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اخبارايرانخودرو

جوايزمليكيفيتايرانخودرو

ایران خودرو دربین29 واحد صنعتي کشور موفق به کسب سه جایزه ملي کیفیت شد.    
درششمین دوره جایزه ملي کیفیت، تندر90 ، 206 و قطعات پرسي ایران خودرو، بهترین سطح 

رشد کیفي )گواهي نامه یک ستاره اشتهار به کیفیت ( درایران را کسب کرد. 
براس��اس این گزارش، وزیر صنایع و معادن، جایزه ملي کیفیت را به مدیران ارش��د ایران خودرو 

اهدا کرد.
مهندس جواد نجم الدین، مدیر عامل گروه صنعتي ایران خودرو درحاشیه روزملي کیفیت ضمن 
تقدیر وتشکر از تمامي مدیران، کارکنان و مردان خطوط تولید گروه صنعتي ایران خودرو گفت: کسب 
این جایزه نشان دهنده عزم این گروه صنعتي جهت ارتقاي رضایتمندي مشتریان و رسیدن به سطح 

کیفي استاندارد هاي جهاني است. 
وي افزود: براي اولین بار شرکت ایران خودرو باهدف تامین رضایت مشتریان داخلي و خارجي 

مبادرت به اجراي طرح جامع افزایش یک رتبه کیفي درتمامي محصوالت خود کرده است. 
مدی��ر عامل گروه صنعت��ي ایران خودرو اظهار امی��د واري کرد، با تالش هم��ه جانبه، تمامي 
محص��والت ای��ران خودرو وخدمات پس از فروش آن از نظر کیفي به باالترین س��طح کیفي ارتقا 

خواهد یافت .  
مهندس نجم الدین خاطر نشان ساخت: ایران خودرو براي رشد کمي و کیفي محصوالت خود 

بیش از 600 میلیارد تومان درچند سال گذشته سرمایه گذاري کرده است.
گفتني است، ششمین دوره جایزه ملي کیفیت همزمان با روز ملي کیفیت  18آبان ماه  با حضور 
مهندس محرابیان وزیر صنایع و معادن، رییس موسس��ه اس��تاندارد و تحققات صنعتي و مدیران 

واحدهاي صنعتي کشور در سالن همایش هاي صدا و سیما برگزار شد. 

صادرات4/5ميليارديايساكوكيش
شرکت ایساکوکیش از ابتداي سال جاري تاکنون 4/5 میلیاردتومان قطعات و لوازم یدکي به بیش 

از 20 بازار هدف، صادر کرده است.
سیدرضا فاطمي فرد، مدیرعامل شرکت ایساکو کیش با اعالم این خبر افزود: با انجام این حجم از 
صادرات، شرکت ایساکوکیش در رده بندي صادرات شرکت هاي سازمان گسترش و نوسازي صنایع 

ایران در رده ششم قرار گرفته است.
وي ادامه داد: با برنامه ریزي انجام گرفته امیدواریم، رقم صادرات تا پایان سال به بیش از 10 میلیارد 
تومان برسد که به این ترتیب، ایساکوکیش در جایگاه چهارم صادرکنندگان برتر ایدرو قرار خواهد گرفت. 
فاطمي فرد تصریح کرد: ش��رکت ایساکو کیش سال گذشته و در نخستین سال فعالیت خود با 
ماموریت هاي جدید، موفق شد بیش از هفت میلیون دالر قطعات یدکي صادر کند که این شرکت 
را در رتبه هش��تمین صادرکننده برتر ایدرو قرار داد.وي عمده ترین بازارهاي هدف ایساکوکیش را 

کشورهاي سوریه،روسیه، ترکیه، آذربایجان، عراق و ونزوئال عنوان کرد.
گفتني اس��ت، ش��رکت ایس��اکوکیش با هدف تبدیل خدمات پس از فروش ب��ه مزیت رقابتي 
محص��والت ایران خ��ودرو در بازارهاي صادراتي، فعالیت خود را در س��ال 88 ادامه داده و در حوزه 
صادرات قطعه یدکي و تجهیزات، کاهش هزینه هاي لجستیک در زنجیره تامین قطعه یدکي، اتخاذ 
روش هاي تامین و فروش مناسب برای تعیین قیمت رقابتي و بیشینه سازي تامین با استفاده از پیش 

بیني تقاضا، فعالیت کرده است.

وزيرصنايعومعادن:
تحقيقوتوسعه،پايهتوليد

تحقی��ق و توس��عه باید به 
ترین بخش  عنوان مح��وري 
تولید باش��د و این دو مي تواند 
ش��رایط رشد صنعت و کیفیت 

را در کشور فراهم کنند.    
مهندس علی اکبر محرابیان 
دوره  شش��مین  همای��ش  در 
جای��زه ملی کیفی��ت ایران با 
بیان این که متناسب با رقابت 
تولیدکنندگان مدل ها هرسال 
تغییر می کنند، گفت: کش��ور 
ایران هر س��ال ش��اهد رش��د 
مدل های بس��یاری در جایزه 
ملی کیفیت اس��ت و این را مدیون خودباوری و تالش اندیش��مندان داخل کشور 

هستیم.
وی مدیریت کیفیت را تحت تاثیر اندیشه ایرانی و دانش جهانی دانست و گفت: 
مدل رویکرد محصول و رضایت مش��تری به نحوی تدوین ش��ده که موسس��ات 
ممیزی ش��وند تا بت��وان حضور بنگاه های کوچکی را که ب��ا خالقیت خود ایجاد 
ارزش اف��زوده می کنند ،ش��اهد باش��یم که البت��ه در این مدت تنه��ا توجه ما به 
موسسات بزرگ نبوده و شرکت های کوچک با سابقه کم می توانند در این مدل 

شرکت کنند.
وزی��ر صنایع و معادن تاکید کرد: در این مدل پرداخت��ن به تغییرات در فرآیند 
تولی��د در کن��ار توجه به محصوالت نهایی مورد نظر بود ک��ه در فرآیند تولید نیم 

نگاهی نیز به رشد تکنولوژی و اندیشه در کیفیت محصول صورت گرفت.
محرابیان تصریح کرد: در مصوبه 104ش��ورای عالي اس��تاندارد دس��تگاه های 
دولتی مکلف شدند، مدل کیفیت را توسعه داده و راه را برای دستگاه های متولی 
مانند موسسه استاندارد باز کنند ودر توجه به این مدل اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ارزیابی برای مدیریت کیفیت را به عنوان الگو، ضروری دانس��ت و گفت: 
بحث توجه به کیفیت با نگاه مشتری مداری جزء برنامه های وزارتخانه است که 

اگر از این موضوع غافل باشیم در رشد کیفیت موفق نیستیم.
محرابیان اظهار داش��ت: در حوزه وزارت صنایع ش��روع به تدوین اس��تراتژی 
توس��عه صنعت در حوزه های مختلف کرده ایم که تعدادی از برنامه ها اجرا شده 
اس��ت و اگر توسعه در صنعت را عملی کنیم در کنار رشد کمی، رشد کیفی را هم 

جز اهداف خود قرار می دهیم.
وی با اش��اره به ش��رایط رکود اقتص��ادی در دنیا عنوان کرد: در این ش��رایط 
بس��یاری از موسسات امکان رقابت را بدون کیفیت ندارند و مشمول کاهش رکود 

قرار می گیرند.
وی با اش��اره به کاهش اندک تولید در کشور تصریح کرد: در برخی از کشورها 
بحران اقتصادی شدید بوده به طوري که در این کشورها 45 درصد کاهش تولید 

صادرات و 20 درصد افزایش بیکاری دیده می شود.
وی با بیان این که وظیفه نهاد بانکی و دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان 
نقش اساس��ی دارد، عنوان کرد: نهادهای دولتی باید کمک کنند تا تولیدکنندگان 

در شرایط خوب رقابت قرار گیرند تا از رکود خارج شویم.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود به ارایه محصوالت با کیفیت برای 
گذر از بحران اش��اره کرد و گفت: نباید کش��ور ما تنها ب��ه فکر باال بردن فروش 
باش��د بلکه باید ابتدا کیفیت را گس��ترش داده و توسعه را محوری ترین بخش در 
کیفیت قلمداد کنیم و شرایط را برای افزایش کیفیت و رسیدن به شرایط مطلوب 

فراهم کنیم.
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توليدسورنباموتورتوربوشارژ
با اجراي پ��روژه انطباق موتور با 
محصول، س��ورن ف��از  دو با موتور 
توربوش��ارژ بنزین��ي اي اف 7 تولید 

خواهد شد.    
حاجي اس��ماعیلي، مجري پروژه 
توربوش��ارژ در مرکز تحقیقات ایران 
خودرو با اعالم این خبر گفت: پروژه 
انطباق موتور توربوش��ارژ با س��ورن 
فازدو، از دو ماه پیش ش��روع شده و 
عالوه بر بدنه خودرو، سیس��تم هاي 
اصلي آن مانن��د خنک کاري، برق، 

تعلیق و ترمز تقویت خواهد شد. 
کالیبراس��یون هاي مختلف  وي 
موتوري و خودرویي را از جمله تغییرات اعمال ش��ده در س��ورن ف��از دو براي انطباق با موتور 
توربوش��ارژ ذکر کرد و گفت: اي اف7 توربوش��ارژ،  قوي ترین موتور ایران خودرو است که هم 
زمان با نس��خه معمولي این موتور، در ش��رکت تحقیقات موتور ایران خ��ودرو طراحي و تولید 

شده است. 
مجری پروژه، برخورداري از سیستم اي. اس. پي. را که جدیدتر و مدرن تر از اي. بي. اس. 
است، از جمله ویژگي هاي سورن عنوان کرد و گفت: سورن، بهترین برند ایران خودرو به شمار 

مي رود و از همین رو براي موتور توربوشارژ، انتخاب شده است.
مدیر پروژه توربوشارژ مرکز تحقیقات ایران خودرو افزود: اي. بي. اس.، تنها در هنگام ترمز 
گی��ري عمل مي کند اما اي. اس. پي. عالوه بر ترمز گیري، در حالت ش��تاب گیري نیز عمل 
مي کند؛ یعني به هنگام بروز موانع خاص در جاده، در س��رعت هاي باال، پایداري خودرو را با 

فرمان دادن حفظ  مي کند. 
حاجي اس��ماعیلي افزود: به واس��طه نصب موتور توربوش��ارژ، برخي قطعات خودرو از نظر 
جانمایي یا افزایش ظرفیت عملکردي تغییر مي کند و یک س��ري قطعات در سیس��تم خنک 
کاري، مانند اینتر کولر یا اسپویلر روي در صندوق عقب کامال جدید هستند. وي توربوشارژر یا 
توربو یونیت را مهم ترین بخش این موتور دانس��ت و گفت: بیشینه سرعت، تنها شاخص موثر 

در این محصول نیست بلکه شتاب باالي آن، مورد توجه عالقه مندان است.
مدیر پروژه توربوش��ارژ مرکز تحقیقات، یادآور ش��د: موتور توربوش��ارژ اي اف 7 ، با حجم  
1700 س��ي سي، از عملکرد و مشخصاتي  برابر با یک موتور دو لیتري روز، برخوردار است در 

حالي که مصرف سوخت آن کمتر است.
وي ب��ا بیان این که در حال حاضر پروژه گیربک��س اتوماتیک نیز در مرکز تحقیقات ایران 
خودرو در دس��ت اجرا اس��ت، افزود: موتور توربوشارژ قابلیت نصب بر روي گیربکس اتوماتیک 
را هم داراس��ت، در عین حال به دلیل مش��خصات گش��تاور و قدرت، محدودیت شتاب گیري 

خودروهاي دنده اتوماتیک را نخواهد داشت.  
حاجي اس��ماعیلي کسب دانش فني قطعه س��ازي را از جمله دستاوردهاي پروژه توربوشارژ 
دانس��ت و گفت: در مجموع نزدیک به 100قطعه موتوري و خودرویي در این پروژه وجود دارد 

و در مورد قطعات اصلي، سازندگان کارگاه ها را شروع کرده اند.
وي اظهار داشت: در مورد قطعاتي مانند اي. اس. پي. و توربویونیت براي نخستین بار است 
که قطعه س��ازان ایراني فعال مي ش��وند. مدیر پروژه توربوشارژ مرکز تحقیقات ایران خودرو با 
اش��اره به این که پروژه توربوش��ارژ در نیمه شهریور ماه گذشته، در ستاد سیاست گذاري پروژه 
هاي ایران خودرو تعریف شده، گفت: تا به حال چندین پروژه انطباق موتور با خودرو به انجام 

رسیده اما این مورد، به دلیل جدید بودن موتور، یک جایگاه ویژه دارد.   
ش��ایان ذکر است، توان موتور اي اف 7 توربوش��ارژ، 155 اسب  در دور 5500 و حجم آن، 
1648 س��ی س��ی است . این موتور 16 سوپاپ ، از گش��تاور 215 نیوتن متر را برخوردار است، 

مصرف سوخت آن، 7/2 لیتر در 100 کیلومتر است و استاندارد یورو 4 را تامین می کند.  
ش��تاب صفر تا 100 س��مند 9 / 12 ثانیه اس��ت ولي در س��ورن با موتور توربوشارژ، انتظار 
مي رود، این میزان، 5 / 9 ثانیه باشد. همچنین بر اساس برنامه زمان بندي، در نیمه سال آینده 

تولید  انبوه سورن با موتور توربوشارژ آغاز مي شود.

ايرانخودرودرچهارميننمايشگاه
بينالملليقطعاتومجموعههايخودرو

چهارمین نمایشگاه بین المللي قطعات و مجموعه هاي خودرو از 20 آبان با حضور وزیر صنایع و 
معادن و رییس سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران آغاز به کار کرد و این دو مقام مسوول، در 
نخستین ساعات گشایش نمایشگاه، در غرفه شرکت تامین قطعات ایران خودرو حضور یافتند. در این 
نمایشگاه که با حضور 196 شرکت خارجي و 282 شرکت داخلي برگزار شد، شرکت تامین قطعات 
ایران خودرو در فضایي به مس��احت 400متر مربع در ضلع غربي سالن 44 پذیراي بازدیدکنندگان 

بود.
به دنبال اجراي تمهیدات الزم در جهت رفع موانع مربوط به پرداخت مطالبات قطعه س��ازان، تا 

یک ماه و نیم دیگر مطالبات طبق قراردادپرداخت مي شود.    
مهندس نجم الدین، مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو در دیدار از نمایشگاه بین المللي قطعات 
خودرو با بیان مطلب فوق، افزود: با اقدامات به عمل آمده در مدیریت منابع مالي، بخش عمده بدهي 
ایران خودرو به قطعه سازان پرداخت شده و تا چند ماه آینده، شرکت تامین قطعات ایران خودرو، رتبه 

اول را در پرداخت به موقع به سازندگان خواهد داشت.
وي افزود: قطعه سازان حدود70 درصد قطعات خودرو را تامین مي کنند و نقش مهمي در سیاست 
گذاري ها و تامین در زنجیره خودروس��ازي دارند. مدیرعامل ایران خودرو چهارمین نمایش��گاه بین 
المللي قطعات خودرو را برخوردار از فناوري هاي پیشرفته توصیف کرد که نشان دهنده توانمندي 

شبکه قطعه سازي در امر داخلي سازي و صادرات است.
نجم الدین رشد کیفیت قطعات به نمایش درآمده در این نمایشگاه را نسبت به گذشته مطلوب 
دانس��ت و خاطرنشان س��اخت: کیفیت هیچ گاه تمامي ندارد و حرکت در جهت رشد کیفیت هرگز 

نباید متوقف شود. 
وي تصریح کرد: با توجه به نسبت قابل توجه رشد در قطعه سازان، چنان چه با همین روال حرکت 
کنیم، انتظار مي رود روز به روز خودروهاي مدرن تر و مطلوب تري را به مش��تریان عزیز عرضه و 

رضایت آنان را بیش از پیش تامین کنیم.

مجوزتجاريسازيتندر90اسپرت
شرکت ایران خودرو به دلیل نشان دادن توانمندي هاي خود در پیاده سازي استانداردهاي 
رنوي فرانس��ه موفق شد مجوز تجاري سازي تندر 90اسپرت را از این شرکت خودروساز 

فرانسوي دریافت کند.    
محم��د رضا معتمد، معاون مدیر عامل ایران خودرو درتولید تندر اظهار داش��ت: رنوي 
فرانسه داراي استانداردهاي سخت گیرانه اي است و ایران خودرو توانسته است تمامي این 
اس��تانداردها را در تولید و فرایند آن پیاده سازي کند که در این راستا رنوي فرانسه مجوز 

تجاري سازي تندر 90اسپرت ایران خودرو را تایید کرد.
وي اظهار داشت: این مجوز به معناي یک گام مهم درتنوع محصول تندر 90ایران خودرو 
است. او در همین حال به این موضوع اشاره کرد که رنوي فرانسه هر شش ماه یک بار از 
سایت هایي که محصوالت این شرکت را تولید مي کنند بازدید کرده تا نظارت کامل بر 

9روند به کارگیري استانداردهاي مورد نظر را داشته باشند. 
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خبرهایخودرويی

راهحلبرایترافيکتهران
ش��هردار تهران گفته اس��ت، تمرکز روي 
حمل و نقل عمومي به ویژه مترو در مقایسه 
با توس��عه بزرگراه ها، مشکالت حمل و نقل 
و ترافی��ک تهران را بهتر و بیش��تر برطرف 
مي کند. اگر این قدر که براي بزرگراه ها هزینه 
مي شود براي حمل و نقل عمومي مانند مترو 
و اتوبوسراني هزینه ش��ود، ترافیک برطرف 
خواهد شد. از طرف دیگر اگر در حوزه توسعه 
فناوري اطالعات که اجراي برنامه پنج ساله 
آن از امسال آغاز شده است؛ هزینه و سفرها 
کاهش داده شود، به حل مشکل حمل و نقل 
کمک خواهد شد. تنها توسعه اتوبان ها مشکل ترافیک تهران را برطرف نمي کند و حتي 
جذب سفر، مشکالت را نیز افزایش مي دهد. تغییرات ساعات کار ادارات و مدارس تهران 
نیز مسکني موقت با اثربخشي کم است. تغییر ساعات اداري، پیشنهاد شهرداري بود اما 
شوراي عالي ترافیک تصمیم گیرنده بوده است. اگر احساس این باشد که تغییر ساعات 
اداري مي تواند مش��کل ترافیک تهران را از بین ببرد اشتباه است اما مي تواند آثار کوتاه 

مدتي داشته باشد. 

حمايتازبهكارگيرينانو
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران از 
خودروسازان براي توسعه قابلیت هاي فناوري 
نانو در تولی��د محصوالت و قطعات، حمایت 
مي کند. رییس هیات عامل سازمان گسترش 
و نوسازي صنایع ایران در دیدار از غرفه ایران 
خودرو در دومین جش��نواره نانو اظهار داشته 
اس��ت، همان طور که ایران خودرو و ساپکو 
توانسته اند از نانو استفاده کنند، انتظار مي رود 
سایر خودروس��ازان و قطعه سازان نیز از نانو 
بهره گیرند. س��ازمان گسترش براي سرعت 
بخشیدن به روند بهره گیري از نانو توسط صنایع خودروسازي، برنامه دارد. سرمایه گذاري 
الزم براي این امر به واسطه استفاده از افزودني ها به مواد اولیه و تغییرات پروسه تولید، 
چندان سنگین نخواهد بود. از شش سال پیش تا کنون جایگاه ایران از نظر بهره گیري 

از نانو در بین کشورهاي برتر جهان از رتبه 60 به 15 ارتقا یافته است. 

كمبود600جايگاهCNGدركشور
مدیرعامل ش��رکت گاز خ��ودرو ایران از 
افتتاح متوس��ط روزانه ی��ک جایگاه عرضه 
سوخت گاز طبیعي فشرده)CNG( در کشور 
خبر داده و گفته اس��ت، هم اکنون بر اساس 
استانداردهاي جهاني در کشور بیش از 600 
جایگاه کم است. بر اساس استاندارد جهاني 
بای��د ب��ه ازاي هر هزار خ��ودرو یک جایگاه 

سي ان جي وجود داشته باشد. 
هم اکن��ون 550 جایگاه ت��ک منظوره و 
367 جایگاه دو منظوره عرضه س��ي ان جي 
در نقاط مختلف کشور احداث و بهره برداري 
ش��ده اس��ت. در سه سال گذشته تعداد جایگاه هاي س��ي ان جي از 38 به 840 جایگاه 
افزایش یافته اس��ت. براي حل مش��کل کمبود جایگاه سي ان جي نیاز به برنامه ریزي 
به صورت فوري اس��ت و تا قیمت گاز طبیعي فشرده عرضه شده اصالح نشود، بخش 
خصوصي تمایلي به س��رمایه گذاري در این بخش نخواهد داش��ت. هم اکنون متوسط 
هزینه ساخت یک جایگاه سي ان جي یک میلیارد تومان است که در کالن شهر ها به 
ویژه تهران به علت گراني زمین این نرخ افزایش مي یابد. براساس آمار منتشر شده، ایران 
از لحاظ تعداد خودروهاي گازسوز در جهان رتبه دهم را دارد اما از لحاظ تعداد جایگاه هاي 

سوخت رساني، مقام بیستم را به خود اختصاص داده است.

توقيفخودروهايفاقدمعاينهفنيودودزا
رییس پلیس راهنمایي و رانندگي تهران 
بزرگ از توقیف خودروهاي بدون معاینه فني 
و دودزا از ابتداي هفته آینده خبر داده و گفته 
است خودروهاي توقیف شده با احراز مالکیت، 
ارایه برگه عدم خالفي، بررسي سوابق تخلف 
و دریاف��ت ضمانت که شناس��نامه خودرو یا 
گواهي نامه اس��ت، براي رفع عیب ترخیص 
موقت مي ش��وند. اکنون سه میلیون و 800 
دس��تگاه خودرو در تهران تردد مي کنند که 
دو میلیون و 200 دستگاه از آن ها باید معاینه 
فني دریافت کنند و بقیه که کمتر از دو سال 
عمر دارند؛ به معاینه فني نیاز ندارند. هفت هزار تومان جریمه و درصورت توجه نکردن 
ب��ه فرمان پلیس 13 هزار تومان جریمه دیگر در انتظار رانندگان متخلف و خودروهاي 

بدون معاینه فني است. 

اجرایسياستهایاصل44
عضو کمیس��یون صنایع مجلس، اجرای 
سیاس��ت های اصل 44 و خصوصی سازی 
صنعت خودروس��ازی را در هماهنگی بیشتر 
اعض��ای هیات مدی��ره و مدی��ر عامل این 
شرکت ها موثر دانس��ته و گفته است، ریشه 
بس��یاری از عدم هماهنگی ها در این بخش 
در اجرایی نش��دن سیاس��ت های اصل 44 
قانون اساسی و مالکیت دولتی شرکت های 
خودروس��ازی اس��ت. مالکیت شرکت های 
خودروس��ازی باید  مشخص شود و هر چه 
س��ریع تر واگذاری این ش��رکت ها به طور کامل انجام و س��هام آن ها در بورس عرضه 
شوند اما این که به نام خصوصی سازي در اقدامات و تعیین مدیران دخالت شود تناقضی 
اس��ت که باید هر چه سریع تر رفع شود. هر چند دولتی بودن شرکت های خودروسازی 
و انتخاب مدیران توس��ط دولت اقدام مثبتی اس��ت و منجر به ایجاد تمرکز می شود اما 
همچنان مشکالت قبلی همچون انحصارات دولتی و دیگر مسائل و ضعف های سیستم 
اقتص��اد دولت��ی را به همراه دارد. صنعت خودرو جزء گروه یک سیاس��ت های اصل 44 
قانون اساس��ی اس��ت و باید به طور کامل واگذار شود. اگر در این اقدام الزم است حدود 
80 درصد صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شوند، باید صنعت خودرو باید به طور 
کامل واگذار ش��ود. خصوصی سازی صنعت خودرو از راه حل های اساسی است که باید 
دنبال شود اما در عمل اقدامی صورت نمی گیرد و متاسفانه همچنان تصدی گری ها در 

اختیار دولت است. 

ششمينهمايشبينالملليموتورهايدرونسوز
شش��مین همایش بین المللي موتورهاي 
درون س��وز و چهارمین نمایشگاه بین المللي 
موتور ته��ران 26 تا 28 آبان درهتل المپیک 
برگزار مي شود. دبیر علمي این همایش گفته 
اس��ت، به دبیرخانه این همایش 269 مقاله 
ارسال شد که از این تعداد 80 مقاله به صورت 
س��خنراني در چهار نشست تخصصي و 40 
مقاله نیز به صورت پوس��تر ارایه خواهد شد. 
در بخش دیگري از این همایش 12 کارگاه 
آموزش��ي با حضور مدرساني از شرکت هاي 
خ��ودرو س��ازي داخل��ي و خارج��ي و چهار 
سخنراني خارجي با حضور مشاور کمیسیون اروپا و مشاور آژانس محیط زیست اروپایي 
برگزار مي ش��ود. در این جش��نواره از برترین مقاله ها، پایان نامه ها، کتاب ها و طرح هاي 
ابتکاري، سازندگان قطعات، چهره هاي ماندگار و مجریان تحقیق در زمینه موتور تجلیل 

خواهد شد. 10
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بازگشتقهرماناتومبيلرانيجهانبهوطن
سهیل عیاري، قهرمان اتومبیلراني جهان 
مي خواهد به ایران برگردد. عیاري که فعالیت 
خود را از سال 1992 آغاز کرده امسال موفق 
شده است، در مس��ابقات فرمول چهار و سه 
و فرم��ول 3000به پیروزي هاي پي در پي و 
قهرماني دست یابد. عیاري که متولد تهران 
اس��ت از 9 س��الگي به فرانس��ه آمده و حاال 
قهرمان جایزه بزرگ اتریش و قهرمان جایزه 
بزرگ فنالند و قهرمان مسابقات سوپرتوریسم 
موسوم به قهرماني فرانسه است. وي همچنین 
لقب کاپیتان موتورسواران امید فرانسه را نیز 
یدک مي کش��د و اکنون در مس��ابقات فرمول یک ش��رکت مي کند و به عنوان راننده 
رس��مي خودروي پژو اسپرت نیز معرفي شده است. عیاري قصد دارد، به ایران برگردد و 
باشگاه رانندگي براي جوانان ایراني تاسیس کند. عیاري مي گوید، پدرش بارها به او گفته 

رانندگي در تهران از فرمول یک هم دشوار تر است! 

سقفپرداختخسارت،بدونكروكي
از اول آذر امس��ال پرداخت خسارت مالي 
وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث 
تا مبلغ 500 هزار تومان در سراس��ر کش��ور 
نیاز به ارایه کروکي ن��دارد. رییس کل بیمه 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران این موضوع 
را در بخش نامه اي براي اجرا به مدیران عامل 
شرکت هاي بیمه ابالغ کرده است. بر اساس 
این بخش نامه، در حوادث رانندگي منجر به 
خس��ارت هاي مالي که بین دو طرف حادثه 
اختالف نظر وجود داشته و یا خسارت بیش از 
500 هزار تومان بوده و یا منجر به صدمات بدني ) جرح یا فوت ( شده باشد و همچنین 
در ه��ر حادثه رانندگي که یکي از وس��ایل نقلیه طرف تص��ادف، اتوبوس یا کامیون با 
ظرفیت بیش از شش تن باشد، راهنمایي و رانندگي نیروي انتظامي مانند گذشته به اعزام 

کارشناس و تهیه و ارایه گزارش اقدام خواهد کرد. 

طرحزمستانيپليسراه
فرمان��ده پلیس راه کش��ور گفته اس��ت، 
ط��رح زمس��تاني پلیس راه از نیم��ه دوم آذر 
در جاده هاي کش��ور به اجرا در مي آید. پلیس 
راه همه امکانات خ��ود را براي اجراي طرح 
زمس��تاني درجاده ها به کار خواهد گرفت تا 
ضری��ب حوادث جاده اي کاه��ش پیدا کند. 
طرح زمس��تاني پلی�س راه همچون سنوات 
گذش��ته با همکاري س��ازمان هاي متعددي 
مانند ه��الل احم��ر، اورژانس، راه��داري و 
ام��داد خودرو، س��ازمان صداوس��یما و بیمه 
اجرا مي ش��ود. تاکنون جلس��ات متعددي با 
دس��تگاه هاي مسوول برگزار شده و برنامه هاي جدیدي هم براي امداد رساني و اطالع 
رس��اني به هموطنان در جاده ها طراحي شده است. امسال تابلوهاي دیجیتال در ابتداي 
محورها نصب تا وضعیت جاده ها به رانندگان اعالم شود. سازمان راه داري امسال تعداد 
ماش��ین هاي برف روب و برف خور و سازمان هالل احمر هم تعداد بالگردهاي امداد و 
دس��تگاه هاي زنده یاب خود را افزایش داده اس��ت. پلیس راه در همه جاده ها و به ویژه 
گردنه هاي س��خت و برف گیر مستقر مي ش��ود تا ضمن هدایت خودروها از بروز حادثه 
جلوگیري کند. ماموران پلیس راه نظارت بر خودروها و تجهیزات ایمني آن ها را با جدیت 
دنبال خواهند کرد و تردد خودروها در فصل زمستان در جاده ها فقط با زنجیر چرخ مجاز 

خواهد بود.

افزايشمشکالتترافيکيتهران
ریی��س پلی��س راهنمای��ي و رانندگي 
تهران بزرگ گفته اس��ت، ترافیک تهران 
در ش��رایط بارندگ��ي از 30 درصد به 45 
ت��ا 50 درصد افزایش مي یاب��د. در مواقع 
بارندگ��ي حرکت ُکند و مش��کل ترافیک 
چند برابر مي ش��ود. معابر تهران در مواقع 
عادي چهار برابر بیش از حد مجاز زیر بار 
ترافیک اس��ت و این معابر گنجایش این 
حجم ترافیک را ندارد. در تهران حدود دو 
و نیم میلیون نفر دانش آموز، دانش��جو و 
کادر آموزش��ي در سه نوبت صبح، ظهر و 
عصر سفر مي کنند. طبق آمار بین 60 تا 65 درصد وسایل حمل و نقل تردد کننده 
در تهران، تک سرنش��ین هس��تند واگر مردم همکاري نکنند، مش��کل ها افزایش 

مي یابد.

