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سقف دالري براي واردات خودرو برداشته شد
يک نماينده مجلس از تدوين آييننامه واردات خودرو در  10بند در
وزارت صمت خبر داد.جليل رشيدي کوچي نماينده مرودشت در مجلس
شوراي اسالمي در تشريح آخرين اخبار تدوين آييننامه اجرايي واردات
خودرو ،اظهار کرد :طبق آخرين اخباري که به بنده رسيده ،آييننامه اجرايي
واردات خودرو در وزارت صنعت ،معدن و تجارت تدوين شده و در نوبت
تصويب در هيئت دولت است.وي با بيان اينکه اين آييننامه در  10بند تدوين
شده است ،افزود :طبق اخباري که بنده دارم شرط سقف دالري برداشته
شده و قرار است واردات خودرو با تعرفه انجام شود.نماينده مرودشت در
مجلس اظهار کرد :نظر نمايندگان مجلس هم اين بود که واردات خودرو بدون
سقف باشد و از طريق تعرفه کنترل شود.رشيدي با بيان اينکه با اين روش

خودروهاي ارزان قيمت و اقتصادي با تعرفه کمتر و خودروهاي با قيمت باال
بايد تعرفه بيشتري بپردازند ،ادامه داد :نظر ما اين بود که خودروهاي با حجم
موتور پايين و کم مصرف يعني خودروهاي اقتصادي کمتر از  10هزار دالر
بين  5الي  10درصد و خودروهاي  40يا  50دالري با تعرفه  95تا  100درصد
تعرفه بپردازند.وي بيان کرد :قرار است بنده جلسهاي با آقاي فاطميامين
وزير صنعت ،معدن و تجارت داشته باشم و درباره آييننامه تديون شده براي
واردات خودرو بحث و تبادل نظر شود.عضو کميسيون شوراهاي مجلس در
پايان ضمن انتقاد از تاخير  3ماهه در تدوين آييننامه واردات خودرو ،گفت:
تاخير در تدوين آييننامهاي که همه موارد آن مشخص است جاي نگراني
دارد؛ ما نگران هستيم که خدايي نکرده مافيا در اين مورد نفوذ کرده باشد.

اخبار
وزارتصمتنبايدبرايخودروسازانتصميمبگيرد

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت :دخالت وزارت
صمت در نحوه تخصيص خودرو ،باعث به حاشيه رفتن خودروساز
و وظيفه دولت ميشود.آقاي علي جدي گفت :وظيفه وزارت صمت
تعريف سامانه يکپارچه تخصيص خودرو يا تصميم گيري در مورد
عرضه خودرو در بورس نيست و نميتوان از دخالت وزارت صمت در
کار خودروسازان در شرايطي که بازار خودرو نياز به تعادل بخشي به
عرضه و تقاضا دارد ،چشم پوشي کرد.به گفته او ،وزارت صمت بايد
به تدريج خود را از فعاليت خودروسازي خارج و بخش خصوصي
را در اين حوزه تقويت کند؛ همچنين ،عالوه بر افزايش رقابت در
خودروسازي داخلي ،بايد با آزاد کردن واردات ،زمينه رقابت غير
داخلي و بين المللي هم فراهم شود.آن طور که عضو کميسيون
صنايع و معادن مجلس ميگويد ،رفتار وزارت صمت در حوزه خودرو
منطقي نيست و هربار که واگذاري خودروسازهاي دولتي را اعالم
ميکند ،در عمل کاري انجام نميدهد.امروز (ششم تير) ،بررسي
درخواست استيضاح آقاي سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت ،معدن
و تجارت از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،در
راستاي اجراي ماده  221قانون آئيننامه داخلي ،در دستور کار
کميسيون صنايع و معادن مجلس قرار دارد که اين جلسه ،با حضور
نمايندگان استيضاحکننده و وزير صمت برگزار ميشود.

