ﻣﺎﺟﺮای ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮدرو ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎ  S7در
ﺗﺴﺖ ﻓﻨﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭼﻪ ﺑﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۴
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﻫﺎﯾﻤﺎ  S7را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻮدروی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﯾﺮان )اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن( آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﻣﻮرد
ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ و ﺗﺼﺎدف ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎ  S7در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﺎﯾﻤﺎ  S7از ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺬاب ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﻼس ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺮده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ،اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺧﺒﺮ ﺳﺎز ﺷﺪ.

ﻫﺎﯾﻤﺎ اس  7ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در
ﻧﮕﺎه اول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ،وارد آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﮕﯿﺮ و ﺷﮑﺸﺘﮕﯽ
ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدرو اﺳﺖ.

ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ و آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ ﮔﻠﮕﯿﺮ ﺟﻠﻮ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻠﻮس ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ،ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﭘﻠﻮس ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﭼﺮخ و
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻠﻮس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﻧﺸﺴﺖ روﻏﻦ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ

آﻧﭽﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی
ﻫﻮا ) ، (AIR BAGﺳﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا در ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﻤﺎ  s7ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺗﺎزه وارد ﻫﺎﯾﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،واﺣﺪ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺣﺎدﺛﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؛ اﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻓﻨﯽ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان دﭼﺎر ﺗﺼﺎدف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرو اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ

ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮا در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ،ﺑﻪ ﺧﻮدی
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدرو  80ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدرو آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻘﺺ

ﻓﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﻗﺖ راﻧﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻨﯽ رخ داده اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ درون ﺟﻮی آب اﻓﺘﺎده و ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻠﻮس ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ،ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﭼﺮخ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﻠﮕﯿﺮ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ زده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﻧﺸﺪن اﯾﺮﺑﮓ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از
آن ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدرو دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺧﻮدرو دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