 ساختدستگاهتنظيمسرعتخودرو
جوان 17 س��اله ش��یرازي موفق به طراحي و ساخت دس��تگاه کنترل و تنظیم 
س��رعت خودرو به وس��یله جي پي اس شد. این دستگاه می تواند سرعت خودرو را 
درجاده ها با توجه ب��ه موقعیت جغرافیایي 
تشخیص داده و تنظیم کند به طوري که 
راننده نتواند بیشتر از سرعت مجاز حرکت 
کن��د. دس��تگاه کنترل و تنظیم س��رعت 
خ��ودرو به وس��یله جي پ��ي اس طوري 
ساخته شده که س��رعت خودرو عالوه بر 
کنترل راننده تحت کنترل پلیس هم قرار 
مي گیرد. ثب��ت تخلف و زمان محل آن و 
ثبت مش��خصات کامل راننده و خودرو از 
دیگر قابلیت هاي این دستگاه است. براي 
س��اخت این دس��تگاه س��ه میلیون ریال 
هزینه ش��ده اس��ت. دس��تگاه جي پي اس که هم اکنون درخودرو نصب است تنها 
قابلیت ثبت تخلف را دارند اما این دستگاه قادر است ضمن کنترل و تنظیم سرعت 
خ��ودرو زمان و محل تخلف را مش��خص و ثبت کند و به ایس��تگاه گیرنده پلیس 

ارسال کند. 

چگونگیترددخودروهادرمحورهايكوهستاني
فرمان��ده پلیس راه کش��ور با تاکید بر این که طرح زمس��تاني پلیس راه کش��ور 
نیم��ه آذر ماه آغاز خواهد ش��د، گفته اس��ت پلیس راه کش��ور به هم��راه نیروهاي 
امدادي در زمس��تان امسال با امکانات 
و تجهیزات جدید در محورها مس��تقر 
خواهند شد. امس��ال از طریق سازمان 
راه��داري و حمل و نقل ج��اده اي به 
تمامي ش��رکت هاي حم��ل و نقل بار و 
مسافر ابالغ شده است که هیچ وسیله 
نقلیه عمومي بدون تجهیزات زمستاني 
اجازه دریافت بارنامه و صورت وضعیت 
مسافران را ندارد و در صورت مشاهده 
هرگون��ه تخلف در ای��ن زمینه، پلیس 
ضمن برخورد با این دسته از رانندگان 
ب��ا ش��رکت صادرکننده بارنامه و ص��ورت وضعیت، برخورد قانون��ي مي کند.  تردد 
تمامي خودروها در محورهاي کوهستاني از 15 آذر ماه چه در روزهاي آفتابي و چه 
در روزهاي باراني و برفي بدون زنجیر چرخ و تجهیزات زمس��تاني ممنوع اس��ت. 
خودروهاي فاقد تجهیزات زمس��تاني و زنجیر چرخ قطعا ضمن اعمال قانون توسط 

پلیس به مبادي اولیه بازگردانده مي شوند. 
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  لیلي کریمي تبار
تابهحالتصميمبهخريدخودروگرفتهايد؟اولين
چي�زيكهبرايخ�ودرودرنظرداريدچيس�ت؟حتما
مدلخودرو.بعدازآنبيشکبهسراغگزينهديگري
ميرويدكهبرايمش�تريكماهميتترازگزينهاول
نيس�ت.مخصوصااگرخريدخودروبهمنظوراستفاده
خانوادهباش�د،آنگاهنظراتخانموبچههانيزدخيل
شدهواينجاستكهمشکلشروعميشود.هركسي
س�ليقهايداردوعالقهاي.هركس�يبنابرروحيات
وويژگيهايشخصيتيخودرنگيراانتخابميكند.
رنگ!درستحدسزديد؛چونكماهميتترازمدل

خودرونيست.

ارتباطرنگباشخصيت
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده انتخاب رنگ خودرو با روحیه و 
شخصیت افراد در ارتباط است. این پژوهش ها نشان مي دهد آن دسته 
از افرادي که به رنگ آبي تیره براي خودرو اشان عالقه مندند، افرادي 
به روز و مدرن هس��تند، آن هایي که رنگ سبز را مي پسندند، افرادي 
مثبت اندیشندو قرمز نیز شخصیت خون گرم و پر جنب و جوش افراد 

را نشان مي دهد. 
کارشناسان مي گویند، آن هایي که با خودروي زرد رنگ رانندگي 
مي کنند خیلي س��رحالند البته کارشناسان معتقدند، کساني که رنگ 
زرد و قرمز را براي خودروي خود انتخاب مي کنند، نسبت به سایرین 

اعتماد به نفس کمتري دارند.
به گفته روان شناس��ان، رنگ مش��کي نماد غرور و قدرت راننده 
خودرواست. هر چند که انس��ان هاي افسرده تر به این رنگ گرایش 

بیشتري دارند. رنگ سفید نیز رنگ تعادل به شمار مي آید.
حتما به راحتي مي توانید بگویید رنگ مورد عالقه خانم ها چیست؟ 

رنگ هایي که جلوه اي از س��رزندگي و شادابي را داشته باشند مانند 
رنگ هاي قرمز، آلبالویي، به همین منوال به رنگ مورد عالقه آقایان 
نیز مي توانید پي ببرید. هر رنگي که نش��اني از غرور و هیبت داشته 
باشد، ناخودآگاه در رده رنگ هاي محبوب آقایان قرار دارد. با توجه به 
نوع استفاده از خودرو نیز مي توان به چنین تقسیم بندي دست زد؛ مثال 
خودروهاي مسابقه اي خصوصا در کشورهاي جهان اول با رنگ هاي 
لیمویي، پرتقالي و زرد رنگ جای��ي را در ذهن طرفداران خاص این 
مسابقه ها باز کرده است. خودروهاي مورد عالقه جوانان نیز رنگ هاي 

خاصي را مي طلبد. خودروهاي  مورد استفاده در کوه و بیابان و سواحل 
ساحلي نیز به رنگ هاي  متنوعي آراسته شده اند.

حال چنان چه خریدار یک خودرو مرد یا زن میان س��الي باشد؛ 
فکر مي کنید به سراغ چه رنگ هایي مي رود؟ این سوال ها را مي توان 
ادامه داد؛ مثال خریدار خودرو پرورش یافته خطه سرس��بز شمال و 
آشناي آبي بیکرانه دریا باشد، یا فردي که غبار وادي بیابان بر روي 

شانه هایش همچنان نشسته باشد، یا لهجه گرم جنوبي اش تو را به 
یاد گرماي بي دریغ آفتاب مي اندازد و یا جاده هاي زندگي را جز در 

کوه هاي صعب العبور نپیموده است. 
 

رنگدرصنعتخودرو
اگر انتخ��اب نوع رنگ خودرو را متاث��ر از متغیرهاي اجتماعي، 

فرهنگي، اقتصادي، فردي و گروهي بدانیم، به بیراهه نرفته ایم.
هم اکنون در کش��ور ما رنگ نقره اي طرفدار بیش��تري دارد اما 
خودروس��ازان ایران��ي رن��گ بندي هاي خاصي را ک��ه عمدتا طیف 
رنگ هاي مش��کي، س��فید و توسي هس��تند در دامنه گزینش هاي 
مصرف کننده قرار مي دهند و براي خود دالیل مختلفي را که بیشتر 
به ش��رایط  مالي و اقتصادي باز مي گردد بر مي ش��مرند اما سیستم 
جدیدي که در دهه هاي اخیر خودروس��ازان به آن روي آورده اند، بر 
آزادي عمل خریدار پاي مي فشرد و یکي از آپشن هاي خود را در حوزه 
رنگ در نظر گرفته اند که در بسیاري از مواقع هزینه قابل تاملي را بر 

خریدار تحمیل مي کند. 
تاکنون از خود پرس��یده اید چرا بس��یاري از خودرو سازان، رنگ 
خاصي را در بیش��تر محصوالت خ��ود به کار مي برند؟ ش��اید یک 
پاسخش این باش��د که خودروس��ازان بزرگ دنیا در آغاز راه اندازي 
خط��وط تولید، به ویژه با تولید یک پروژه و محصول جدید با همان 
رنگ اولیه در ذهن مصرف کننده های خود باقي مي مانند. با گذشت 
زمان خریداران به این باور مي رسند که نخستین محصوالت تولیدی؛ 
یعني کیفیت خوب و همان خودرو را با همان رنگ اولیه خود به خاطر 
می سپارند. به عنوان نمونه محصوالت تولیدي شرکت زامیاد به رنگ 
آبي به بازار عرضه مي ش��وند؛ ورود نخستین سری این محصول به 
کشورمان و عرضه آن در بازاربا رنگ آبي همراه بود؛ از این رو مفهوم 
کیفیت خودرو با رنگ اولیه در ضمیر ناخودآگاه مشتریان باقي مانده 

است. 

گزارشاول

براساسمطالعات
انجامشدهانتخابرنگ
خودروباروحيهوشخصيت

افراددرارتباطاست

زيبايیدرتاللورنگها
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رنگوتصادف
نکته جالب توجه این است که رنگ ها در بروز حوادث و سوانح 
بي تاثیر نبوده، اگر چه هنوز نمي توان آن را به عنوان یک شاخص 

اصلي معرفي کرد.
تحقیقات نش��ان داده است ،درصد تصادفات در بین خودرو هاي تیره 
به ویژه مش��کي رنگ بیشتر از رنگ هاي روشن است همچنین بررسي 
شرکت هاي بیمه نیز میزان تصادفات در میان خودرو هاي مشکي رنگ 

را تایید می کند. 
بنابر گزارش شبکه بی.بی.سی، رنگ خودروها با رانندگي راننده آن ها 
تناسب دارد. براي مثال مشخص شده بسیاري از رانندگاني که خودروي 
مشکي سوار می شوند شخصیتي غیر قابل انعطاف و تند دارند، به همین 

دلیل این رنگ خودرو را انتخاب مي کنند. 
رنگ قرمز نیز بیش��ترین توجه رانن��دگان را به خود جلب مي کند. از 
طرفي در خودرو هایي که رنگ نقره اي یا بژ دارند، کمترین تصادفات دیده 
مي شود و در میان رانندگاني هم که این رنگ ها را انتخاب مي کنند، بیشتر 

افراد منطقي و آرام دیده مي شوند. 
نتایج فوق نس��بي اس��ت و به طور حتم در مورد تمام رنگ ها و 

خودروها مصداق ندارد. 
در مراقبت از رنگ خودرو باید به نکاتي که کمترین آس��یب را به 

رنگ آن وارد مي کند مد نظر قرار داد.
نحوهشستوشويخودروبرايمحافظتازرنگآن

- حداقل ماهي یک بار خودرو را با آب بشویید تا آلودگي انباشته 
شده برروي آن جدا شود.

- حداالمکان خودرو را با آب سرد شست و شو دهید و استفاده از 
فش��ار مناسب آب و فاصله مناسب نازل شیلنگ از بدنه ) 30 سانتي 

متر ( توصیه مي شود.
- استفاده از محلول پاک کننده مخصوص خودرو به همراه دستمال 

صد در صد پنبه اي مناسب ) از پاک کننده هاي خانگي و مایع  ظرف 
شویي جهت شست و شوي خودرو استفاده نکنید در ضمن از پارچه هاي 

حاوي الیاف مصنوعي یا پشمي نباید استفاده کرد.(
- قبل از شست و شو با دستمال از جدا شدن آلودگي و ذرات شن 

و ماسه روي خودرو اطمینان حاصل کنید.
- از دس��تمالي که برای شست و شوي رنگ بدنه خودرو استفاده 
مي کنید در س��ایر نواحي خودرو، مثل چ��رخ، داخل گلگیرها  یا زیر 

سپرها استفاده نکنید.

- از خش��ک ش��دن محلول پ��اک کننده خودرو ب��ر روي رنگ 
جلوگیري کرده و پس از استفاده از محلول پاک کننده بالفاصله آن 

را با آب شست و شو دهید.
- توصیه مي شود شست و شوي خودرو هنگام صبح زود یا نزدیک 
غ��روب آفتاب صورت پذیرد به نحوي که از تابش مس��تقیم آفتاب 

برروي آن جلو گیري شود.

بهمواردزيرنيزتوجهكنيد
- پارک نکردن خودرو در زیر درختان به منظور جلوگیري از ریزش 
صم��غ درختان یا فضوالت پرندگان برروي آن، در صورت آلودگي با 
این گونه مواد، قبل از خش��ک شدن آلودگي ها و جلوگیري از ایجاد 

پیوند شیمیایي با رنگ خودرو باید در اسرع وقت تمیز شوند.
- پارک نکردن خودرو در مناطقي که اتمس��فر اطراف آن داراي 
آلودگي های��ي مانند ذرات ریز آهن ) محیط هاي ریخته گري (، گرده 
رنگ ) کارخانه ها ي رنگ سازي یا کارگاه هاي نقاشي ( ذرات نمک، 

ماسه و شن است.
- تا حد امکان از پارک کردن خودرو در برابر نور مستقیم خورشید 

جلوگیري کنید.
- بازدید دوره اي از زیر بدنه خودرو و داخل گلگیر ها و اطمینان از 
صحت آن ها و در صورت بر خورد سنگ ریزه یا اجسام خارجي و نیاز به 

تعمیر، تعمیر مناطق معیوب در تعمیر گاه هاي مجاز توصیه مي شود.
- در صورت صدمه دیدن بدنه خودرو، تعمیر فوري آن توصیه مي شود.

- در صورت پارک خودرو به مدت طوالني، درحد امکان از مناطق 
و پارکینگ هاي مسقف استفاده شود در غیر این صورت نسبت به تمیز 

کردن خودرو در زمان هاي مناسب اقدام شود.
- از قرار دادن زیرپایي خودرو بر روي بدنه برای شستن یا خشک 

کردن آن خودداري شود.

سخنآخر
رنگ، یکي از مهم ترین فاکتورهاي مشتري براي خرید خودرو 
است. در برخي از کشورها به این نیاز مشتري توجه ویژه اي شده و 
تنوع رنگ براي محصوالت این خودروس��ازان  بسیار زیاد است. به 
نظر مي رس��د که توجه به این مساله در خور بررسي است اما  واقعا 

چه رنگي زیباست؟ 

گزارشاول

تحقيقاتنشان
دادهاست،درصد

تصادفاتدربينخودروهاي
تيرهبهويژهمشکيرنگ
بيشترازرنگهايروشن

است
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گزارش

مديرعام�لگ�روهصنعتيايرانخ�ودروبرنامههاو
عملکردايرانخودرودرزمينهافرايشتوليدوفروش،
ارتقايس�طحخدماتپسازفروشورضايتمندي
مش�تريان،ايمنيمحصوالت،جايگزين�يخودروهاي
فرسودهوقيمتمحصوالتصادراتيراتشريحكرد.
مهندس جواد نجم الدین گفت: با توجه به بحران جهاني که از 
س��ال 87 آغاز شده و بیشتر صنعتگران به ویژه خودروسازان دنیا را 
در برگرفت، بیشتر صنایع کشورها دچار مشکل شدند، حتي برخي 
خودروس��ازان به مرز ورشکستگي رسیدند و تولیدات آن ها کاهش 

یافت.
وي ادامه داد: خوش��بختانه با تمهیداتي که در کشور ما به وجود 

آمد و با همت صنعتگران و دولت مردان، در ایران رکود نداشتیم.
مهندس نج��م الدین افزود: همه انتظار داش��تند در س��ال 88 
خودروس��ازي ایران دچار رکود شود ولي با همت صنعتگران کشور 
،سیاس��ت گذاري ها و حمای��ت هاي وزارت صنای��ع و معادن، به 
خصوص سیاس��ت حمایتي مهندس محرابیان، نه تنها رکودي در 
صنع��ت خودرو به وجود نیامد بلکه با افزایش تولید، رکورد جدیدي 

به ثبت رسید.

ركوردتوليد
مدیرعامل ایران خودروادامه داد: از ابتداي س��ال جاري تا کنون 
390 هزار دس��تگاه خودرو در این ش��رکت تولید شده که این آمار 

نشان دهده رشد 13 درصدي تولید نسبت به سال گذشته است.
مهندس نج��م الدین با بیان این ک��ه در بخش فروش نیز 16 
درصد رش��د داش��ته ایم، اظهار داش��ت: در هفت ماهه اخیر، ایران 
خودرو توانس��ت فروش��ي بیش از رقم تولید داشته باشد که نشان 
دهنده اقبال مش��تریان داخل و خارج نس��بت به محصوالت ایران 

خودرو است.

استانداردهايايمني
 مدیرعامل ایران خودرو در پاس��خ ب��ه گفته هاي رئیس پلیس 
راهنمای��ي و رانندگي  ناجا در انتق��اد از ایمني محصوالت تولیدي 
گفت: بر اساس استانداردها، هر خودرویي که به تولید مي رسد، باید 
55 تس��ت گوناگون در زمینه آلودگي و ایمني را با موفقیت بگذراند 

تا اجازه ورود به بازار را داشته باشد. 
وي ادام��ه داد: از این تس��ت ها چهار مورد به آلودگي و س��ایر 
موارد به ایمني مربوط مي ش��ود که از آن جمله مي توان به تست 
هاي کمربند ایمني، غربیلک فرمان، تصادف از جوانب گوناگون و 

مقاومت صندلي اشاره کرد. 

نج��م الدین تاکید کرد: تمامي محص��والت ایران خودرو از این 
نظر تس��ت ش��ده و از ایمن��ي الزم برخوردارند، بج��ز مواردي که 
ضایعات ناش��ي از تصادف اجتناب ناپذی��ر و معلول عدم مهارت و 

کنترل راننده است.
وي در مورد اجباري ش��دن نصب کیس��ه هوا و ترمز ضد قفل 
اي.بي.اس، اظهار داش��ت: در هیچ جاي دنیانصب ایربگ و اي.بي.
اس، اجباري نیس��ت بلکه این موارد بسته به درخواست مشتري بر 

روي خودرو نصب مي شود. 
وي افزود: این در حالي است که تمامي محصوالت ایران خودرو 
به اس��تثناي روآ و وانت پیکان، قابلیت نصب ایربگ و اي.بي.اس 
را دارن��د و ایجاد این قابلیت در این دو محصول مس��تلزم تغییرات 

اساسي درآن ها است.
نجم الدین افزود: پژو 206 و 405، سمند و سورن از جمله مدل 
هایي هستند که از قابلیت نصب کیسه هوا و اي.بي.اس برخوردارند 
و هر زمان که مش��تري بخواهد به صورت آپشن بر روي محصول 

نصب مي شود.
وي خاطر نش��ان س��اخت: در صورتي که مسووالن و نهادهاي 
مس��وول، نصب کیس��ه هوا و اي.بي.اس را اجباري کنند، این کار 

را خواهیم کرد.

خودروهايفرسوده
مهندس نجم الدین در خصوص جایگزیني خودروهاي فرسوده 
اظهار داشت: خروج خودروهاي فرسوده، با توسعه بازار خودروهاي 
جدید، به سود ایران خودرو است و از آن جا که خودروهاي فرسوده 
مصرف س��وخت باالیي دارند، جایگزیني آن ها، براي جامعه نیز از 

نظر کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا تاثیر مثبت دارد.
وي با اش��اره به این که ای��ران خودرو از س��ال 83 جایگزیني 
خودروهاي فرس��وده را آغاز کرده، گفت: تاکنون 300 هزار دستگاه 
خودروي فرسوده توس��ط ایران خودرو جایگزین شده و با توجه به 
ایجاد کارگروه خودروهاي فرسوده در این شرکت و اختصاص هزار 
میلیارد تومان اعتبار از س��وي بانک مرکزي، امید مي رود تا پایان 

سال 120 هزار خودروي فرسوده دیگر را جایگزین کنیم.

ارتقايخدماتپسازفروش
مهن��دس نجم الدی��ن در خصوص اقدامات ص��ورت گرفته در 
خدم��ات پس از فروش گفت: یکي از اقدامات اساس��ي که باید در 
حوزه خدم��ات پس از فروش صورت گی��رد، افزایش رضایتمندي 
مش��تریان اس��ت و امید است امس��ال بتوانیم بیش��ترین رضایت 

مشتریان را به دست آوریم. 

وي افزود: از اردیبهشت تا مهرماه سال جاري میزان رضایتمندي 
مش��تریان از 62درصد به 77درصد رسیده که درصدد هستیم ، این 

میزان افزایش یابد.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کیفیت خدمات رساني 
به مش��تریان گفت: متوسط زمان رس��یدگي به شکایت از 33 روز 
در ش��هریورماه س��ال گذشته  به هفت روز در ش��هریورماه امسال 

رسیده است.
مهن��دس نجم الدین دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه 
را  کاه��ش توقف بی��ش از حد خودرو در نمایندگ��ي ها به میزان 
16درص��د ، تامین به موقع و بهب��ود 28درصدي توزیع قطعات در 
شبکه نمایندگي ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته عنوان کرد و 
گفت: قطعات بحراني با اصالح چرخه امداد ویژه تامین، در کمتر از 

دو روز به نمایندگي هاي سراسر کشور ارسال مي شود.
وي تصری��ح کرد: با مدیریت بر تعمیرگاه هاي شش��گانه ایران 
خودرو در تهران در قالب سازمان دهي جدید، ظرفیت پذیرش این 

نمایندگي ها 11 درصد افزایش یافت.
مهندس نج��م الدین در خصوص نظارت ب��ر نمایندگي هاي 
ایران خودرو گفت:  نمایندگي هاي ایران خودرو توس��ط ش��رکت 
بازرس��ي کیفیت و اس��تاندارد، دفاتر منطقه اي و شرکت ایساکو 
مورد بازرس��ي ه��اي ویژه قرار مي گیرند به نحوي که در س��ال 
جاري 20نمایندگي که در ارایه خدمات به مشتریان کوتاهي کرده 

اند، لغو امتیاز شدند. 
وي اف��زود: این امر نش��ان دهن��ده عزم ایران خ��ودرو براي 
ارتقاي سطح خدمات پس از فروش است؛ چنان چه نمایندگي به 
مشتریان خدمات مطلوب ارایه ندهد، برخورد خواهد شد همچنین 
به نمایندگي ها و تعمیرگاه هایي که خدمات مطلوبي به مشتریان 
ارایه مي کنند، مجوزهاي الزم در توس��عه و عرضه خدمات جدید 

داده شده است.
وي بخش دوم اقدامات ایران خودرو در خدمات پس از فروش را 
کیفیت تعمیرات خودرو دانست و گفت: با افزایش سطح فني و مهارت 
پرس��نل نمایندگي ها و برگزاري دوره هاي آموزش��ي ویژه، کیفیت 
تعمیرات خودرو و میزان رضایتمندي مشتریان افزایش خواهد یافت.

وي ب��ا بیان این که 600 قطعه از مجموع قطعات خودرو داراي 
گارانتي است، اظهار داشت: ایران خودرو جهت تشویق نمایندگي ها 

به ارایه خدمات بهتر، اجرت گارانتي را افزایش داده است.
مهندس نجم الدین خاطر نشان کرد: تمام نمایندگي هاي ایران 
خودرو مورد ارزیابي شرکت بازرسي و استاندارد قرار مي گیرند و از 
اهداف ما در سال جاري رسیدن10درصد نمایندگي هاي رتبه دو به 

یک و20درصد از رتبه سه به رتبه دو خواهد بود.

مهندسنجمالدين:

محصوالتايرانخودروازاستانداردهايايمنيبرخوردارند
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گزارش

موض�وعپاركينگه�ايمکانيزهيک�یازمحورهای
مهمدرنمايش�گاهحملونقلوخدماتشهريبود.در
ايننمايشگاهكهباهمکاریوزارتراهوترابریاز11
تا14آبانماهجاریبرگزارش�د،250ش�ركتداخلی
وخارجیازكش�ورهایايران،كانادا،آلمان،انگلستان،
ايتاليا،كرهجنوبی،تركيه،چين،ژاپن،فرانس�ه،سوئد،
دانمارک،س�وييس،بلژيک،هن�دوفنالنددرآنحضور
داشتند.شركت"تامايرانخودرو" نيزكهخودراآماده
حض�وردرعرص�هتولي�دپاركينگهايمکاني�زهكرده
اس�ت،بخش�يازتوانمنديهايخودرادراينعرصه
درنمايش�گاهحملونقلوخدماتش�هريبهنمايش

گذاشت.
حض��ور فعال در بخ��ش پارکینگ هاي مکانیزه ب��ا توجه به نیاز 
روز اف��زون به فضاي پارکینگ در تهران و ش��هرهاي بزرگ و تاکید 
مدیریت شهري بر مکانیزاسیون و اقتصادي کردن طرح هاي اجرایي 
آن، بخشي از توانمندي شرکت تام در بخش پارکینگ هاي مکانیزه 
است. همین بخش در نمایشگاه، غرفه تام را به یکي از شرکت های 

فعال در نمایشگاه خدمات شهري تبدیل کرد.
با وجود این که هنوز برخي استفاده از سیستم هاي پارکینگ هاي 
مکانیزه را، راه حلي بلند پروازانه و لوکس مي دانند اما این تکنولوژي 
ی��ک فناوري لوکس نبوده و با توجه به اهمیت کاربرد آن در جوامع 

امروزی مورد توجه کارشناسان است.
مازی��ار توکلیان، مدیر توس��عه بازار ش��رکت تام ای��ران خودرو 
مي گوید: کاربرد رو به گس��ترش پارکینگ هاي مکانیزه در س��طح 

دنیا، تایید عملکرد آن ها با هدف بهبود کیفیت زندگي و کس��ب و 
کار در شهرها محسوب مي شود.

وي م��ي گوید: فرصت س��رمایه گ��ذاري در ای��ن زمینه براي 
ش��هرداري ها، بهره برداران از پارکینگ ها، مالکان و انبوه س��ازان 
)س��اختمان هاي مسکوني، اداري و تجاري( و سایر سرمایه گذاران 
وجود دارد و ش��رکت تام نیز این ت��وان را دارد تا در این بازار نقش 

خود را ایفا کند.
افزایش ترافیک و کمبود پارکینگ محدود به شهرها و فضاهاي 
مس��کوني نبوده و این مشکل حتي در مجتمع هاي اداري، تجاري، 
مراکز همایش ها، فرودگاه ها، ایس��تگاه هاي قطار و مترو، هتل ها 

و سایر مکان های عمومي  نیز به چشم می خورد.
توکلیان سیس��تم پارکینگ هاي مکانیزه را داراي قابلیت موثر و 
سودمند براي استفاده از فضاهاي محدود برای رفع مشکالت حمل 
و نقل و ترافیک ش��هري مي داند و مي گوی��د: انعطاف پذیري در 
طراحي این سیس��تم ها و قابلیت ایج��اد تنوع در نما، این امکان را 
به وجود خواهد آورد تا در عین افزایش ظرفیت پارکینگ در فضاي 

محدود، زیبایي فضاهاي شهري نیزحفظ شوند. 
مهن��دس حمید مرادي، مدیرعامل ش��رکت تام ایران خودرو در 
زمین��ه توان تکنیکي این ش��رکت مي گوید : ش��رکت تام، با توجه 
به س��وابق متعدد و موفق خود در زمینه طراحي، س��اخت و نصب و 
راه اندازي انواع سیستم هاي مدرن انتقال )زمیني، هوایي، باالبرها 
و...(، تامین ، نصب و راه اندازي انبارهاي مکانیزه در این زمینه توان 

الزم براي ورود قدرتمند به بازار را دارد.
وي م��ي گوید: توس��عه هم��کاري با تامی��ن کنن��دگان معتبر 

پارکینگ هاي مکانیزه نیز ش��رایطي فراهم آورده اس��ت تا شرکت 
اکنون به طور فعال آماده همکاري جهت تامین انواع پارکینگ هاي 

مکانیزه براي نهادهاي دولتي، عمومي و حتي خصوصي باشد.
م��رادی مي افزاید: تام هم اکنون در زمینه سیس��تم هاي مدرن 
انب��ارش اتوماتیک طرح هایي را در آس��تانه تحویل دارد. کارگوي  
ف��رودگاه ام��ام خمیني به عنوان یکي از ط��رح هاي بزرگ ملي به 
ش��مار می آید. سیس��تم انبارش در این پروژه  با طراحي خاص در 

گستره ای از تجهیزات پیشرفته مورد استفاده قرار مي گیرد .
او تاکید دارد: یکي از نمونه هاي موفق اس��تفاده از سیستم هاي 
اتوماتیک نقل و انتقال، کاربري هوش��مندانه آن ها برای جاگیري و 
تحوی��ل دهي/ فراخواني مکانیزه اق��الم مختلف در فضاي انبارش، 
در کارگ��وي فرودگاه امام خمیني ) ره( توس��ط تام ب��ه کار گرفته 

شده است. 
طراحي پارکینگ هاي مکانیزه به عنوان نوعي خاص از فضاهاي 
انب��ارش که برای نگهداري خودرو مورد اس��تفاده قرار مي گیرند با 
کاربرد و توسعه سیستم هاي اتوماتیک و مدرن، نقل و انتقال امکان 

پذیر شده و استفاده بیشینه از فضاهاي محدود را میسر می سازد.
مرادي با اش��اره به مزایاي تکمیلي اجراي طرح پارکینگ هاي 
مکانی��زه مي گوید: کاربري ترکیبي سیس��تم ه��اي پارکینگ هاي 
مکانیزه با سیستم هاي مدیریت پارکینگ و راهنماهاي ترافیکي، از 
طریق کمک و تس��ریع در فرآیند پیدا کردن جاي پارک، همچنین 
موجب کاهش قابل توجه ترافیک و مش��کل جست و جوي فضاي 
خال��ي ب��رای پارک و در نهای��ت کاهش مص��رف و رعایت الگوي 

مصرف مي شود.

پاركينگهايمکانيزه،بازاريتازهبرايتام
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آم���وزه

  طناز غني زاده
نباي�دتصوركردكهك�ودكان،همانافرادبالغامادر
ابعاديكوچکترهس�تند.بنابراينسيستمهايايمني
مهاركنن�دهايب�رايك�ودكانبايدباس�ن،وزنوقد
ايش�انس�ازگارومنطبقش�وند.برايهرگروهس�ني
خط�راتوطبع�اسيس�تمهايمهاركنن�دهمخصوصي

وجوددارد.
تصادفدرس�رعت20كيلومتردرس�اعتميتواند
برايكودكيكهبهامکاناتايمنيتجهيزنش�ده،مرگ
آفرينباش�د.10درصدكودكاندرزم�انتصادف،از
خودروبهبيرونپرتابميشوندكهاينامرخطرمرگ

رابرايايشان10برابربيشترميكند.
در یک تصادف احتمالي کودکي که توس��ط سیس��تم ایمني مهار 
نشده باشد، شش یا هفت برابر بیشتر در معرض خطر پرتاب به بیرون 

از خودرو قرار دارد) معموال از یکي از پنجره هاي سرنشینان(.
طبق گزارش های به دس��ت آمده تنها هف��ت درصد صندلي هاي 
کودکان از سیس��تم ایمني صحیح به��ره مي برند. مهار ایمني صحیح 
کودک در اروپا تا 88 درصد از آمار جراحت اطفال زیر 9 ماه تا 71درصد 

از آمار جراحت کودکان 9 ماهه تاچهار ساله مي کاهد. 
معموال 40درصد تصادفات مرگ آفرین خودروها که کودکي در آن 
حضور دارد در سفرهایي به طول کمتر از سه کیلومتر اتفاق مي افتد. با 
این حال برآورد مي ش��ود که 50درصد کودکان در مسافت هاي کوتاه، 

کماکان از کمربند ایمني استفاده نمي کنند. 
در اروپا، حدود 30درصد از سرنشینان صندلي عقب که دچار تصادفات 
جاده اي مي شوند، کودکان زیر 10سال هستند. به هنگام طراحي ایمني با 
در نظر گرفتن سرنش��ینان کودک باید به این مساله دقت شود که بدن 
یک کودک مش��ابه بدن یک فرد بالغ اما با مقیاس��ي کوچک تر نیست 
و تفاوت هایي دارد. مثال، نخاع یک ش��یرخوار در برابر تکان ناگهاني سر 
ناشي از ضربه، مقاومت نمي کند. خارهاي خاصره در لگن یک کودک و 
یک بالغ، با هم تفاوت دارند و این باعث آسیب پذیر بودن لگن کودک در 
برابر ضربات مي شود. به خاطر دالیلي از این دست است که کودکان زیر 
10 سال به صندلي هایي نیاز دارند که با آناتومي بدن آن ها سازگار باشد. 