تاکيد مديرعامل پتروشيمي بندر امام بر
تقويت زيرساخت هاي ساخت داخل با بهره
گيري از شرکت هاي دانش بنيان

دکتر ” انصاري نيک ” در نشست بررسي وضعيت ساخت
داخل و بهينه سازي اين فرايند در پتروشيمي بندر امام بر لزوم
توجه و حمايت همه جانبه از ساخت داخل و نيز تسهيل حضور
دانشبنيانها براي تحول در اين حوزه تاکيد کرد .مديرعامل در
نشست با مديران ارشد و مسئوالن ذيربط در حوزه ساخت داخل
ضمن تاکيد بر لزوم توجه و حمايت همه جانبه از اين رويکرد
اظهار داشت  :تقويت و توانمندسازي پتروشيمي بندر امام با توجه
به پتانسيل و ظرفيت موجود در حوزه ساخت داخل و نيز تمرکز
بر شناسايي ظرفيت ها با خلق ارزش هاي جديد تحولي دانش
بنيان بايد بصورت مستمر  ،پروژه محور و برنامه ريزي شده در
دستور کار باشد .دکتر ” انصاري نيک ” افزود  :با توجه به مبحث
رويکرد دانش محور و به روز رساني اطالعات در حوزه فعاليت هاي
مربوط به بهبود و بهينه سازي ساخت داخل و همچنين شناسايي و
معرفي ظرفيتها و ارزيابي توان شرکت هاي دانش بنيان و نخبگان
دانشگاهي مبني بر ارائه ايدههاي مطلوب  ،هدفگذاري ما را در اين
راستا محقق مي نمايد .مدير عامل پتروشيمي بندر امام در ادامه
با تاکيد بر بهره گيري از توان ساخت داخل و نيز تداوم پيشرفت
و دستاوردهاي پتروشيمي بندر امام تصريح کرد  :ما بايد مسير
حرکت و توان تخصصي و دانشي خود را به سمت تکميل فرايند
هاي داخلي سازي تقويت و براي اجراي اين سياست و توسعه آن
فرصت هاي جديدي را به وجود آوريم .ايشان با قدر داني از تالشها
و اقدامات بعمل آمده در جهت حمايت از ساخت داخل در اين واحد
پتروشيمي اظهار اميدواري کرد که هدفگذاري چهل و پنج درصدي
سال جاري پيرامون ساخت داخل مي بايست طي يک پروسه سه
ساله به  80درصد ارتقاء و رشد يابد .

انتشار
جزئياتي از
فضاي داخلي
مازراتي گرن
توريسمو

در حال حاضر در دنياي مازراتي ،گرن
توريسمو همه توجه ها را به خود جلب کرده
است.
اين کوپه تمام الکتريکي با سه موتور
الکتريکي بيش از  1200اسب بخار (895
کيلووات) قدرت خواهد داشت ،اما موتور احتراق
داخلي هنوز در مازراتي از بين نرفته است.
در حال حاضر عکس هاي جاسوسي از اين
خودرو منتشر شده است .اين خودروي آزمايشي
در انظار عمومي مشاهده شد و همچنان همان
روکش استتاري آبي/سفيد/مشکي را دارد.
با اين حال ،آنچه در داخل مي بينيم

حذف تدریجی قرعهکشی خودرو تا پایان سال

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تولید و واردات
خودروهای اقتصادی متناسب با قدرت خرید مردم در
دستور کار است.
«سید رضا فاطمیامین» روز یکشنبه در مراسم
رونمایی از نخستین خودروی کراساوور گروه صنعتی
ایرانخودرو اظهار داشت :اوایل اسفندماه رییسجمهوری
طی بازدید از گروه صنعتی ایرانخودر ،فرامین هشتمادهای
صادر کرد که برخی از مفاد آن از جمله افزایش طول دوره
گارانتی خودروها از  ۳۶به  ۶۰ماه از همان ابتدا اجرایی شد.
وی بیانداشت :با این حال برخی دیگر از این فرامین
بهتدریج در حال اجراست که از آن جمله کاهش تعداد
خودروهای ناقص باقی مانده در کف کارخانجات از ۱۷۰
هزار دستگاه در بهار پارسال به کمتر از  ۴۲هزار دستگاه در
مدت مشابه امسال است.
فاطمیامین ادامهداد :در یک ماه اخیر دو خودروساز
بزرگ کشور به رقم  ۱۰۰درصد عبور مستقیم خودرو دست
یافتند که حاکی از وضعیت خوب تولیدات است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای افزاشی  ۱.۵برابری
تولید خودرو در سال جاری ،خاطرنشانکرد :در سه ماهه
نخست امسال خودروسازان  ۹۸درصد برنامه تولید را
اجرایی کردند.
لزوم رو آوردن به پلتفرمهای جدید
وزیر صمت تاکید کرد :یکی از نکات مدنظر
رییسجمهور ،جایگزینی خودروهای قدیمی با خودروهای
جدید است؛ پلتفرمهای قدیمی زیادی در کشور وجود دارد
که قابلیت توسعه محصول ندارند و اگر به دنبال دستیابی
به کیفیت باالتر تولیدات هستیم باید به پلتفرمهای جدید
روی بیاوریم.

