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جزئياتي از تست خودروهاي آزمايشي هامر جي ام سي
حکايات جالب زيادي وجود دارد که مي توان در طول توسعه يک خودرو
نقل کرد.برخي از آنها هرگز با مردم به اشتراک گذاشته نمي شوند ،در حالي
که برخي ديگر توسط افرادي که روي خودرو کار مي کنند ،نقل شوند .داستان
امروز راجع به جي ام سي با هامر الکتريکي خود است.آل اوپنهايزر ،مهندس
ارشد خودروي الکتريکي هامر ،درباره اين شاسي بلند الکتريکي غول پيکر
داستاني نقل کرده است .او نقل کرد که اين شاسي بلند 9046پوندي (4103
کيلوگرمي) در مرحله توسعه خود ،چرخ هاي غافلگيرکننده را مي کشيد .به
همين دليل ،اوپنهايزر و تيمش مجبور شدند برق را کاهش دهند تا خودرو
را کنترل کنند.اوپنهايزر گفت« :در روزهاي اوليه که فقط سعي مي کرديم
گشتاور جلو و عقب را متعادل کنيم .ما مجبور بوديم از گشتاور در قسمت جلو

اخبار
پس از ديگنيتي؛

فيدليتي بهمن موتور هم  5ستاره کيفي شد

فيدليتي و ديگنيتي تنها SUVساخت ايران هستند که 5
ستاره کيفي را دريافت کردند.ظاهر زيبا و امکانات فوق العاده دو
خودرو بهمن موتور تا کنون با استقبال زياد از سوي خريداران
قرار گرفته و توانسته در ارزيابي آذر ماه شرکت بازرسي کيفيت و
استاندارد ايران ( )ISQIپنج ستاره کيفي را بدست آورد.فيدليتي
در جديدترين ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران به
عنوان نهاد بازرسي مورد تأييد وزارت صمت ،رده کيفي پنج ستاره
را کسب کرد.ارزشيابي کيفي خودروها که براساس استانداردهاي
ملي اجرا مي شود به عيوب خودرو در حين توليد پرداخته و کيفيت
خودروها را در زمان خروج از خط توليد مورد ارزيابي قرار مي
دهد .رضايت مشتريان از کيفيت خودرو پس از توليد و در حين
مصرف توسط مشتريان نيز سنجيده مي شود.در ارزشيابي ها و
همچنين نتايج نظرسنجي مشتريان که با رعايت معيارها و شاخص
هاي تعيين شده در استانداردهاي ملي صورت مي گيرد ،خودروها
در  5کالس قيمتي رتبه بندي شده و به هر کدام از آنها از  1تا
 5ستاره کيفي تعلق مي گيرد.در حال حاضر طبق گزارش آذر
ماه شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران ،در سگمنت SUV
تنها دو محصول ديگنيتي و فيدليتي بهمن موتور توانسته  5ستاره
کيفي را بدست آورند.گروه بهمن تا کنون هر محصولي که به بازار
عرضه کرده به موازات آن پيش بيني هاي الزم براي ارائه خدمات
و تامين قطعات با کيفيت را هم لحاظ کرده است .گفتني است
تمامي عامليت هاي خدمات پس از فروش بهمن موتور آموزش هاي
الزم در خصوص ارائه خدمات پس از فروش و پشتيباني مشتريان
ديگنيتي و فيدليتي را ديده اند و اين اطمينان را مي دهد که طي
دوره گارانتي و پشتيباني  10ساله براي قطعات يدکي اين خودروها
پيش بيني هاي الزم صورت گرفته است.