هر ساله حدود 60 هزار کودک در تصادفات جاده اي آسیب مي بینند که 
بیشتر این صدمات به خاطر عدم به کار بردن سیستم هاي صحیح ایمني 
است. در 22درصد از موارد، یک سیستم محافظ مناسب از آسیب جدي 

جلوگیري خواهد کرد.
کودکان همیشه باید با سیستم هاي ایمني مناسب سن آن ها، روي 
صندلي  اش��ان مستقر شوند. شرکت رنو به منظور نیل به این اهداف، از 
سال 1998 به تجهیز خودروهاي خود با صندلي هاي مخصول کودک 
با استاندارد Iso fix اقدام کرده است. این صندلي هاي استاندارد، قابل 
اتصال به صندلي خودرو بوده و اتصال آن ها باید به صورت موثر انجام 

گیرد زیرا در غیر این صورت نمي توانند ضامن ایمني کودک باشند.

استانداردIsofixايمنيكودكان
این استاندارد براي جلوگیري از استقرار نادرست صندلي مخصوص 
کودکان در خودروها تدوین ش��ده است. به این صورت، ریسک وارد 
آمدن آس��یب ناشي از اثر برخورد، کاهش مي یابد. ایزوفیکس، حائلي 
اس��تاندارد بین صندلي کودک و خودرو را مطرح مي کند که دو حلقه 
براي متصل شدن در ناحیه محل اتصال پشتي و پایین صندلي و یک 
محل براي اتصال سود )Tip-proof( براي صندلي هاي رو به جلو 
دارد. رنو یک محل اتصال اضافي براي بهبود پایداري صندلي هاي رو 

به عقب تعبیه کرده است.
از آن جا که وضعیت بدن کودک، بس��یار س��ریع تغییر مي کند، 
ایزوفیکس س��ه گروه س��ني تعیین کرده است که هر کدام از آن ها 

براي سیستم محافظتي خاصي مورد استفاده قرار مي گیرند:

تادوسال
بیشترین خطر براي این گروه سني، آسیب هاي گردن است چرا 
که کودکان نوپا س��تون فقرات شکننده اي دارند و سر آن ها نیز به 
نسبت بدنشان به طور بي تناسبي سنگین است. روش صحیح مهار 
این گروه از کودکان ، استفاده از صندلي هایي است که رو به عقب 
خ��ودرو قرار مي گیرند و س��ر آن ها داراي تکیه گاهي اس��ت که در 
صورت تصادف خودرو از روبه رو از س��ر و گردن محافظت مي کند. 
چنان چه صندلي کودک را در جلوي خودرو قرار مي دهید همیش��ه 

کیسه  هاي هوا را غیر فعال کنید.

دوتاچهارسال
جراحت ه��اي ناحیه س��ر براي این گروه س��ني ، ش��ایع ترین 
آس��یب ها است. دلیل آن نیز پرتاب شدن کودک از روي صندلي به 
س��مت جلو است. این نوع آس��یب ها بیشتر در زماني اتفاق مي افتند 
که سیس��تم مهار کننده  به طرزي نادرست بسته شده است ؛ یعني 
صندل��ي کودک به طور کامل و صحیح در محل خود مهار نش��ده 
اس��ت و کمربند ایمني نیز بیش از حد سس��ت است. ساده ترین و 
مطمئن ترین راه حل نیز اس��تفاده از سیستم ایزوفیکس است. این 
سیس��تم در خودروهایي که مجهز به قالب هاي ایزوفیکس باش��ند 

صندلي کودک را کامال مهار مي کنند. 

چهارتا10ساله
در این گروه س��ني ش��کم کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار 
دارد. از آن جایي که لگن و مفصل ران در این س��نین کامال شکل 
نگرفت��ه، برخالف اف��راد بالغ به طور کام��ل در کمربندهاي ایمني 
س��ه نقطه اي مهار نش��ده و در زمان تصادف به سمت باال فشرده 
مي ش��وند. کودکان در این س��نین باید از صندلي باالبرنده استفاده 
کنند که به سیس��تم هادي نوار کمربند ایمني مجهز باش��د. به این 
ترتی��ب رکاب کمربند در محل مناس��ب قرار مي گیرد و نوار قطري 

نیز به راحتي روي شانه مهار مي شود. 

عواملخطرآفرين
1. به روي زانو نشاندن اطفال در حین سفر ) در تصادف روبه رو، 
بزرگ س��الي که کمربند بسته و کودک را در بغل نگه مي دارد چنان 
چه س��رعت باالی 50 کیلومتر باشد، نمی تواند او را کنترل کرده و 

کودک صد درصد با داشبورد و شیشه جلو برخورد مي کند(.
2. عدم اس��تفاده از صندلي مخصوص کودکان ) به خاطر کوتاهي 
قد، خطر تصادف کودکان با وسایل داخل خودرو مثل داشبورد، پشتي ها 
و تکیه گاه هاي آرنج بیش��تر اس��ت، قس��مت هاي نوک تیز و برآمده 

خطرناک تر از قسمت هاي قوس دار و ضربه گیر هستند(. 

خطردركمينسرنشينانكوچک
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آم���وزه

3. استفاده از صندلي ایمني به طور غلط در وسلیه نقلیه و پرتاب 
شدن کودک از خودرو. 

كودكانازهمهآسيبپذيرترند
امروزه صندلي ایمني مخصوص کودکان در کشورهاي پیشرفته 
بسیار متداول است و در بیشتر آن ها استفاده از این گونه صندلي ها 
بر حسب سن کودک، اجباري است. مطالعات صورت گرفته حاکي از 
آن است که به کارگیري نگهدارنده هاي کودکان در هنگام رانندگي، 
احتم��ال مرگ کودکان در تصادفات را تا 35درصد کاهش مي دهد. 
متاس��فانه این عامل مهم ایمني در کش��ورهاي در حال توس��عه از 
جمله کش��ور ما به چش��م نم��ی آید.براي  حفظ س��المت و ایمني 

فرزندانمان، توجه به نکات زیر  بسیار ضروری است: 
1-    ممنوعیت نشاندن کودکان در صندلي جلو 

2- تشویق خانواده ها به استفاده از صندلي ایمني مخصوص کودکان 
هر دو اقدام یاد شده نیاز به تالش و پي گیري همه ما  دارد. 

در بررس��ي عل��ل اس��تفاده نک��ردن از آن در بین بس��یاري از 
خانواده ها، نقش دو عامل بیش از س��ایر موارد مش��هود اس��ت؛ به 
صورتي که حتي مي توان گفت سایر موارد نیز از این دو عامل منشا 
مي گیرن��د و خود این عوامل نیز به نوعي با هم در تعامل هس��تند. 

این دو عامل عبارتند از:
1. دلیل فرهنگي: در کش��ورهاي جهان س��وم متاسفانه کمتر به 
مباحث ایمني و فرهنگ رعایت آن پرداخته ش��ده  و با وجود س��ابقه 
نسبتا طوالني ورود خودرو به کشورها هنوز فرهنگ استفاده صحیح و 
مناسب از آن در بین مردم رواج نیافته است. به همین دلیل فرهنگ 
و تمایل به اس��تفاده از صندلي ایمني ک��ودک نیز در بین اکثر مردم 
وجود ندارد. این وس��یله ایمني کامال مهج��ور مانده و هیچ گونه کار 
فرهنگي نیز از س��وي مقامات ذیربط براي ترویج اس��تفاده از آن در 
کش��ور صورت نپذیرفته اس��ت؛ به طوري که بیش��تر افراد جامعه نه 
تنه��ا اطالع کاملي از نحوه صحیح اس��تفاده از آن ندارند، بلکه انواع 
آن را نی��ز نمي شناس��ند و حتي گاه دیده مي ش��ود که اف��راد از این 
وسیله به صورت غیراستاندارد استفاده مي کنند. این در حالي است که 
بنابر اظهارات مقامات مس��وول در صورت استفاده کامل و صحیح از 

وسایل ایمني مخصوص سرنشینان خودرو، تلفات و صدمات ناشي از 
تصادفات رانندگي به صورت قابل مالحظه اي کاهش مي یابد بنابراین 
انجام کار فرهنگي در سطح جامعه براي گسترش استفاده از صندلي 

کودک کامال ضروري است.
2. قیم��ت: قیمت انواع صندلي ایمني کودک در س��طح جوامع 
نس��بتا باالس��ت زیرا این وس��یله در داخل تولید نمي ش��ود و وارد 
کننده رسمي  هم براي آن وجود ندارد. همچنین واردات آن با روش 
به اصطالح مس��افري )ی��ا چمداني( و گاه در تیراژهاي بس��یار کم 
توسط افراد صورت مي گیرد. دلیل دیگری که براي باال بودن قیمت 
این محصول به نظر مي رس��د، داشتن دیدي لوکس و تجمالتي به 
این وس��یله اس��ت؛ به طوري ک��ه صندلي  ایمني ک��ودک در اکثر 
فروش��گاه هاي گران قیمت لوازم کودک وجود دارد و در مغازه هاي 

معمولي این صنف، صندلي ایمني کودک کمتر دیده مي شود.
نکاتايمنيدراستفادهازصندليكودک

1( اگ��ر قصد خرید یک صندلي مخصوص کودک را دارید، دقت 
کنید صندلي مذکور متناسب با سن ، قد و جثه کودک باشد.

2(اگر مي خواهید از یک صندلي ایمني مس��تعمل استفاده کنید، 
به نکات زیر توجه داشته باشید:

- عمر صندلي نباید بیشتر از 10سال )و یا ترجیحا پنج سال( باشد.

- صندلي نباید تصادفات سنگیني را پشت سر گذاشته باشد.
- صندل��ي را از نظ��ر ظاهري نیز کنترل کنید تا شکس��تگي یا 

پوسیدگي در آن وجود نداشته باشد.
3( مطالعه دفترچه راهنماي صندلي ایمني کودک را فراموش نکنید.

4( بهتری��ن ج��ا براي ک��ودکان زی��ر 12 س��ال، صندلي عقب 
خودروس��ت. صندلي جلوي خودرویي که کیسه هواي سرنشین آن 
فعال اس��ت، به هیچ عنوان مکان مناس��بي براي نوزادان نیست؛ به 
خصوص اگر صندلي ایمني آن ها در حالتي باش��د که صورتشان رو 
به جلو قرار گیرد) نوزاد هم جهت با شما و در صندلي جلوي خودرو 

مستقر باشد(.
5( ب��راي نوزادان و کودکان ریز جث��ه اي که وزن آن ها کمتر از 
9کیلوگرم اس��ت حتما از صندلي مخصوص نوزادان اس��تفاده کنید 
زی��را این صندل��ي ها به دلیل نوع طراحي ع��الوه بر ایجاد آرامش 

بیش��تر، درهنگام تصادف نیز کمترین فش��ار ممکن را بر استخوان 
هاي نرم و غضروفي کودک وارد مي کنند.

6( در صورت نصب صندلي رو به عقب، چون کودک به صندلي 
تکیه داده-اس��ت، در ترمزهاي ناگهاني، س��تون فقرات او کمترین 
حرک��ت ناگهاني و فش��ار را متحمل خواهد ش��د، بنابراین آس��یب 

کمتري به کودک وارد مي شود.
7( اگر صندلي نوزاد داراي پایه اي براي نصب در خودرو اس��ت، 

حتما از آن استفاده کنید.
8( قسمت باالیي قفسه سینه )هم تراز با زیر بغل و روي قفسه سینه( 

بهترین محل قرارگرفتن سگک هاي کمربند ایمني است.
9(  معم��وال ب��راي تثبیت صندلي کودک در خ��ودرو از کمربند 

ایمني خودرو استفاده مي شود.
10( کمربنده��اي ایمني را تا حدي محکم کنید که فش��اري بر 
ب��دن کودک وارد نکنند چون در غیرای��ن صورت عالوه بر این که 
کودک احس��اس ناراحتي مي کند، هنگام ب��روز حوادث نیز احتمال 
ایج��اد جراحات ناش��ي از فش��ار کمربنده��ا بر ب��دن وي افزایش 

مي یابد.
11( کمربند ایمني فوقاني  باید از روي ش��انه و قفس��ه س��ینه و 
کمربن��د ایمني تحتاني از زیر ش��کم کودک عب��ور کند. هر دو این 

کمربندها باید در نقطه اي خارج از بدن کودک به هم  برسند.
12( کودکان در س��نین سه ،چهارسالگي بسیار پرتحرک هستند 
لذا دقت کنید کودک در صندلي خود راحت باش��د تا کمتر احساس 
خستگي و کالفگي کند، همچنین مراقب باشید کمربند ایمني خود 

را باز نکند و یا آن  را در حالتي غیراستاندارد قرار ندهد.
13( صندل��ي خودرو براي افراد بزرگ س��ال و ب��ا توجه به قامت 
متوسط افراد جامعه طراحي شد ه است لذا این صندلي براي کودکان 
به هیچ وجه مناس��ب نیس��ت. از زماني که احساس کردید کودک به 
حدي از رش��د رسیده است که مي تواند روي صندلي خودرو بنشیند ؛ 
به نوع دیگري از صندلي نیاز دارید که تفاوت هاي حاصل از صندلي 
بزرگ س��االن و جثه ک��ودکان را جبران کند؛ این ن��وع صندلي را به 

اصطالح ” صندلي حامي“ مي گویند.
 Driving Safety Forward  :منبع
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 س��ازمان بی��ن المللي تولیدکنن��دگان خ��ودرو )OICA( با 
عضویت 42 کش��ور که در فرانسه مس��تقر است، معتبرترین نهاد 
بین المللي صنعت خودرو در جهان محس��وب مي شود. آمارها و 
گزارش هاي س��االنه اي که این س��ازمان با 90 س��ال سابقه در 
مورد فعالیت خودروسازان جهان منتشر مي کند، اصلي ترین منبع 
مورد استناد در گزارش ها و اخبار رسانه هاي دنیا در مورد صنعت 
 OICA خودرو و خودروس��ازان جهاني اس��ت. کشورهاي عضو
ک��ه تیراژ تولید خودرو در آن ها بیش از یک میلیون  و 500هزار 
دس��تگاه در سال اس��ت، در تصمیمات این س��ازمان از حق راي 
برخوردار هستند و مي توانند در تصمیمات اصلي آن نقش داشته 
باشند. کشور عزیزمان ایران به همت و ابتکار عمل شرکت ایران 
خودرو توانست چندي پیش عضویت در این سازمان را از آن خود 
کن��د تا از ای��ن پس به یکي از تصمیم گی��ران در صنعت جهاني 
خ��ودرو تبدیل ش��ود. در این مورد مصاحب��ه اي را با جناب آقاي 
عبدا... بابایي، مدیر ارتباطات و امور بین الملل ایران خودرو انجام 

داده ایم که در پي مي آید.

وظايفس�ازمانبينالملليتولي�دكنندگانخودرو
OICAچيست؟

OICA ،از معتبرتری��ن نهادهای تخصصی صنعت خودرو در 
زمین��ه ارایه اطالعات و آمار این صنعت و ارایه نتایج بررس��ی ها 
و تحقیق��ات در خصوص موضوعات فنی این صنعت اس��ت. این 
سازمان در سال 1919 در پاریس تاسیس شد و هم اکنون نماینده 
رسمي صنعت خودرو در سازمان ملل است. OICA داراي چهار 
کمیته ش��امل کمیته فني، نمایش��گاهي، آماري و کمیته صنعتي 
– اقتصادي اس��ت و به طور فعال در توس��عه و گسترش قوانین 
بین المللي خودرو نیز مش��ارکت داش��ته و از منافع خودروسازان، 

واردکنندگان و مونتاژکنندگان خودرویي دفاع مي کند.

نق�شاي�رانخ�ودرودرعضوي�تكش�ورماندر
OICAچهبود؟

رون��د عضویت ایران در انجمن جهاني خ��ودرو در یک مثلت 
همکاري پیش برده ش��د. اداره روابط بین الملل ایران خودرو بنابر 
ضرورت حضور رس��مي این ش��رکت در رنکینگ ها و رده بندي 
 OICA ش��رکت هاي خودروسازي دنیا، پیش��نهاد عضویت در
را به انجمن خودروس��ازان ایران و دبیر ای��ن انجمن داد. انجمن 

خودروس��ازان ایران نیز انجام این مهم را ب��ه مدیریت ارتباطات 
و امور بی��ن الملل ایران خودرو محول کرد و مدارک مورد نیاز را 
در اختی��ار این مدیریت ق��رار داد. مدارک پس از ترجمه و تکمیل 
توس��ط اداره روابط بین الملل ایران خودرو، در اختیار دفتر فرانسه 
ق��رار گرفت. دفتر فرانس��ه ایران خودرو نیز م��دارک مذکور را به 
مقامات OICA داد تا موضوع عضویت ایران در دستور کار این 

انجمن قرار گیرد.
س��رانجام پس از انجام بررس��ي هاي الزم در مجمع عمومي 
این انجمن که در س��ي ام اکتبر در ش��هر آمس��تردام برگزار شد، 
عضویت IVMA در OICA پذیرفته ش��د که بر اساس اعالم 
دبی��ر کل OICA  این عضویت از یکم ژانویه 2010 رس��میت 

خواهد یافت.
بنابراین عضویت ای��ران در OICA طي همکاري در مثلثي 
که یک راس آن مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و راس دیگر 
آن دفتر فرانسه این شرکت و سومین راس را انجمن خودروسازان 

ایران تشکیل مي دادند، محقق شد. 

اينس�ازمانچهتعدادعض�وداردوايناعضاچه
كشورهاييهستند؟

 OICA تقریب��ا تمام کش��ورهاي تولی��د کننده خ��ودرو در
عضو هس��تند. این س��ازمان هم اکنون دارای 42 عضو از انجمن 
خودروس��ازان کش��ورهای مختلف دنیا اس��ت که برخی از آن ها 
عبارتند از: آلمان، امریکا، اندونزی، انگلیس، ایتالیا، تایلند، ترکیه، 
چین، روسیه، ژاپن، سوئد، سوییس، کره، فرانسه، مصر، هند و ...

الملل�ي اي�راندرس�ازمانبي�ن چ�راعضوي�ت
توليدكنندگانخودرواهميتدارد؟

ایران کشوري با بیش از نیم قرن سابقه تولید خودرو است اما 
تاکنون به طور رس��مي در رده بندي هاي جهاني تولید ش��رکت 
نداش��ته اس��ت. این در حالي اس��ت که کش��ورهایي نظیر مصر، 
اندونزي، آذربایجان و ترکیه که از نظر قدمت صنعت خودروسازي 
و تی��راژ تولید در س��طحي پایی��ن تر از ایران ق��رار دارند، در این 

سازمان عضو هستند و از مزایاي عضویت در آن بهره مي برند.
آم��ار و اطالعات س��ازمان OICA اصلي تری��ن منبع مورد 
استفاده توسط خبرگزاري ها و سایت هاي مهم خبري دنیا است. 
با توجه به این که یکي از ضرورت هاي حضور در رده بندي هاي 

جهاني خودروس��ازان، ارایه اطالعات در م��ورد تیراژ تولید، تعداد 
کارکن��ان، گردش مالي، میزان س��رمایه گذاري ه��ا و ... به این 
س��ازمان اس��ت، این نوع اطالعات مربوط به خودروسازان ایراني 
در اختیار OICA قرار نمي گرفت و گاهی این س��ازمان آماري 
نادرست آن هم صرفا در زمینه تیراژ تولید، از خودروسازان ایراني 
منتش��ر مي کرد. به همین دلیل رتبه ش��رکت هاي خودروسازي 
ایران در بس��یاري از رنکنیگ هاي س��االنه OICA نادرس��ت 
اعالم مي شد. عالوه بر این نام دو خودروساز اصلي ایران در رده 
بن��دي هاي جزئي تر OICA نیز حذف مي ش��د و این موضوع 
برایش��ان و وجهه بین المللي صنعت خودروي کشورمان که اخیرا 

به دستاوردهاي خوبي نیز دست یافته است، نامناسب بود.

عضويتدرOICAچهمزاياييبرايخودروسازان
دارد؟

با عضویت ایران در OICA، خودروس��ازان ایراني مي توانند 
از مزایاي این عضویت از جمله مشارکت در تنظیم استانداردهای 
خودرویی، مش��ارکت در سیاس��ت گذاری ه��ای انجمن،دریافت 
اطالعات مربوط به اعضا و برقراری ارتباط با اعضای این سازمان 
برخوردار شده و بدین ترتیب راه حضور در بازارهاي جهاني خودرو 
و جهاني ش��دن صنعت خودروي ایران بیش از پیش هموار شود. 
همچنین کشورهایي که تیراژ تولید خودرو در آن ها بیش از یک 
میلیون و500هزار دستگاه در سال است، در این سازمان حق راي 

دارند و مي توانند در تصمیمات اصلي آن نقش داشته باشند.

OICAچراايرانخودروبهصورتمس�تقيمعضو
نشد؟

خودروس��ازان نمي توانند بر اساس قوانین OICA عضو این 
سازمان ش��وند و در صورتي که خودروسازي بخواهد از امتیازات 
و اطالع��ات موجود در آن بهره مند ش��ود، باید از طریق انجمن 
 OICA خ��ودروي کش��ور متب��وع خود اق��دام کند. همچنی��ن
اطالع��ات خ��ود را از انجمن ه��اي خودرویي کش��ورهاي عضو 
دریاف��ت مي کند، نه خودروس��ازان بنابراین ای��ران خودرو ابتکار 
عم��ل را براي عضویت به دس��ت گرفت و ب��ا دریافت مدارک و 
مس��تندات مورد نیاز از انجمن خودروسازان ایران، براي عضویت 

در OICA پیش قدم شد.

مشاركتايران
درتصميمگيريهايصنعتخودرويجهان

چهرهبهچهره
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پرونده

  نسرین اخوان
شرکت آلماني اُپِ�ل سال 1863 تاسیس شد. این شرکت از سال 
1929 در اختیار ش��رکت خودروسازی امریکایی جنرال موتورز قرار 
گرفت. اپل، یکي از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودروهاي سواري در 
اروپا است. این شرکت کارخانجات متعددي در بسیاري از کشورها از 
جمله آلمان، لهستان، اسپانیا، انگلیس، بلژیک، هندوستان و تایوان 
دارد. ان��واع خودروهاي اپل تحت برندهاي مختلف جنرال موتورز 
در سراس��ر جهان فروخته مي ش��وند که از جمله آن ها مي توان به 
واکس��هال در انگلیس، هولدن در استرالیا، شورولت و کادیالک در 

امریکاي التین اشاره کرد.
در اوایل س��ال 2009، اعالم شد مگنا، سازنده کانادایي قطعات 
خودرو و سبربانک روسیه بخش اعظمي از سهام این شرکت را )55 
درص��د( خریداري خواهند کرد. جنرال موتورز مالک 35 درصد اپل 

است و کارمندان اپل مالک 10 درصد سهام این شرکت هستند.

بيوگرافيآداماپل
تاریخ پیدایش خودروي اپل به س��ال 1838 در شهر راسلزهایم 
آلم��ان و تولد آدام اپل باز مي گردد. آدام اپل جوان به س��فر به دور 
اروپا پرداخت و نحوه س��اخت چرخ خیاطي را در پاریس فرا گرفت. 
آدام اپل جوان که فقط 25 س��ال سن داشت، مجذوب این ماشین 
جدید ش��ده بود و یک کارخانه در راسلزهایم براي تولید انبوه چرخ 

خیاطي افتتاح کرد.
سال 1868، آدام اپل با سوفي ماري شلر، فرزند یک کارخانه دار 
ب��زرگ ازدواج ک��رد که حاصل ای��ن ازدواج پنج پس��ر با نام هاي 
کارل، ویلهلم، هنریچ، فردریچ و لودویگ بود که همگي در ش��غل 
خانوادگي خود دستي داشتند. سال 1885، آدام اپل اقدام به فروش 

دوچرخه هاي کامال مونتاژ شده در آلمان کرد.
وقتي آدام اپل در سال 1895 چشم از جهان فرو بست، شرکت 

قادر بود دو هزار دستگاه دوچرخه در سال تولید کند و از نظر فروش 
چرخ خیاطي در اروپا پیشگام باشد. برادران اپل با تشویق مادر خود 
تصمیم گرفتند به صنعت خودرو روي آورند و اولین خودروهاي خود 

را سال 1899 تولید کردند.

آرمخودروساز
آرم شرکت اپل عبارت است از؛یک صاعقه کوچک در راستای 
افقی که در یک دایره قرار گرفته اس��ت. این آرم ابتدا از یک دایره 
و یک شکل پیکان مانند تشکیل شده بود. این شکل پیکان مانند، 
ی��ک پرنده مهاجر را تداعی می کند که در حال طی کردن محیط 
کره زمین اس��ت. به درستی مشخص نیس��ت که این آرم صاعقه 
چه زمانی جای این ش��کل را گرفته اس��ت ولی هرچه که هست 
س��مبل تند و تیز بودن است. از طرفی این نشان، نمادی از نیروی 
الکتریسیته است چون تاس��یس کارخانه خودرو سازی اپل با آغاز 
عصر الکتریس��یته مصادف بود. برادران اپل خودروي خود را به یاد 
مادرشان س��اختند.آقای اپل آرزو داشت تا یک چرخ خیاطی برقی 

داشته باشد.

تاريخچهشركتازآغاز
شرکت خودروسازي اپل سال 1863  تاسیس شد. همان طورکه  
گفته ش��د در ابتدا، فقط چرخ خیاطي تولید مي کرد. به دلیل موفق 
 high بودن در کسب و کار، وي ش��روع به فروش دوچرخه هاي
wheel ک��رد. عالوه بر این اپل در مس��ابقات با این دوچرخه ها 
ش��رکت کرد و بدین ترتیب این وسیله حمل و نقل را رواج داد. به 
همی��ن دلیل تولید این دوچرخه ها خیلي زود از تولید چرخ خیاطي 

پیشي گرفت. 
اولین خودروها، س��ال 1899 بعد از مشارکت پسران اپل با یک 
کش��اورز، به نام فردریچ لوتمن که مدتي روي طراحي خودرو کار 

مي کرد، تولید ش��دند. این خودروها خیلي موفق نبودند و مشارکت 
آنان بعد از دو سال در سال 1901 به هم خورد. بعد از این جریان، 
پسران اپل یک موافقت نامه صدور جواز با خودروسازي فرانسوي 
داراک براي تولید خودرو تحت برند اپل – داراک امضا کردند. این 
خودروها از بدنه اپل ساخته و بر روي شاسي داراک سوار مي شدند و 
مجهز به موتور دوسیلندر بودند که 10 تا 12 اسب بخار قدرت تولید 
مي کردند. حداکثر سرعت این خودروها 45 کیلومتر در ساعت بود. 

اولین موتوسیکلت اپل نیز در همین ایام ساخته شد.
ش��رکت خودروهاي تولیدي خود را براي اولین بار در نمایشگاه 
خودروي هامبورگ س��ال 1902 به نمایش گذاش��ت و سال 1906 
ش��روع به تولید آن ها کرد و تعداد خودروهاي تولیدي این شرکت 
به هزار دستگاه رسید و کسب و کار آن رونق گرفت. تولید اپل – 

داراک سال 1907 متوقف شد.
سال 1909 اپل یک خودروي دو سرنشینه کوچک، معروف به 
دکترواگن با قدرت چهار تا هشت اسب بخار را معرفي کرد که بیشتر 
مورد توجه پزشکان بود. قیمت این خودرو سه هزارو950 مارک بود 

که در حدود نصف قیمت مدل هاي لوکس امروزي است.
س��ال 1911 کارخانه دچار آتش سوزي شد و بعد یک کارخانه 
جدید با ماش��ین آالت پیشرفته تري ساخته شد. همان سال تولید 
چرخ ه��اي خیاطي متوقف و تا س��ال 1913، اپ��ل به بزرگ ترین 

سازنده خودرو در آلمان تبدیل شد.

1920تا1940
در اوای��ل دهه 1920 اپل، اولین تولید کننده خودرو در آلمان و 
برخوردار از خط مونتاژ با تولید انبوه بود. سال 1924 از این خط مونتاژ 
 Laubfrosch براي تولید یک خودروي جدید دو سرنشینه با نام
استفاده ش��د. این خودرو با قیمت چهارهزارو500 مارک به فروش 
رف��ت اما در دهه 1930 این ن��وع خودرو فقط 1990 مارک قیمت 

مروريبرپروندهاپل

صاعقهكوچک
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پرونده

داش��ت. آدام اپل راه را براي حمل و نقل موتوري براي تمام طبقات 
اجتماعي هموار ساخت. 