وی ادامهداد :امروز شاهد رونمایی از خودروی «ری را»
هستیم که روی پلتفرم تارا توسعه یافته و تولید شده است
و این مساله نشاندهنده ظرفیتهای تولید در خودروسازی
کشور است.
فاطمیامین گفت:این خودرو در اواخر شهریورماه پس
از پشت سر گذاشتن آزمونهای جادهای ،اوایل سال آینده
وارد بازار خواهد شد.
خبرهای خوب از بهبود کیفیت خودروها تا پایان
امسال
وی خاطرنشانکرد :همانطور که مشکالت تولید و
تحویل خودرو و محصوالت ناقص حل شده ،محصوالت
جدید نیز بهتدریج رونمایی خواهند شد و تا پایان امسال
خبرهای خوبی درخصوص بهبود کیفیت خودروها خواهید
شنید.
حذف تدریجی قرعهکشی خودرو
وزیر صنعت ،معدن و تجارت یادآور شد :برای حذف
قرهکشی خودرو ،باید شکاف بین عرضه و تقاضا کاهش

یابد ،امسال  ۱.۵برابر سال گذشته تولید خواهیم داشت
و آییننامه واردات خودرو هم در حال نهایی شدن است
که این دو جریان سبب کاهش قرعهکشی تا پایان سال
خواهد شد.وی همچنین از برنامهریزی برای کاهش قیمت
تمام شده خودروهای تولیدی تا پایان سال خبر داد که به
کاهش زیان خودروسازان منجر شده و بهبود فرآیند تولید
را به دنبال خواهد داشت.
تولید خودرو متناسب با قدرت خرید مردم
فاطمیامین در ادامه اظهار داشت :برای سالها پراید
و تیبا نقیصه تولید خودروهای اقتصادی متناسب با قدرت
خرید مردم را رفع کرده بودند ،اما امروز به معضلی جدی
تبدیل شده و تولید خودروهای اقتصادی باکیفیت و سازگار
با قدرت خرید آحاد مردم در دستور کار است.
وی بیانداشت :در آییننامه واردات خودرو،
مشوقهایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته
شده که از جمله آنها در نظر گرفته شدن سقف قیمتی و
افزایش تدریجی داخلیسازی خودروها است.
کراساوور گروه صنعتی ایرانخودرو با نام «ریرا» روز
یکشنبه با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل
این گروه صنعتی رونمایی شد.
«ریرا» ایران خودرو به موتور  ۷FEپالس توربوشارژ
یا همان  ۷CTپالس مجهز شده است .این موتور ۷.۱
لیتری چهار سیلندر  ۶۱سوپاپ توربوشارژ ،قادر به تولید
 ۰۶۱اسب بخار قدرت در دور پنجهزار و  ۰۴۲نیوتن متر
گشتاور در دور  ۰۰۶۱تا  ۰۰۵۴است.
«ریرا» ،محصول جدید ایران خودرو که در زبان
مازندرانی به معنای باران و نماد سرسبزی جنگل است،
در سایت این شرکت در شهر بابل به تولید خواهد رسید.

