 نیاز خودروسلازی کشلور را دارد. اورند پیشرو 
هم چنیلن از تولیدکنندگان باک پلیمری برای خودروهاسلت که در حال 
حاضر روند اسلتفاده از باک هلای پلیمری در جهان رو به افزایش اسلت. 
افزایلش ایمنی در تصادفلات از مهم تریلن مزایای اسلتفاده از باک های 

پلیمری سلت.«
در ادامه مراسلم، فرماندار مالرد گفلت: »ما صنایع پلاک را می توانیم در 
نزدیکلی تهران بنلا کنیم. مسلائل زیسلت محیطی باید محافظت شلود، 
چرا که سلرمایه آیندگان ما اسلت. طبق سلندی که مقلام معظم رهبری 
هم اشلاره خاص به آن داشلتند، نگاهی ویلژه به بحث محیط زیسلت در 
چشم اندازهای آتی شده است. اسلتفاده از مجموعه های پیشرفته جهت 
بهبود شاخص های زیست محیطی بسیار تاثیرگذار است و مجموعه اورند 

پیشلرو اهتمام به این موضوع دارد.«
»دکتر صمدی«، رئیلس هیئت مدیره »هولدینگ رایزکلو«، نیز در ادامه 
این برنامه گفت: »مسلئولیت اجتماعی ما این است که قدمی برای محیط 
زیسلت خود برداریم. ما یک هدف گذاشلتیم با شلعار ثابت “حفاظت از 
محیط زیسلت”، بنابراین تماملی فعالیت های رایزکو و اورند پیشلرو در 
همین راستا بوده اسلت.« دکتر حمیدرضا صمدی افزود: »ما برای توسعه 
و پیشلرفت محصوالتمان باید برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت داشلته 
باشلیم. باید خودمان را پایش کنیم که تا چه حد توانسلته ایم مسئولیت 
خود را در قبال نسلل آینده انجام دهیم، امید است با پشلتیبانی بیشتر 

به اهدافمان نزدیک شلویم.«
در پایان مراسلم، طی یک حرکلت نمادین، برای تعدادی از تاکسلی های 

شهری کنیستر جدید نصب شد.
مجموعه تولید کاتالیسلت و کنیسلتر اورند پیشلرو در صفادشلت واقع 
اسلت. هم چنین در پایان این مراسلم نیز ۵00 اصله درخت در صفادشت 
کاشته شلد. این کار در راسلتای سیاست های محیط زیسلتی خیریه راز 
که قرار بر کاشلت ۴۱ هزار اصله درخت در بازه زمانی یک سلاله اسلت، 

اتفاق افتاد.
موسسه خیریه راز که یکی از زیرمجموعه های هلدینگ رایزکو است، در 
راسلتای تحقق یافتن یکي از اهداف خود )حمایت از محیط زیسلت( این 
برنامه را بلا حمایت مالی مجموعه اورند پیشلرو برگزار کرد. این مراسلم 
باحضور مدیلران مجموعه اورند پیشلرو و برخی مسلئوالن شهرسلتان 
صفادشلت و هم چنین کالنتری رییس محیط زیست استان تهران برگزار 

شد.

روز هوای پاک
از سوی اورند پیشرو در صفادشت انجام شد

هـمـایـش
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سومین همایش بزرگ تشخیص و پیشگیری از سرطان پستان به همت خیریه `
راز و با حمایت مالی »دی دی واتر« در شهرستان ری برگزار شد.

 در ابتدای این همایش، »سپیده رحیمیان« مدیرعامل خیریه راز به سخنرانی 
پرداخت. مدیرعامل خیریه راز با اشاره به اینکه این سومین همایش تشخیص 
و پیشگیری از سرطان سلینه اسلت، گفت تاکنون اولین و دومین همایش در 
شهرهای صفادشت و اردبیل برگزار شده است. »مهندس رحیمیان« هم چنین 
خاطرنشان کرد به دلیل استقبال فراوان مردم، این همایش در شهرهای دیگر 

نیز به زودی برگزار خواهد شد.
در ادامه این برنامه، دکتر »شلراره غفوریلان همت پور« در رابطله با موضوع 