س��ال 1929، جنرال موتورز تحت تاثیر تجهیزات مدرن تولیدي 
اپل 80 درصد ش��رکت را خریداري کرد و سال 1930 این رقم را به 
صددرصد افزایش داد. خان��واده اپل از این معامله حدودا صاحب 33 
میلیون دالر شد در نتیجه کارخانه دیگري را براي تولید کامیون هاي 

سبک بلیتز در برندنبرگ ساخت.
سال 1935 اپل اولین تولید کننده خودرو در آلمان بود که بیش 
از100 ه��زار خودرو در س��ال تولید مي کرد. ای��ن افزایش تولید بر 
اساس مدل مشهور P4 بود که قیمت فروش آن فقط 1650 مارک 
و مجهز به موتور 1/1 لیتر چهار سیلندر بود که 23 اسب بخار قدرت 
تولید مي کرد. حداکثر س��رعت این مدل 85 کیلومتر در ساعت بود. 
در نمایش��گاه خودروي برلین، اپل اولین خ��ودروي آلماني با یک 
بدنه و چارچوب تمام فوالدي یکپارچه با نام المپیا مجهز به موتور 
1/3 لیتري را عرضه کرد. این خودرو با وزن س��بک و ویژگي هاي 
آیرودینامیک خود از نظر عملکرد و مصرف س��وخت بسیار در نوع 

خود پیشرفته بود. 
تولید دوچرخه س��ال 1937 متوقف ش��د. سال 1939 اپل مدل 
بسیار موفق خود را با نام کاپتین معرفي کرد که مجهز به موتور 2/5 
لیتري ش��ش سیلندر، بدنه تمام فوالدي، سیستم تعلیق جلو، ضربه 
گیرهاي هیدرولیک و کیلومتر شمار مرکزي بود. قبل از وقوع جنگ 
جهاني دوم، 25هزارو374 دستگاه کاپتین در کارخانه اپل تولید شد 
تا این که به دستور دولت تولید خودرو به صورت موقت متوقف شد. 
سال 1940 ارتش نازي کارخانه هاي این شرکت را به تصرف خود 
در آورد. تولید خودروي سواري به دلیل تخریب شدید کارخانه ها در 
اثر بمباران و تصاحب سرمایه شرکت براي تولید اپل کادت توسط 

شوروي همچنان متوقف ماند. 

1950تا1970
اپ��ل کاپتین م��دل 1951 و اپل الیتنینگ م��دل 1953 اولین 
خودروهاي تولیدي بعد از جنگ بودند. کارخانه راس��لزهایم تقریبا 
تخریب ش��ده بود و عملیات بازس��ازي آن سال 1945 آغاز و مدت 
کوتاهي پس از آن یعني در س��ال 1946 کامیون هاي سبک اپل با 
نام الیتنینگ تولید شدند. سال 1947 تولید خودروي سواري با مدل 
تغییر یافته اپل المپیا آغاز ش��د و سال 1950 تولید ساالنه کارخانه 

یک بار دیگر به بیش از 100 هزار دستگاه رسید. 
س��ال 1953 نشریات تبلیغاتي خودروي اپل مدل رکورد را ستاره 
گروه خود معرفي مي کردند. این مدل از اپل ارزان قیمت، جادار، سریع 

و بسیار با دوام بود.
س��ال 1959 اپل کاپتین P وارد بازار ش��د و اواس��ط سال 1959 
تقریبا 35 هزار دستگاه از این مدل تولید شد. این مدل 4/8 متر طول 
داشت و در دو رنگ الکي عرضه مي شد. سال 1962، در100 سالگي 

تاسیس شرکت، یک کارخانه جدید براي تولید اپل کادت افتتاح شد.
مش��هورترین خودروي اپل، مدل زیباي جي تي بود. اپل س��ال 
1965 از اپل جي تي آزمایش��ي رونمایي کرد. از این خودرو فقط در 

تحقیقات استفاده مي شد. 
س��ال 1972، اپل با کس��ب 20/4 درصد سهم بازار یک بار دیگر 

عنوان بزرگ ترین خودروساز آلمان را به دست آورد.

دهه1980
در این دهه اپل، اولین تولید کننده خودرو بود که رنگ هاي سازگار 
با محیط زیست را معرفي و یک کارخانه رنگ جدید با هزینه بیش از 

500 میلیون مارک در راسلزهایم تاسیس کرد.
اپل براي تولید اپل کورسا، کوچک ترین خودروي تولیدي شرکت 
در اسپانیا کارخانه جدیدي را افتتاح کرد. اپل، اولین تولید کننده اي بود 
که مدل هاي مجهز به مبدل کاتالیست را عرضه کرد. اپل در این دهه 

یک صدو بیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت.

دهه1990
در این دهه اپ��ل 30 میلیونیومین خودروي خود را تولید کرد و 
به اسپانس��ر اصلي کاپ جهاني فوتبال )FIFA( در ایاالت متحده 
امریکا مبدل ش��د. اپل، اولی��ن تولید کننده خودروي آلماني بود که 
کارخانه مونتاژ در لهس��تان را افتتاح کرد. اپل و برتون نیز دهمین 
س��ال ش��راکت خود را جش��ن گرفتند که در این مدت حدود 105 
هزار دس��تگاه اپل کابریولت در کارخان��ه برتون در نزدیکي تورین 

ایتالیا مونتاژ شد.

سال2000بهبعد
اپل زمینه را براي ساخت یک کارخانه کامال پیشرفته در راسلزهایم 
با س��رمایه گذاري 820 میلیون م��ارک فراهم کرد. میني ون آگیال، 

مشهورترين
خودروياپل،مدلزيباي

جيتيبود.اپلسال1965
ازاپلجيتيآزمايشيرونمايي
كرد.ازاينخودروفقطدر

تحقيقاتاستفاده
ميشد
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پرونده

آسترا کوپه و آسترا ECO4، اولین خودروهاي چهار لیتري در کالس 
کامپکت و نسل سوم اپل کورسا را راه اندازي کرد. اپل اسپیدستر، یک 
خودروي اسپرت دو سرنشینه موتور وسط و کانسپت هیدروژني زافیرا 
را نیز عرضه کرد. س��ال 2004 دو مدل اپل – واکس��هال با نام هاي 

آسترا و کورسا، پر فروش ترین خودروهاي این شرکت بودند.  

آيندهاپلدرهالهايازابهام
مدیر ارش��د شرکت خودروس��ازي اپل آلمان هشدار داده است، 
اگر قرارداد فروش س��هام اپل به کنسرسیوم مگنا هر چه سریع تر 
نهایي نشود، این شرکت به زودي با بحران نقدینگي روبه رو خواهد 
ش��د. اپل تنها تا اواس��ط ژانویه 2010 نقدینگي الزم و مورد نیاز را 
در اختیار دارد و باید تصمیم نهایي در خصوص فروش س��هام این 
شرکت به هر شرکت دیگري هر چه سریع تر گرفته شود. شرکت 
جنرال موتورز امریکا ماه گذشته موافقت خود را با فروش 55 درصد 
سهام اپل به مگنا اعالم کرد. مقام هاي اتحادیه اروپا نگراني خود را 
از دخالت مس��تقیم دولت آلمان در فروش سهام اپل به مگنا اعالم 
کرده اند. دولت آلمان کمک مالي 4/5 میلیارد یورویي در اختیار اپل 
قرار خواهد داد که این اقدام در تضاد با قوانین رقابت اتحادیه اروپا 
است. مهم ترین هدف دولت آلمان از ارایه این کمک مالي به اپل، 

حفظ 25 هزار فرصت شغلي در این شرکت است.

معرفيچندمدلاپل
اپلاينسيگنيا

این س��یگنیا )Opel Insignia( محصولی جدید از شرکت 
اپل است که در کالس خودروهای متوسط قرار می گیرد که در سه 
ن��وع بدنه چهار در صندوق دار، هاچ بک و چهار در استیش��ن واگن 
عرضه مي ش��ود. این خودرو برای اولین بار در نمایش��گاه خودروی 
لندن سال 2008 به نمایش در آمد و آن را می توان جایگزینی برای 

م��دل وکترای )Opel Vectra( کمپان��ی در نظر گرفت. اپل - 
سیگنیا )Opel Insignia( در پالتفرم اپسیلون 2 جنرال موتورز 
)GM Epsilon 2( ق��رار دارد و در کارخانه راس��لزهایم واقع در 
کشور آلمان تولید مي شود. همچنین این خودرو اولین محصول اپل 
اس��ت که مجهز به سیستم تشخیص عالیم راهنمایی  شده است. 
قوی ترین پیشرانه اپل سیگنیا 2/8 لیتر حجم دارد و با بهره گیری 

از موتور )Turbo( قادر به تولید 260 اسب بخار نیرو است.

اپلكورسا
نسل چهارم اپل - کورسا )Opel Corsa( در سال 2006 براي 
جهانیان رونمایی و در سال 2007 وارد بازار رقابت در گروه خودروهای 
کوچک شهری )Subcompact( شد. کورسا )Corsa( در مدل 
دو در  و چهار در هاچ بک تولید و در انگلیس نیز تحت نام واکس��هال 
- کورس��ا عرضه می شود. از رقبای اپل کورسا مي توان سیتروئن - 

سی Citroen C3( 3( پژو - 207 )Peugeot 207( و رنو کلیو 
)Renault Clio( را نام برد. یکی از پیشرانه های قابل سفارش در 
اپل - کورس��ا موتوری است،چهار سیلندر به حجم 1/4 لیتر که 90 
اسب بخار نیرو تولید مي کند. انتقال قدرت در این خودرو به چرخ های 

جلو است.

اپلجيتي
پس از گذشت چند دهه و با وقفه ای حدود 40 سال، اپل جی تی 
)Opel GT(  در س��ال 2006 با ظاهری کامال مدرن و امروزی پا 
به عرصه رقابت با خودرو های دونفره اسپرت )Roadster( گذاشت 
و قرار بر آن شد که جای اپل  اسپیداستر )Opel Speedster( را 
بگیرد. این خودرو در پالتفرم کاپاي جنرال موتورز مشترک است. از 
خودروهای دیگر این پالتفرم پونتیاک سولستیک و ساترن - اسکاي  
هستند. پیش��رانه مورد استفاده در اپل جی تی موتور چهار سیلندر با 
حجم دو لیتر اس��ت که با اس��تفاده از موتور توربو توانایی تولید 260 
اسب بخار نیرو را دارد. انتقال قدرت در این خودرو به چرخ های عقب 

است.

اپلآسترا
اپل آس��ترا، خودرویي خانوادگي کوچک است که در انواع پنج در، 
سه در هاچ بک، استیشن، دو در کروکي و چهار در صندوق دار تولید 
مي شود. این نسل از آسترا از سال 2004 در فهرست فروش شرکت 
قرار گرفت و با پالتفرم دلتا مش��ترک است. اپل آسترا در کشورهاي 
مختلف با نام هاي گوناگوني همچون واکسهال – آسترا و هولدن – 
آسترا عرضه مي شود. از رقباي این خودرو مي توان به هوندا سیویک 
و پژو 307 اش��اره کرد. یکي از موتورهاي آسترا موتورچهار سیلندر با 

حجم 1/8 لیتر است که قادر به تولید 125 اسب بخار است.

اگرقراردادفروش
سهاماپلبهكنسرسيوم
مگناهرچهسريعترنهايي
نشود،اينشركتبهزودي
بابحراننقدينگيروبهرو

خواهدشد
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دربازار

  امیرحسین خسروی
ش��اید عجیب نباش��د که می گویند آخر فصل پاییز آغاز رونق 
بازار خودرواست .شواهد در سال های پیش حاکی از آن است که 
همزمان با آخرین ماه فصل پاییز تقاضا برای خرید خودرو افزایش 
می یابد؛ به طوری که از هفته گذشته با وجود بازار پاییزی خودرو 
،بازاریان در انتظار بهار بازار هس��تند. حس��ن نصرا... زاده، یکی از 
فعاالن بازار خودرو در این باره یادآور ش��د:  هرسال در اواخر آبان 
ماه ویا اوایل آذر معامالت در بازار خودرو افزایش می یابد بنابراین 
انتظارم��ی رود که در هفته های آینده بازار خودرو رونق یابد . در 
هفته گذشته تقاضا برای خودرو های دو گانه سوز بیشتر محسوس 
ب��ود به طوری که برخی بازاریان ب��ه کمبود خودرو های دو گانه 
سوز وافزایش تقاضا برای آن اشاره می کردند ویادآورمي شدند که 
ب��ازار خودروهای دو گانه س��وز با توجه ب��ه افزایش جایگاه های 
سوخت وارزانی آن برای خانواده ها روزبه روز پر رونق تر مي شود 
و براساس  پیش بینی ها تا چندی دیگر خودروهای دو گانه سوز 

محورمعامالت بازار خودرو قرارمي گیرند. 
همچنین در هفته گذشته خودروهای کم مصرف نیز با تقاضاي 
زیادي روبه رو شدندکه این امر موجب شد قیمت  206 تیپ شش 
یا اتومات به حدود 19 میلی��ون تومان افزایش یابد همچنین پژو 

206 تیپ سه نیز در بازار خودرو کمیاب شد. 

جايگزينیخودروهایفرسوده
دارندگان خودروهای فرسوده که مدل خودروي فرسوده آن ها 
از س��ال 62 به قبل است، می توانند برای دریافت خودروي نو به 
نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سراسر کشور مراجعه کنند. 

علی اصغر س��رایی نیا ،مع��اون بازاریابی وفروش ایران خودرو 
ب��ا بیان این مطلب گفت: متقاضیان م��ی توانند پس ازمراجعه به 
نمایندگ��ی های مجاز ایران خودرو یکی از خودرو های جایگزین 
ک��ه عبارتند از: پژو 405 دو گانه وبنزین س��وز ،پژو روآي س��ال 

دوگانه سوز و وانت باردو بنزینی ودو گانه سوز را انتخاب کنند. 
وی اف��زود: 45 درصد از مبلغ کل به��ای هریک از خودروهای 
جایگزین به صورت نقدی ومابقی بهای خودرو را با کس��ر از ارزش 
گواهی اس��قاط می توانند در قالب س��ه چک  با بازپرداخت 18 ماه 
پرداخت کنند. همچنین گواهی اسقاط هریک از مدل های خودروي  
فرس��وده از یک تا یک میلیون و400 هزار توم��ان ارزش دارد. به 
طوری که  گواهی اس��قاط خودروهای مدل 58 تا 62 یک میلیون 
و400 هزارتوم��ان، مدل 53 تا 57 یک میلی��ون و200 هزارتومان 

ومدل های 52 وماقبل آن یک میلیون تومان ارزش دارد. 
وی با بیان این که در فاز جدید )هفت( ش��رایط ضامن حذف 
ش��ده است، خاطرنش��ان س��اخت: متقاضیان در فاز جدید تنها با 
پرداخت س��ه چک مربوط به خ��ود ویا اقوام خوی��ش می توانند 
خ��ودروي نو را پس از 25 تا 30 روز به ش��رط اس��قاط خودروي 

فرسوده تحویل بگیرند. 
 وی با اشاره به این که سهمیه بندی بنزین ویا کاهش آن درآینده  
موجب می ش��ود ت��ا هزینه های خانواده ها افزای��ش یابد، گفت: در 
ماه های اخیر تقاضا برای خودروهای دو گانه س��وز به تدریج در حال 
افزایش اس��ت بنابراین در فاز هفت  سعی برآن شده تا خودرو های 

جایگزین بیشتر از خودروهای دوگانه سوز انتخاب شوند.
گفتنی اس��ت، فاز هفت طرح جایگزینی خودروهای فرس��وده 

توسط ایران خودرو تا پایان آذر ماه ادامه دارد. 

گسترشپيشخريدخودرو
در س��ال جاری تقاض��ا برای پیش فروش ه��ای محصوالت 
ایران خ��ودرو افزای��ش یافته اس��ت به طوری ک��ه  پیش فروش 
محصوالت ایران خودرودر مهرماه نس��بت به م��اه های ابتدایی 

سال جاری بیش از 135 درصد بیشتر شده است.  
ایران خودرو در ماه های اخیربه دلیل افزایش س��ود مشارکت 
و س��ود انصراف در پیش فروش محصوالت خویش، شیوه خرید 

خودرو به شکل پیش خرید را در جامعه توسعه داده است. 
ب��ر اس��اس ای��ن گزارش،روند افزایش��ی پیش ف��روش های 
ایران خودرو از ابتدای س��ال تاکنون  به طور متوسط هرماه نسبت 

به ماه قبل خود بیش از 20 درصد رشد داشته است. 
این گزارش دلیل افزایش گرایش مردم به پیش خرید را س��ود 
مش��ارکت تا 22 درصد،تخفیفات ویژه در دعوت نامه،ارایه  وام به 
مبل��غ 40درصد در زمان ارس��ال دعوت نامه ،ام��کان صلح براي 
مش��تریان عمده، ام��کان ثبت نام بدون تعیین ن��وع خودرو براي 
س��رمایه گذاران عمده  و س��ود انصراف 17درصد مي داند که با 
این اوصاف قیمت تمام شده خودرو نسبت به نرخ کارخانه ای آن 

بسیار کمتربرآورد می شود. 
گفتنی اس��ت، افراد می توانند از دو میلی��ون تومان به باال در 
ط��رح های جدید پیش فروش محصوالت ایران خودرو س��رمایه 

گذاری وثبت نام کنند. 

بهاربازارخودرونزديکاست
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انصرافجیامازفروشاپل
تصمیم جنرال موتورز مبني بر انصراف از فروش کارخانه اپل در اروپا، خشم آلمان را برانگیخت. 

براساس این گزارش، وزیر خارجه آلمان در واکنش به تصمیم جنرال موتورز مبني بر انصراف از فروش کارخانه اپل در آلمان 
اع��الم ک��رد، جنرال موتورز باید از بیکاري کارگران آلماني خود جلوگی��ري کند و بدهي هاي خود را به دولت آلمان بپردازد. منابع 
داخلي شعبه جنرال موتورز در اروپا که بخشي از کارخانه اپل آلمان به آن تعلق دارد اعالم کردند، "کارل پیتر فوستر" ،مدیر ارشد 
جنرال موتورز در اروپا قصد دارد در چند روز آینده از مقام خود اس��تعفا دهد. اس��تعفاي مدیر ش��رکت جنرال موتورز در اروپا اقدام 
مهمي است زیرا وي در سال هاي اخیر همیشه بر لزوم استقالل شعبه جنرال موتورز در اروپا از کارخانه  اصلي آن در امریکا تاکید 
ک��رده اس��ت. به گفته منابع آگاه احتماال رییس جدید اپل یک آلمانی خواهد ب��ود. جی ام قبال گفته بود، در صورت ادامه کار اپل 

10هزار نفر از کارکنان آن را تعدیل خواهد کرد.

توقفتوليدگلفدرآفريقايجنوبي
 ش��رکت خودرو سازي »فولکس واگن« آلمان اعالم کرد، تولید خودروهاي »سیتي گلف« را در آفریقاي جنوبي متوقف کرده 

است. 
دیوید پاولز، مدیرکل شرکت »فولکس واگن«  در آفریقاي جنوبي در نشستي خبري با اعالم این خبر افزود: ما امروز پایان تولید 
گلف یا سیتي گلف را که به بخشي از زندگي مردم در آفریقاي جنوبي تبدل شده است، اعالم مي کنیم. وي افزود: آخرین خودروي 
سیتي گلف در کارخانه فولکس واگن در اوتنهاگ در منطقه استرکاپ در اوت گذشته تولید شد. این خودرو در سال 1984 جایگزین 
خودروي »اي وان« در آفریقاي جنوبي ش��ده بود. این ش��رکت در 25 س��ال گذشته 377 هزار و 484 دستگاه از این خودرو را در 

آفریقاي جنوبي تولید کرده است. پاولز افزود: فولکس واگن تا آغاز سال آینده به فروش این خودرو ادامه مي دهد. 

توليدچریدرنيجريه
 چری، خودروس��از رو به رش��د چین اعالم کرده ، برای بازار آفریقای مرکزی برنامه دارد و ممکن اس��ت در همین راس��تا خط 

تولیدی در نزدیکی رودخانه بزرگ نیجریه بنا کند.
مدی��ران این ش��رکت چینی موقعیت اس��تراتژیک رود بزرگ نیجریه را دریافته اند و معتقدن��د، امکانات حمل و نقل روی این 
رودخانه می تواند منجر به صادرات خودرو به کشورهای دیگر آفریقایی شود.ظاهرا این بخش از نیجریه یک منطقه آزاد تجاری 
نیز دارد که می تواند به کاهش هزینه ها در س��رمایه گذاری منجر ش��ود. چری اعالم کرده، خط تولید پیش بینی ش��ده آن ها در 
صورت ساخت و تکمیل شدن ،می تواند ساالنه 10 هزار دستگاه خودرو بسازد و در بازار آفریقا به فروش برساند.ظاهرا بزرگ ترین 

دغدغه فعلی چری در آفریقا این است که به اندازه کافی نیروی کار متخصص و با تجربه وجود ندارد.

ممنوعيتارسالپيامک
 ش��مار ایالت ه��اي امریکا که قانون منع ارس��ال پیامک از طری��ق تلفن همراه هنگام رانندگي را اج��را مي کنند رو به افزایش 

است. 
نوش��تن پیامک و ارسال آن از طریق تلفن همراه هنگام رانندگي پیامدهاي بسیار وخیمي براي رانندگان و سرنشینان خودروها 
به همراه داش��ته اس��ت. 18 ایالت در امریکا به همراه واشنگتن دي سي، نوشتن پیامک هنگام رانندگي را ممنوع کرده اند. دولت 
امریکا آمارهاي مربوط به تصادفات ناشي از نوشتن پیامک هنگام رانندگي را رد گیري نمي کند اما بنیاد ملي ایمني بزرگراه ها در 
امریکا این آمارها را پي گیري مي کند. براساس اعالم بنیاد ملي ایمني بزرگراه ها در امریکا، 16 درصد تصادفات منجر به مرگ در 
این کش��ور در س��ال 2008 ناشي از حواس پرتي رانندگان بوده است. تاکنون 14 ایالت و واشنگتن دي سي نوشتن پیامک هنگام 
رانندگي را ممنوع کرده بودند که اخیرا ایالت نیویورک هم به آن اضافه ش��د. در ایالت نیویورک نوش��تن پیامک هنگام رانندگي 

150 دالر جریمه دارد.

افزايشبهايگازوييلدرآلمان
بهاي گازوییل در آلمان در ماه اکتبر به باالترین سطح در سال 2009 رسید. 

اتحادیه خودرو سازان آلمان با اعالم این خبر افزود: هر لیتر گازوییل در سي ام ماه گذشته )هشتم آبان( با 1/2 سنت افزایش 
نس��بت به 26 اوت گذش��ته ، به1/153 یورو رسید. به گزارش خبرگزاري آلمان از مونیخ ، متوسط بهاي گازوییل در آلمان در ماه 
اکتبر به1/116 یورو رسید که نسبت به متوسط بهاي گازوییل در سپتامبر گذشته 3/3 سنت افزایش داشته است. بهاي بنزین نیز 

در آلمان در ماه گذشته با 1/2 سنت افزایش نسبت به سپتامبر گذشته به 1/309 یورو رسید. 

توليدهفتميليونیتويوتا
بروز نش��انه های مثبت در بازار بین المللی خودرو در جهان باعث ش��ده که ش��ماری از ش��رکت ها به فکر افزایش تولید باشند.
تویوتا، بزرگ ترین خودروسازی جهان نیز در همین راستا اعالم کرده است ، می خواهد در پایان سال 2009 به مرز هفت میلیون 
دس��تگاه در خطوط تولید گس��ترده خود دست یابد.مدیران تویوتا در ش��رایطی از این تصمیم جدید خبر داده اند که تا یکی دو ماه 
قبل در خوش بینانه ترین ش��رایط هدف این ش��رکت رس��یدن به دو میلیون و 650 هزار دس��تگاه بود.در برنامه تازه تویوتا برای 
رس��یدن به هفت میلیون دس��تگاه در سال 2009 قرار اس��ت از شرکای این شرکت نیز استفاده شود. یوتا کاگا، سخن گوی تویوتا 
اعالم کرده، دایهاتس��و می تواند نقش مهم تری نس��بت به سابق در این رابطه بر عهده گیرد. تویوتا به زودی توضیح بیشتری در 

مورد هدف تازه خود ارایه خواهد کرد.

جهانخودرو

24

13
88

اه 
ن م

 آبا
23

به 
 شن

،14
6
ره
ما
ش
رو،

ود
خ
ان
ير
ها
نام
ته

هف

KHODRO.WordPress.comKHODRO.WordPress.com

http://khodro.wordpress.com


رشدفروشخودرودرويتنام
به گزارش اتحادیه صنعت خودروی کش��ور ویتنام در ماه اکتبر س��ال جاری میالدی فروش خودرو در این کش��ور رش��د کرد.
طبق گزارش های رس��یده در این ماه فروش خودرو در ویتنام 103 درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل رشد کرد و به 11 هزار 
و 762 دس��تگاه رس��ید. این در حالی اس��ت که مجموع خودروهای فروخته شده در 10ماهه اول سال جاری در این کشور برابر با 
92 هزار و 136 دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج  درصد تنزل داشته است. رشد فروش خودرو در ویتنام 
س��بب ش��د تا بسیاری از شرکت های خودروس��ازی اقدام به افزایش صادرات خود به این کشور کنند تا بتوانند نیاز ساکنان ویتنام 

را پاسخ گویند.

فروشخودرويچينيدرهندتوسطجیام
شرکت بزرگ خودروسازي جنرال موتورز امریکا در حال گفت وگو با شرکاي چیني خود درخصوص پیشنهاد فروش خودروهاي 

ساخت این شرکت ها در بازار هند است.
شرکت جنرال موتورز هشت ماه پیش مذاکراتي را با شرکاي چیني خود "شرکت خودروسازي شانگهاي )سایک(" و "شرکت 
ولینگ" آغاز کرد که هدف آن بررس��ي امکان صدور خودروهاي کوچک س��اخت این شرکت ها به هند است. کارل سلیم، رییس 
شعبه جنرال موتورز در هند گفت: ما اکنون مي دانیم که چه خودرویي در بازار هند موفق خواهد بود و چه خودرویي موفق نخواهد 
بود. وي افزود: در آینده اي بسیار نزدیک خواهیم توانست درباره گام هاي بعدي تصمیم بگیریم. جنرال موتورز با دو شرکت چیني 
دیگر نیز در پروژه اي س��ه جانبه در چین همکاري مي کند. ش��رکاي چیني جنرال موتورز غیر از صدور خودروهاي س��واري قصد 

دارند سایر انواع خودروها را نیز به بازار هند صادر کنند. 

ركوردآزمونرانندگي
 ی��ک زن ک��ره اي پس از 950 بار ش��رکت در آزمون کتبي رانندگي در نهایت در این آزمون پذیرفته ش��د. این زن تبعه کره 
جنوب��ي ک��ه از آوریل 2005 تاکنون 950 بار در آزمون رانندگي ش��رکت و بیش از چهار ه��زار و 200 دالر براي ثبت نام در این 
آزمون هزینه کرده اس��ت ، تاکنون نتوانس��ته بود امتیاز 60 را که حداقل امتیاز الزم براي پذیرفته شدن در آزمون است کسب کند. 
چا ساس��ون 68 س��اله س��رانجام با کس��ب 60 امتیاز از مجموع 100 امتیاز در آزمون کتبي رانندگي پذیرفته شد. این زن کره اي 
پیش از دریافت گواهي نامه باید آزمون عملي رانندگي را بگذارند. این زن 68 ساله در گفت وگو با روزنامه کریا تایمز گفت: براي 

فروش سبزیجات نیاز به گواهي نامه رانندگي دارد. 

كاهشسودبامو
کمی بعد از انتش��ار آمار فروش ب  ام و در بازار ماه اکتبر ایاالت متحده مش��خص ش��د که سازنده خودروهای لوکس آلمانی 
همچنان بر مدار کاهش در آمد قرار دارد.ب  ام و در بازار ماه اکتبر امریکا با 19/1 درصد کاهش فروش نس��بت به مدت مش��ابه 
سال قبل مواجه شده است اما نکته مهم تر این است که این خودروساز آلمانی در سه ماهه سوم سال 2009 نیز حدود 74 درصد 
از س��ود خالص خود را از دس��ت داده اس��ت. بررسی آمار فروش ب ام و در این سه ماهه حکایت از کاهش چند ده میلیون دالری 
در سود خالص این شرکت دارد.سال گذشته و در دوره سه ماهه جوالی تا سپتامبر، ب  ام و به سود خالص 298 میلیون دالری 
دس��ت یافته بود اما امس��ال این رقم تا 115 میلیون دالر کاهش پیدا کرده اس��ت.جالب است که انتشار این خبر سبب افت قیمت 

سهام ب  ام و به میزان 7/1 درصد نیز شده است.

مدلتازهپورشهعرضهميشود
ش��رکت خودروس��ازی پورشه اعالم کرد، در نمایشگاه خودروی لس آنجلس که در دسامبر سال جاری میالدی برگزار مي شود، 
یک مدل سبک وزن از خودروی boxster را به نمایش خواهد گذاشت. این خودرو از معروف ترین و پرفروش ترین خودروهای 
پورشه است و ارایه مدل سبک وزن آن که بدون شک سرعت باالتری نیز خواهد داشت می تواند بر شمار متقاضیان و طرفداران 
این مدل بیفزاید.طبق گزارش های موجود این خودرو س��بک وزن ترین خودروی س��اخته ش��ده توسط پورشه است.شرکت پورشه 

پیش بینی مي کند با عرضه این مدل به بازار با رشد فروش و سودآوری روبه رو شود.

رنويالکتريکیدراسپانيا
رنو، خودروساز فرانسوی در حال پی گیری برنامه های خود برای تولید خودروهای الکتریکی است.

آخرین اخبار در این زمینه حاکی از آن است که مدیران رنو ممکن است ساخت خودروهای برقی را نیز در اسپانیا آغاز کنند.این 
طور که پیداست رنو به دنبال تولید مدل »تویزی« در خط تولید وایادولید واقع در شمال اسپانیا است. انتخاب این منطقه به این 
دلیل صورت گرفته که در منطقه اویادولید کارگران خوب می دانند چگونه خودروی کوچک و رقابتی بس��ازند.خودروی الکتریکی 
مورد بحث بر مبنای کانس��پت »تویزی« س��اخته خواهد ش��د. در خط تولید وایادولید هم اکنون مدل های مدوس و گرند مدوس 

25ساخته می شود و قرار است نسل جدید کلیو نیز از سال 2011 به این خط تولید اضافه شود.
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  سید امیر ایافت 
خودروه��ای امریکای��ی اکثرا غ��ول پیک��ر ، قدرتمند و 
پرمصرف هس��تند  ولی با این که این مش��خصات آن ها را 
تا حدی ش��بیه به س��وپر کارها ) خودرو های برتر ( می کند 
ول��ی غیر از ک��وروت ZR1 و یکی  دو م��دل گمنام دیگر 
هیچ یک  س��وپر کار نیستند ؛ یعنی شاخص های سرعت و 
قدرت به نسبت وزن وشتاب را به دست نمی آورند. امسال 
) 2009( یک طراح سوئدی به نام " دانیل پاولین " که قبال 
در استخدام شرکت فورد بوده و از او طراحی خودروی سوپر 
کار " تاندر برد " ش��ش چرخ را ش��اهد بوده ایم ، دست به 
طراحی یک سوپر کار واقعی برای شرکت امریکایی دیوون  
موتور ورکز)DEVON ( واقع در لس آنجلس کالیفرنیا زد. 
این خودرو که موتوری 10 سیلندر ،  20 سوپاپ به ظرفیت 
8/4 لیتر یا 8400 سی سی  دارد 650 اسب قدرت  و شش 
دنده دس��تی ایجاد کرده که س��رعتی باالی 300 کیلومتر 
را به دس��ت می آورد.خودروی مذک��ور در ابتدای ماه ژوئن 
امس��ال در پیست مزدا در جنوب کالیفرنیا تست جاده شد.از 
نیمه س��ال آینده ) 2010 ( تعداد 36 دس��تگاه آن به تدریج 
در اختیار خری��داران قرار خواهد گرف��ت . قیمت آن بدون 

هرگونه آپش��ن = قیمت پای��ه = از 500 هزار 
دالر شروع می شود. 