بکاهيم».توجه داشته باشيد ،اوپنهايزر مي گويد که هامر الکتريکي توليدي مي
تواند همين ترفند را با يک آهنگ مناسب انجام دهد .در اين تنظيمات ،جي ام
سي مي گويد اين شاسي بلند الکتريکي مي تواند تنها در سه ثانيه از  0تا 60
مايل در ساعت ( 0تا  97کيلومتر در ساعت) برسد.جي ام سي هامر الکتريکي
مدل 2022با سه گزينه پيشرانه و چهار سطح تريم در دسترس است .اينها
نسخه  EV2X ،EV3X ،1و  EV2هستند .نسخه  1يک ساعت پس از
باز شدن سايت هاي رزرو فروخته شد .اين مدل  1000اسب بخار (746
کيلووات) و حدود  1200پوند فوت ( 1627نيوتن متر) گشتاور تخميني دارد.
 EV3Xحدود  800اسب بخار ( 597کيلووات) دارد ،در حالي که  EV2Xو
 625 ، EV2اسب بخار قدرت دارند.

رزمایش ترکیبی محمد رسول اهلل(ص) نیروی زمینی سپاه عكس :تسنیم

رئيس پليس راهور کل کشور :در تصادف زنجيره اي بهبهان ،ايربگ هيچ يک از خودروها باز نشد!

چرا وزارت صمت بر توليد خودرو کنترل نميکند؟!

تصادف زنجيره اي که در بهبهان اتفاق افتاد يکي از
بزرگ ترين تصادفات زنجيره اي در کشور بود که  5کشته و
 41مصدوم به همراه داشت .بزرگي اين تصادف و متاسفانه
تلفات اين حادثه به قدري بود که نگاه جامعه و مسئولين
را به سمت خود جلب کرده است .پليس راهور در خصوص
علت هاي اين حادثه نکته اي را بيان کرد که به شدت جلب
توجه مي کند و باعث باز شدن مجدد پاي کيفيت توليد
خودروهاي داخلي و احتمال نقص در ايربگ خودروهاي
حاضر در اين تصادف مي باشد.
سردار کمال هاديانفر ،رئيس پليس راهور کل کشور
در ششمين رزمايش ارتقا توان و تحرک عملياتي پليس
راهور گفت :همکاران من در  233هزار کيلومتر راه کشور و
هزار و  47شهر در تمام روزها و شبها در نقاط کوهستاني
در هر نوع شرايط جوي از خودگذشتگي نشان داده و در
خدمت مردم هستند.
وي ادامه داد :امروز  32درصد از فوتيها مربوط به
سرنشين خودروها هستند همچنين  25درصد فوت شدگان
رانندگان هستند که عامل مرگ ديگران نيز ميشوند،
همچنين  24درصدفوت شدگان موتورسواران و  19درصد
عابران پياده هستند.
رييس پليس راهور کشور خاطرنشان کرد :انضباط در
عبور و مرور نشان شخصيت بالندگي يک جامعه است
ومردم در راستاي توسعه و نظم به پليس کمک ميکنند.
پليس ناظم برقراري نظم و انضباط است و با افراد متخلف و
حادثه ساز براساس قانون برخورد ميکند .اميدواريم مردم
در حوزه نظم به ما کمک کنند.
سردار هاديانفر با بيان اينکه امروز سومين عامل مرگ

و مير تصادفات است ،گفت :کرونا به همت دولت و مردم در
روزهاي پاياني خود است و فوتيهاي ناشي از کرونا به 20
نفر رسيده اما تصادفات همواره بوده ،هست و خواهد بود.
 35تا 47نفر و بعضا در برخي از روزها تا  60نفر فوتي در
تصادفات داريم در هر ساعت  1.9تا  2نفر فوتي برابر با 20
تا  25نفر مجروح و معلول در هر ساعت است.
وي ادامه داد :در سال 98شاهد کاهش تصادفات بوديم
و در سال  99شاخص اثربخش در کاهش تصادفات داشتيم
و  61هزار نفر کمتر معلول و مجروح را شاهد بوديم اما در
سال  12 ،1400درصد افزايش تردد داشتيم 4.9 ،ميليارد
پيمايش در کشور داشتيم و  11هزار و  147نفر جان
باخته و  261هزار نفر مجروح و معلول داشتيم .اين معضل
مهمي است .دستگاههاي مسئول از خودگذشتگي مي کنند
اما ابزارها و تجهيزات کافي نيست ما در شش دوره ناوگان
را نوسازي کرديم اما دولت بايد از دستگاههاي مسئول در
اين بخش حمايت و به ما در هوشمندسازي و استفاده از