فروش  4محصول ايرانخودرو بدون قرعهکشي ،از امروز

روز جمعه برترين نمايندگي شرکت مديرانخودرو يعني
نمايندگي  777براي اصحاب رسانه و مشتريان مراسم رونمايي از
محصول  X55پرو را در کارشو ارگ تجاري تجريش تدارک ديد.
روز جمعه برترين نمايندگي شرکت مديرانخودرو يعني
نمايندگي  777براي اصحاب رسانه و مشتريان مراسم رونمايي از
محصول  X55پرو را در کارشو ارگ تجاري تجريش تدارک ديد و
درحقيقت برگزاري اين مراسم در نمايندگي  777مديرانخودرو،
نشاندهنده وجه تمايز اين نمايندگي بود .نمايندگي 777
مديرانخودرو در رقابت با ساير نمايندگيهاي اين شرکت ،رتبه
نخست کشور را دريافت کرده است و اين نمايندگي سهشعبه فعال
در تهران و کرج دارد که شامل سهشعبه کارشو فعال در ارگ
تجاري تجريش ،مجتمع تجاري اوپال و مهرادمال کرج ميشود
که اداره تحويل اختصاصي براي مشتريان نيز در خود دارد .فعاليت
برندينگ و بازاريابي نمايندگي  777براي متمايز کردن خود نسبت
بهرقباست که اين نمايندگي در يک سال اخير بهخوبي توانسته
باالترين سطح رضايتمندي مشتريان را کسب کند .هدف اين
نمايندگي ارائه سطح باالي خدمات بهمشتريان خود است تا آنها
بتوانند با رضايت کامل از خدمات نمايندگي  777استفاده کنند.
هدف نخست اين نمايندگي در سال جاري تمرکز بر اين موضوع
است.

نسل بعدي بي ام و  X3ممکن است
در سال  2024وارد بازار شود

توليد فورد فوکوس در سال  2025پايان مي يابد

نسل کنوني بي ام و  X3به تازگي يک فيس ليفت جزئي
براي سال  2022دريافت کرده است.دو نمونه اوليه نسل بعدي
 X3مشاهده شدند و يک پيش نمايش اوليه از مدل جديد به ما
ارائه کردند.نکته اصلي اين است که بي ام و از يک رويکرد محافظه
کارانه در طراحي استفاده مي کند .شکل  X3در اينجا کام ً
ال آشنا
است ،حتي در استتار با پانل هاي جعلي و چراغ هاي جايگزين
نصب شده است .با زوم کردن روي سپر جلوي خودرو ،مي توانيم
ببينيم که جلوپنجره بزرگ تر شده است و در جايگاه پايين تري
قرار مي گيرد ،البته نه به حدي که در سري  4مشاهده مي کنيم.
ما همچنين نماي واضحي از  X3از جانبي داريم ،جايي که به نظر
کمي طوالني تر به نظر مي رسد .مسلماً ،اين مي تواند يک ترفند
استتاري باشد ،اما ما قطعاً مي توانيم خطوط بدنه تغيير يافته را در
مقايسه با مدل فعلي مشاهده کنيم .ستون  Cکمي باريک تر به نظر
مي رسد .دستگيره درب ها نيز در موقعيت پايين تري قرار دارند.

اهميت بيشتري دارد .با پارک کردن نمونه اوليه،
دوربين از نزديک مي شود تا طرح داخلي بسيار
شبيه به مازراتي گراکل را نشان دهد .انعکاس
در شيشه ،ديدن جزئيات را دشوار مي کند ،اما
سيستم اطالعات و سرگرمي دو صفحه نمايش
عريض با کنترل هاي دستي دارد .شکل ظاهري
شبيه به چيدمان گراکل است و در باالي کنسول
مرکزي مشابه نيز قرار دارد.
شايعات مدت هاست که به موتور  3ليتري
نتتونو  V6با توربوشارژ دوقلو اشاره مي کنند که
در  MC20استفاده ميشود و  621اسب بخار
قدرت دارد .اين موتور همچنين در خودروي

پرطرفدار گراکل تروفئو استفاده مي شود،
اگرچه قدرت آن به  523اسب بخار تغيير مي
کند .موتور پايه گراکل يک موتور توربوشارژ 2.0
ليتري چهار سيلندر با قدرت  296اسب بخار
است ،اما ديدن آن موتور در گرن توريسمو بسيار
بعيد است.
مازراتي در ابتدا قصد داشت سال گذشته
گرن توريسمو جديد را معرفي کند ،اما
کوويد 19-و مشکالت زنجيره تامين جهاني اين
طرح را از مسير خود خارج کرد .به اين ترتيب،
بايد در عرض چند ماه آينده شاهد رونمايي GT
مازراتي باشيم.