ای��ن  بدن��ه 

خودرو تماما از فیبر کربن س��اخته ش��ده و بس��یار سبک و 
محکم اس��ت. طراح آن در شمای اولیه از جت های جنگنده 
اله��ام گرفته و منحنی ه��ای طرح بدن��ه دو معنای متضاد 
گذشته و آینده را در هم پیچیده است. اگر از زاویه 45 درجه 
به خودرو نگاه کنیم، یاد اساطیر اتومبیلرانی های دهه 1940 
و خودروه��ای برتر آلمانی و فرانس��وی آن دوران در ذهن 
ما مجس��م می ش��ود اما اگر از نیم رخ به دیوون نگاه کنیم 
خودرو های فیلم های آینده نگر علمی – تخیلی در جلوی ما 
پدیدار می شود. این همگرایی  در تضاد یکی از مهم ترین 
و دس��ت نیافتنی ترین المان های هنری در طراحی صنعتی 
به ش��مار می رود که پاولین بحق از عهده آن برآمده است. 
یک طرح عضالنی با منحنی های آیرو دینامیکی تحس��ین 
بر انگیز که طراحی این کوپه مس��ابقه ای را ممتاز کرده و 
نوآوری را در کنار ظرافت به قضاوت زمان گذاش��ته است.  
شاس��ی خودرو از پیشرفته ترین در سوپر کارها به شمار می 
رود. روی شاس��ی فوالد آلیاژی دیوون را  یک الیه نس��بتا 

ضخی��م از فیبر کربن  پوش��انده 
و در واق��ع ب��ه نوع��ی 

فن��ر  همچ��ون 

بندی مضاعف برای نگاه داشت پالتفرم سبک خودرو عمل 
می کند.اتصاالت و جوش کاری های سراسر خودرو بارها به 
کمک وسایل علمی و چشم های خبره کنترل شده و فاصله 
بین خطوط خم کاری در سراس��ر بدنه یک  دهم میلی متر 
تفاوت ندارد.این س��اختار دقیق به خاطر قالب ریزی مافوق 
دقیق فیبر کربن اس��ت که فاقد هرگونه لرزه و صدا بوده و 
در  "کرش تس��ت ها  " ) آزمایش تصادف ( بهترین نتایج را 

ارایه داده است. 
فاصله داش��بورد اتاق با محور جلوی راننده کم نیست و 
از این جهت ش��باهت زیادی به خودروی عضالنی  " دوج 
وایپر " دارد و در واقع از موتوری کامال ش��بیه وایپر استفاده 
می کند. گفته می ش��ود، ش��رکت " دیوون موتورورکز " به 
خاطر همین شباهت ها مبلغ 5/5 میلیون دالر حق امتیاز به 
شرکت کرایسلر پرداخته است.  منحنی های طرح و قسمت 
عقب خودرو هم بسیار جمع و جور و حساب شده است و از 
این رو دیوون به یک خودروی سوپر کار مسابقه ای می ماند 
ک��ه مس��اله " آیرو دینامی��زم " در آن از مهم 
ترین موارد به شمار می رود. 
چنان  گلگیرها 

GTXديوون

آميزهایازگذشتهوآينده
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جهانخودرو

قوس ه��ای زیبایی دارند که چش��م بینن��ده را بی اختیار به 
سوی حفره چرخ ها هدایت کرده و الستیک های مسابقه ای 
میش��لین را با رینگ های براق و ضد زن��گ آلومینیومی به 
قط��ر نیم مت��ر به نمای��ش در می آورند. توپی های وس��ط 
رینگ ها ب��ا تک پیچ بزرگ خود بار دیگر انس��ان را به یاد 

مسابقات فرمول یک می اندازد. 
محور چرخ ها 2/5 متر عرض دارند و همین س��بب ثبات 
بس��یار خوب خودرو در س��خت ترین مانورها  و چسباندن 

خودرو به جاده می شود. 
یکی از ش��اخصه های متمایز طراح��ی این خودرو پرهیز 
از اس��تفاده از جل��و پنج��ره س��نتی و دارای هواکش توری 
بزرگ اس��ت. پاولین به جای این جلو پنچره از دو هواکش 
کوچک با قاب اس��تیا اس��تفاده کرده که ه��وای الزم برای 
خن��ک کردن رادیاتور آبی موتور غول پیکر و دیس��ک های 
ترم��ز جلو به داخل می فرس��تد. این دو هواکش زیر س��پر 
جل��و و جلوی تایرها قرار گرفته اند. در عقب هم دهانه های 
زوج اگ��زوز قرینه هواکش ه��ای جلو را به وجود می آورند.  
از دیگر المان های متمایز طراحی خودرو س��قف شیشه ای 
این خودرو اس��ت ک��ه نور طبیعی را به عن��وان یک عنصر 
اساس��ی محیط داخل اتاق خودرو در آورده است. آیینه های 
خ��ودرو در عقب اتاق نصب ش��ده و در هماهنگی کامل با 
منحنی ه��ا و قوس های گلگیرها و بدن��ه خودرو قرار دارند. 

برای محاس��بات آی��رو دینامیکی این س��وپر کار یک تیم 
زبر دس��ت از استادان ودانش��جویان دانشگاه سن دیه گوي 
کالیفرنی��ا مدت های زیاد تالش کرده ان��د. صندوق  عقب 
قابلمه ای  و ش��کم دار خودرو نیز از مهم ترین بخش های 
این س��اختار آیرو دینامیک اس��ت که به خوبی مقاومت هوا 
در مقابل خودرو را می شکند و سرعت و ثبات باال را میسر 
می سازد. سیس��تم هایی چون ترمیم دائم استهالک خودرو 
که گزارش کلیه اس��تهالک های مه��م خودرو را در صفحه 
نمایشگر دیجیتال به اطالع راننده می رساند. سیستم ارتفاع 
اتوماتی��ک که با توجه راننده به ش��رایط و عوارض جاده به 
کمک یک شاسی هیدرولیک تنظیم می شود و ارتفاع کف 
خ��ودرو تا زمین را بین صفر تا 60 میل��ی متر باال می برد. 
سیس��تم ترمز ABS  بس��یار کار آمد و دس��ت سازی که 
درهر یک از دیس��ک های جلو ش��ش پیس��تون گیره ای و 
در دیسک های عقب چهار پیس��تون قرار دارد. تشتک این 
ترمز ها از آلیاژی بس��یار مقاوم در برابر فرس��ایش و حرارت 
تهیه ش��ده و مدت ها دوام دارند. سیستم کنترل برق خودرو 
و سیستم هیدرولیک فرمان از جمله سیستم های خوب این 

خودرو هستند. 
اگزوز این خودرو دوبل است که در نهایت به لوله های استیل 
ضد زنگ به قطر 6/5 سانتی ختم می شوند. در هر سوی موتور 
خورجینی و 10 سیلندر خودرو یک منیفولد پنج لوله به یک لوله 

اگزوز و صدا خفه کن مربوطه متصل شده و دود، صدا و حرارت 
عظی��م موتور را تصفیه و به خارج هدایت می کند. رانش خودرو 
از طریق محور عقب و توس��ط یک دیفرانسیل مخصوص به نام 
" سیستم دیفرانسیل لغزشی "  استفاده می کند که تورک یا کند 

موتور را در هر لحظه به تمام محورها منتقل می سازد. 
تریم خ��ودرو از فیبر کربن و رو کش چرم بس��یار ممتاز گاو 
به��ره مي برد. صندلی ها که از نوع خلبانی مخصوص مس��ابقات 
فرمول یک  س��اخته شده اند از یک روکش چرم قهوه ای رنگ 
نرم اعال استفاده می کنند و داشبورد و سایر قسمت های اتاق از 
چرمی با بافت ضخیم تر به همان رنگ بهره می برند. تودری ها 
و کنسول از چرم س��یاه براق با کیفیت بسیار باال بهره می برند 
و در کل تری��م داخل��ی نمایی از تجمل و راحت��ی را به ارمغان 

می آورد.  
انواع وس��ایل صوتی تصویری دیجیت��ال  و مدرن در جلوی 
داشبورد در اختیار راننده است و نمایانگر ها یا آمپرهای دیجیتال 
خودرو همگی با نورمالیم آبی رنگ فلور سنت به نمایش در می 
آید. دس��ته دنده بزرگ و مرواریدی در وس��ط کنسول گویا روح 
رانن��ده و خودرو را در هم گ��ره می زند. کمربند ایمنی صندلی ها 
هم ش��ش تکه و خلبان��ی از نوع مورد اس��تفاده در خودروهای 
مسابقات فرمول یک اس��ت. برای کامال مسابقه ای کردن این 
خودرو باید چند آپشن ریز و درشت دیگر به کار گرفت که قیمت 

کیت آن برای خریداران امریکایی 25 هزار دالر است. 
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جهانخودرو

  سین الف الف 
س��الم دوستان. ش��ما بهتر می دانید که سیکلت ها را برای س��ه منظور خیابان ، جاده و پیست ) یا 
ورزش ( می س��ازند. این بار آپریلیا سیکلتی س��اخته که هرسه این مشخصات را در خود دارد و اگر به 
حروف مقطعه اس��م آن هم نگاه کنید این مطلب را در می یابید. طراحی آپریلیا که منحصر به خودش 
است با دیگر طراحی های سیکلت های ایتالیایی مثل دو کاتی فرق دارد ،چه برسد به طرح های ژاپنی ، 
امریکایی و اروپایی. در این سیکلت طراحان آپریلیا با استفاده از طرح های باد شکن زاویه دار و مثلثی 
با اهداف  کاربردی این قضیه را به اوج رسانده اند.  نتیجه سیکلتی شده که در عین راحتی در خیابان 
و بیایان ) تورینگ ( یکی از فاتحان میادین سوپر بایک های سرعت نیز است. اوج این سیکلت ،  موتور 
آن اس��ت که بس��یاری از نوآوری هایش  در خود آپریلیا و مس��تقل از موتور ساز همیشگی این کارخانه 
که ش��رکت موتور س��ازی " روتاکس " باشد، صورت گرفته اس��ت.  موتورچهار سیلندر  نیرومند 999 
س��ی سی آن دارای 16 سوپاپ اس��ت و به صورت چهار زمانه کار می کند. شش دنده دارد و از لحاظ 
س��رعت، ش��تاب و قدرت بسیار خوب است ولی مهم تر از همه این که یک دکمه در کنار دست راننده 
شیوه سوخت رسانی و در نتیجه ترکیب قدرت و سرعت را به یکی از سه حالت خیابان ، بیابان و پیست 
) س��رعت ( تعیین می کند. این دکمه با یک سیس��تم برقی و هیدرولیکی س��یمی را از باالی موتور به 
حرکت در آورده و باعث تغییر اتوماتیک ترکیب دنده ، انژکتور و... می شود. دو هواکش لوله ای بزرگ 
که زیر چراغ های جلو نصب شده اند مقادیر زیادی هوا را با فشار ) به خصوص در سرعت های باال ( به 

سوی سیستم ساسات سر موتور برده و در واقع مثل دو توربو شارژر عمل می کنند. 
س��یلندرها به صورت خورجینی با زاویه 65 درجه در جعبه سیلندر چیده شده و هریک چهار سوپاپ 
و چهار لوله انژکتور دارند که دو انژکتور تا ش��تاب متوس��ط سوخت رسانی کرده و دو انژکتور استراحت 
می کنند. همین که گاز دهی به سطوح باال تر برسد این دو نیز فعال شده و سرعت را در واقع تا دو برابر 
افزایش می دهند.جعبه دنده، سرسیلندر و بقیه جعبه موتور از آلومینیوم هاردند ) فشرده ( ساخته شده و 
همین طور شاسی و اسکلت سیکلت که با تمام پیچیدگی تنها 17 کیلو وزن دارد. این سبکی ،  موتور 
چنان نیرومندی را قادر می سازد تا در رقابت سوپر بایک های مسابقه ای موفق باشد.  میزان تراکم قبل 
از انفجار در هر س��یلندر 13 روی یک اس��ت. رادیاتور روغنی است و سیکلت نیازی به آب ندارد. برای 

حذف کامل لرزه و صدا در موتور از یک دستگاه ضد توازن ) کانتر باالنسر ( استفاده می شود. 
داش��بورد آپریلیا با همان رنگ نارنجی سنتی دیجیتال شده و اقالمی چون سرعت ، حرارت محیط ، 
چراغ های مختلف س��یکلت ، حالت رانش موتور ) خیابان ، بیابان وپیس��ت (  ، دنده فعال و آمپرهای 

دیگر موتور را به صورت دیجیتالی به نمایش در می آورد. 
ترمز ها دیس��کی و س��اخت برمبو هس��تند. در جلو 32 و در عقب 22 س��انت قطر دارند و گیره های 
پیستونی آن در هر یک از چرخ ها شش عدد است. حجم باک 19 لیتر و رنگ بندی فعلی فقط سیاه و 
س��فید اس��ت. این سیکلت از چند ماه دیگر یعنی ابتدای سال 2010 در بازار خواهد بود  وقیمت آن 16 

هزار دالر اعالم شده است. 

RSV4R –2010آپريليا

سيکلتیبرایتمامفصول
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جهانخودرو

تانک سنگین  جنگی ) MBT (  تی – 99 آ-2 ) یا ZTZ 99 ( که پیشرفته ترین تانک ساخت 
چین است، مثل همه کارهای دیگر چین کپی کاری شده از محصوالت قدیمی تر روسیه و آلمان است. 
تانک مش��هور T- 72  روس��یه که در خود ارتش چین به تعداد زیاد مورد استفاده بود و تانک مشهور 
آلمان یعنی " لئوپارد 2 " اساس این کپی کاری بوده و برخی از قسمت های برقی ، ردیابی و ... را نیز از 
روی تانک رژیم اشغالگر قدس یعنی " مرکاوا " تقلید کرده اند و به قول بعضی ها با مهندسی معکوس 

این سه تانک را در یک تانک ولی با موفقیت ، ادغام و کپی کرد ه اند . 
انگیزه اصلی س��اخت این تانک در چین نبردهایی چون توفان صحرا و عملیات کویت بود که طی 
آن تانک های امریکایی ، اروپایی مثل M1A1 و چلنجر – 2  به س��ختی نیروی زرهی صدام را که 
بدنه اصلی آن را تانک های T – 72  تشکیل می داد ، در هم شکستند و این زنگ خطری بود برای 
مقامات چین که ارتش زرهی مشابهی داشتند . اولین سال های طراحی و تحقیق برای ساخت تانک 
های جدید توسط چند کارخانه نظامی چین مثل کارخانجات 660 در 1979 یعنی سال پیروزی انقالب 
اس��المی آغاز ش��ده بود  . همین تحقیقات که در سال 1980 به ساخت یک تانک جدید چینی به نام 
1226 و بعدT – 80  منجر شد، ادامه یافت تا پس از حمله امریکا به عراق در کویت )توفان صحرا( در 
ادامه این تحقیقات و خرج میلیون ها یوآن باالخره تانک 98G – T ساخته شد . این تانک نتیجه 10 
سال تحقیقات به خصوص روی زره کامپوزیتی ازجنس آلومینیوم آلیاژی سخت شده )   ) AL2O3آن 
بود و با مدرن ترین امکانات روز ساخته شده بود . این تانک دارای موتور دیزل شبه آلمانی با هزار اسب 
بخار قدرت بود و 54 تن وزن داشت ) البته  یک سوپر کار مثل بوگاتی ویرون 1100 اسب بخار قدرت 
دارد ( . در س��ال 1997 با کس��ب رضایت نسبی در باره زره مربوطه ارتش چین دست به کار آزمایش 
قدرت آتش این تانک ش��د . باالخره در اواخر س��ال 1999 اولین نمونه مدل T – 99  را ساختند . به 
 99 – T دنبال آن انواع واریته های این تانک تهیه ش��د و در نهایت در س��ال 2001 نمونه پیش��رفته
A2 به صورت مفهومی یا پروتوتایپ ارایه ش��د . این تانک که هنوز به تعداد بسیار محدود تولید شده 
جزء 12 تانک پیشرفته دنیا رده بندی شده است . از مدل G 98 – T  هم هنوز فقط 40 دستگاه در 
اختیار نیروهای زرهی زبده در ارتش چین قرار گرفته تا در آزمایش های سخت  میدانی عملکرد واقعی 

آن مشخص تر شود . 
تانک A2 99- T دارای امکانات بسیار پیشرفته تری از جمله سیستم های ناوبری ، آتش ، ردیابی 
رایانه ای ، لیزری و الکترونیکی اس��ت . دس��تگاه ره یاب ماهواره ای )GPS  (   با دو کانل تفکیکی 
و رزولوش��ن 20 متر ،  بیس��یم های قوی VHF 2000 ، سیس��تم تولید پارازی��ت و فریب لیزری و 

دوربین های تلسکوپی حرارتی ) ترمال (است. 
یک کامپیوتر بالیستیک و انواع حس گر های بادی و لیزری برای کنترل و هدایت قدرت آتش تانک 
در اختیار توپچی و فرمانده تانک قرار دارد . فرمانده تانک برای ارزیابی قدرت آتش ش��ش پریسکوپ 
پانوراما ) دید باز (  در اختیار دارد .فرمانده و توپچی برای ردیابی و مکان یابی محل اختفای  تانک ها 
و نفرات دشمن در شب یا در هوای تیره و تار از دوربین های حرارتی ) ترمال ( مستقلی بهره می برند 
که آن ها را با وجود استتار ، آشکار می سازد. دوربین های مذکور قدرت درشت نمایی 11 برابررا دارند. 
در مدل جدید قدرت موتور به 1500 اسب بخار افزایش یافته ) یعنی 28 اسب بخار برای هر تن وزن( 
و برد عملیاتی تانک هم تا 600 کیلومتر افزایش داده شده است البته وزن هم با دو تن افزایش به 58 
تن رس��یده اس��ت . در این تانک مثل تانک های لئوپارد کلیه سالح ها در عقب تانک  و دور از راننده 
انبار می ش��وند . س��رعت در بیابان به 65 و در جاده به 85 کیلومتر در س��اعت می رسد که برای یک 
تانک سنگین جنگی بسیار خوب است . شتاب موتوراین تانک خیلی باال است و طی 12 ثانیه از صفر 
به 32 کیلومتر در ساعت می رسد. موتور دیزلی است و با آب خنک می شود ابعاد تانک شامل طول : 
11 متر، عرض : 3/5 متر ، ارتفاع : 2/2 متر و تعداد خدمه چهار نفر است . هفت دنده جلو و یک دنده 
عقب دارد  و قیمت آن 2/5 میلیون دالر است و فعال فقط در ارتش چین مورد استفاده است. تسلیحات 

پایه آن شامل توپ 125 میلی متری  ، مسلسل های کالیبر 50 و تیر بار 7/62 است .

ZTZ99تانک
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فنی

ميلهانتقالقدرتكاردان
)Cardan Drive Shaft(

  محمد آقاسیان
ميلهكاردان،قطعهمکانيکیاس�تكهبرایانتقال
گش�تاوروحركتدورانیمورداستفادهقرارمیگيرد،
درگذشتهازاينقطعهبرایداشتنحركتيکنواخت
دراتصالش�فتمحرکبينواگنهایقطاراستفاده

میشد.
کاردان ه��ا انتقال دهنده گش��تاور بوده ک��ه تحت تنش هاي 
پیچش��ی)  )torsionو برش��ی )shear stress ( ق��رار دارند 
چرا که وظیفه آن ها متعادل کردن مقدار گش��تاور اعمالی نسبت 
به بار اس��ت، به همین خاطر باید به اندازه کافی مقاومت داش��ته 
تا بتوانند گش��تاوراعمالی را تحمل کرده و در عین حال به مقدار 
کافي سبک باش��ند تا از افزایش اینرسي )ماند( و بارهای لنگری 

بر خود جلوگیری کنند.
  تاثی��رات نیروی پیش رانش موتور)thrust (و عکس العمل 

گشتاور:
میل کاردان گشتاورمحوري را ازجعبه دنده دریافت کرده و به 
دیفرانس��یل منتقل می کند و در نهایت باعث می ش��ود چرخ ها 

به حرکت درآیند.
تنه��ا چ��رخ ها در اث��ر این گش��تاور به حرکت 

در نمی آین��د بلک��ه این گش��تاور میل به 

ن  ند خا چر
چرخ ها را نیز دارد.محفظه دیفرانسیل در جهت عکس 

زمان��ی که میل��ه کاردان چرخ دن��ده پینی��ون )pinion ( را 
 )ring gear(می چرخاند،باعث می ش��ود که چرخ دن��ده داخلی
و چ��رخ ها به گردش در آیند. این نیروی چرخش��ی باعث اعمال 

نیروی محوری از طرف پینیون به یاتاقان بندی آن می شود .

نیروی اعمالی بر یاتاقان بندی محور پینیون در جهت مخالف 
نی��روی وارده از ط��رف دندانه های پینیون ب��ر دندانه های چرخ 

دنده داخلی است.
  به علت این که یاتاقان بندی پینیون در محفظه دیفرانس��یل 
قرار دارد، دیفرانس��یل میل به گردش در جهت مخالف چرخ دنده 
داخل��ی و چرخ ه��ا را دارد. این عکس العمل را گش��تاور عکس 

العملي عقب )rear end torque ( می نامند.
 

:)Automotive drive shaft(محورهایمحرکاتومبيل
در یک خودرو ممکن اس��ت از یک شفت طولی )میل کاردان( 

ب��رای انتقال نیروی تولید ش��ده در موتور ب��ه اجزای دیگر 
استفاده شود. برای مثال یک جفت از محورهای 

محرک کوتاه )پلوس( ب��رای انتقال قدرت 
از ی��ک دیفرانس��یل ب��ه چرخ ه��ا به طور 

گسترده اي کاربرد دارد.

سیستم استاندارد موتور 
front-( جلو و محور محرک عقب

:)  engine,rear-wheel drive
در ای��ن نوع خودروها از یک میله محرک 
بلند )کاردان( برای انتقال قدرت استفاده شده است 

که به دو دسته زیرتقسیم می شوند:
1- کاردان دارای یک اتصال مفصلی است که کاربرد بیشتری 

دارد
 2- نوع دوم هاچ کی��س )Hotchkiss drive ( نام دارد 

که دارای دو یا چند اتصال است.
این سیس��تم پنهارد)system panhard ( نام دارد و علت 
 panhard et levassor این نام گذاری آن است که شرکت

آن را اختراع و ثبت کرده است.

بیشتر این خودروها دارای گیربکس و کالچ هستند که توسط یک 
شفت نیرو را از موتور گرفته و آن را به اکسل عقب منتقل مي کنند. 
زمان��ی که موتور خ��ودرو در جا کار می کند محوری که گیربکس و 

کالچ را به موتور متصل کرده بی حرکت باقی می ماند.
 در برخی از خودروهاي ورزش��ی و مسابقه که کم بودن وزن 
خودرو و متعادل بودن وزن جلو و عقب خودرو از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت ،میله انتقال دهنده نیرو و کالچ در قسمت عقب 

داشته  قرار  و ی��ک محور میان آن ه��ا و موتور خودرو 
ر  ا دارد.ق��ر

در این 
سیس��تم تا زمانی که موتور خودرو روشن 
اس��ت محور محرک نی��ز دوران دارد حتی زمانی که 

خودرو در حال سکون است.
در خودروه��ای اولیه معموال از چرخ زنجیر یا چرخ تس��مه به 
جای مکانیزم کاردان اس��تفاده می شد. سیس��تم انتقال قدرت با 
کاردان در برخی دیگ��ر از ژنراتورها و موتورهای الکتریکی برای 

انتقال حرکت استفاده می شد.
:) frot-wheel drive( سیستم محرک جلو

در کشور انگلستان، کاردان ها محدود به محورهای متقاطعی 
هس��تند ک��ه نیرو را به چرخ ها انتقال م��ی دهند، به خصوص به 
چرخ های جلو. کاردان شفت خروجي از جعبه دنده را به دیفرانسیل 
عق��ب که محور حائل)prop shaft (نامیده می ش��ود، متصل 
 propeller( می کند. محور واسط ش��امل یک شفت میله اي
shaft (،ی��ک اتصال لغزنده و یک ی��ا چند اتصال مفصلی چهار 
شاخه )universal joint ( است.جایی که موتور و محورها از 
هم جدا می ش��ونداین وظیفه شفت هزار خار و محور واسط است 
که نیروی تولید ش��ده توسط موتور را به محورهاي دیفرانسیل و  30
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فنی

بعد به چرخ ها منتقل کنند.
 کاردان یا محور محرک نیروي موتور را به دیفرانسیل عقب و 
از آن طریق به هر دو چرخ عقب متصل می رس��اند. نیم محورها 
)half shaft ( پلوس نامیده می ش��وند و این نام گذاری به آن 
علت است که برای استفاده از یک اکسل عقب به دو عدد از این 

نوع محورهای محرک نیاز است.
چن��د نوع مختل��ف از محورهای محرک یا 
کاردان در صنع��ت خودرواس��تفاده 

می شوند:

- محور محرک یک تکه 
- محور محرک دو تکه 

- محور لوله ای لغزش��ی: نوع جدی��دی از محورهای محرک 
اس��ت که در تصادف��ات رانندگی نیروی حاص��ل از تصادف را با 
فش��رده ش��دن کنترل کرده و به همین خاطر ب��ه نام محورهای 
محرک تخریب ش��ونده )collapsible drive shaft  ( نیز 

شناخته مي شوند.
four wheel and all-( سیس��تم چهار چ��رخ مح��رک

:) wheel drive
این سیس��تم نوع پیش��رفته ای از سیس��تم موتور جلو و محور 
محرک عقب اس��ت. نوع متفاوت��ي از انتقال دهنده ها به نام جعبه 
انتقال )transfer box ( در این سیستم ها استفاده شده است که 
محور محرک را به دو قسمت تقسیم می کنند و ممکن است شامل 
چرخ دنده های کاهنده یا یک  دیفرانسیل باشد.در این سیستم ها 
حداقل از دو محور محرک اس��تفاده می شود که هر کدام از آن ها 
از جعبه انتقال به یک اکسل متصل هستند . در خودروهای بلندتر 
ممکن اس��ت که جعب��ه انتقال در مرکز قرار گرفت��ه و خود آن نیز 

توسط یک محور محرک تغذیه شود.
 در خودروه��ای لن��د روور )land rover ( فاصله بین محور 
محرک و اکسل جلو بسیار کم است و از مفصل بندی های شیب دار 
استفاده شده است که مستلزم محاسبات مهندسی پیچیده ای برای 
طراحی یک محور محرک مورد اطمینان اس��ت و همچنین ممکن 

است که از اتصاالت مفصلی پیچیده ای استفاده شود.
در برخي از خودروها از سیس��تمی اس��تفاده ش��ده که شباهت 
زیادی به سیس��تم مح��ور محرک جلو دارند. در این سیس��تم ها 
کاردان و محرک نهایی ) final drive ( برای اکسل جلویی در 
ی��ک محفظه در طول موتور قرار دارد و یک محور محرک مجزا، 
اکس��ل عقب را به حرکت در مي آورد. از این سیس��تم زمانی که 
شامل هر دو سیس��تم محرک در چرخ ها بوده و سیستم محرک 
در چرخ هاي جلو است، استفاده می شود. کاربرد این مدل بیشتر 
در خودروهایي اس��ت که گشتاور تمایل یک طرفه به چرخ های 

جلو دارد و یا این که تولید کننده تصمیم دارد 

که خودرویی با اجزای زیاد تولید کند.
محور محرک در کارهای پژوهشی و آزمایشگاهي

در صنعت خودروس��ازی از محورهای محرک در کارگاه های 
تس��ت و کنترل کیفیت اس��تفاده می ش��ود.در مرحله تست برای 
انتقال س��رعت و گش��تاور مش��خص از موت��ور احتراقی به یک 
دیناموتور از میل کاردان اس��تفاده می ش��ود. در این سیستم ها از 
یک محافظ ش��فت )shaft guard  ( برای حفاظت از ش��فت 
در براب��ر برخ��ورد احتمالي و خوردگی حاصل از اتصال اس��تفاده 

می شود.
در مرحله تست گیربکس )trans mission ( از یک محور 
محرک برای برقراری ارتباط بین مولد قدرت )موتور( و گیربکس 

استفاده می شود.

محورمحرکموتوسيکلتها:
محورهای محرک از زمانی که موتوسیکلت ها اختراع شدند، مورد 
اس��تفاده قرار گرفته. به عنوان یک روش انتقال قدرت در مقایس��ه 
ب��ا چرخ زنجی��ر و چرخ تس��مه دارای عمر طوالنی ت��ر و مقاومت 
بیش��تری هستند. بزرگ ترین عیب استفاده از محورهای محرک در 
موتوسیکلت ها نیاز به چرخ دنده هایي است که نیرو رابه صورت 90 
درج��ه از محور به چرخ عقب منتقل کنن��د و این امر باعث کاهش 
قدرت موتور می شود.از سوی دیگر یکی دیگر از مزایای محورهای 
محرک راحت بودن حفاظت از اتصاالت و چرخ دنده ها در مقابل گرد 

غبار و گل و الی است.

 marine drive( محور محرک در وس��ائل نقلیه دریای��ی
:)  shaft

در یک کشتی، معموال کاردان محور محرک را به پروانه کشتی 
متص��ل می کند. ای��ن محور محرک از محفظ��ه ای که در بدنه 
کشتی است، عبور می کند.در این سیستم از یک قطعه سوراخ دار 
برای یاتاقان بندی محور استفاده شده که نیروی محوری حاصل 

از گ��ردش پروان��ه را خنث��ی مي کند.درس��ت در 
هنگامی که پروانه ش��روع به چرخیدن 

کرده و کشتی را به جلو می راند، تمام 

طول محور که بین انتقال 
دهنده و یاتاقان قرار دارد 
،دچار فش��ار می ش��ود و زمانی که متحرک را به سمت عقب می 

راند محور دچار کشش می شود.
ای��ن نیروها تنها زمانی کم یا حذف می ش��وند که فاصله بین 
انتق��ال دهنده و یاتاقان بندی )طول محور انتقال( کم باش��د.این 

اتفاق در قایق های شخصی کوچک رخ می دهد. 
  

