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فناوری

کاری کاریئون

قویترین آلیاژ تیتانیوم ساخته شد
دانشمندان دانشگاه موناش با بهرهگیری از فناوری چاپ
سهبعدی پیشــرفته توانســتند قویترین آلیاژ تیتانیوم
تولید شده را بسازند که یک جهش رو به جلو در صنایع
هوافضا ،دفاع ،انرژی و فضایی است.
به گزارش ایســنا و به نقل از آیای ،مهندسان دانشگاه
موناش استرالیا در اولین مطالعه جهانی در نوع خود نشان
دادند که چگونه چاپ سهبعدی پیشرفته اکنون میتواند
آلیاژ تیتانیوم با درجه تجاری بسیار قوی تولید کند .این
یک جهش واقعی برای صنایع هوافضا ،دفاع ،انرژی ،فضا
و زیست پزشکی است.
محققان به رهبری پروفسور آیجون هوانگ و دکتر یومان
ژو هر دو از دانشگاه موناش ،یک ریزساختار جدید را از طریق یک روش چاپ سه بعدی دستکاری کردند و نتیجه این شد
که به عملکرد مکانیکی بیسابقهای دست یافتند.
یکی از مزایای اصلی این مطالعه این اســت که روی آلیاژهای تجاری موجود انجام شــده است و میتوان بالفاصله از آن
استفاده کرد .این یک مزیت بسیار مثبت و قابل توجه است.
دکتر هوانگ در بیانیهای گفت :آلیاژهای تیتانیوم برای دســتیابی به اســتحکام باال برای برخی کاربردهای حیاتی نیاز به
ریختهگری پیچیده و پردازش ترموشــیمیایی دارند .ما کشف کردهایم که تولید با روش مواد افزودنی میتواند از فرآیند
تولید منحصر ب ه فرد برای ایجاد قطعات فوقالعاده قوی و پایدار از نظر حرارتی در آلیاژهای تیتانیوم تجاری استفاده کند
که در نهایت میتواند مستقیماً پیادهسازی شود.
پروفسور هوانگ پس از اعمال یک عملیات ساده پسحرارت بر روی یک آلیاژ تیتانیوم تجاری ،به افزایش طول و استحکام
کششی کافی بیش از  ۱۶۰۰مگاپاسکالی دست یافت که باالترین استحکام در بین تمام فلزات چاپ سه بعدی شده تا به
امروز است .این مسئله ،کار را برای ساخت مواد ساختاری با ریزساختارهای منحصر به فرد و خواص عالی برای کاربردهای
گسترده هموار میکند.
طی  ۱۰سال گذشته ،چاپ سه بعدی به دلیل آزادی در طراحی ،به عصر جدیدی در ساخت فلزات منجر شده است .یعنی
توانایی ساخت تقریباً هر شکل هندسی را میسر میکند .در حال حاضر ،آلیاژهای تیتانیوم پیشروترین فلز چاپ سه بعدی
هستند که برای تولید قطعات در صنعت هوافضا استفاده میشوند.
متأسفانه اغلب آلیاژهای تیتانیوم موجود در بازار که توسط چاپ سه بعدی ایجاد میشوند ،کاربردهای ساختاری ندارند.
این امر به ویژه در مورد استحکام کششی در دمای اتاق و دماهای باال در محیطهای خدماتی خشن صادق است.
خواص اصلی آلیاژ تیتانیوم به تشــکیل غیرمعمول نانو رســوبات متراکم ،پایدار و دوقلوی داخلی نسبت داده میشود که
به ندرت در آلیاژهای تیتانیوم فرآوری شــده ســنتی دیده میشود و تکنیکی که در اینجا برای حل این مشکل استفاده
میشود ،ساخت افزودنی( )AMاست.
ســاخت افزودنی( )AMیک فناوری توانمند است که در این نوع ایجاد ســه بعدی آلیاژهای تیتانیوم ،آزادی طراحی را
فراهم میکند .تیتانیوم ،به طور کلی بســیار قویتر از آلیاژهای آلومینیوم و سبکتر از فوالد است و باعث میشود انرژی
کارآمدتری داشته باشد.
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فیلم بازی
دارودستههای نیویورکی

