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زماین که اب برف اپک کن پول اپرو یم کنند
برف پاک کن خوب چه قیمتی دارد؟
اسـمش بـرف پـاک کـن اسـت؛ امـا  90درصـد مواقع به جـای بـرف ،وظیفه پاک
کـردن شیشـه جلـو راننـده بـه همـراه آب را دارد .ایـن روزهـا که تابسـتان اسـت
و گردوخـاک هـم بیشـتر میشـود ،اسـتفاده از بـرف پـاک کن برای تمیـز کردن
ناحیـه دیـد جلـوی راننده هم افزایش پیدا میکند .زمسـتان هم جـای خود دارد.
همیـن مسـئله باعـث میشـود تـا مـردم ایـن روزهـا بـه فکـر تجدید بـرف پاک
کن بیفتند .در تابسـتان اگر پالسـتیک این دسـتگاه دراز کاربردی سـالم نباشـد،
بـه دلیـل وجـود خـاک روی شیشـه میتواند باعـث ایجاد گل و کثیفـی و از همه
مهمتـر خـش شـود .پـس بهتـر اسـت کـه هرچنـد وقـت یکبـار برف پـاک کن
را بررسـی کنید.

قیمـت بـرف پـاک کنهـا متفـاوت اسـت .تفـاوت آنهـا در نوع خـودرو ،خـود را
نشـان میدهـد .هرچـه قیمـت یک خودرو باالتر باشـد ،وسـایل جانبی هم قیمت
باالیـی دارند.
قیمـت تیغـه بـرف پاک کـن پراید ،پژو ،ال نـود و خودروهای کمتـر و حدود 100
میلیـون تومـان ،چیـزی حـدود حداقـل  50تا  80هزار تومان اسـت که بر اسـاس
مـدل آنهـا متفـاوت اسـت .ایـن قیمت بـرای خودروهـای خارجی و مـدل باال از
حداقـل  120هـزار تومان شـروع میشـود تـا  500هزار تومان که بـرای خودروی
لکسـوس اسـت .بههرحـال افزایـش شـدید قیمـت خـودرو روی بقیـه قطعـات و
لـوازم جانبـی تأثیرگـذار بـوده اسـت .توصیه میکنیم کـه برای خریـد حتماً نوع
باکیفیـت آن را خریداری کنید.

نگاهی به یک محصول مونتاژی سواری

پژو  ۳۰۱اب فرمول ایراین

در اوایـل تیرمـاه امسـال خبـری بـا موضـوع «بومیسـازی تولیـد پـژو  »301در صـدر خبرهـای خبرگزاریهـا قـرار گرفـت .ایـن خبر خیلی سـریعترند روز شـد و بسـیاری از سـایت ها و
میالد قارونی
روزنامههـا بـه آن پرداختنـد .البتـه ایـن مسـئله یعنـی تولیـد پـژو  301بـه دلیـل تحریمهـا و نبود قطعـات و همکاری با شـرکت پژو از قبـل ،خبر جدیدی نیسـت و در دیمـاه  ،97مهندس
روزنامهنگار
منصـوری معـاون طراحـی ،مهندسـی و سـاخت شـرکت طراحـی مهندسـی و تأمیـن قطعـات ایـران (سـاپکو) از این پـروژه ملی خبـر داد؛ اما به نظـر این بار بـا این حجم گسـترده تبلیغات،
مسـئله بسـیار جـدی اسـت .سـؤال اصلـی ایـن اسـت کـه آیـا واقع ًا امکان بومیسـازی پژو  301در ایـن اوضاع بازار ایـران وجود دارد یـا خیر؟ آن هم با اوضاعی که تحریمها تشـدید تر شـده و مدیران خودروسـازی
پـژو برخلاف وعـده خـود حتـی بعـد از حضـور دوبـاره در ایـران عمـل میکننـد .آیـا ایران میتوانـد پژویی هماننـد  301تولید و روانـه بازار داخل کنـد یا خیر؟ آیا اصلاً هم اکنون توانایـی چنیـن کاری را دارد؟ چه
مشـکالتی پیش روی خودروسـازان در سـاخت خودرو است؟

تولید پژو  301انگار جدی است...