سرطان سینه بانوان سخنرانی کرد.
وی با بیان اینکه تشخیص به موقع سلرطان سینه بهترین کمک به درمان این 
بیماری است، گفت: »عالئم هشدار دهنده بسیاری برای تشخیص این بیماری 
وجود دارد و همه زنان می توانند خودآزمایی ماهانه را انجام دهند.« وی با بیان 
اینکه خودآزمایی پستان اولین و در دسلترس ترین روش تشخیص توده های 
پستان اسلت، گفت: »این خودآزمایی ماهانه از سن 20 سالگی 2 تا 3 روز پس 
از اتمام قاعدگی انجام می گیلرد.« دکتر غفوریان همت پلور، در ادامه عوامل 
ایجاد کننده سرطان را برشلمرد که از آن جمله، سلابقه فامیلی مثبت ابتال به 
سرطان سینه، نداشتن زایمان باالی 30سالگی، عدم شیردهی، نداشتن تحرک، 
رژیم های غذایی پر از چربی های اشباع، یائسلگی پس از ۵۵ سال و قاعدگی 

زودرس پیش از ۱2 سال است.
در ادامه این برنامه، »دکتر فرشلته شجاعی« سلخنرانی کرد. این روانشناس 
بالینی با بیان اینکه سرطان پسلتان و درمان های آن فرایندی طوالنی است، 
گفت: »این بیماری به صورت قابل مالحظه ای سلالمت روان بیملاران را متاثر 
می کند.« شلجاعی خاطرنشلان کلرد: »طراحی یلک برنامله خودمراقبتی 
روان درمانی توسلط یک روان درمانگر جهت پیشلگیری از عواقب جسمانی، 

روانی و اجتماعی سرطان پستان از اقدامات مهم است.«

درشهرستانریوبههمتخیریهرازبرگزارشد؛

سومینهمایشبزرگ
تشخیصوپیشگیریاز

سرطانسینه
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`

در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیما انجام شد

پنجمین همایش 
ملی مدیریت 

جهادی
پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی در سلالن همایلش های بین المللی 

صداوسیما برگزار شد.در این همایش بیش از هزار نفر از مسئوالن و شخصیت 
های کشوری ولشکری حضور داشتند.

این مراسم با سلخنرانی سردار محمدحسلین سلپهر دبیرکل این همایش با 
موضوع معرفی انجمن مدیریت جهادی به عنوان یک سازمان مردم نهاد آغاز 
شد و با سخنان سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش کشور و محمدرضا 

عارف نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه پیدا کرد.
در ادامه این مراسم تیزرهای برخی از نهادهای خصوصی و دولتی به نمایش

گذاشته شد. در همین راسلتا  تیزر های مجموعه هایی مثل هلدینگ رایزکو، 
بانک انصار و فوالد خوزستان پخش شد. حمیدرضا صمدی رییس هیات مدیره 
رایزکو نیز در این مراسم حضور داشت و لوح تقدیر و نشان مدیرجهادی برتر را 
دریافت کرد.این هلدینگ با داشتن بیش از 3 هزار و ۷00 پرسنل در زمینه های 

تولید و صادرات  قطعات خودرو فعالیت دارد.
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افقي  :
۱ - پلرکار بردتریلن  پلیمرهلاي  مهندسلي  هسلتند کله  در قطعلات  
بلا کاربردهلاي  خلاص  و مهندسلي  ملورد مصرف  قلرار ملي  گیرند - 
دسلتگاهي  در  خودرو کله  نیلروي  مکانیکي  را بله  نیلروي  الکتریکي  

تبدیلل  ملی کنلد و بالعکلس  
2 - مانلدگار شلدن  - حولله  گرمابه  - از شلرکت  هاي  خودروسلازي  

فرانسلوي   
3 – لقلب اروپایلی  - برهلان  - تصدیلق  فرانسلوي  - بله  آن 

۴ - راه  کوتاه  شده! - کوشا - از ادوات  ورزش  باستاني  - درخت انگور
۵ - اسلم  آذري  - فرزند نرینه  - واحد سلنتي  پول  ایران  

۶ - بنیاد گذاري  - شایسلته  - آمد و شلد 
۷ - از بخلش  هلاي  اوسلتا - همله  چهلره  - خوبلروي  