فاطمیامین :تولید و واردات خودروهای اقتصادی در دستور کار است

به دنبال آنکه از پنجشنبه هفته گذشته ( 2تيرماه)
فروش محصوالت سايپا خارج از فرآيند قرعهکشي
آغاز شد ،از  10صبح امروز (دوشنبه  6تير ماه) اين
شيوه فروش براي چهار محصول ايرانخودرو هم آغاز
خواهد شد که البته در قالب مشارکت در توليد است.
همچنين سه محصول مديران خودرو نيز (بصورت فروش
فوقالعاده و فروش فوري) در اين طرح بدون قرعهکشي
عرضه ميشوند .ضمن اينکه طرح ويژه مادران نيز
همزمان اجرا خواهد شد.
در اولين گام حذف قرعهکشي براي تخصيص خودرو،
 15طرح فروش خودرو بدون انجام قرعهکشي انجام
ميشود که بر اساس آن خودروهايي که در اولين دوره
فروش يکپارچه خودرو داراي متقاضياني کمتر از ظرفيت
اعالم شده بودند ،وارد مرحله فروش و تخصيص خودروها
خارج از فرآيند قرعهکشي ميشوند.
اين طرح براي پنج محصول سايپا در قالب پيشفروش
يکساله و چهار محصول در قالب پيشفروش يکساله
مشارکت در توليد از روز پنجشنبه هفته گذشته ( 2تيرماه)
آغاز شده و متقاضيان براي خريد اين خودروها ميتوانند
به سايتهاي فروش خودروسازان مراجعه و نسبت به خريد
محصول مورد نظر اقدام کنند.
فروش بدون قرعهکشي محصوالت ايرانخودرو
دوشنبه فعال ميشود
حال همانطور که سخنگوي وزارت صنعت ،معدن و

رونمايي از  X55پرو در نمايندگي 777

اولین دوره مسابقات چتربازی سقوط آزاد رشته هدفزنی عكس :حسین ظهروند

تجارت اعالم کرده بود که فروش محصوالت ايرانخودرو
هفته جاري اجرا خواهد شد ،در حال حاضر در صفحه
اصلي سامانه يکپارچه تخصيص خودرو اين خودروها قابل
مشاهده هستند اما طبق پيگيري ايسنا از گروه صنعتي
ايرانخودرو ،بخشنامه فروش از  10صبح امروز (دوشنبه
 6تيرماه) فعال خواهد شد و تا زمان تکميل ظرفيت ادامه
خواهد داشت.
بر اساس آن دو خودرو تارا و دناپالس توربوشارژر هر
يک در دو مدل دستي و اتوماتيک در قالب مشارکت در
توليد عرضه خواهد شد.
دارا بودن گواهينامه و نداشتن پالک انتظامي فعال
براي شخص متقاضي ضروري است .ضمن اينکه شماره
تلفن همراه ،شماره شبا معرفي شده بايستي بهنام شخص
متقاضي باشد .همچنين متقاضي بايستي در هنگام واريز
وجه از از کارتهاي بانکي متعلق به نام خود استفاده کند.
شرط حداقل فاصله آخرين خريد از دو شرکت ايرانخودرو
و سايپا  48ماهه نيز در اين طرح اعمال مي
دارا بودن گواهينامه و نداشتن پالک انتظامي
فعال براي شخص متقاضي ضروري است .ضمن اينکه
شماره تلفن همراه ،شماره شبا معرفي شده بايستي به
نام شخص متقاضي باشد .همچنين متقاضي بايستي در
هنگام واريز وجه از کارتهاي بانکي متعلق به نام خود
استفاده کند .شرط حداقل فاصله آخرين خريد از دو
شرکت ايرانخودرو و سايپا  48ماهه نيز در اين طرح

در  4آوريل ،فورد پس از پنج نسل و سه دهه توليد مداوم ،آخرين موندئو را در کارخانه
خود در والنسيا مونتاژ کرد و طولي نکشيد تا اينکه شک و ترديد در مورد توليد فوکوس در
آينده شروع شد.در واقع به اين معني است که  Mk4فيس ليفت شده آخرين نسل از اين
مدل است زيرا هيچ برنامه اي براي احياي احتمالي وجود ندارد.
استوارت رولي ،رئيس فورد در اروپا ،در مصاحبه اي توقف برنامه ريزي شده فوکوس را
تاييد کرد .به نظر مي رسد که آينده کارخانه اين خودروساز در آلمان نامشخص است زيرا
فورد اذعان مي کند که راه حلي براي حفظ و راه اندازي کارخانه پس از پايان خودرو در
مدت تقريباً سه سال پيدا نکرده است.
وي افزود« :ما به دنبال فرصت هاي جايگزين ديگري از جمله [فروش به] توليدکنندگان
ديگر براي توليد خودرو در کارخانه سارلوئيس هستيم .ما در برنامه ريزي خود مدل ديگري
نداريم که وارد خط توليد کارخانه سارلوئيس شود».
توجه داشته باشيد ،موندئو و فوکوس نيز در چين براي بازار محلي ساخته شده اند .در
واقع ،مدل سايز متوسط اخيرا ً به نسل جديدي منتقل شده است ،به اين معني که براي مدت
طوالني در چين در دسترس خواهد بود.