از دیمـاه سـال گذشـته تـا تیرمـاه امسـال ،پـروژه تولیـد داخـل پـژو
 301سـر زبـان بـوده اسـت .البتـه ایـن مسـئله بـه قبلتـر از اینها هم
برمیگردد .سـال گذشـته ،معاون طراحی سـاپکو از داخلی سازی شدن
 80درصـد موتـور و  90درصـد بدنه خبر دارد .در اوایل تابسـتان امسـال
هـم مازیـار بیگلـو ،دبیـر انجمـن سـازندگان قطعـات ،از توقـف تولید و
عرضـه ایـن خودرو بـه دلیل همکاری نکردن بانک مرکـزی برای تأمین
قطعـات الزم خبـر داد ،هرچند که بر اسـاس گفتـه او  80درصد مراحل
گذشـته است.
برنامـه دولـت ایـن اسـت کـه تا آخر سـال  98تولیـد این خـودرو کام ً
ال
بومیسـازی شـود؛ اما بر اسـاس شـواهد و گفتههای خود مسـئوالن ،به
نظـر میرسـد کـه این مسـئله به ایـن زودیها اتفاق نیفتـد .هم اکنون،
بزرگتریـن مشـکل تأمین قطعـات الکترونیکی الزم اسـت .قطعاتی که
باید وارد کشـور شـوند .بعد از برجام و ورود دوباره پژو به ایران ،امید به
ایـن سـمت میرفت که کیفیت تولیدات داخلـی باالتر رود و محصوالت
ایرانخـودرو بـه روز شـود؛ امـا متأسـفانه بعـد از و عهدشـکنی آمریکا و
در نتیجـه خـروج یکباره شـرکتهای تولیدی بزرگ ،مسـئله سـاخت
و تأمین دشـوار شد.
بعـد از ایـن اتفاقـات صحبـت شـد تـا خودروسـازان بتواننـد بـا تکیهبر
متخصصـان داخلـی شـروع بـه تولیـد نمونههـای بومـی خودروهـای
خارجـی کننـد .بااینکـه تاکنـون سـاخت و طراحـی پـژو  301رشـد
چشـمگیری از زمـان اولیـن صحبـت آن داشـته اسـت؛ امـا چندیـن
مشـکل اساسـی وجـود دارد کـه باعـث کنـدی رونـد ایـن پـروژه شـده
اسـت .مسـئلهای کـه امیـد مـا را در سـاخت کامـل این خودرو تـا پایان
امسـال کمرنگتـر خواهـد کـرد.
سـدان پـژو  301روی بسـتر بعضـی پژوهای قبلی قـرار گرفته و همین
یکـی از دالیـل رشـد سـاخت اولیه آن اسـت؛ اما هنـوز در تهیه قطعات
الکترونیکـی مشـکل فراوانـی وجـود دارد .هرچنـد که با شـرکت دانش
بنیـان زیـادی در ایـن خصـوص صحبـت شـده اسـت؛ امـا بـا توجـه به
گزارشهـای منتشـر شـده ،بـه دلیل کمبـود بودجه و همـکاری نکردن
بانـک مرکـزی باعـث عقـب افتـادن ایـن پـروژه شـده اسـت .در اوایل و
قبل از تحریم ،قرار بود که پژو  301محصول مشـترک ایران و فرانسـه
بـا سـهم  50درصـدی بـرای هرکـدام باشـد؛ امـا با خـروج پـژو از ایران،
تمامـی ایـن کار بـر دوش خودروسـازان داخلـی افتـاد .از آنجا کـه پژو از
نظـر اقتصـادی خودرویـی بـه صرفه اسـت و در واقع بـه طور اختصاصی
بـرای مناطـق خاورمیانـه و مشـابه تولیـد شـده ،از این رو خودروسـازان
عالقـهای ندارنـد تـا چنین بـازار بزرگی را از دسـت بدهند.