محورمحرکدردوچرخه:
در دوچرخه ها از محور های محرک به جای چرخ زنجیرها در 
قرن گذش��ته استفاده می ش��د که دارای مزایا و معایبی بود که از 
جمله مزایاي آن  می توان به مقاومت بیش��تر دوچرخه و روان تر 
بودن عمل پدال زدن به علت اس��تفاده از چرخ دنده اشاره کرد و 
ازمعای��ب آن ها می توان به وزن باال و بازدهی کمتر نس��بت به 

چرخ زنجیر اشاره کرد.
انواع اصلی میل کاردان ها :

- میل کاردان با دو سر زاویه دار
-  میل کاردان با یک سر زاویه دار

ميلكاردانجفتیكوتاهبادوسرزاويهدار
 میل کاردان ها ممکن اس��ت بس��ته به کاربردش��ان به شکل 
هاي مختلف طراحي و س��اخته ش��وند. برای مثال در ش��کل زیر 
ترکیبی از دو میل کاردان یک س��ر زاویه دار و دو س��ر زاویه دار 

را می بینید.
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طراحي

1 . در مرحله اول با دقت تمام شروع به کشیدن خطوط اولیه می 
کنیم. در این قس��مت مهم تر از هر چیز ایده ای اس��ت. که در ذهن 
دارید و سپس آشنایی با نحوه پیاده سازی آن بر روی کاغذ است. به 
طور قطع داشتن اطالعات اولیه در مورد رسم فنی و آشنایی با اصول 
طراحی یک، دو و سه بعدی به همراه پرسپکتیو در این مرحله الزم به 
نظر می رسد. )الزم به ذکر است، در مطالب آینده توضیحات کاملی 
در مورد این اصول بیان خواهیم کرد( اگر در فتوشاپ در حال کشیدن 

خطوط هستید، بهتر است، همه آن ها را در یک الیه رسم کنید.

2 . در این مرحله قس��مت های اصلی بدنه را با رنگ میانه ای 
و متوسط پر کنید. به طور مثال رنگ مشکی که تنها با کم و زیاد 
کردن میزان ش��فافیت آن می ت��وان به راحتی تون های مختلف 

ایجاد کرد. 

3 . در این مرحله باید هر قس��متی از خودرو را که دارای سایه 
یا رنگ مشکی اس��ت کامل پر کنیم،مانند ورودی های هوا، جلو 

پنجره ، کف خودرو، محل قرار گیری چرخ ها و ...

4 . در این قس��مت می توانید برای به وجود آوردن رینگ ها 
از نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرده  سپس طرح نهایی را به 
داخل فتوش��اپ وارد کنید و یا به طور مس��تقل خودتان آن را در 

محیط نرم افزار طراحی کنید.

5 . در این مرحله به سراغ شیشه ها می رویم. توجه داشته باشد 
که برای القاي هر چه بیش��تر حس طبیعی بودن خودرو جزییات را 

نیز رعایت کنید؛مانند به وجود آوردن عمق برای داخل کابین.

6 .  در این مرحله فرایند طراحی شیشه ها را با کشیدن خطوط 
س��یاه اطراف آن برای پنهان کردن محل تماس شیشه ها با بدنه 

خودرو کامل می کنیم. 

7 .  ب��رای ب��ه وج��ود آوردن حالت واقعی اندک��ی انعکاس و 
درخشندگی به شیشه ها می افزاییم.

8 . در این مرحله برای قسمت های پایینی بدنه شیب و عمق 
ایجاد می کنیم.  

9 . در این مرحله تمام بخش هایی را که  دارای اختالف سطح 
هستند ، با های الیت از بقیه قسمت ها جدا می کنیم.

10 . در ای��ن مرحله جزییات داخل چراغ ها ، دس��تگیره درها، 
آنتن و ... را ایجاد می کنیم.

11 . در این قس��مت جزییات دیگ��ر باقی مانده؛ مانند فواصل 
بین درها،سپر، المپ ها و ... را کامل می کنیم.

12 . در ای��ن مرحله ش��ات الین ها یا هم��ان خطوط اولیه را 
با اس��تفاده از قلم مو پر رنگ ت��ر کرده تا بر جذابیت طرح افزوده 

شود.

13 . در این بخش منبع نور را مش��خص کرده و بر اساس آن 
در یک الیه تازه شروع به ایجاد نورهای الزم می کنیم.

14 .  در این مرحله پس زمینه ای برای خودرو قرار 
می دهیم. در مرحله قبل چون منبع  نور را در قسمت چپ عقب 
خودرو فرض کردیم طبیعتا سمت چپ تصویر پس زمینه را هم 

باید با شدت نور بیشتری طراحی کرد.

15 .  در انتها مقداری گرد و غبار در پایین چرخ ها ایجاد می 
کنیم تا بر جذابیت بصری کار افزوده شود.

  آ.و.م
همانطوركهقبالوعدهدادهبوديماينهفتهقصدداريمتامراحلطراحیيکخودرورابهصورتعملیآموزشدهيم.برایآشنايیبيشترخوانندگان
محترمبانحوهكش�يدنطرحهایاوليهكهمعموالبامدادس�ياهانجاممیش�ودتااس�کنوانتقالتصويربهكامپيوتربرایانجاممراحلاصالحوبهينه
س�ازیيابهاصطالحرندركردنكار،دراينمطلبنحوهطراحیورنگآميزیيکخودرویمفهومیرابااس�تفادهازنرمافزارفتوش�اپبهصورتكلی
توضيحمیدهيم.دراينجاتمامنکاتبهصورتعاموبدونواردشدنبهجزيياتمطرحمیشودتاصرفاباعثبهوجودآمدنيکديدكلیدرخواننده
ش�ود.درآموزشهایآيندههريکازاينمراحلرابادرنظرگرفتنفرايندهایجزئیصورتگرفته،موردبررس�یقرارمیدهيم.الزمبهذكراس�ت،
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اگرقرارباش�د،مدلهایمختلفمگانتوليدش�دهتا
بهامروزرادريکطبقهبندیبرحسبتوانايیهایفنی
وفرمانپذيریقراردهيمبدونش�کس�کویاولاين

ردهبندی،ازآنرنومگانRSجديدخواهدبود!
پيش�رانهقدرتمندباحداكثرقدرت250اس�ببخار،
اصال�تبیعيبونق�صكوپهمانندخ�ودروكهدريک
هاچبکش�کلگرفته،قابليتانتخابازبيندوشاسی
مختلفاسپرتوكاپباديفرانسيللغزشمحدود،بهره
گيریازتجربياتارزشمندرنودرمسابقاتفرموليکو
موتوراسپرتهمگیدستبهدستهمدادهاندتاديگر
جایس�والیبرایرانندگیفوقالعادهولذتبخشاين

هيوالیكوچکشهریفرانسویباقینماند!

قدرت
رنو مگان جدید از یک پیشرانه بنزینی قدرتمند دو لیتری با 16 سوپاپ 
مجهز به توربو شارژر نیرو می گیرد. این پیشرانه کوچک حداکثر قدرتی 
برابر با 250 اسب بخار ) 184 کیلو وات( در پنج هزارو500 دور در دقیقه 
و ماکزیمم گشتاور 340 نیوتن متر که از سه هزار دورموتور در دقیقه در 
دسترس است، تولید می کند. مجموعه بهینه سازی های صورت گرفته 
بر روی این پیشرانه باعث شده تا قدرت و گشتاور آن به ترتیب 20 اسب و 
40 نیوتن متر در مقایسه با مگان R.R26 )که خود یکی از قدرتمندترین 
خودروهای ش��هری در سگمنت مدل های هاچ بک محسوب می شود( 
افزایش داشته باشد. سیس��تم توربوي در نظر گرفته شده برای پیشرانه 
اس��پرت T 2,0 از عملکرد قابل قبولی در پاس��خ گویی سریع به فرامین 
راننده برخوردار است و تقریبا امکان استفاده بیش از80 درصد گشتاور را 
از 1900 دورموت��ور در دقیقه فراهم می کند. همین موضوع رانندگی به 
خصوص در ترافیک های ش��هری را لذت بخش تر می کند، ش��ما فقط 
کافی اس��ت تا در هر دوری که باشید اندکی پدال گاز را محکم تر فشار 
دهید تا پیشرانه س��رعت دلخواه شما را برای شتاب گیری سریع فراهم 
کند! البته جعبه دنده ش��ش سرعته دستی با تعویض های بی مکث نیز 
تاثیر بسزایی در ارتقاي عملکرد این خودرو داشته 

است.

عملکردكارآمدوموثر
رنو مگان RS جدید تقریبا همان تنظیمات سیس��تم تعلیق 
نسل فعلی RS را به ارث برده است. به لطف چیدمان مستقل محور 
فرمان در جلو، ادوات سیس��تم تعلیق و فرمان به صورت کامل از هم 
مجزا شده اند تا بهترین استاندارد در زمینه فرمان پذیری و چسبندگی 
به مسیر برای این خودرو به دست آید. همان طور که اشاره شد مانند 
مدل های اس��پرت رن��و کلیو و رنو تویینگو، م��گان RS جدید نیز با 
امکان انتخاب از میان دو شاس��ی مختلف اس��پرت و کاپ که برای 
چسبندگی بیش��تر مجهز به دیفرانس��یل لغزش محدود شده به بازار 
عرضه می ش��ود. نیروی الکترونیکی کمکی فرمان از کالیبراس��یون 
مخص��وص و اس��پرتی بهره می برد تا با توجه ب��ه آخرین اصالحات 
صورت گرفته در نسل جدید مگان، دقت باالتر و بازخورد بیشتری از 

مسیر در اختیار راننده قرار گیرد.

ظاهریمهيج
با نگاهی هر چند سریع و گذرا به نسل جدید مگان RS به وضوح 
می توان خصوصیات اسپرت فراوانی را در آن مشاهده کرد. سپر جلو 
دارای چراغ های LED روشنایی روز و یک اسپلیتر بزرگ است که 
دماغ��ه خودروهای فرمول ی��ک را در ذهن تداعی می کند. در نمای 
جانبی حالت اس��پرت RS به واسطه رینگ های بزرگ 18 اینچی از 
جن��س آلیاژ آلومینی��وم و در نهایت در نمای عق��ب خروجی مرکزی 
اگزوز و دیفیوزر پایین س��پر تکمیل کننده ویژگی های ذاتی اس��پرت 

این خودرو است.
در داخل کابین نیز به وضوح می توان اتمس��فر اسپرت را احساس 
ک��رد. صندلی های اس��پرت با در برگیرندگی بس��یار عالی، پوش��ش 
آلومینیوم پدال ها ، فرمان اس��پرت مخصوص و در انتها نش��ان رنو 
اس��پرت بر روی پشت س��ری ها، موکت کف اتاق و داشبورد تجربه 

یک رانندگی لذت بخش را نوید می دهند.      

معرفیرنومگانRSبرایسال2010

RS قدرتنمايیبا

تست
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حرفهاي

  آیدین وحید محمدی
در امس�ال زمس�تان از ك�ه جدي�د ZDX آك�ورا
نمايندگیه�ایاي�نش�ركتبهف�روشمیرس�دبه
طورقطعباس�بکخ�اصطراحیوهمچني�نتوانايی
ه�ایباالیفن�ی،مش�تريانفراوانیرابهس�ویخود
جذبم�یكند.مدلنهاي�یاينخودروب�اظاهركوپه
مانن�دخود)همانن�دباموX6(تقريب�اتمامیموارد
نمون�هپروتوتايپZDXراكهدرماهآوريلگذش�تهو
درنمايش�گاهبي�نالمللینيويورکب�هنمايشدرآمده
بود،همچناندرخودمیبيند؛بهطوریكهسقفتماما
شيش�هایپانورامايی،دستگيرهمخفیدرهایعقبو
گلگيرهایورمكردههيبتيکجنگجویتمامعياررا

برایآنبههمراهداشتهاست.
ZDX جدی��د پروس��ه طراح��ی و تولی��د را به ط��ور کامل در 
امریکای شمالی گذرانده است. تمام مراحل شکل گیری این خودرو 
برای اولین بار در اس��تادیوی طراحی جدید آکورا واقع در تورنتوي 
 )interior( کانادا انجام ش��ده ت��ا طراحان هر دو بخش داخل��ی
و خارج��ی )exterior( بتوانن��د همکاری نزدیکی با هم داش��ته 
باش��ند. در فضای داخل کابین ZDX به وضوح می توان باالترین 
سطح استفاده بهینه از مواد با کیفیت را مشاهده کرد، مانند پوشش 
چرم برای بخش پایینی داش��بورد، پانل درها و کنسول مرکزی. به 
کارگیری این چرم اعالء در داخل اتاق باعث شده تا ضمن این که 
به آکورا ظاهری لوکس و زیبا دهد، رابطه بهتر و صمیمی تری نیز 
بین دو سرنش��ین جلو و راننده به وجود آید. روش��نایی داخل کابین 
نیز به واسطه سیس��تم نورپردازی LED و سقف کامال شیشه ای 
که یکی از بزرگ ترین س��قف های پانورامیک صنعت خودروسازی 
محس��وب می شود در همه ساعات در بهترین وضعیت ممکن قرار 

دارد.
ب��ا نگاه به بدنه ای��ن خودرو به خوبی می ت��وان هدف طراحان 
را دریاف��ت ک��ه تلفیق جذابیت ه��ای ظاهری یک م��دل کوپه با 
توانایی ه��ای عالی یک کراس اوور و در عی��ن حال رعایت فاصله 
مناسب با زمین برای استفاده در مناطق بیابانی است. شاید بارزترین 
نکته طراحی خارجی ZDX را در ش��کل دهی به ستون C و فرم 
خاص گلگیرهای عقب دانس��ت که نمایی کام��ال برتر و متمایز را 

برای آن به همراه داشته است. 
آک��ورا ZDX جدید تنها در ظاهر دچار تغییر نش��ده بلکه باطن 
این خودرو نیز به منظور هماهنگی بیش��تر با اس��تایل تهاجمی آن 

 SOHC کامال مورد بازنگری قرار گرفته است. پیشرانه 3,7 لیتری
شش س��یلندر خورجینی این خودرو با پوسته آلومینیومی قادر است 
تا حداکثر قدرتی برابر با 300 اس��ب بخار و گش��تاوری معادل 270 
پوند بر فیت را تولید کند تا بهترین پاس��خ را به فش��ردن پدال گاز 
داش��ته باشد. جعبه دنده جدید سکانس��ی شش سرعته اتوماتیک با 
 ZDX پدال های تعویض پشت فرمان ضمن بهبود حالت اسپرت
باعت شده شتاب بسیار مناسبی برای آن فراهم شود، در عین حال 
مصرف س��وخت نیز تا حد ممکن پایین نگه داشته شده است. شاید 
عم��ده ترین دلیل قدرت باال و مصرف س��وخت و آالیندگی پایین 
این پیش��رانه را بتوان در سیس��تم VTEC یا سیستم زمان بندی 
متغیر س��وپاپ ها با کنترل الکترونیکی دانست که به صورت کامال 
ویژه ای برای سوپاپ های ورودی هوا به کار رفته است، به عالوه 
میل سوپاپ های مخصوص با قابلیت جابه جایی بیشتر حین فرایند 
VTEC، سیستم اندوکسیون دو مرحله ای و سیستم الکترونیکی 
کنت��رل پ��دال گاز Drive-by- Wire ب��ر توانای��ی های این 

پیشرانه افزوده اند.
یک��ی از بزرگ ترین مزایای آک��ورا ZDX جدید به کار گیری 
SH- سیس��تم منحصر به فرد چهار چرخ متحرک آکورا موسوم به

 ZDX به صورت اس��تاندارد در آن است. این سیستم به AWD
کمک م��ی کند تا در کنار فرمان پذیری عالی قابلیت اس��تفاده در 
تمام فصول س��ال ) حتی بدون نیاز با زنجیر چرخ ( را داش��ته باشد 
البت��ه در این بین نباید از رینگ ه��ای بزرگ هفت پره آلومینیومی 
به ابعاد 19x8,5 نیز غافل ش��د. برای ارتقاي هرچه بیشتر دینامیک 
رانندگی آکورا از سیس��تم IDS یا سیس��تم دینامیک داخلی نیز در 
این خودرو اس��تفاده کرده است. این سیستم به صورت هوشمندانه 
سیس��تم تعلیق فعال خودرو و فرمان حساس به سرعت ZDX را 
متناس��ب با شرایط مختلف رانندگی تنظیم می کند تا نهایت راحتی 
ممکن و یا تجربه یک رانندگی پر هیجان و اس��پرت را برای راننده 

و سرنشینان به ارمغان بیاورد.
طرح کوپه مانند ZDX عالوه بر جذابیت بصری فوق العاده ای 
که برای آن به همراه داش��ته عمال باعث ش��ده ت��ا این خودرو در 
مقاب��ل دیگر رقب��ای خود طویل تر، پهن تر و کم ارتفاع تر باش��د. 
ب��ه طوری که  فاصله بین دو مح��وری برابر با 2750 میلی متر در 
کن��ار طول و عرضی به ترتیب برابر ب��ا 4887 و 2174 ) به عالوه 
آیینه های جانبی ( فضای بس��یار مناس��ب و وسیعی را برای تمامی 

سرنشینان فراهم می کند.
آکورا ZDX در س��ه رده تجهیزات قابل س��فارش است؛ مدل 
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 ZDX با پکیج تکنولوژی و در نهایت ZDX، ZDX اس��تاندارد
با پکیج پیش��رفته تا همانند تمام مدل های دیگر آکورا، این خودرو 
نیز با گستره وسیعی از امکانات در اختیار مشتریان قرار گیرد. سقف 
کامال شیش��ه ای پانورامایی با پرده متحرک، فضای داخل کابین با 
پوشش چرم دست دوز، هندز فری با تکنولوژی بلوتوث، در صندوق 
عقب برقی، سیس��تم صوتی قدرتمند با قابلیت پخش لوح فشرده، 
رادی��و AM/FM،رادی��وی ماه��واره ای،درگاه USB با قابلیت 
اتصال iPod و ... از جمله تجهیزات استاندارد این خودرو به شمار 
می آین��د. پکیج تکنولوژی ZDX عالوه ب��ر امکانات فوق موارد 
دیگری مانند سیس��تم ردیاب ماهواره ای آکورا با قابلیت تشخیص 
صدا، سیس��تم صوتی پیش��رفته آک��ورا – ELS  با قدرت خروجی 
435 وات RMS به همراه آمپلی فایر دیجیتال ،10 بلندگو ، هارد 
درایو 15 گیگابایتی با قابلیت ذخیره بیش از س��ه هزارو500 آهنگ 
و دوربین های جدید دید عقب را نیز دارا است. در نهایت مدل فول 
آپش��ن این خودرو با پکیج پیشرفته امکانات تکمیلی دیگری مانند 
سیس��تم اطالعاتی نقاط کور راننده، سیس��تم ترمز اضطراری برای 
 ACC کاهش اثرات برخورد ، سیستم کروز کنترل تطبیق شونده

و سیستم IDS را دراختیار راننده قرار می دهد.
 در واق��ع پکیج تکنولوژی فوق هر دو آیت��م ارتباط و راحتی را 
با هم در قالب سیس��تم های مختلف ارایه می دهد. سیس��تم ورود 
بدون کلید با قابلیت روش��ن کردن خودرو، چرم لوکس و فوق العاده 
با کیفیت Milano برای صندلی ها ، صندلی های خنک ش��ونده 
جلو ، فرمان چند منظوره اس��پرت و سیس��تم ردی��اب ماهواره ای 
پیش��رفته از جمله دیگر تجهیزات این تریم به ش��مار می آید. این 
سیس��تم نویگیتور از ی��ک صفحه نمایش رنگی هش��ت اینچی با 
کیفیت VGA و همچنین یک هارد دیسک )HDD( به ظرفیت 
60 گیگابایت برای دسترسی بهتر و سریع تر به اطالعات ) قابلیت 
نمایش Real time ترافیک و پیشنهاد مسیر های مختلف جدید، 
نمایش همزمان وضعیت آب و هوا و ارتباط ماهواره ای بین خودرو 

و مرکز سرویس آکورا( بهره می برد. 
 ZDX موضوع رعایت مس��ائل ایمنی به ط��ور کامال جدی در
جدید م��ورد توجه قرار گرفته به طوری که آکورا برای این مدل از 
مهندس��ی سازگار پیش��رفته ACE در ساخت س��ازه بدنه استفاده 
کرده است. همچنین مجموعه سیستم های ایمنی فعال و غیر فعال 
سطح باالیی از امنیت را برای تمامی سرنشینان این خودرو تضمین 
می کند. س��اختار بدنه ACE آکورا به گونه ای ش��کل گرفته که 
در تصادف��ات، نی��روی حاصله از برخورد را به صورت یکس��ان در 

تم��ام نقاط خودرو توزیع کرده تا به این ترتیب کمترین آس��یب به 
سرنشینان داخل کابین به خصوص در تصادفات از روبه رو برسد.

از جمل��ه تجهیزات ایمنی غی��ر فعال به کار رفته در این خودرو، 
می توان به کیس��ه هوا های چند مرحله ای هوش��مند جلو، کیسه 
هواهای جانبی و سرنشینان عقب با قابلیت تشخیص موقعیت قرار 
گیری ایش��ان)OPDS(، صندلی جلو با پشت سر فعال، کیسه هوا 
زانو سرنش��ینان جلو، کیس��ه هوای پرده ای کن��ار و کمربند های 
ایمنی مجهز به سیس��تم پیش کش��نده و محدود کننده نیرو اشاره 
کرد. از سیس��تم های ایمنی فعال نیز می توان به سیس��تم کنترل 
ثبات پایداری )VSA(، سیس��تم ضد قفل ترم��ز )ABS(، توزیع 
الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( ، سیس��تم کمکی ترمز و سیستم 
پیش��رفته ترمز هوش��مند برای کاهش صدمات وارده در تصادفات 

)CMBS( اشاره کرد.
همانن��د دیگر م��دل های آکورا، ZDX جدی��د از یک گارانتی 
چهار س��اله یا 80 ه��زار کیلومتری کلی برخوردار اس��ت  همچنین 
برای پیش��رانه این خودرو نیز گارانتی مجزای ش��ش ساله یا 110 
هزار کیلومتری در نظر گرفته ش��ده تا عملکرد و کیفیت قابل قبول 

آکورا را تضمین کند.

مشخصاتفنی
نوع پیش��رانه: شش س��یلندر با چیدمان خورجینی تماما ساخته 

شده از آلیاژ آلومینیوم
 SOHC VTEC تعداد سوپاپ ها: 24 به شکل

حجم موتور: 3700 سی سی 
حداکثر قدرت: 300 اسب بخار در 6300 دور در دقیقه 

حداکثر گشتاور : 270 پوند بر فیت ) 366 نیوتن متر( در 4500 
دور در دقیقه

حداکثر دور موتور: 6800 )محدوده قرمز(
ضریب تراکم پیشرانه: 11,2:1 

نوع سیستم تعلیق: مک فرسون 
 ABS، EBD سیس��تم ترمز: هر چهار چرخ دیسکی به همراه

و سیستم کمکی ترمز
 SH-AWD سیستم انتقال قدرت: چهار چرخ متحرک

جعبه دنده: شش س��رعته اتوماتیک با پدال های تعویض پشت 
فرمان

تایرها: 19/50/255 
2-ULEV : آالیندگی

201
0ZDXورا
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دانايی

  آرمین وحید محمدی
نيس�انآلتيماكهيکیازپرطرفدارترينمدلهای
نيس�انبهحس�ابمیآيدودرس�ال2009دررده
بندیJ.D.PowerوIQSتوانستمقاماولرانصيب
خ�ودكند،ب�اطراحیخارج�یتازهودگرگونش�ده،
طراحیداخلیبهينهس�ازیش�دهوطيفوس�يعیاز
تکنولوژیهایمدرندرسيستمهایناوبریورفاهی
خودواردس�ال2010میش�ود.آلتيمايجديدكهدر
سهمدل،سدان،كوپهوهيبريدقابلسفارشاستاز
پنجماكتبرامس�ال)2009(درتمامینمايندگیهای
نيساندرسرتاسرجهانبهفروشمیرودوتاكنون
بااس�تقبالگستردهایروبهروشدهاست.ازاينرو
برآنش�ديمتابهص�ورتمختصرطیاينمطلببه
معرفیوبررس�یمدلهایكوپهوسداناينخودرو

بپردازيم.
م��دل جدید آلتیما که نس��ل چهارم آن به حس��اب می آید با 
پیش��ینه فروش��ی برابر با دو میلیون دس��تگاه در سرتاس��ر جهان 
ترکیب��ی از یک رانندگی پویا و مهیج، طراحی متفاوت و اس��پرت 

و کیفیت برتر را در کنار ارزش��ی باال در سگمنت 
خودروه��ای ان��دازه متوس��ط کوپه و 

س��دان به خری��داران خود 
عرضه م��ی کند. 

در س��ال 

2010 نیز نیس��ان آلتیما با طیف بس��یار وس��یعی از پیشرانه های 
مختلف قابل سفارش است که از جمله آن ها می توان به پیشرانه 
چهار س��یلندر خطی 175 اس��ب بخاری به حج��م 2,5 لیتر و یا 
پیش��رانه V6 به حجم 3,5 لیتر با توانایی تولید 270 اس��ب بخار 
که بر روی مدل س��دان و یا مدل اسپرت تر کوپه آن قابل نصب 
هستند، اشاره کرد. همچنین مدل هیبرید آلتیما نمونه ویژه ای از 
 QR25 پیش��رانه چهار سیلندر خطی 2,5 لیتری نیسان که با کد
 CVT ش��ناخته می ش��ود و جعبه دنده الکترونیکی کنترل شده
را با یک الکتریک موتور پیش��رفته ترکیب م��ی کند. با توجه به 
ای��ن مطلب انتظار می رود، مدل هیبرید این خودرو دارای قدرت 
کلی برابر با 198 اسب بخار باشد که در کنار آن خروج بسیار کم 
گازه��ای آالین��ده را از اگزوز خود تضمی��ن می کند به طوری که 
توانس��ته است در زمره خودروهایی با تکنولوژی پیشرفته مقطعی 
 Advanced Technology Partial( آالیندگ��ی صف��ر
Zero Emission( قرار گیرد. مصرف سوخت این مدل تقریبا 
35 مایل به ازای هر گالن در شهر و 33 مایل به ازای هر گالن در 

تخمین  اتوبان 

زده ش��ده که با توجه به بهره گیری از باک 20 گالنی اس��تاندارد، 
نیس��ان آلتیماي هیبرید جدید ش��عاع حرکتی بال��غ بر 600 مایل 

)970 کیلومتر( خواهد داشت.
در می��ان انبوه تغیی��رات صورت گرفته بر روی نیس��ان آلتیما 
2010 م��ی توان به کاپوت، جلو پنجره و س��پر جلو از نو طراحی 
ش��ده، طرح جدید رینگ ها، سیستم اس��تاندارد کنترل دینامیک 
خودرو )VDC(، مواد و پارچه های بهینه شده و با کیفیت باالتر 
در فضای داخلی، رنگ های جدید بدنه و طیف بسیار گسترده ای 
از ادوات سفارش��ی اش��اره کرد. همچنین در کنار موارد فوق نام 
قبلی نیس��ان آلتیم��ا SE 3,3 به SR 3,3 تغییر یافته اس��ت. در 
راس��تای هیج��ان باالیی که با توجه به کابی��ن متمرکز بر راننده 
آلتیما ایجاد می ش��ود، فاکتور راحت��ی و تجهیزات رفاهی فضای 
داخلی نیس��ان آلتیم��ا جدید نیز با بهره گیری از پکیج پیش��رفته 
 ،MP3 با قابلیت پخش Bose صوتی ش��امل سیس��تم صوتی
WMA و سی دی، سیس��تم تلفن بلوتوث، رادیو ماهواره ای و 
نمایشگر نمای عقب بسیار برجسته تر و کامل تر از نسل پیشینش 

شده است. 

درپیحفظجايگاه!
معرفیوبررسیمدلهایسدانوكوپهنيسانآلتيمابرایسال2010
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دانايی

دوربينهايجاسوسي

از دیگ��ر تجهیزات��ی که ب��ر روی تمامی مدل های س��دان، 
کوپه و هیبرید نیس��ان آلتیما قابل نصب است، می توان به نسل 
جدید سیس��تم ناوبری مجهز به دیسک س��خت )با ظرفیت 9,3 
گیگابایت برای ذخیره س��ازی موس��یقی، اطالعات نقشه ها و...( 
با نمایشگر لمس��ی 6,5 اینچی، سیستم پیشرفته اطالعات نقشه 
ها ش��امل مشخص کننده س��رعت مجاز مسیر حرکت، مشخص 
کننده رس��توران های موجود در مس��یر، سیستم بررسی ترافیک 
مس��یرهای در پیش رو، سیس��تم ماهواره ای اعالم وضعیت آب 
و ه��وا، پخش کننده DVD با ورودی aux برای اتصال س��ایر 

ادوات و دستگاه های صوتی و تصویری اشاره کرد.
مدل کوپه نیس��ان آلتیم��ا نیز با هدف به وج��ود آوردن حس 
اس��پرتی بیش��تر و همچنین برآورده کردن نیازه��ای بازار در این 
بخش روانه بازار ش��ده اس��ت. در طراحی مدل کوپه سعی بر آن 
بوده اس��ت تا با اعم��ال کمترین تغییرات ممک��ن بتوان بهترین 
نتیجه را گرفت که البته حاصل کار قابل توجه به نظر می رس��د. 
با توجه به این مساله از نمای روبه رو همچنان که در تصاویر نیز 
قابل تش��خیص است مدل سدان این خودرو هیچ تفاوتی با مدل 
کوپه ندارد و ش��اید تنها نکته قابل ذکر تفاوت ترکیب رنگ بندی 
جلو پنجره باش��د که در آلتیماي س��دان به صورت کرومی است 
ولی در آلتیماي کوپه به رنگ مش��کی  و با حاش��یه ای کرومی 
اس��ت که به منظور ایجاد حال و هوای اسپرتی بیشتر این ترکیب 
رنگی برای مدل کوپه در نظر گرفته ش��ده است. در نمای کناری 
و ب��ه اصطالح Side view نیز فرم کوپه و دو در آلتیماي کوپه 
بس��یار خوب و منسجم از کار در آمده است و شاید عالوه بر فرم 
خ��اص کوپه مانندش تنه��ا تفاوت در این بخ��ش به عدم وجود 
ضربه گیرها بر روی مدل کوپه و همچنین شکل در باک خودروها 
بر گردد که در این مدل به صورت گرد و در مدل سدان به صورت 
مس��تطیل اس��ت. در نمای عقب نیز تفاوت چندانی وجود ندارد و 
تنها م��ورد عالوه بر تغییر رنگ بندی داخل چراغ های عقب، 
دیفیوزر پره پره نصب ش��ده در مدل کوپه است که در 
مدل س��دان مشاهده نمی ش��ود. اتمسفر فضای 
داخلی نیز با حال و هوای اس��پرتری شکل 
گرفته که ترکی��ب رنگی و جنس مواد 
به کار رفته در مدل کوپه 
این مساله را 

تشدید می کند.
در خاتمه باید اش��اره کرد ، نیس��ان آلتیم��اي جدید از طراحی 
منس��جم و زیبای��ی بهره می برد ک��ه با توجه به پیش��رانه ها و 
تجهی��زات ایمنی و رفاه��ی مختلف موجود ب��ر روی آن در این 
س��گمنت از خودروها حرف های زیادی برای گفتن دارد و رقیب 

بسیار سرسختی برای سایرین به حساب می آید.