تجهيزات به روز کمک کنند.
وي با اشاره به خسارات ناشي از تصادفات گفت28 :
هزار ميليارد تومان بيمه ها ساالنه خسارت در تصادفات
پرداخت مي کنند.
او با اشاره به تصادفات اخير تصريح کرد :در همين
حادثه بهبهان ايربگ هيچ يک از خودروها باز نشده است،
چرا وزارت صمت کنترل نمي کند چه توليد خودرويي
داريم؟ ما گفتيم خودروساز را به مراجع قضايي معرفي
کنند وسهم تقصير مشخص کنند .در تصادفات کارشناسان
 92درصد عامل انساني را مقصر مي دانند بنابراين رانندگان
بيشتر توجه کنند.
رئيس پليس راهور کشور گفت :در ناوگان بار و مسافر
 2100کشته داشتيم که بيشترين کشته ها براي تريلي و
کاميون است رانندگان کاميون و تريلي بهترين رانندگان
هستند اما شاهد حوادث زيادي از سوي آنها هستيم.
وي ادامه داد :در يکي از حوادث اخير راننده تريلي از
جاده فرعي استفاده کرده و باعث آن حادثه در سنندج شده
ما قطعا آن شرکت را که شبانه اين تانکر را به حرکت در
آورده تعطيل مي کنيم و با عوامل آن برخورد مي کنيم
شرکتهاي اتوبوس راني نيز مسئول هستند اتوبوسها
را کنترل کنند سرنشين ها بايد کمربند ايمني ببندند.
هرکسي در حادثه اتوبوس کمربند داشته زنده مانده است
همچنين موتورسيکلت سواران که قشر زحمت کش هم
هستند و  85درصد براي تامين معاش از موتور سيکلت
استفاده مي کنند بايد مقررات را رعايت کنند در اتوبانها
خالف جهت حرکت نکنند چرا که در صورت تصادفات
درصدي مقصر هستند.

دوکلمه خبر

مزدا  200دستگاه 30-MX
در سال  2021فروخته شد

مزدا اعالم کرد که در سال ،2021
 332هزار و  756دستگاه خودرو در
اياالت متحده فروخته است که 19.2
درصد بيشتر از يک سال قبل است که
با وجود تضعيف در پايان سال  -در ماه
دسامبر ،فروش  83درصد کاهش يافت
و به  19هزار و  422رسيد.
اولين مدل تمام الکتريکي مزدا،
مزدا  ،30-MXبا فروش  61دستگاه
خودرو در دسامبر و در مجموع 181
دستگاه در سال  2021به ثبت رساند.
به طور معمول ،مي توان گفت که اين
اعداد اوليه کوچک هستند ،اما در مورد
مزدا  ،30-MXانتظار نمي رود فروش
به ويژه افزايش يابد ،زيرا به نظر ميرسد
که يک نوع خودروي سازگار است .چه
کسي مي داند ،شايد اين شرکت ژاپني
بتواند در سال  2022ماهانه چند صد
دستگاه بفروشد.مشکل اصلي مزدا
 30-MXمشخصات آن با تنها 100
مايل ( 161کيلومتر) برد  EPAو
شتاب نسبتاً آهسته است .خيلي چيزها
به اين بستگي دارد که آيا مشتريان
کافي براي ساختن  30-MXبه عنوان
خودروي دوم يا سوم در خانواده وجود
دارد که به نظر مي رسد هدف باشد.