اعمال ميشود.
قابل توجه است که همزمان با اين طرح ،در راستاي
ابالغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ،امکان
ثبتنام براي مادران داراي حداقل دو فرزند که فرزند دوم
به بعد آنها از تاريخ  24آبان  1400به دنيا آمده باشد،
شرايط فروش مشارکت در توليد و بدون فرآيند قرعهکشي
فراهم است.
شايان ذکر است که همزمان سه محصول  X55پرو
اکسلنت و  X55پرو اکسلنت اسپورت بصورت فروش
فوقالعاده و تيگو  8پرو پريميوم بصورت فروش فوري
عرضه ميشود.
يادآوري ميشود که پيشتر ،اين مقام مسئول حذف
فرآيند قرعهکشيها را سياست حتمي و قطعي وزارت
صمت خوانده و وعده کرده است که همراستا با افزايش
توليد خودرو ،تا پايان شهريورماه  50درصد مدل ديگر از
فرآيند قرعهکشي خارج خواهد شد .تا پايان سال هم تمام
خودروها قابليت واگذاري بدون قرعهکشي را خواهند داشت.
با توجه به اينکه فشار تقاضا براي برخي خودروها کمتر و
براي برخي بيشتر است ،خودروهايي که متقاضي کمتر
دارند ،زودتر به حذف قرعهکشي ميرسند و خودروهايي
که ميزان تقاضاي بيشتري دارند ،قدري ديرتر؛ در نهايت
حداکثر تا پايان سال جاري يا نهايتا اوايل سال آينده (براي
مدل خودروهاي بسيار پرطرفدار) ميتوانيم خودروها را
بدون قرعهکشي عرضه کنيم.

نيسان ليف مدل  2023از  27هزار و  800دالر شروع مي شود

نيسان قيمت ليف به روز شده مدل  2023را در اياالت متحده اعالم کرد؛ قيمت اوليه
اکنون  27هزار و  800دالر است که  400دالر از مدل  2022بيشتر است.
اين قيمت بدون اعمال يارانه و هزينه مقصد است ،به اين معني که خريداران واجد
شرايط براي اعتبار مالياتي فدرال تا سقف  7هزار و  500دالر مي توانند قيمت را به حدود
 21هزار و  400دالر کاهش دهند .قيمت به روز شده ،ليف مدل  2023را حدود هزار و 200
دالر گرانتر از رقيب اصلي خود يعني شورلت بولت الکتريکي مدل  2023مي کند که قبل از
پرداخت يارانه و هزينه مقصد ،از  26هزار و  595دالر شروع مي شود.
عالوه بر افزايش جزئي قيمت ،نيسان خط توليد ليف مدل  2023را نيز ساده کرده است
تا تنها دو مدل محبوب  Sو  SVپالس را ارائه دهد .نيسان ليف  Sمدل  2023داراي يک
باتري  40کيلووات ساعتي است که برد تخميني  EPAرا  149مايل ( 240کيلومتر) و يک
موتور الکتريکي  110کيلوواتي ( 147اسب بخار) ارائه مي دهد.
ليف  SVپالس مدل  2023با قيمت  35هزار و  800دالر در دسترس است و داراي
بسته بزرگتر  60کيلووات ساعتي است که برد تخميني  212 EPAمايلي ( 341کيلومتر)
و موتور قدرتمندتر  160کيلووات ( 214اسب بخار) را ارائه مي دهد.