هـم اکنـون در تولیـد مسـئلههای نرمافـزاری مشـکلی وجـود نـدارد و
صنایـع بـا کمـک صنعـت نظامـی و شـرکتهای دانش بنیـان درصدد
تولیـد نهایـی خـودرو پـژو  301هسـتند؛ امـا مشـکل سـاخت قطعات
الکترونیکـی اسـت کـه بایـد آن هم وارد شـود.
البتـه بعضـی از متخصصـان عقیـده دارند که ایـران نمیتواند صددرصد
بـه تولیـد ایـن نـوع خودرو دسـت پیدا کنـد .موتـور  TU5و گیربکس 6
سـرعته اتوماتیک مسـئلهای اسـت که ما هنوز به دانش آن نرسـیدیم.
البتـه موتـور را میتـوان بـا جایگزینی قطعـات داخلی تا حـدی برطرف
کـرد؛ امـا گیربکـس بـرای اتومـات شـدن نیـاز بـه قطعـات اصلـی دارد
که به دلیل تحریم ورودشـان مشـکل اسـت .هرچند شـاید بتوان روی
همـکاری بـا شـرکت چینـی پـژو یعنی دانگ فنگ حسـاب بـاز کرد .به
هرحـال ،تولیـد خالـص صدرصد ایـن محصول نیاز به فرمول فرانسـوی
دارد کـه فعال چیزی در دسـترس نیسـت.
هـم اکنـون اطالعـات بیشـتر از ایـن به دسـت نیامده اسـت و همچنان
ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه آیا واقعـاً بومیسـازی صددرصـدی این
محصـول وجـود دارد یـا خیر؟

مشخصات خودروی پژو 301

حـال کـه تـا اینجـا آمدید ،بد نیسـت که کمـی در خصوص پـژو 301
اطالعاتـی هـم به دسـت بیاورید .پـژو  301از محصوالت پژو سـیتروئن
اسـت .گروه خودروسـازی پژو در سـال  2012با هدف تولید خودروهای
مناسـب بازارهـای متوسـط مثـل خاورمیانـه و آفریقـا ،اقـدام بـه تولید
خودروهـای بـا مـدل جدیـد  301کردنـد .بعـد از تحریـم بـرای آنهـا
ایـران بهتریـن بـازار بـود ،بـرای اینکه با توجه به رشـد صنعـت کارخانه
خودروسـازی در ایران ،تولید قطعات آنها بسـیار ارزانتر تمام میشـد؛
هرچنـد چیـن رقیـب جـدی بـرای این حـوزه بهحسـاب میآید.

موتور فین

موتـور فنـی  301در دو پیشـرانه و بـه دو صـورت بنزینی و دیزلی تولید
و عرضـه میشـود .در نـوع بنزینـی آن از دو پیشـرانه  1.2و  1.6لیتـری
اسـتفاده میشـود .پیشـرانه  1.2لیتری دارای ویژگیهایی ازجمله سـه
سـیلندره بـودن ،دور موتـور  5750دور در دقیقـه با حداکثـر قدرت 82
اسـب بخار با جعبه دنده دسـتی  5سـرعته اسـت .پیشـرانه  1.6لیتری
که امید اسـت در ایران بیشـتر اسـتفاده شـود ،چهارسـیلندره با قدرت
 113اسـب بخـار و جعبـه دنـده دسـتی  5سـرعته و خودکار  6سـرعته
است.

طراحی بدنه

هم اکنون هنوز مدل
کمی از این خودرو
به آن صورت وارد
بازار شده است.
برای همین نمیتوان
اطالعات دقیقی از
این نوع خودرو بیان
کرد .به هرحال ،با
توجه به اطالعاتی که
تاکنون از تجربه به
اشتراکگذاری شده
توسط دیگران به
دست آمده است ،به
دلیل داشتن فرمان
نسبت ًا نرم ،نه تیز و
سیستم تعلیق مناسب
بهراحتی میتواند
پیچها و ناهمواریها
را به خوبی پشت
سربگذارد و تجربه
رانندگی عالی را با
آن می توان داشت