«دارودســتههای نیویورکــی» نام فیلمی
اســت که در ســال  ۲۰۰۲توسط مارتین
اسکورســیزی کارگردانی شد .از بازیگران
این فیلم میتــوان لئونــاردو دیکاپریو،
کامرون دیاز و دانیل دی-لوئیس را نام برد.
ایــن فیلم ســاخته ســال  ۲۰۰۳و نامزد
دریافــت ده اســکار به خصــوص جایزه
اســکار بهترین کارگردانی و جایزه اسکار
بهترین بازیگر نقش اول مرد شد .این فیلم
اقتباســی بر اساس کتابی به همین نام به
نویسندگی هربرت اسبوری است
بــه تازگــی مارتیــن اسکورســیزی در
مصاحبهای اعالم کرده که قصد دارد به دلیل حجم زیاد وقایع و شــخصیتهای آن دوره از تاریخ آمریکا ،ســریالی از این
فیلم بســازد .داستان در خالل جنگهای آمریکا طی ســالهای  ۱۸۴۰تا  ،۱۸۵۲شهر نیویورک است که بر اثر جنگهای
بین آمریکاییهای بومی و ایرلندیهای مهاجر به کورهای داغ از آتش مبدل شد ه است .بیل کاتینگ قصاب (با بازی دانیل
دی-لوئیس) سر دسته آمریکاییها حریف ایرلندی خود کشیش والن (با بازی لیام نیسون) که سردسته گروهی ایرلندی
به نام خرگوشهای مرده است را میکشد و آمریکاییها پیروز میشوند و. ...

روزنامهبازی
روزنامه صبح ازادگان –  31شهریور 1359

«نبرد شدید دریایی و زمینی ایران و عراق»؛
تیتــر یک صبح ازادگان خبــر از آغاز جنگی
ميداد که هشت ســال به طول انجامید؛ اگر
چه در آن زمان کسی فکر نميکرد که جنگ
با این شدت و طول زمان ادامه پیدا کند.
صــدام رئیسجمهوری وقت عــراق چند روز
پیش از آن ،پیمــان  ۱۹۷۵الجزایر را در برابر
دوربینهای تلویزیون بغداد پاره کرد و با تأکید
بر مالکیت مطلق کشورش بر اروندرود و طرح
این ادعا که جزایر سهگانه ایران به اعراب تعلق
دارد ،همزمان جنگ زمینی ،هوایی و دریایی
علیه ایران را آغاز کرد.

چهرهها
پرویز یاحقی؛ موسیقیدان و آهنگساز

پرویز صدیقی پارسی معروف به یاحقی 31 ،شهریور  ۱۳۱۵شمسی در تهران متولد شد.
او چنانچه خود گفته بود ،در کودکی حسب مقتضیات شغلی پدر به همراه خانواده به لبنان
ســفر ميکند و پس از گذشــت مدتی کوتاه و به دلیل دور بودن از معشوق جاودانی اش،
ویولن ،به حالت احتضار ميرود که با توصیه پزشکان ،خانوادهاش تسلیم خواسته وی شده
و او را به ایران میفرستند تا در کنار دایی هنرمندش حسین خان یاحقی کسب فیض کند.
پرویز با تلمذ در مکتب نه تنها هنرمندپرور ،بلکه انسان پرور حسین خان و ابوالحسن صبا
و تلفیق نبوغ ذاتی ،خالقیت و اســتعداد شگرف خویش با این داشتهها ،هر چه سریع تر
پلههای ترقی را پیمود تا جایی که در همان ســنین جوانی در برخی ارکسترها و قطعات،
به رغم حضور استادانش ،سلوها (تکنوازیها) به او سپرده ميشد.
اوراق دفتر تاریخ موسیقی مان را که ورق بزنیم به نوازندگان خوب و آهنگسازان برجسته
ای برخورد ميکنیم ،اما معدود کســانی در این جمع وجــود دارند که هر دو هنر ،یعنی
آهنگســازی و نوازندگی را آن هم در حد اعال تواما در خویش جای داده باشند و بی شک
یکی از یکه تازان این میدان ،پرویز یاحقی بود.
او از ســالیان دور تاکنون رابطه بســیار صمیمی با ســایر هنرمندان این خاک و باالخص موســیقیدانان داشته و حتی با
نوازندگانی که به نوعی رقبای او به حســاب ميآمدند (بدیعی ،خرم ،ملک و )...دوســتی نزدیک و رابطه احساسی عمیق و
عاطفی داشت (چیزی که متاسفانه در عصر حاضر کمتر با آن برخورد ميکنیم.
وی  12بهمن سال  1385به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