باموسریسهبرایسال2012

بدون ش��ک کمتر خودرویی را می توان مانند س��ری سه فعلی 
دانس��ت و با وجود این که این خودرو بسیار محبوب نیاز به اندکی 
کاه��ش وزن و البته تغییراتی در طراح��ی خود دارد اما دقت باالی 
هندلین��گ آن و همچنین واکنش بی درنگ ب��ه فرامین صادره از 
سوی راننده، سری سه را به بهترین در سگمنت خود تبدیل می کند. 
شرکت ب ام و برای سال 2012 دست به کار بسیار مشکلی زده و 

آن جایگزین کردن نسل فعلی سری سه با نسل ششم آن است!
عکس های جاسوسی که از نسل جدید سری سه در این صفحه 

مشاهده می کنید در شهر مونیخ آلمان گرفته شده و طبق اطالعات 
موجود نام فعلی این مدل F30 است. نسل جدید سری سه همانند 
پیشینیان خود در سه مدل سدان، کوپه و کابریولت عرضه می شود 
ک��ه بر خالف آن چه انتظار می رف��ت، مدل کابریولت همچنان از 
س��قف هاردتاپ بسیار سنگین نس��ل فعلی سود می برد. همچنین 
ب ام و قصد دارد تا مدل پنج در هاچ بک سری سه را نیز با الهام از 

سری 5 گرن توریسمو به مشتریان عالقه مند عرضه کند. 
نسل جدید س��ری سه همانند گذش��ته قابلیت مجهز شدن به 
گستره وسیع پیش��رانه های دیزلی و بنزینی را دارد. پیشرانه هایی 

که از سیستم هایی مانند زمان بندی متغیر سوپاپ ها، تک و تویین 
توربوش��ارژ، تزریق مستقیم سوخت و سیستم استاپ-استارت بهره 
م��ی برند البته در این میان تنها خبرهایی مبنی بر وجود پیش��رانه 
های چهار سیلندری با قدرتی بین 140 تا 230 اسب بخار به گوش 
می رسد که یک مدل دو لیتری با قدرتی نزدیک به 300 اسب بخار 
نیز قابل سفارش است! هر چند احتمال فراوانی وجود دارد که دوباره 
ش��اهد پیشرانه شش سیلندر خطی افسانه ای ب ام و بر روی نسل 
جدید سری سه باشیم. در خاتمه الزم به ذکر است، سری سه جدید 

در موتور شوی ژنو سال 2012 به نمایش گذاشته خواهد شد.
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مفهومي

نيس�انLand Gliderوياهمانگاليدرزمينی،جديدترينمفهومیش�ركت
ژاپنینيسانبهحسابمیآيدكهايدهایجديدومنحصربهفرديرادرساخت
وسايلنقليهباآاليندگیصفربههمگانمعرفیمیكند،بهتازگیدرموتورشوی
توكيوبهنمايشگذاش�تهش�د.شايدبهترباش�داينگونهبگوييمكهدرساخت
اينمفهومی،طراحانوايدهپردازاننيس�انش�کلكامالجديدیازوسيلهنقليه
ش�خصیباآاليندگیصفر)Zero emission(راايجادكردهاندكههوش�مندی،
تجرب�هجدي�دیازرانندگیوسيس�تمچهارچرخمتحرکرايکج�اوباهمدر

اختيارصاحبانخودقرارمیدهد.
ب��ا توج��ه به این موضوع که بی��ش از 50 درصد جمعیت جهان در آینده در ش��هرهای بزرگ و یا 
در نزدیکی آن ها زندگی خواهند کرد، طراحان نیس��ان از موتوس��یکلت ها به عنوان پایه ای ارزشمند 
برای تحقق بخش��یدن به ایده ها و طرح هایش��ان کمک گرفته اند و فرایند کار بر روی این خودروی 
مفهومی را آغاز کرده اند البته در کنار آن که طراحان و مهندس��ان از چابکی، هیجان و آزادی عمل 
یک وسیله دو چرخ مانند موتوسیکلت و یا دوچرخه در ایجاد مفهوم خود الهام گرفته اند، برای ایجاد 
نوعی خالقیت و نوآوری تصمیم گرفتند تا چاشنی دیگری را نیز به طرحشان اضافه کنند که بهترین 
انتخابشان به وجود آوردن یک ساختار درشکه ای بر روی چنین پالتفرمی بود. در نتیجه، حاصل کار 
به صورت یک وسیله نقلیه دو نفره با ساختاری پیله ابریشمی مانند بود که نیرو محرکه خود را برای 
حرکت از یک پیش��رانه با آالیندگی صفر به دس��ت می آورد. در واقع نیسان لند گالیدر که از پایداری 
وسایل نقلیه چهار چرخ و همچنین حسی از امنیت  که از کابین کج )منظور وجود شیب منفی از پایین 
بدنه به سمت باالی آن است( و البته عضالنی اش نشات می گیرد  بهره می برد، خودرویی است که 
هم حس رانندگی خودروهای دو چرخ متحرک و هم خودروهای چهار چرخ متحرک را در یک قالب 

به خریدارانش عرضه می کند.
طراح��ی خارج��ی لند گالیدر خطوطی روان و پویا را به نمایش می گذارد که انگار با س��الح ویژه 
ای م��ورد محافظت قرار گرفته اند و انفصال هایی ک��ه در بخش های مختلف بدنه مانند گلگیرهای 
عضالنی دیده می ش��وند، طبیعتی مکانیکی و ربات گونه را به این خودروي مفهومی بخشیده اند. به 
طوری که کابین دو نفره درش��که ای مانند آن در کنار این که به ش��دت ش��بیه کابین یک گالیدر به 
نظر می رسد، فرم منحصر به فرد کج )tilt( طراحی اش بیانگر ویژگی خاصی از آن است، ویژگی کج 
شدن به اطراف )مانند موتوسیکلت ها در سر پیچ ها( که باعث می شود سرنشینان حتی در هنگامی 
که خودرو در حال عبور از پیچ های تند اس��ت احساس��ی از امنیت و جسارت بکنند. این قابلیت به لند 
گالیدر و چرخ هایش این امکان را می دهد تا در س��ر پیچ ها به میزان 17 درجه به اطراف کج ش��ود 
و در نتیجه از هر پیچی با هر سرعتی و با تند و تیزی خاصی عبور کند. این سبک خاص طراحی به 
طراحان نس��یان لند گالیدر مفهومی این امکان را داده اس��ت تا عرض خودرو و پهنای چرخ ها را تا 
حد ممکن به کمترین مقدار برسانند که این موضوع عالوه بر خلق ظاهری فضایی و گیرا باعث شده 
است تا لند گالیدر در فضاهای شلوغ و پر ازدحام شهرهای آینده به عنوان وسیله ای با اهمیت مورد 

لندگاليدرمفهومی2009

گاليدرزمينی!
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توجه قرار گیرد.
برای تامین بیش��ترین ایمنی ممکن در حین رانندگی، مهندس��ان نیس��ان بر روی این خودروي 
مفهوم��ی یک سیس��تم رباتیک ممانع��ت کننده از تص��ادف را نصب کرده اند که در این سیس��تم 
سنس��ورهای قرار داده ش��ده بر روی بدنه خودرو س��ایر وسایل نقلیه موجود در مس��یر را شناسایی 
می کنن��د و همانند ماهی که در یک اس��تخر ب��دون برخورد با ماهی های دیگر به ش��نا کردن می 
پردازد، این خودرو نیز با کمک این سیستم و سنسورهای نصب شده می تواند بدون برخورد با سایر 

خودروها به حرکت بپردازد.
لن��د گالیدر مفهومی، نیروی الزم برای حرکت خود را از دو موتور الکتریکی در عقب به دس��ت 
می آورد که این موتورهای الکتریکی نیز از باتری های لیتیوم یونی که در زیر کف خودرو جاسازی 
ش��ده اند، تغذیه می ش��وند اما جالب ترین نکته در مورد این سیس��تم نیرو محرکه با آالیندگی صفر 
این است که می تواند بدون آن که با سیم به منبع الکتریسیته ای وصل شود، با استفاده از سیستم 
شارژ بدون تماس )non-contact( شارژ شود! به عنوان مثال هنگامی که مشغول خرید از یک 
سوپر مارکت هستید یا در یکی از ایستگاه های خدماتی اتوبان ایستاده اید و یا هر مکان دیگری که 
دس��تگاه مربوطه الزم برای این فرایند را داشته باش��د، این سیستم خودرو را قادر می سازد تا بدون 

نیاز به اتصال کابل برق، خود را شارژ کند.
در خاتمه با وجود آن که نیس��ان لند گالیدر، یک خودروي مفهومی اس��ت  که برای موتور شوی 
توکیو س��اخته ش��ده اس��ت اما نباید آن را صرفا به عنوان یک طرح تحقیقاتی و نمایشی به حساب 
آورد چرا که با توجه به گفته های مس��ووالن نیسان و همچنین تمرکز خاصی که این برند ژاپنی بر 
روی این خودروي مفهومی کرده اس��ت، بدون ش��ک لند گالیدر، نمایی بسیار واضح را از چگونگی 
خودروهای کوچک نیسان در آینده به نمایش می گذارد و در واقع بیان می کند که در شهرهای پر 
جعمیت و پر ازدحام آینده که اهمیت فضاهای بس��یار کوچک نیز صد چندان می ش��ود، برند نیسان 
چگونه خواهد بود. به گفته خود این شرکت و به طور خالصه شاید برای بیان مفهوم و اندیشه حاکم 
بر طراحی و س��اخت این خودرو بهتر باش��د این گونه بگوییم که لند گالیدر، نش��انی است از آن چه 

برند نیسان معنی حمل  و نقل و وسایل نقلیه آینده می داند.

مشخصاتفنی
• طول: 3100 میلی متر

• عرض: 1100 میلی متر
• ارتفاع: 1415 میلی متر

• فاصله دو محور: 2180 میلی متر

امس��ال در نمایش��گاه توکیو برند ژاپنی تویوتا مدل مفهومی FT-86 را که یک خودروي کوپه 
چهار نفره س��بک وزن است و توسط بخش توسعه اروپایی تویوتا طراحی شده، به نمایش گذاشت. 
این خودروي مفهومی دارای ابعاد جمع و جوري است که به صورت استاندارد از یک پیشرانه تنفس 

طبیعی دو لیتری باکسر بهره می برد.
دو ح��رف FT نام این خودرو، ابتدای کلمه ه��ای Future Toyota به معنای تویوتا آینده 
هس��تند و ش��ماره 86 نیز یادآور AE86، کدی است که به مدل کوپه سبک وزن دو و سه دری بر 
می گردد که در س��ال 1983 میالدی توس��ط تویوتا و به عنوان نسل پنجم کروال معرفی شد. این 
مدل که تحت نام ED2 نیز ش��ناخته می ش��ود همان طور که گفته شد توسط واحد اروپایی تویوتا 
طراحی ش��ده اس��ت و دارای ابعادی برابر با 4160 میلی متر در طول، 1760 میلی متر در عرض و 

1260 میلی متر در ارتفاع است که فاصله دو محور آن نیز برابر با 2570 میلی متر است.
فضای داخلی این خودروي مفهومی گنجایش چهار سرنشین را دارد و به صورت ویژه توسط پانل 
تجهیزاتی با رنگ زمینه خاکس��تری و سفید، نش��انگرهایی با نور قرمز و سیستم ناوبری برجسته تر 
 86-FT از س��ایر خودروهای تویوتا به نظر می رسد. همان طور که در ابتدای مطلب نیز گفته شد
از ی��ک پیش��رانه دو لیتری چهار س��یلندر عرضی تنفس طبیعی س��ود می برد ک��ه نیروی تولیدی 
خود را توس��ط یک جعبه دنده شش سرعته دس��تی به چرخ های عقب منتقل می کند و ترمزهای 

ADVICS نیز وظیفه متوقف کردن آن را بر عهده دارند.
در نهایت همان طور که از نام Future Toyota 86 مفهومی نیز برمی آید، این خودرو یک 
تویوتا 86 جدید با رنگ قرمزاست که با هدف ایجاد بیشترین هیجان و لذت رانندگی در کنار رعایت 

مسائل زیست محیطی طراحی و ساخته شده است.

تويوتاFT-86مفهومی

نمايشیازآيندهباالهامازگذشته!
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تيونينگ

  ش.ن
نمايشگاه»سما«درالسوگاسامريکا،يکیازمطرح
تري�نبرنامههايیاس�تكهدرحوزهتيونين�گولوازم
جانبیدرس�طحجهانبرگزارمیشود.تاكنونبيشاز
100ه�زارتوليدكنندهازبيشاز100كش�ورجهاندر
ايننمايشگاهحضورداش�تهوسالگذشتههمبيشاز
50هزارنفرازنزديکآنرابازديدكردهاند.اينهمايش
بزرگتوليدكنندگانعرصهخودرودر12بخشمختلف
برگزارمیشودكهنزديکبه20هزارقطعه،ابزارولوازم

جانبیجديدرابهنمايشعموممیگذارد.
محل دائمی نمایش��گاه های الس وگاس که در آوریل سال 1959 افتتاح 
ش��ده میزبان این برنامه است، مس��احت کلی این مجموعه بالغ بر 297 هزار 
مترمربع است که حدود یک سوم آن به این نمایشگاه اختصاص داده می شود. 
برای صفحه تیونینگ این هفته نگاهی اجمالی به چند محصول معرفی شده 

جذاب آن که در بازار امریکا عرضه می شوند، خواهیم داشت. 

SCIONسهمحصولاز
 Scion Rally xD

این مدل اختصاصا برای حضور در مس��ابقات رالی آماده ش��ده و این را از 
ش��کل ظاهری آن هم به خوبی می توان درک کرد. ابتدا برای کاهش هرچه 

بیش��تر وزن خودرو، تمام وسایل داخلی عادی چون صندلی ها، کف پوش ها 
و حتی رادیوضبط را از داخل این سایون خارج کرده اند و سپس رولبار ساخته 
ش��ده که هومولوگ FIA را هم دریافت کرده در داخل خودرو پیچ کرده اند. 
صندلی های این مدل که شاسی از جنس فیبر کربن دارند برای راننده و نقشه 

خوان نصب شده اند. 
سایر امکانات این مدل به این ترتیب است : فرمان مخصوص رالی اسپارکو، 
جای پای نقشه خوان، کمربند ایمنی شش نقطه ای، فالپ های گل پخش کن، 
یونیت ارتباطی بین راننده و نقشه خوان شامل هدفون و میکروفن اینترکام بر 
روی کاله های ایمنی، صندوق بار مخصوص آچار و ...، دسته دنده رالی بلند 
تر، پدال های مسابقه ای اسپارکو، سپر و کاپوت جلوی فیبرکربن به همراه باله 

و سپر عقب از همین جنس.
 

 Scion xB Tuner Peter Colello
مدل جذاب xB این بار توس��ط پیتر کوللو تیونینگ شده و شاخص ترین 
بخش ظاهری آن رنگ آبی متالیک با نام آبی صدفی و از نوع BASF است. 
دیگر ش��اخصه این خودرو، کیت بدنه 9 تکه س��اخت BRS است که پهنا و 
جذابیت خاصی به این مدل بخشیده. سایر امکانات این مدل به این ترتیب است: 
هود و کاپوت از جنس فیبرکربن، باله عقب آیینه ها از جنس فیبرکربن، سقف 
فیبرکربن، چراغ های دودی در عقب و آبی رنگ در جلو، مه شکن عقب، حذف 
دستگیره های چهار در و همچنین برف پاک کن های بادگیر، رول کیج داخلی، 
موتور مجهز به توربو با اینتر کولر، رینگ های دوسایز سبک با الستیک های با 

قابلیت باال، سیستم صوتی و تصویری با شش آمپلی فایر و دو ساب ووفر. 

 Scion XB Tuner Eneri Abillar
برای این مدل که یک نسخه دیگرش را دیدید، بیشتر امکانات یک اتاق 
تلویزیون چون مبل و نمایشگر بزرگ و همچنین پخش صدای با کیفیت در 
نظر گرفته شده است. سایر امکانات این مدل به این ترتیب است : بدنه پهن 
از BRS به همراه تغییراتی مجزا در س��پرهای جلو و عقب، مه ش��کن های 
 ،DTM از سری BASF حذف دستگیره درهای عقبی، رنگ بدنه ، PIAA
اسپویلر عقبی فیبر کربن، توربوی GReddy ، منیفولد استیل، اینترکولر، داون 
پایپ استیل به همراه لوله های اینترکولر و اینتیک، باتری موتوالیت و روغن 

اموسیل. 

سهمحصولازلکسوس
 Lexus IS 350C 0-60 Mag

این لکسوس زیبا که از موتور قوی تري نسبت به نمونه های عرضه شده 
در آسیا و اروپا به صورت استاندارد بهره می برد توسط متخصصان مجله 60-0 
و همچنین کارشناسان Design Craft Fabrication تغییر داده شده 
اس��ت. در بخش جلو به عنوان ش��اخص ترین تغییر می توان از کاپوت با رم 
ایرهای دوگانه نام برد که از جنس فیبرکربن س��اخته شده. سایر امکانات این 
مدل به این ترتیب اس��ت : سیس��تم اگزوز GReddy ، کامپیوتر مدیریت 
موتور، رینگ های 20 اینچی و یک تکه فوق س��بک Advan ریس��ینگ، 

بهشتتيونرها
گزارشیازنمايشگاهسالSEMA2009السوگاس
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الس��تیک های کنتیننتال، سیستم ترمز برمبو با دیسک های سفارشی خنک 
شونده سوراخ دار در جلو و تک الیه سوراخ دار در عقب، سیستم تعلیق کویل 

 1+Ings کیت بدنه ، KW اوور

 Lexus IS 350C VIP Auto Salon
زمانی که بیشتر تیونرهای بازار به سمت طراحی های جذاب تر و البته گران 
 VIP .قیمت تر رفته اند سلیقه مشتریان هم به این سمت، سوق پیدا کرده است
Auto Salon برای مشتریان خاص خود با همکاری JTuned برنامه ای 
ویژه در نظر گرفته که 15هزار دالر هزینه و یک ماه و نیم زمان برای اجرایش 
الزم است. رنگ آمیزی این مدل، قرمز ماتادور نام گرفته و مات است، کاپوت 
این مدل از جنس فیبرکربن ساخته شده و برای مشخص بودن این عنصر گران 
قیمت و البته زیبایی بیشتر، وسط آن رنگ نشده. اسپویلر عقب هم از جنس 
فیبرکربن س��اخته شده، سیس��تم اگزوز آن که هم از استیل ضد زنگ ساخته 

شده،مکش باالیی دارد. 
 Joe س��ایر امکانات این مدل به این ترتیب است : سیستم ورودی هوای
 TOMS فیلترهوای ورودی ، Joe Z به همراه هدرهای خروجی دو گانه Z
، سیستم تنظیم خطی تراتل و کنترلرمپ سوخت، رینگ های Work مدل 
MDB Gnosis GS3 به همراه الستیک های هانکوک ونتوس وی 12، 

تریم داخلی تماما از چرم سفید و مشکی. 

 Lexus IS 350C F-Sport TRD
ب��رای این مدل ویژه، کارهایی ویژه تري انجام ش��ده، ادوات و تریم های 
داخلی بر عهده F-Sport بوده و قدرتمند کردن موتور بر عهده گروه تیونینگ 
موتور تویوتا ) TRD (است و رنگ آمیزی این IS نارنجی آب نباتی نام دارد. 
سایر امکانات این مدل به این ترتیب است : رینگ های 19 اینچی و 10پره اف 
اسپرت با الستیک های میشلن پایلوت، سیستم ترمز جلو و عقب اف اسپرت، 
سیستم تعلیق و فنر های کوتاه تر اف اسپرت، بازوهای جناغی چهار گانه، رنگ 

نارنجی آب نباتی در سه طیف مختلف. 

سهمحصولازتويوتا
 Toyota Tacoma TX

ای��ن محصول برای پیش بینی عکس العمل مردم در قبال یک پیک آپ 
قدرتمند و اصطالحا همه جا رو معرفی ش��ده، خودرویی که با قیمتی مناسب 
می تواند توانایی حرکتی روزمره در س��طح شهر و همچنین حرکتی مداوم در 
مس��یرهای سخت آفرود و همچنین توانایی حمل بار را در اختیار خریدار قرار 
دهد. تاکومای مورد اشاره که با کد TX2 شناخته می شود از یک موتور شش 
سیلندر به حجم چهارلیتر با 24 سوپاپ و قدرت خروجی 236 اسب بخار بهره 
می برد. سایر امکانات این مدل به این ترتیب است : سیستم ورود بدون کلید، 
کروز کنترل، چراغ های مه ش��کن به همراه المپ های زنون، شیش��ه های 
ضد ضربه، دوربین دید عقب، خنک کن روغن گیربکس و دیفرانسیل، باتری 
با قابلیت کار تحت فشار، دینام 130 آمپر، وینچ های جلو و عقب، رینگ های 
TRD با سایز 16 در 7,5 با الستیک های مخصوص آفرود بی اف گودریچ 
با س��ایز 16/75/285 ، سیستم اگزوز استیل ضد زنگ ساخت TRD، کمک 
های ساخت بیلشتاین، کف پوش محفظه بار مقاوم در برابر ضربه و خش، موتور 

وکیوم مقاوم در برابر ورود آب. 

 Toyota Billabong Venza
مدل بیالبونگ ونزا، خودرویی اس��ت ب��رای عالقه مندان به ورزش های 
هیجان انگیزي چون اسکیت برد، اسکی روی آب، صخره نوردی و شنا. این 
خودرو که مورد عالقه قهرمانان ورزش��ی قرار خواهد گرفت عالوه بر ظاهری 
جذاب، امکانات داخلی بسیاری هم در این رابطه دارد و با همکاری بیالبونگ که 
نامی شناخته شده در عرصه لوازم ورزشی است، آماده شده. بادی کیت جذاب 
این ونزا به همراه رنگ آمیزی و طراحی های آن، هماهنگی بسیاری با پایه های 

نگه دارنده اسکیت برد، تخته اسکی روی آب و اسکی برف روی سقف دارد. 
س��ایر امکانات ای��ن مدل به این ترتیب اس��ت : وین��چ قدرتمند گرینچ، 

رینگ های بزرگ Enkei با الستیک های نیتتو، دیسک های ترمز قدرتمندتر 
ساخت TRD ، دوش با مخزن آب 10 گالنی مجهز به گرم کن قرار گرفته 
در صندوق عقب برای حمام بعد از ورزش، س��قف داخلی با اشکال چاپ شده 
ورزشی، سیستم دسترسی به اینترنت پر سرعت برای دسترسی به اخبار ورزشی، 
سیستم صوتی با 18 خروجی به قدرت 2200 وات، LCD های نمایشگر فیلم 

 .iPod به همراه رابط DVD و

 Toyota Tacoma ATG
مس��لما بازی های کامپیوتری برای بعضی افراد از نان شب هم واجب تر 
All- که مخفف ATG است و این خودرو برای آن ها آماده شده. تاکومای

Terrain Gamer اس��ت این امکان را به عالقه من��دان می دهد در هر 
نقطه ای از طبیعت که مایل بودند خودرواشان را متوقف کرده و به بهترین نحو 
ممکن از جذابیت های بازی های کامپیوتری استفاده کنند. دو دستگاه دوچرخه 
کوهس��تان هم برای اوقات خستگی از بازی در نظر گرفته شده که بتوانند با 
آن ها کمی هم به ورزش بپردازند. سایر امکانات این مدل به این ترتیب است: 
صندلی های جلو با قابلیت در آمدن از جا و انتقال به کنار صندلی های عقب، 
در های کناری اصطالحا گالوینگی برای ایجاد فضای بیشتر، سیستم صوتی 
کامل کیکر برای صدایی گیرا جهت بازی و موس��یقی ب��ا 1500 وات قدرت، 
صندلی های مسابقه ای آفرود با کمربند های چهار نقطه ای، موتور مجهز به 
سوپرش��ارژ و ساخت TRD با 304 اسب بخار قدرت برای امکان حرکت در 
هر نوع مسیر بیابانی، رینگ های 16 اینچی TRD با الستیک های بی اف 
گودریچ، چهار دستگاه ایکس باکس 360، چهار نمایشگر سامسونگ مخصوص 
بازی با س��ایز 24 اینچ، یک نمایش��گر پالسمای شارپ با سایز 66 اینچ برای 
 L7 عقب خودرو، هشت مید رنج 6,5 اینچی کیکر، ساب ووفر سولوباریچ کیکر
با س��ایز 12 اینچ، قدرت کامل سیستم صوتی برابر 2150 وات، مینی یخچال 
برای نوشیدنی، محفظه موتور با نور سبز ایکس باکس، انژکتورهایي با پاشش 
سوخت زیاد، اینترکولر با آب پاش خنک کن، سیستم اگزوز TRD با خروجی 

دود سریع. 
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  شاهيننوبري
میگويند»درش�هركورهاآدميکچش�مپادشاه
اس�ت«درشهریهمكهدرتنهاپيستموجودشبر
رویموتورسوارانورزشیبستهاست،بازشدناين
درمیتواندهمانندگشايشدرهایبهشتبرايشان
باش�د.باالخرهپ�سازانتظارف�راوانورزشكاران
بخشموتورهایس�نگين،ورودسرهنگميربهرسی
بهفدراس�يونكارس�ازش�دوباگذش�تچندماهاز
حضورايش�اندراينبخش،اولينمس�ابقهسرعت
موتورهایباحجم250س�یس�یبهباال،جمعه15

آبانبرگزارشد.
در ای��ن رقابت بیش از 60 ورزش کار ب��ا موتورهایی از 125 تا 
هزار سی سی حضور داشتند که بیشترینشان از استان تهران بودند 
و پس از آن نمایندگان خراس��ان رضوی، سمنان و فارس به چشم 
می خوردند البته موتورسواران استان های سمنان و فارس نتوانستند 
در مسابقه شرکت کنند و رقابت تنها با حضور تهرانی ها و مشهدی 

ها انجام شد. 
تمرین موتورسواران برای رقابت، از ابتدای هفته قبل از مسابقه 
تحت نظارت علی هاشمی و سام رحیمی که کار و کاسبی هایشان 
را تعطیل کرده بودند، ش��روع شده بود ولی در بعضی از این روزها، 
بارش باران تمرین را به تعطیلی کشاند. روز چهارشنبه زمان گیری 
موتورس��واران انجام ش��د تا عالوه بر تعیین ترتیب موتورها برای 
استارت روز جمعه، آن هایی که مهارت الزم برای حضور در مسابقه 

را نداشتند هم مشخص شوند. 
جمعه صبح برای پوشش خبری مسابقه و گرفتن عکس، ساعت 
10 صبح جلوی در ورودی پیس��ت رس��یدیم که با در بسته مواجه 
شدیم، اصرارهایمان هم برای ورود نتیجه ای در بر نداشت و اعالم 
کردن��د که به ما اعالم ش��ده در راببندی��د. در همین زمان تعدادی 
دیگر از موتورس��وارانی که باید در مسابقه شرکت می کردند چون 
مهدی جابری به محل رسیده بودند و آن ها نیز نمی توانستند وارد 
ش��وند. نهایتا با پرداخت ورودی پارکین��گ، از در باال و مخصوص 
تماش��اچیان وارد استادیوم ش��دیم و با پرداخت  ورودیه دیگري به 
عنوان تماش��اچی امکان ورود به مجموعه خارجی پیست برایمان 

فراهم شد. 

بعد از حدود 20 دقیقه معطلی برای موارد ذکر ش��ده قصد ورود 
به پیست را داشتیم که این بار هم مجددا عوامل حراست مجموعه 
آزادی جلویمان را گرفتن��د و کارت خبرنگاری و حتی معرفی نامه 
به فدارسیون برای مسابقه را قبول نکردند. این بار هم با پای پیاده 
مسیر طوالنی بین در پیست تا دفتر پیست را پیمودیم اما در کمال 
تعجب در آن جا هیچ کس وجود نداش��ت و در دفتر هم قفل بود. 
کم کم داش��تم عطای عکاسی از مسابقه را به لقایش می بخشیدم 
و آماده برگش��ت می شدم که هومن صفار هرندی با موتور یکی از 
دوستان در مقابلم ظاهر شد، پشت موتور هومن پریدم و مجددا این 
مسیر طوالنی را تا در پیست برگشتیم، باز هم مخالفت برای ورود 
و این بار وجود تعدادی از دوستان و آشنایی سبب شد تا با استفاده 
از بن��د ) پ ( بتوانیم با اعصابی خرد بابت نزدیک به یک س��اعت 
معطلی، وارد پیس��ت شویم. این گونه مش��کالت که به دفعات به 
وجود آمده ناشی از عدم هماهنگی بین مسووالن پیست با حراست 
مجموعه اس��ت. در حالی که به ورزش هایی چون موتورسواری و 
اتومبیلرانی چندان در مطبوعات و خبرگزاری ها پرداخته نمی شود، 

برخوردهایی این چنین نیز سبب دوری بیشتر می شود. 
از قبل اعالم ش��ده بود که مس��ابقه حدود ساعت 10 صبح آغاز 
می ش��ود، ساعت از 11:45 گذش��ته بود که سرانجام اولین کالس 
مس��ابقات یعنی 125 خیابانی با حضور ان��واع هوندا های اصلی و 
قالبی استارت خورد. این مسابقه نهایتا با پیروزی علیرضا پرورش، 
از قهرمانان تهرانی موتورکراس کشور به پایان رسید. مجتبی امیری 

و حمید دینی هم به ترتیب دوم و سوم شدند. 
یکی از مسابقات عجیب در این روز، رقابت های کراس سواران 
بر روی مسیر آسفالته پیست بود آن هم در دو کالس 125 سی سی 
و 250 س��ی س��ی. 125 سی سی س��واران کراس، دومین کالس 
مس��ابقات بودند که بر روی خط اس��تارت حاضر شدند، آن ها که 
الستیک هایش��ان از چسبندگی مناسبی بر روی آسفالت برخوردار 
نبود ابتدا با س��رعتی کم حرکت می کردند ولی در دورهای پایانی 
که قلق کنترل موتورها در این ش��رایط به دستشان آمده بود تقریبا 
سرعتش��ان نزدیک به دو برابر ش��ده بود. حامد فرمهین فراهانی از 
تهران اولین موتورس��واری بود که خط پایان را پش��ت سر گذاشت 
و به دنبالش علیرضا پرورش و حمیدرضا بیگدلی نیز دوم و س��وم 

شدند. 