از نظـر طراحـی ظاهـر واقعـاً بایـد گفت که شـاهد تغییرات زیـادی در
آن هسـتیم .اولیـن بخـش کـه توجه را به سـمت خود جلـب میکند،
بخـش جلـو پنجـره بـا ظاهـر کشـیده و باریـک اسـت و با ایـن تفاوت
کـه آرم پـژو روی آن قـرار گرفتـه اسـت .چراغهـای  LEDبا مه شـکن
داخـل و زیـر آن هـم در امتـداد همیـن بخـش قـرار گرفتـه و تناسـب
بسـیار عالـی بـا آن دارد .همچنیـن چراغها در بخش عقب نیز کشـیده
و متناسـبتر هستند.
سـپر چـه در جلـو و چـه در عقـب پهنتـر از حالتهای دیگر اسـت که
هـم حالـت تهاجمـی و بـه روزی بـه آن داده و هم اینکـه باعث افزایش
مقاومـت آن شـده اسـت .روی ظاهـر آن یعنـی کاپـوت و بدنـه شـاهد
خطـوط منحنـی هسـتیم .نکته مهـم و متمایز ،وجـود دو خط منحنی
و مقعـر گونـه در بـاال و پاییـن اسـت کـه ظاهـر جانبـی آن را بسـیار
متفاوتتـر کـرده اسـت .در حالـت کلـی ،از نظـر ظاهر واقعـاً نمیتوان
ایـرادی روی آن گذاشـت.
از نظـر ظاهـر داخلی ،بااینکه در طرحهای اسـتفاده شـده خیلی سـاده
اسـت؛ امـا حرفهـای زیـادی برای گفتن دارد .در قسـمت داشـبورد از
طراحـی مسـطح و صـاف بـا رنگهـای مشـکی بـراق در بخشـی از آن
اسـتفاده شـده اسـت .در قسـمت میانی از صفحه از یک صفحه نمایش
 7اینچـی بـه همـراه یکجـا لیوانـی کوچک در زیـر آن قرار داده شـده
اسـت .مهمتـر از همـه آنهـا فرمـان خـودرو اسـت که بسـیار اسـپرت
گونـه و نـرم اسـت؛ در واقـع ،قرار گرفتن بخش صـاف زیر فرمان حالت
بسـیار شـیکی نیز به آن داده اسـت .در قسـمت باالی فرمان و جلوی
راننـده ،صفحـه قـرار گرفتـه کـه در آن اطالعات مانند کیلومترشـمار،
ً
کاملا متفاوت قرار گرفته اسـت.
سـرعت سـنج و  ...بـا ظاهـری
در طراحـی داخلـی پـژو  301سـعی شـده تا از صندلی بسـیار راحت و
همچنیـن تاشـو در بخـش عقب هم اسـتفاده شـود .ایـن ویژگی باعث
شـده تـا حجـم صندوقعقـب در هنـگام خوابانـدن صندلی بـه حدود
برابـر حالت عادی برسـد.

ویژیگهای خودرو

از ویژگیهای پژو  301میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کروز کنترل و سیستم کنترل کننده سرعت
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESP
دوربین دندهعقب
سیستم پایش فشار تایرها
ن شدن خودکار چراغهای خطر حین ترمز شدید
روش 
نمایشگر  ۷اینچی لمسی
پورت USB
AUX

بلوتوث
سیستم موقعیتیابی سهبعدی TomTom
سـازگاری بـا پلتفرمهـای  Apple CarPlay،Android Autoو �Mir

rorLink

دیگـر ویژگیهـای خـودرو باعـث افزایـش ایمنی  301نسـبت به بقیه
پژوها شـده اسـت ،شامل:
سیستم ترمز ABS
سیستم ترمز کمکی EBA
قالبهای  ISOFIXبرای نصب صندلیهای ویژه کودک
کمربند ایمنی سه مرحلهای
چهار کیس ه هوای
دارای سه ستاره ایمنی از موسسه Euro NCAP
هـم اکنـون هنـوز مـدل کمـی از ایـن خـودرو بـه آن صـورت وارد بازار
شـده اسـت .بـرای همین نمیتـوان اطالعات دقیقی از ایـن نوع خودرو
بیـان کـرد .بـه هرحـال ،با توجـه به اطالعاتی کـه تاکنـون از تجربه به
اشـتراکگذاری شـده توسـط دیگـران به دسـت آمـده اسـت ،به دلیل
داشـتن فرمان نسـبتاً نرم ،نه تیز و سیسـتم تعلیق مناسـب بهراحتی
میتوانـد پیچهـا و ناهمواریهـا بـه خوبـی پشـت سـربگذارد و تجربـه
رانندگـی عالـی را بـا آن می توان داشـت.