بدون شرح

دانستنیها
شامپانزهها هم تا آخر عمر از یتیم بودن رنج میکشند!
یک مطالعه روی شــامپانزهها نشان میدهد آنها نیز مانند ما انسانها اگر قبل از
رســیدن به سن بزرگسالی یتیم شوند ،تا آخر عمر از آن رنج میبرند .به گزارش
فیز ،محققان سه اجتماع شامپانزهها را در پارک ملی «تای» در کشور ساحل عاج
زیر نظر گرفتند .آنها ســوابق کامل جمعیتی شامپانزهها را داشتند و نمونههای
مدفوع آنهــا را برای انجام آزمایشهای صفات پدری بر روی تمام اعضای جدید
برای مدت  ۳۰ســال جمــع آوری کردند« .کاترین کراکفورد» سرپرســت این
مطالعه میگوید :هنگامی که ما نزدیکترین اقوام خود یعنی شامپانزهها را مطالعه
میکنیم ،میتوانیم در مورد عوامل محیطی باســتانی که ما را انسان کرده است،
بیاموزیم .مطالعه ما نشــان میدهد که نیاز به حضــور و حمایت مادر در طول
سالهای کودکی نیز احتماالً یک ویژگی در آخرین جد مشترک ما بوده است که انسانها شش تا هشت میلیون سال پیش با شامپانزهها در
آن مشترک بودهاند .این ویژگی احتماالً در فرگشت شامپانزه و انسان ،بنیادی بوده است .نظریههای اصلی در مورد فرگشت انسان استدالل
میکنند که والدین تا زمانی که فرزندانشان بزرگ میشوند به تأمین غذا برای فرزندان خود ادامه میدهند که این موضوع گونه ما را قادر
به داشتن بزرگترین مغز در بین گونههای دیگر کره زمین نسبت به اندازه بدن ما کرده است .مغز بافتی ارزشمند است و در طول کودکی
طوالنی ما به آرامی رشد میکند .مراقبتهای مستمر والدین در دوران کودکی ،به کودکان این فرصت را میدهد تا مهارتهای الزم برای
زنده ماندن در بزرگسالی را بیاموزند .چنین کودکیهای طوالنی مدتی در میان حیوانات نادر است و فقط در میمونهای بزرگ دیگر مانند
شامپانزهها دیده میشود .شامپانزهها ممکن است کودکی طوالنی مدتی داشته باشند ،اما مادران آنها به ندرت پس از چهار تا پنج سالگی که
آنها را از شیر میگیرند ،مستقیماً به آنها غذا میدهند .بیشتر مادران فرزندان خود را به دنبال غذا میفرستند .پس مادران شامپانزه چه چیزی
در اختیار فرزندان خود قرار میدهند که به آنها بر شامپانزههای یتیم برتری دهد؟ ما هنوز جواب آن را نمیدانیم ،اما دانشمندان ایدههایی
در این باب دارند« .کراکفورد» میگوید :یک ایده این اســت که مادران میدانند بهترین غذا را از کجا بیابند و چگونه از ابزارهای استخراج
غذاهای پنهان و بسیار مغذی مانند حشرات ،عسل و آجیل استفاده کنند .فرزندان به تدریج این مهارتها را طی سالهای شیرخوارگی و
نوجوانی فرا میگیرند .ما میتوانیم حدس بزنیم که یکی از دالیل غذا خوردن فرزندان در نزدیکی مادران خود تا زمانی که نوجوان شوند ،این
است که تماشای رفتار مادر به آنها در یادگیری کمک میکند .به دست آوردن مهارتهایی که آنها را قادر میسازد غذاهای مقوی بیشتری
بخورند ،ممکن اســت دلیل این باشــد که میمونهای بزرگ مغزهای بسیار بزرگتری نسبت به اندازه بدن خود نسبت به سایر پستانداران