کالس سوم این رقابت به موتورهای 160 و 180 سی سی نسبتا 
جدیدی چون پولسار، پالس و آپاچی اختصاص داشت. این موتورها 
ه��م در پایان آرش کارکن، مصطفی کهنی و غالمرضا پوری را به 

عنوان نفرات برتر خود معرفی کردند. 
کراس های 250 سی سی، شرکت کنندگان بعدی این مسابقه 
را تشکیل می دادند، جایی که جمعی از قهرمان به نام کشور در آن 
حضور داش��تند. موتورهای این بخ��ش در هنگام عبور از پیچ های 
نس��بتا تند رقابت کمی دچار انحراف می شدند که موتورسواران به 
نح��و زیبایی آن ها را کنترل و تقریبا کمی دریفت می زدند. حمید 
مهین خاکی در این بخش نفر اول ش��د و سامان شمس و ابراهیم 

حاج عباسی هم کاپ های دوم و سوم را کسب کردند. 
موتوس��یکلت های سه چرخه Can-Am که در شماره های 
قبل توسط اس��تاد ایافت به حضورتان معرفی شده بودند، پنجمین 
رده ای��ن روز بودند ک��ه البته تنها با حضور چهار دس��تگاه در خط 
اس��تارت حاضر ش��دند. ای��ن موتورهای ملقب به اس��پایدر، حجم 
موتوری حدود 900 س��ی سی دارند و ش��تاب صفر تا صدشان در 
سایت های خارجی که آن ها را تست کرده اند، کمتر از پنج  ثانیه 
ذکر شده اما در کشورمان هنوز تستی را به صورت رسمی پشت سر 
نگذاشته اند. قیمت این موتورها به طور ضمنی شنیده می شود که 
رقمی در حدود 60 میلیون تومان البته با پالک راهنمایی و رانندگی 
اس��ت اما بدون این پالک چیزی در حدود 40 تا 45 میلیون تومان 

معامله می شود. 
از همان ابتدای مس��ابقه در این کالس، یکی از چهار دستگاه 
سیکلت یه چرخه با مشکلی جدی در بخش موتور مواجه شده به 
نحوی که نتوانست مسابقه را ادامه دهد و از گردونه مسابقه خارج 
ش��د. نفر برتر در بین این سه موتورسوار که البته در کمال تعجب 
هر س��ه بسیار آرام و بیش��تر به حالت نمایشی حرکت می کردند 
امیر خاکسار از تهران بود. سعید آذر منش و محمد جواد گلستانی 

هم عناوین باقی را کسب کردند. 
اولی��ن کالس رس��می موتوره��ای س��نگین در ای��ن روز که 
تماش��اچیان بس��یار پر تعدادی را به روی س��کوها کش��انده بود، 
موتورهای 400 س��ی س��ی بودند. موتورهای ای��ن کالس اکثرا 
مربوط به دهه 90 میالدی و نهایتا ابتدای دهه جاری هس��تند و 
خیلی به ندرت موتوری باالتر از س��ال 2006 تا 2007 در بینشان 

گزارشاولينمسابقهموتورسواریسرعتدرپيستآزادی

بازشدندرهایبهشت
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به چش��م می خورد، حاضران در این مس��ابقه ه��م از این قاعده 
مستثنا نبودند. 

در این کالس جواد جلیلوند، موتورسوار پیشکسوت و حرفه ای 
تهرانی حضور داش��ت که رقابت جذابی را به نمایش گذاش��ت و 
نهایتا هم به عنوان دوم��ی قناعت کرد، این امر در حالی صورت 
می گرفت که او در صورت تالش بیش��تر به راحتی می توانست 
عنوان اولی را از چنگ رسول عیایی در بیاورد. جواد بوستانی هم 

نفر سومی بود که توانست در این کالس حکم دریافت کند. 
به نظ��ر اکث��ر کارشناس��ان ورزش موتورس��واری، موتورهای 
600 س��ی س��ی یکی از بهترین گزینه ها برای لذت بردن از این 
ورزش هستند زیرا قدرتی خوب و سرعتی باال را در قالب مصرف، 
اس��تهالک و البته قیمتی ارزان ت��ر در اختیار هر عالقه مندی قرار 
می دهند. هفتمین رقابت جمعه هم به 600 س��ی سی های جذاب 
اختصاص داده شده بود که واقعا رقابتی هیجان انگیز را به نمایش 

گذاشتند. 
جدال های بسیار جذاب بین محمد ایلخانی از تهران یک شرکت 
کننده دیگر از مش��هد در اکثر دورها جریان داشت، ایلخانی که در 
خط استارت جای دوم را در اختیار داشت در همان استارت مسابقه 
به سرعت خود را به نفر اول رساند و در دورهای بعد به نوبت عنوان 
اولی بین این دو جا به جا می شد. در دورهای انتهای مسابقه ظاهرا 
موتورس��وار مشهدی که خسته ش��ده بود کمی عقب نشینی کرده 
و پش��ت س��ر ایلخانی حرکت می کرد، در یکی از همین دورها او 
قصد عبور از ایلخانی را داش��ت که با رس��یدن به پیچ نتوانست به 
موقع موتورش را کنترل کند و از مس��یر خارج ش��د اما آس��یبی به 
او نرس��ید. نهایتا این کالس که با تشویق بس��یار زیاد تماشاچیان 
همرا بود ب��ا قهرمانی محمد ایلخانی، موتورس��وار با تکنیک 600 
س��ی سی به پایان رسید و هادی عزیزی و پیمان طاهری هم دوم 

و سوم شدند. 
رقابت در کالس 150 س��ی سی با موتور های کاوازاکی ملقب 
به ZX1 و یا کیپس انجام می ش��د، این موتورها که مختص بازار 
آس��یا، آفریقا و اقیانوسیه هستند در اروپا و امریکا عرضه نمی شوند 
و البته از تکنولوژی به نس��بت پایینی بهره می برند. ش��تاب آن ها 
با توجه به وزن سبکش��ان خوب است اما در سرعت های باال نگه 
داشتنش��ان کار آسانی نیس��ت. یکی از نکات جالب در این بخش 

حضور ش��روین یگانه، مدعی سال گذش��ته کالس پژو 206 تیپ 
پنج مس��ابقات اتومبیلرانی کش��ور بود حتما در گزارش ها با نامش 
آش��نا شده اید. او توانس��ت در پایان عنوان اولی این رقابت را از آن 
خود کند، نف��رات بعدی این بخش هم علیرضا عباس��چی و علی 

رضایی بودند. 
نهمین و آخرین قس��مت رقابت موتورسواران چیزی بود همانند 
کالس آزاد در مس��ابقات ریس خودروها، جذاب، پرهیاهو، بس��یار 
سریع، خطرناک و البته بسیار گران تر از سایر کالس ها. موتورهایی 
با حجم هزار سی سی و اکثرا چهار سیلندر ) بعضی از موتورها چون 
دوکاتی و آپریلیا نمونه های  ریس��ی دو س��یلندر هم دارند ( که به 
ش��رط داش��تن راننده ای ماهر به راحتی ش��تابی زیر چهار ثانیه را 

ممکن می سازند. 
ای��ن کالس از متقاضیان بس��یاری برای حض��ور بهره مند بود 
که مس��ووالن را ناچار به مقایسه زمان های ثبتی اشان برای یک 
دور پیس��ت کرد تا آن ها که حرفه ای تر بودند و ریس��ک خطر را 
کمتر می کردند در بخش حاضر ش��وند. موتورس��واران این بخش 
یا حرف��ه ای ها و نیمه حرفه ای هایی چ��ون محمد کلوچه، امین 
وزیرنژاد، آرمان آدابی و محمد رضا برکتی بودند که مدت هاس��ت 
در پیست کارتینگ به تمرین مداوم هفتگی پرداخته بودند و حداقل 
در عبور از پیچ ها مش��کلی نداش��تند و یا آن قدر مبتدی بودند که 
ب��ا این افراد زمانی بیش��تر از 20 ثانیه برای طی یک دور پیس��ت 

اختالف داشتند. 
پس از اس��تارت در این کالس، تومیک بانوسیان که الستیک 
حرفه ای مخصوص مسابقات برای موتورش خریده بود به سرعت 
و بدون هرزگردی از جا کنده ش��د و مهدی جابری هم به دنبالش 
و با فاصله ای نزدیک ش��روع به حرکت کرد. برای کس��ب عنوان 
س��ومی هم چندین موتورسوار چون هومن صفار هرندی در تالش 
بودن��د ام��ا با زمین خوردن یکی از موتورس��واران و پخش ش��دن 

بنزینش در مسیر مسابقه به ناچار متوقف شد. 
پ��اک کردن بنزین از زمین حدود یک رب��ع به طول انجامید و 
بعد از آن موتورس��واران مجددا برای گرم کردن الستیک ها روانه 
دور مارشال شدند. استارت دوم مسابقه هم چون اولی، با پیشتازی 
بانوس��یان و جابری هم��راه بود، آن ها در هر دور فاصله اش��ان را 
با نفرات پش��ت سر بیش��تر می کردند. در این بین جواد عرفانیان 

هم به دلیل مش��کل در دست راس��تش ناچار به ترک مسابقه شد، 
صفارهرندی هم مجددا در میانه میدان برای رس��یدن به س��کوی 

سوم در تالش بود. 
تومیک بانوس��یان که موتورسواری حرفه ای است به وضوح با 
الستیک های جدیدش پیچ ها را سریع تر و با چسبندگی بهتر طی 
می کرد و جابری هم که در اکثر مس��ابقات تایم تریل برگزار شده 
عنوان اول یا دوم را کسب کرده با وجود الستیک های معمولی اش 
به سختی برای عبور از تومیک در تالش بود و با فاصله ای نزدیک 
مس��ابقه را ادامه می داد. س��عید غفار پور، دیگر موتورس��وار خوب 
ای��ن کالس هم که موتوری جدید را تجربه می کرد به دلیل عدم 
آش��نایی زیاد با این موتور نمی توانس��ت در ح��د انتظارات ظاهر و 
تهدی��دی برای نفرات اول و دوم باش��د و تقریبا جای س��وم را در 

اشغال خود داشت. 
نهایتا این مسابقه بسیار جذاب که لحظاتی دیدنی را رقم زد در 
میان تش��ویق زیاد حضار و با پیش��تازی تومیک بانوسیان به پایان 
رس��ید. مهدی جابری دوم ش��د و سعید غفار پور هم عنوان سومی 

را از آن خود کرد. 
در پایان جا دارد از تالش های سرهنگ میربهرسی، مدیر کمیته 
موتورریس فدراسیون، علی هاشمی، مدیر کمیته موتورریس هیات 
استان تهران، سام رحیمی، مدیر فنی این هیات و همچنین دوستان 
بخش زمان گیری و داوری مسابقات که برای برگزاری این مسابقه 
زحمات بسیاری را متحمل شدند تشکر کنیم. حضور دکتر غفوری فر 
در این مس��ابقه هم ب��ه ورزش کاران دلگرمی خاصی داده بود چرا 
که متوجه می ش��دند مردان سیاسی کش��ور هم به این ورزش بها 
می دهند، در خالل مس��ابقه هم بیژن شفیع خراسانی که ظاهرا با 
غفوری فر آش��نایی قدیمی داش��ت توضیحات الزم را در خصوص 
این ورزش و مشکالت حاکم بر آن چون موانع تردد و ... به ایشان 

ارایه می کرد. 
امیدواریم این باز ش��دن پای موتورسواران ورزش کار به پیست 
دائمی بوده باش��د نه همچون دفعات قبل و سال های گذشته فقط 
افراد خاصی امکان ورود به پیس��ت را داش��ته باش��ند. طبق اعالم 
میربهرسی باید منتظر برگزاری دومین مسابقه موتورها در دهه فجر 
باشیم  اما این بار با تبلیغات وسیع تر و پوشش تلویزیونی. امیدواریم 

در مسابقه بعد با مشکل ورودکمتري مواجه شویم.  
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گپهفته

  مرتضيزبردست
مث�لخيليازبچهه�ايهمدورهخودازمدرس�هو
محلزندگيباتوپآشناشدهوخيليزوددرتيمهاي
باشگاهيومليدرخشيدهاست.قدوقامتمناسب،
پ�رشخوب،پش�تکارمثالزدنيوجس�ارتالزماز
عوام�لمه�مموفقي�تاودرواليبالبودهاس�ت.اگر
دنبالتوپوتورنميرفتقطعاقهرمانمسابقههاي
اتومبيلرانيميشد.درجوانيكلکسيونرخودروبودهر
چندوقتيکبارخودرويجديديميخريدوپساز
دستكاريدرموتور،گيربکس،ديفرانسيلورينگ
والستيکآن،سراغخودرويديگرميرفت.ازهمان
زمانعاشقسرعتبود.ش�ورولتكامرو،كاديالک،
بليزر،جيپاستيش�ن،فورد،پژو،پيکانورنوياواز
نظرظاهروشتابموتورباخودروهايمشابهتفاوت
عمدهايداشتخصوصاصدايسرسامآورتعدادي
ازآنه�اك�هضمنايج�ادآلودگيصوت�ي،اعتراض
عابرانراهمبهدنبالداش�ت.مش�کلواليباليس�ت
عش�قماش�ينمازمانيحادش�دكهخودروياوبه
خاط�رنقصفنيياخرابييکيازقطعاتكميابآن
كنارخيابانيااتوبانبهاس�تراحتاجباريپرداخت.
رفتنسراغاوراقيهايميدانشوشوجادهخراسان
ازيکط�رفونگرانيحملخودروباجرثقيلپليس
بهسمتپاركينگوگورستانماشينازسويديگر،
فک�روذه�ناورادرگيركردودردن�اکترينلحظه
اي�نتراژديزمانيبودكهمجبورش�دغزالتيزپاي
روزه�ايس�رحاليرادراي�امخفتنكن�ارخيابانبه
اوراقچيهايدورهگردبفروشدمسعودآرمات،متولد
سال1345،متاهل،دارايدوفرزندبهنامهايشادي

وميالد،ديپلماقتصادوساكنتهرانپارس.

ورزشراازكجاوچگونهشروعكرديد؟
 از مدرسه ش��هید باهنر زیرنظر معلم ورزش خود با  والیبال 
آش��نا ش��دم و بعد در میادین نارمک که  ورزش همواره در آن 

جریان داشته و دارد این رشته را دنبال کردم.
اولينمربيشما؟

در مس��ابقه هاي آموزش��گاه ها، یکي از نفرات منتخب جعفر 
هوتهم بودم و همین انتخاب نقش موثري در پیش��رفت والیبال 

من داشت.
چهكس�يشمارابرايبازيدرباشگاههامستعد

تشخيصداد؟
هم��ان طور ک��ه عرض ک��ردم اس��تارت کار در رقابت هاي 
آموزش��گاهي زده ش��د و بعد از آن توسط حس��ن محمدنبي به 
باشگاه رسالت که جعفر هوتهم نیز در آن فعالیت داشت، دعوت 

شدم.
چهساليبازيباشگاهيراشروعكرديد؟

س��ال 1362 در حالي که 17 س��ال داش��تم در مسابقه هاي 
باشگاهي بازي کردم.

درچهتيمهاييبازيكردهايد؟
رس��الت، پاک فیلتر، شیشه وگاز، پرس��پولیس، صنایع دفاع، 

صنام، بنیاد شهید، ساپکو و راه آهن
مربيانشماچهكسانيبودهاند؟

جعف��ر هوتهم، حس��ن محمدنبي، محم��د صادقي، داریوش 
جمالي، مصطفي کارخانه، مهدي صابرپور، حس��ینعلي مهرانپور، 

امیر حیدري و فرید صائبي.
چهس�اليوتوسطچهكس�يبهتيممليدعوت

شديد؟
سال 1368 توسط سرهنگ محمد حیدرخان

ازكداممربيبيشترآموختهايد؟
از تمامي مربیاني که در محضرش��ان بودم مطالب مهمي یاد 
گرفت��ه ام که نه تنها از بعد فني بلک��ه در زمینه هاي اجتماعي 
هم باعث پیش��رفتم ش��ده اس��ت البته جعفر هوتهم، چون پایه 
گذار والیبال بنده بود و مسیر موفقیت را برایم ترسیم کرد نقش 

برجسته اي در ورزش قهرماني من داشته است.
بهكدامكشورهاسفركردهايد؟

به کش��ورهاي متعددي رفته آم اما خاطرات حضور در ژاپن و 
استرالیا را هرگز فراموش نمي کنم.

تيمبانکكشاورزيچگونهشکلگرفت؟
س��ال 1384 زمان مدیریت دکتر رسول اف، به پیشنهاد بنده 
و مس��اعدت حاج آقا ملکي و محمود خردبین، تیم والیبال بانک 
کشاورزي تشکیل ش��د. من به اتفاق ارسالن درگاهي، علیرضا 
اماني و چند بازیکن دیگر که در بانک ش��اغل بودیم پایه تیم را 

تشکیل دادیم خدا هم کمکمان کرد هرسال بهتر شدیم.
واليبالماواقعاحرفهايشدهاست؟

ت��ا اندازه زیادي بل��ه! همین که مربیان ما س��راغ بازیکنان 
قدبلن��د رفتن��د و بازیکنان پذیرفتند که براي رش��د و ترقي نیاز 

به دو جلس��ه تمرین در روز دارند نش��انه اي از حیات حرفه اي 
والیبال ما است.

درردهه�اينونه�االن،نوجوان�انوجوان�انچه
برنامهايداريد؟

قبل از هر چیز به این موضوع اش��اره کنم که باش��گاه بانک 
کش��اورزي به هیچ عنوان مجموعه اي تک رشته اي نیست ما 
حتي در محالت و روس��تاهاي دور افتاده کشور نیز تیم داریم و 
آینده سازان ورزش کش��ور را زیر پوشش قرار مي دهیم. همین 
امروز که با نش��ریه ایران خودرو مصاحب��ه مي کنم آقاي احمد 
الهوتي، ملي پوش اس��بق والیبال کش��ورمان تیم هاي والیبال 
نوجوانان و جوانان بانک کشاورزي را زیرنظر دارند و قرار است 
تیم نونهاالن را نیز با فراخوان فرزندان پرس��نل تحت پوش��ش 
بانک کش��اورزي تش��کیل دهیم تا مدرسه والیبال ما  نیاز دیگر 
تیم ه��ا را هم تامین کند. ما ب��ا حمایت دکتر طالبي، مدیرعامل 
ورزش دوس��ت بانک کشاورزي در مس��ابقه هاي دو و میداني، 
ش��نا و تنی��س روي می��ز هم فعالی��ت داریم و س��عي خواهیم 
ک��رد در ادام��ه روند موجود به کمک هم��کاران خود در کمیته 
استعدادیابي تربیت بدني بانک کشاورزي، تیم هاي ورزشي امان 

به خودکفایي کامل برسند.
واليبالماتاچهحدريشهباشگاهيدارد؟

متاس��فانه والیبال ما بیش از آن که ریش��ه باشگاهي داشته 
باش��د تحت تاثیر تیم داري با س��الیق شخصي بوده است و به 
همی��ن دلیل منهاي چند تیم ریش��ه دار متکي به باش��گاه هاي 
قدیم��ي، بقیه به ص��ورت مقطعي در مس��ابقه هاي اس��تاني و 

سراسري شرکت کرده و هنوز هم  ثبات الزم وجود ندارد.
آياليگبرترماظرفيت14تيمرادارد؟

بله! باید داش��ته باش��د، فراموش نکنید والیبال از رشته هاي 
پرطرف��دار ورزش ما اس��ت. کش��وري که بی��ش از 70 میلیون 
جمعیت دارد و جوان ترین کشور دنیا است باید ورزش همگاني 
و رقابت هاي باش��گاهي آن  با ظرفیتي چندین برابر امروز فعال 
باشد ما مي توانیم سوپرلیگ را با 16 تیم و مسابقه هاي زیرگروه 
را هم با 24 تیم در دو گروه برگزار کنیم و مسووالن هرباشگاه 
نیز موظف باشند در رده هاي نونهاالن، نوجوانان، جوانان و امید 

هم تیم داشته باشند.
آياخان�هواليب�الته�ران،م�کانمناس�بيب�راي

برگزاريمسابقههاياينرشتهاست؟
خی��ر! این م��کان چ��ون در خیابان حجاب واقع ش��ده و در 
محدوده طرح ترافیک قرار دارد،مکان مناس��بي براي برگزاري 

كلکسيونرخودرو
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سفارشي بازارچه

سيستمكالچاتوماتيکهوشمند
این سیس��تم به عنوان جایگزی��ن مطمئن و بدون خطا براي 
عمل کالچ گیري، نیاز به استفاده از پدال کالچ را حذف کرده و 
از فرامین پدال گاز و ترمز که توسط راننده خودرو صادر مي شود 
بهره مي گیرد. طراحي این سیس��تم بر اس��اس اس��تانداردهاي 
شرکت پژو فرانسه صورت گرفته و داراي گواهي کنترل کیفیت 

از شرکت ایتراک )متعلق به ایران خودرو( است.
ویژگي ها و امکانات سیستم:

• اجراي فرآیند تعویض دنده فقط با فشار یک دکمه و بدون 
نیاز به استفاده از پدال کالچ

• ح��ذف فعالیت ه��اي بدني و تمرکز ذهني م��ورد نیاز براي 
کالچ گیري و در نتیجه کاهش خستگي ناشي از رانندگي

• ح��ذف اثرات نامطلوب خطاه��اي کالچ گیري و در نتیجه 
افزای��ش ایمني سیس��تم ترمز، افزایش عمر لنت ها، دیس��ک و 

صفحه کالچ
• کاهش مصرف سوخت در شهرهاي شلوغ و پر ترافیک

• قاب��ل نصب بر روي کلیه خودروها )پژو 405، 206، پارس، 
روآ، سمند، فولکس، گل، پراید، نیسان، تندر و...(

• مناس��ب براي کلیه رانندگان کم توان جس��مي و خصوصا 
جانبازان و معلوالن

• داراي گواهي نامه تایید تس��ت استاندارد از شرکت ایتراک 
ایران خودرو

ب��راي تهی��ه این محص��ول و کس��ب اطالعات بیش��تر به 
 www.opco.co.irفروش��گاه هاي مجاز ی��ا اینترنتي آپک��و

مراجعه فرمایید.

مسابقه هاي لیگ برتر و باشگاه هاي تهران نیست مضافا این که 
ج��اي پارکینگ خودرو هم ندارد و به لحاظ معماري نیز منطبق 

با استانداردهاي روز نیست.
امس�الباچهانگيزهايدررقابتهايسوپرليگ

واليبالباشگاههايكشورشركتكردهايد؟
تی��م والیب��ال بانک کش��اورزي مدعي قهرمان��ي لیگ برتر 
نیس��ت،  زنگ تفریح دیگر تیم هاي تهراني و شهرس��تاني هم 
نخواهد بود. ما امس��ال ب��ا رضا ناییني، رحم��ان محمدي راد، 
رحمان رئوفي، میکاییل تاجر، مرتضي دانشي، بهمن جهاندیده، 
مس��عود افتخاریان، علي مباش��ري، محمدرض��ا موذن، مهدي 
بابایي، رامین بیگدلي و چند بازیکن مستعد دیگر سعي خواهیم 
کرد جزء شش تیم باالي جدول باشیم و سال آینده براي رفتن 

روي یکي از سکوهاي قهرماني برنامه ریزي خواهیم کرد.
راجعب�همس�ابقههايمين�يواليبالچ�هنظري

داريد؟
به اعتقاد بنده مس��ووالن فدراس��یون والیب��ال، تربیت بدني 
آموزش و پرورش، شهرداري ها، کانون هاي سازندگي، باشگاه ها، 
هیات والیبال اس��تان ها و هرتشکیالتي که امکان برگزاري این 
رقابت ها را دارد باید پیش��قدم ش��وند تا آمار بازیکنان مناسب و 
مستعد والیبال ما افزایش یابد، متاسفانه تعداد بازیکنان رسمي و 
باش��گاهي ما در رده هاي مختلف سني به هزار نفر  نمي رسد و 

این اصال جالب نیست.
چراواليبالمادرتهرانتماشاگرندارد؟

چون سالن مناس��ب و تبلیغات الزم را نداریم ضمن این که 
فشار کار و سنگیني هزینه هاي زندگي هم بي تاثیر نیست.

چرامربيانسازندهفراموششدند؟
فراموش نش��دند، شرایط کار برایشان فراهم نیست. ما صدها 
مربي بیکار داریم که منتظر اش��اره دست اندرکاران فدراسیون و 
باشگاه هاي کشور هستند تا با کمترین امکانات و تجهیزات آینده 
این رش��ته را تضمین کنند اما همین حداقل ها هم فراهم نیست. 
باور کنید ما اگر مثال به جاي 40، 50 بازیکن خوب لیگ برتري، 
200 بازیکن جوان و سرحال قدبلند داشتیم هزینه هاي تیم داري 

نصف مي شد و مبلغ قراردادها هرسال تا این حد باال نمي رفت.
بهتري�نب�ازيباش�گاهيخ�ودرامقاب�لچ�ه

تيميانجامدادهايد؟
در تیم بنیاد شهید مقابل آذربایجان شرقي در تبریز

بهتري�نبازيمليخ�ودرابرابرچ�هتيميوكجا
انجامدادهايد؟

روبه روي هندوستان در حیدرآباد هند
بهترينبازيکنتاريخواليبالكشورمان؟

جهانگیر ترابپور
بهترينبازيکنامروزواليبالما؟

سیدمحمد موسوي عراقي
بهترينجايدنيا؟

ایران
بهترينخاطرهورزشي؟

قهرماني با تیم بنیاد ش��هید و راه یابي به مسابقه هاي والیبال 
قهرماني باشگاه هاي آسیا

بهترينرفيقورزشي؟
احمد الهوتي

بهترينخودروييكهداشتهايد؟
کادیالک

بهترينكتابيكهخواندهايد؟
سنگ فرش هر خیابان از طال، ترجمه محمد سوري

كدامدورهمربيگريراگذراندهايد؟
همه دوره هاي پیش��رفته را گذران��ده ام و مدرک بین المللي 

درجه یک و دو را هم دارم.
هنرمندموردعالقهشما؟

محمدرضا فروتن
اوقاتفراغتراچگونهميگذرانيد؟

با خانواده و بچه هایم  به ورزش و تفریح مي پردازم.
ازمسووالنفدراسيونواليبالچهتوقعيداريد؟

به ملي پوشان سابق والیبال توجه بیشتري داشته باشند و از 
آنان در بخش هاي مختلف فدراسیون استفاده کنند.

نقشمطبوعاتورسانههايگروهيدرپيشرفت
ورزش؟

واقعا موثر اس��ت. مسابقه در س��الن خلوت و بدون تماشاگر 
فاقد هیجان و حساسیت است و اخبار آن هم بازتاب ندارد.

حرفياگرباقيمانده؟
تش��کر مي کنم از شما و دست اندرکاران نشریه ایران خودرو 
ک��ه با این گونه گفت و گوها ح��رف ورزش کاران را به گوش 
مس��ووالن مي رس��انید و امیدوارم گوش هاي شنوایي هم براي 
ش��نیدن صحبت هاي منطق��ي ما و اجرایي ش��دن آن ها وجود 
داشته باشد. تشکر ویژه اي هم دارم از مادر و همسرم که در دو 

مقطع مختلف  مرا تحمل کردند و یاري دادند.
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ماوشما

10درصد تخفیف برای دانشجویان و خانواده شهدا هزینه اشتراک پستی ) عادی و سفارشی (یک ساله

32832تومان36480تومانتهرانعادي
34992 تومان38880تومان شهرستان

74000تومان82224 تومان سفارشي 

برای اش��تراک یک س��اله هفته نامه » ایران خودرو « پس از مالحظه جدول زیر که در آن بهای ش��ماره های نشریه 
در یک س��ال به همراه هزینه های ارس��ال پستی به دو طریق عادی و سفارشی محاسبه شده است نوع ارسال ) عادی یا 
سفارش��ی ( را انتخاب و هزینه مربوطه را به ش��ماره حس��اب  6905   نزد بانک  ملي  شعبه  پیکان  واریز و اصل فیش 
را به نش��انی: تهران ،جاده مخصوص کرج، کیلومتر14 ، ورودی ش��ماره پنج ایران خودرو ،مدیریت ارتباطات و امور بین 

الملل، نشریه ایران خودرو مربوط به بخش اشتراک ارسال فرمایید.

جدولبهایاشتراکيکسالههفتهنامهايرانخودروبههمراههزينهپستیارسالآن:

فرماشتراک
نامونامخانوادگي:

تاريختولد:

شغل:

ميزانتحصيالت:

نشانيدقيقمحلسکونت:

كدپستیدهرقمي:

شمارهتلفنتماس:

لطفا در صورت تغییر محل سکونت ، مراتب را به بخش اشتراک نشریه اطالع دهید. شماره تماس تلفنی : 48908443

اشتراکمجله»ايرانخودرو«
شنبه، 2 آبان ماه 1388

ل سیزدهم، دوره جدید
سا

 نامه، قیمت:500 تومان
هفته
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ته ایسوزو
تر این هف

پوس

در نمایشگاه تبریز

ران خودرو رتبه برتر گرفت
ای

گزارش اول:

چاله چوله و دست  انداز الی ماشا ا...
پرونده این هفته:
ایسوزو

ماهى گوشتخوار 

هیپنوتیزم کننده!

اصول طراحى خودرو

شرکت ایران خودرو دیزل 
مدیر عامل جدید 

منصوب شد

شنبه، 9 آبان ماه 1388

سال سيزدهم، دوره جديد

هفته نامه، قيمت:500 تومان
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گامي تازه در افزايش توليد ايران خودرو

باالترين نشان كيفيت تندر90 ايران خودرو  

سراشيبي تند

گزارش اول :
بررسي مشكالت  قطعه سازان

... نيازمند حمايت همه جانبه

پرونده اين هفته:

اينفينيتي

روند پرداخت به قطعه سازان 

بهبود مي يابد

جنگجوى كوچك 

شنبه، 16 آبان ماه 1388

سال سيزدهم، دوره جديد

هفته نامه، قيمت:500 تومان
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گزارش اول :

ويراژ ارابه هاي مرگ
پرونده اين هفته:

آئودي

سورن مجهز به فناوري نانو 

گزارش اولين مسابقه موتوركراس بانوان تهران 

پرواز حوا 

قدرتمندترين شير اسپانيايى!

نخستين سامورايي

نمايندگان مردم در خانه ملت بررسى مى كنند:

تنوع سوختى، توليد خودروهاى ديزلى وكاهش آاليندگى

پوستر هفته  آئودي

غل
هب
يين
آ

ی
در
کن
اس
ن
سا
سا
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