8 - بزرگتریلن  رقیلب  تولیلد داخللي  قطعلات  خلودرو در ایلران  
9 - از عوامل  مهم  مرگ  در ایران  - کسلي  که  زود خشلمگین  نشود - 

صلداي  بلم  مردانله  
۱0 - زن  نازا - جنگ  - نهشلتي ، الیین  

۱۱ - ماهي  خوراکي  - بسلیار خوشلحال  یا هیجلان  زده  - حرف  اضافه  
عربلي   

۱2 - رود اروپایي  - از بن ، از ریشله   - مراقب  باش! - نیم  صلداي  االغ  
۱3 – حلقه پیچ و مهره  - نوعي  دغال  سلنگ  - بیماري  پوسلتي،  جرب  

- نکوهلش ، یلاوه   
۱۴ - سلنگي  سلبزرنگ  و قیمتي  - شلهري  در نیجریه  - بازي  فوتبال  

همشلهري  ها 
پنلي  - از شلرکت  هلاي  خارجلي   ۱۵ - شلرکت  خلودرو سلازي  ژا

تولیدکننلده  ملواد پللي  اتیللن  در سلاخت  بلاک  خلودرو 

عمودي  :
۱ - میلوه  اي  کله  در پاي  درخلت  ریخته - شلرکت  خودرو سلازي  

فرانسلوي  
2 - بیماري  پارکینسلون  - از شلاهان  مقتدر هند در ایام  باستان  - 

فاقلد تجربله  عمللي  
3 - از انلواع  هواپیماهلاي  مسلافربري  در ایران  - نیروی ایسلتا - 

خورشلید 
۴ - مادر عرب  - کوشلا - در حال  حرکت    

۵ - یکپارچه  - هملراه  داد در معاملله  - همراه  هلوا - از خواهران  
برونتله  

۶ - خودرو ملورد عالقله  ماجراجویلان  و آفرود سلواران  در گروه  
خودروسازي  فیات  کرایسلر - واحد سنجش  سرعت  صوت  - سوار  

۷ - موشلکافي  - نماینده  مجلس  سلنا - آب  ریخته  
8 - ضربه  سلر در فوتبلال  - بهترین گللزن فرانسلوی تاریخ لیگ 

قهرمانلان اروپلا بلا ۵۵ گل - ملکان  و محلل  
9 - پیامبلر صبلور - عیلد مسلیحیان  - پداللي  در خلودرو 

۱0 - یکي  از شلرکت  هاي  بلزرگ  ایتالیایلي  خودروسلاز دنیا  - نام  
پیامبري  اسلت  - ابزار هیزم  شلکن   

۱۱ - از جملله  فیلم  هاي  عبلاس  کیارسلتمي  که  از سلوي  منتقدان  
سینماي  جهان  نیز تحسین  شده  اند - گرد پیرامن  - رودي  در اروپا 

بطلول  8۶0 کیلومتلر - معللوم  
۱2 - برابر - سلپهر – زائو ترسلان  

۱3 - تنه  درخت  - بي  ارج  - شلکل هندسلی 
۱۴ - نام  قدیم  کشلور ویتنام  - چاهک  کف  حوض  - شلگفتا 

۱۵ - قطعات  خودرو   - شلرکت  خودرو سلازي  فرانسلوي  

اسامی برندگان جدول شماره ۱۶
معصومه بیاتی شماره پرسنلی ۵۱۱۶
ساناز یوسفی شماره پرسنلی  ۱2۷9

صمیم پرواز شماره پرسنلی ۱382

راز صنعت در هر شماره با برگزاری مسابقه پیامکی به قید قرعه به شما خواننده 
محترم جوایزی اهدا می کند. شما تنها می توانید از طریق ارسال رمز جدول به 
شماره 300072160 در مسابقه پیامکی راز صنعت شرکت کنید. لطفا حتما 

نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی خود را به همراه رمز جدول ارسال کنید.

جایزه : 
کارت هدیه 
200 هزار 

تومانی

پاسخ جدول شماره 16 :

رمز جدول شماره 16 :
رنو کپچر
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