دارند .شامپانزهها هم تا آخر عمر از یتیم بودن رنج میکشند! یک مطالعه روی شامپانزهها نشان میدهد آنها نیز مانند ما انسانها اگر قبل از
رسیدن به سن بزرگسالی یتیم شوند ،تا آخر عمر از آن رنج میبرند .به گزارش فیز ،محققان سه اجتماع شامپانزهها را در پارک ملی «تای» در
کشور ساحل عاج زیر نظر گرفتند .آنها سوابق کامل جمعیتی شامپانزهها را داشتند و نمونههای مدفوع آنها را برای انجام آزمایشهای صفات
پدری بر روی تمام اعضای جدید برای مدت  ۳۰سال جمع آوری کردند« .کاترین کراکفورد» سرپرست این مطالعه میگوید :هنگامی که ما
نزدیکترین اقوام خود یعنی شامپانزهها را مطالعه میکنیم ،میتوانیم در مورد عوامل محیطی باستانی که ما را انسان کرده است ،بیاموزیم.
مطالعه ما نشان میدهد که نیاز به حضور و حمایت مادر در طول سالهای کودکی نیز احتماالً یک ویژگی در آخرین جد مشترک ما بوده
است که انسانها شش تا هشت میلیون سال پیش با شامپانزهها در آن مشترک بودهاند .این ویژگی احتماالً در فرگشت شامپانزه و انسان،
بنیادی بوده است.نظریههای اصلی در مورد فرگشت انسان استدالل میکنند که والدین تا زمانی که فرزندانشان بزرگ میشوند به تأمین
غذا برای فرزندان خود ادامه میدهند که این موضوع گونه ما را قادر به داشــتن بزرگترین مغز در بین گونههای دیگر کره زمین نســبت به
اندازه بدن ما کرده است .مغز بافتی ارزشمند است و در طول کودکی طوالنی ما به آرامی رشد میکند .مراقبتهای مستمر والدین در دوران
کودکی ،به کودکان این فرصت را میدهد تا مهارتهای الزم برای زنده ماندن در بزرگسالی را بیاموزند .چنین کودکیهای طوالنی مدتی
در میان حیوانات نادر است و فقط در میمونهای بزرگ دیگر مانند شامپانزهها دیده میشود .شامپانزهها ممکن است کودکی طوالنی مدتی
داشته باشند ،اما مادران آنها به ندرت پس از چهار تا پنج سالگی که آنها را از شیر میگیرند ،مستقیماً به آنها غذا میدهند .بیشتر مادران
فرزندان خود را به دنبال غذا میفرستند .پس مادران شامپانزه چه چیزی در اختیار فرزندان خود قرار میدهند که به آنها بر شامپانزههای
یتیم برتری دهد؟ ما هنوز جواب آن را نمیدانیم ،اما دانشمندان ایدههایی در این باب دارند« .کراکفورد» میگوید :یک ایده این است که
مادران میدانند بهترین غذا را از کجا بیابند و چگونه از ابزارهای استخراج غذاهای پنهان و بسیار مغذی مانند حشرات ،عسل و آجیل استفاده
کنند .فرزندان به تدریج این مهارتها را طی سالهای شیرخوارگی و نوجوانی فرا میگیرند .ما میتوانیم حدس بزنیم که یکی از دالیل غذا
خوردن فرزندان در نزدیکی مادران خود تا زمانی که نوجوان شوند ،این است که تماشای رفتار مادر به آنها در یادگیری کمک میکند .به
دست آوردن مهارتهایی که آنها را قادر میسازد غذاهای مقوی بیشتری بخورند ،ممکن است دلیل این باشد که میمونهای بزرگ مغزهای
بسیار بزرگتری نسبت به اندازه بدن خود نسبت به سایر پستانداران دارند.