 6نکته ضروری
برایدارندگان
خودروی دنده
اتومات
گیربکـس یکـی از مهمترین عناصر سیسـتم انتقـال قدرت در
خودروهـا اسـت و وظیفـه آن چـه در انـواع دنـده ای و چه در
مـدل هـای مختلـف اتوماتیـک بـه حرکـت در آوردن خودرو
اسـت .طرفـداران گیربکـس هـای دنده ای چنـدان تمایلی به
جعبـه دنـده هـای اتوماتیـک نشـان نـداده و به عقیـده آن ها
اسـتفاده سـاده و بازدهـی بـاالی گیربکـس دنـده ای بیش از
هـر مزیـت دیگـری در گیربکس هـای اتوماتیـک ارزش دارد.
بـه گـزارش سـایت پـدال نیـوز ،گیربکـس هـای اتوماتیک
ایـن روزهـا بـه وفـور بـر روی خودروهـای لوکـس و نیمـه
لوکـس قـرار داشـته و حتـی بسـیاری از افـراد نیـز بـه
دلیـل راحتـی بیشـتر آن هـا اقـدام بـه اضافـه کـردن ایـن
نـوع گیربکـس هـا بـه خـودروی خـود مـی کننـد .باید در
نظـر داشـت که هرچنـد گیربکس های اتوماتیـک رانندگی
راحتـی را بـا خـود بـه همـراه مـی آورنـد امـا بهـره مندی،
نگـه داری و تعمیـر آن هـا بـه مراتـب هزینه های بیشـتری
داشـته و بـه همیـن دلیـل نیـز توصیـه هـای فراوانـی برای
جلوگیـری از آسـیبهای احتمالـی وارد شـده بـه آن هـا
ارائـه می شـود.
بـرای آشـنایی بیشـتر بـا  6مـورد از ایـن راهنمایـی هـا بـا ما
همراه باشـید:

 -۱تغییر وضعیت دنده به حالت  Nپشت
چراغقرمز

هرچنـد در ایـن زمینـه اختلاف نظر های فراوانـی وجود دارد
امـا بـه طـور کلی توصیه می شـود کـه در هنـگام توقف های
کوتـاه مـدت دنـده را در وضعیت  Nقـرار داده و پایتان را روی
ترمـز نگـه دارید .در بسـیاری از موارد تغییـر زیاد دنده موجب
اسـتهالک بیشـتر گیربکسهای اتوماتیک میشود.

 -۲گاز دادن درجا قبل از قرار دادن دنده در
حالت D

ایـن یـک عـادت قدیمـی و غلط اسـت کـه خودروهـای دنده
ای بـه مـا منتقـل کـرده اند کـه در خودروهای اتومات سـبب
اصطکاک بیشـتر قطعات شـده و در دراز مدت موجب خرابی
گیربکس میشـود.

 -۳خالص کردن دنده در رسازیری

انجام این کار نه تنها سـبب آسـیب رسـاندن به گیربکس می
شـود بلکـه ممکن اسـت عامل ایجـاد حادثه نیز شـود چرا که
کنترل خودرو در حالت خالص سـخت تر اسـت.

 -۴تغییر حالت دنده موقعی که خودرو در
حال حرکت است

تغییـر حالـت دنـده در هنـگام حرکـت آسـیب فراوانـی بـه
گیربکـس هـای اتوماتیک وارد می کنـد .جهت توقف و تغییر
حالـت گیربکـس اتوماتیـک بایـد همیشـه ابتدا پـدال ترمز را
فشـار دهیـد و بعـد دنـده را تغییـر دهید.

 -۵قرار دادن دنده در حالت  Pقبل از توقف
کامل

در گیربکـس هـای اتوماتیـک یک پین قفل کننـده در داخل
دنـده وجـود داشـته و در هنـگام قـرار گیـری آن در حالت P
ایـن پیـن متصـل بـه شـفت خروجـی گیربکس ،سـبب قفل
شـدن آن مـی شـود .اگـر پیـش از توقـف کامـل و در هنـگام
حرکـت دنـده را در حالـت  Pقـرار دهیـد احتمـال شکسـتن
ایـن پین وجـود دارد.

 -۶شیوه توقف اندرست در سطوح
شیبدار

توصیـه مـی شـود در هنـگام توقـف در سـطوح شـیبدار و
سـرازیری ها ابتدا ترمز دسـتی را کشـیده و سـپس خودرو را
در حالـت  Pقـرار دهیـد .بـا انجام ایـنکار از وارد آمدن فشـار
اضافـه بـر گیربکـس جلوگیری مـی کنید.