دوکلمه خبر
معرفي RAV4 Toyota
با مجموعه ابزارهاي
ديجيتال جديد و صفحه
نمايش لمسي

تويوتا از يک سري به روز رساني
براي  RAV4در اروپا خبر داد .نسل
پنجم اين شاسي بلند که در ابتدا در
سال  2018معرفي شد و در سال
 2021تغيير ظاهري اندکي ايجاد کرد،
اکنون از يک مجموعه ابزار ديجيتال
 12.3اينچي ،يک صفحه نمايش لمسي
اطالعات سرگرمي  10.5اينچي بهره
مي برد و يک مجموعه کمي به روز
شده تويوتا  Sense Safetyبراي
مدل سال  RAV4.2023داراي
صفحه نمايش لمسي جديد 10.5
اينچي با وضوح باال است که قب ً
ال در
مدل هاي ديگر تويوتا از جمله کروال و
کروال کراس معرفي شده بود.
سيستم اطالعات سرگرمي جديد
به صورت استاندارد با سازگاري
 Auto Androidو Apple
 CarPlayارائه ميشود ،و مجهز
به سيستم تعيين مسير کلود بيس
(ذخيره و برنامه ريزي شده بر روي
شبکه هاي به هم متصل اينترنتي ) با
دادههايي به صورت اليو براي ترافيک
و در دسترسي به پارکينگ در نزديکي
مقصد ،بهعالوه يک عامل صوتي جديد
در داخل هواپيما است .در صورت نياز،
اين سيستم مي تواند عملکردهاي
بيشتري مانند ناوبري بدون اتصال داده،
تشخيص عالئم بزرگراه ،هشدارهاي آب
و هوا و هشدارهاي منطقه کم انتشار
را ارائه دهد .عالوه بر اين ،تويوتا يک
بسته چهار ساله «سرويس هوشمند»
را ارائه ميکند که با استفاده از برنامه
 ،MyTاتصاالت و عملکردهاي از راه
دور اضافي (قفل ،باز کردن قفل ،کنترل
آب و هوا ،پنجرهها ،چراغها و غيره) را
به همراه دارد.
 RAV4همچنين به لطف اضافه
شدن يک مجموعه ابزار ديجيتال
جديد ،بزرگتر و قابل تنظيم تر ،مطابقت
بيشتري با رقبا پيدا مي کند .صفحه
نمايش داراي چهار حالت (گاهي،
هوشمند ،اسپرت و سخت) و سه طرح
بندي است که به راننده اين امکان را
مي دهد تا ظاهر صفحه هاي ديجيتال را
مطابق با ترجيحات خود شخصي سازي
کند.با کنار گذاشتن کابين ديجيتال
مدرنتر RAV4 ،همچنين داراي
يک مجموعه حس ايمني تويوتا بهروز
شده است .سيستم Collision-Pre
اکنون داراي پشتيباني از تقاطع براي
پيچهاي ايمنتر در تقاطعها است ،در
حالي که در  Hybrid in-Plugاين
سيستم ميتواند خودروهاي روبرو را
در خط ترافيک  SUVشناسايي کند.
همچنين ،تويوتا سيستم کمکي فرمان
اضطراري را اضافه کرده است که مي
تواند عابران پياده را تشخيص دهد،
با پالگين هيبريدي که داراي قابليت
تشخيص دوچرخه اضافي و خودروي
پارک شده است.
اين شاسي بلند محبوب پس از
فيس ليفت ماليم در سپتامبر 2021
با چراغ هاي جلوي  LEDبه روز شده
و رينگ هاي آلياژي جديد ،هيچ به روز
رساني استايل مهمي دريافت نکرد .تنها
تغيير براي مدل سال  ،2023افزودن
سايه بيروني مرواريد سفيد پالتينيوم
در کل مجموعه پالگين هيبريدي و
هيبريدي (به جز تريم ،)Adventure
در کنار گزينه دو رنگ با سقف متاليک
سياه نيمه شب است.از نظر پيشرانه ،اين
محدوده شامل  2.5ليتري هيبريدي با
قدرت  215اسب بخار ( 160کيلووات
 218 /اسب بخار) در  FWDو 219
اسب بخار ( 163کيلووات  222 /اسب
بخار) در فرم  ،i-AWDبه عالوه
پالگين کارآمدتر است .در هيبريدي
با  302اسب بخار ( 225کيلووات /
 306اسب بخار) و سيستم چهار چرخ
متحرک استاندارد دارد .با تمرکز تويوتا
بر روي گزينه هاي برقي ،هيچ اشاره اي
به نسخه  2.0ليتري بنزيني  ICEدر
حال خروجي نشده است.