قاب

رویترز

خالد حیدری؛ اولین شهید نظامی ایران در جنگ با عراق

ســتوان یکم خالد حیدری (متولد  ۱۳۲۹مهاباد  ۳۱ -شــهریور
 ۱۳۵۹کوت عراق) خلبان فانتوم نیروی هوایی ایران بود.
خالد حیدری پس از طی دوره یک ســاله مقدماتی در ایران سال
 ۱۳۵۳جهــت فراگرفتن دورههای تکمیلی به مدت دو ســال به
آمریکا اعزام شد .وی پس از آموزش پرواز با هواپیماهای تی ۳۷-و
تی ۳۸-و اف ۴-به عنوان خلبان شکاری به ایران بازگشت و پس
از  ۶ماه حضور در پایگاه یکم شکاری در سال  ۱۳۵۶به پایگاه سوم
شکاری منتقل شد.
او بــا آغاز جنگ مأموریت پاســخ نظامی به حملــه هوایی عراق
سرانجام در ساعت  ۵عصر روز  ۳۱شهریور سال  ۱۳۵۹در عملیاتی معروف به «انتقام» در حالی که به همراه تیم آلفارد از
پایگاه سوم شکاری مأمور بمباران پایگاه هوایی کوت در استان میسان عراق بود هواپیمایش مورد اصابت یک فروند موشک
سام قرار گرفت و در رودخانه دجله سقوط کرد در این حمله خلبان محمد صالحی نیز به همراه خالد حیدری مفقود شد.
با این اتفاق خالد حیدری اولین شهید نظامی ایران در جنگ با عراق لقب گرفت.
پس از سالها در یک عملیات اکتشاف در سال  ۱۳۹۱در یک قبرستان در شهر کوت پیکر خلبانهای آلفارد پیدا شد و در
یک مراسم به ایران بازگرداننده شد و پس از یک مراسم پیکر خالد حیدری به زادگاهش مهاباد انتقال داده شد و در آنجا
به خاک سپرده شد .در عملیات الیه روبی رودخانه دجله الشه متالشی شده هواپیمای عملیات آلفارد پیدا شد.

کشف یک سنگفرش دوره بیزانس در زمین یک کشاورز فلسطینی در باریکه غزه/

چند روز پیش اربعین حســینی بود .تاریخ نام و یاد حســین
را به خاطر مظلومیتش هرگــز از یاد نخواهد برد .در این روز
میلیونها ایرانی برای ژینای عزیز گریســتند .او ماهی بود که
سایه پروازش ،ابری از اندوه بر فراز ایران و فرارتر از ایران ایجاد
کرد .نام او و یاد او مانند هر مظلومی در تاریخ خواهد ماند.
در قرن بیست و یکم تنها کسانی به ارشاد نیاز دارند که کلید
خزانه دستشان است .آنهایی که با وجود هزاران میلیارد دالر
ک سیستم حمل و نقل
درآمدهای نفتی حتی نتوانســتند ی 
عمومی برای کشور درست کنند تا وقت و سالمت مردم قربانی
این ناتوانی و بی تدبیریها نشود.
همین مسئولین دهها هزار میلیارد از درآمدهای کشور را در
ســاخت ســدهایی چون گتوند و چم شیر در کوهی از نمک
ســاختند .اینها همانهایی هستند که فرزندانشان رفته اند در
کانادا تا همچنان به کشور خدمت کنند!
آقای وزیر کشور :این سرزمین به اندازه کافی زخمی است .درد
این ســرزمین شال مهسا نیست .درد این سرزمین آبی است
که دیگر نیست ،جنگلی است که تراشیده شده است ،زمینی
است که فرو مینشــیند ،گرد و خاکی است که به حلقوم ما
میرود ،اخالقی اســت که هر روز کم رنگتر میشود و از همه
گ میبــازد .درد امروز ما
مهمتر امیدی اســت که هر روز رن 
صدها هزار ایرانی است که با چشمانی اشک آلود ایران را ترک
میکنند و یا برای سیر کردن شکمشان چه خفت و خواریها
را تحمل میکنند.
درد آور است که بعد از  ۲۴سال کار در دانشگاه تهران انگیزه
ای برای تربیت دانشــجو ندارم ،چون اکثر آنهایی که تربیت
کردیم از ایران رفتند .در همین یکســال که من منتظر پروژه
باغ گیاهشناسی هستم سه نفر از همکارانم از ایران رفتند .هر
چه به مسئولین میگویم تو به خدا کار را به تاخیر نیاندازید،
بگذاریــد من چند متخصــص را درگیر کنم ،به گوششــان
نمیرود .عزیزان ،مسئولین ،خردمندان و عاقلین :این کشور به
تکتک مهساها نیاز دارد تا برای ژیناییش بکوشند .ما تحمل
رفتن مهساها را نداریم .فرقی ندارد ،چه به زیر خاک بروند ،چه
از ایران بروند و چه امیدشان کشته شود.
ســال نود و پنج من و دانشجویانم به سفر علمی به جنگل ابر
رفتیم .بعد که برگشتیم تهمتی به ما زدند که دو سال دانشگاه
را درگیر کردند .من سکوت کردم و دردش را در سینه تحمل
کردم .ولی خیلی از آن دانشــجویان دیگر در ایران نیســتند.
بعدها فهمیدم حتی برادر آن دانشــجویی که گزارش خالف
داده بود در آمریکاســت! ژینای گلم ،مطمئنم که خاک مزار
تو با اشــکهای مادر آنقدر آبیاری میشود که در آن گلهای
قشنگ زاگرس خواهند رویید و با هر نسیمی خاطر گیسوانت
را برای ایران زنده نگه خواهد داشت.
منبع :خبرآنالین

تخت گاز
شاسی بلند گران قیمت و فناورانه چینی با
امضای هواوی!

آیتــو ام 7خــودروی
تازه چینی اســت که
در بازار این کشــور از
 46690تــا 55450
دالر قیمــت گذاری
میشــود .آیتو ام 7به
مدت  4سال یا معادل  100هزار کیلومتر گارانتی میشود.
خودرو از منظر ابعاد برابر با  5020میلیمتر در طول1945 ،
میلیمتر در عرض و  1775میلیمتر در ارتفاع توســعه یافته
اســت .فاصله بین محورهای آن نیز  2820میلیمتر اســت.
ارتفاع از سطح زمین  150میلیمتر و وزن خالص آن با توجه
به تریم  2340و  2450کیلوگرم محاسبه شده است.
در بخش پیشــرانه  2آپشن پیش روی مشــتریان قرار دارد
تــا این هیبریدی خاص را خریــداری کنند .همانطور که در
معرفی ام 5اشاره شد ،هواوی از کالس  ICEاستفاده میکند
که تپنده بنزینی توربوشــارژ نقشــی در به حرکت درآوردن
چرخها ندارد بلکه به عنوان ژنراتور در خدمت قوای الکتریکی
سیستم است.
اینجــا تنــوع تریم در قــدرت موتورهای الکتریکی شــکل
میگیــرد ،بدین ترتیب که نمونه پایه با تک موتور الکتریکی
 203کیلوواتی برابر با  272اســب بخار خروجی ،تریم میان
رده با  2موتور  330کیلوواتی برابر با  442اسب بخار خروجی
دارد.
توسعه بخشهای الکترونیک و سیستم سرگرمی این محصول
کامال برعهده هواوی بوده است.
تریم پرچمدار از بســته باتری  40کیلووات ســاعت استفاده
میکنــد که برای پیمایش  150کیلومتر در حالت الکتریکی
خالص کافی است.
زمانی که انرژی باتری تمام شــود این خودرو بدون مشــکل
میتواند  900کیلومتر را طی کند زیرا موتور درون سوز انرژی
مورد نیاز بخش الکتریکی را تامین میکند .ظرفیت باک این
خودرو نیز برابر با  60لیتر اعالم شده است.
سیســتم ترمز در تمامی چرخها دیسکی است و رینگهای
آلومینیومی در اندازه  20و  21اینچی ارائه میشود.
آیتو ام 7فضای کابین بسیار باکیفیتی را همراه با فناورانههای
هــواوی ارائه میدهد .صندلیهای ردیــف دوم کاپیتانی نیز
حس لوکش این محیط را کامال افزایش داده است.
از امکانات کابین میتوان به نمایشــگر بزرگ لمســی ویژه
تنظیمات سیســتم سرگرمی ،نمایشــگر دیجیتال اطالعات
کیلومتر ،سیســتم تهویه اتوماتیک با دسترســی اختصاصی
تنظیمات برای ردیف عقب ،اســتارت دکمه ای ،نمایشــگر
هداپ ،پوشــش چــرم ،درب صندوق عقــب الکتریکی باز/
بســته بدون دخالت دســت ،نورپردازی  128رنگ داخلی،
پورت یو اس بی تایپ-ســی ،ناوبری ماهواره ای ،پشتیبانی
از فرمانهای صوتی ،تنظیــم الکتریکی صندلیها به همراه
حافظه ،استراحتگاه دست هر دو ردیف ،صندلی ردیف سوم،
اسکای روف پانورامیک الکتریکی ،آینههای الکتریکی مجهز
به گرم کن /حافظه /ریورز /تاشــوی خودکار ،برف پاک کن
عقب ،سنسور باران و ...اشاره کرد.

