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ارایه بلیت
با کمال میل

تـل
نــگــر

مخاطبانبخوانند

رضا مشتاق

«ارائه بلیت نشــانه شخصیت شماســت ».این جمله نوستالژیک را همه ما به یاد
داریم .روزگاری نه چندان دور بر در و دیوار اتوبوسهای شرکت واحد نوشته می شد
و مسافران را مجاب به رعایت قانون و خرید و ارائه بلیت می کرد .اما بد نیست بدانید
بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اروپای شرقی که وضعیت معیشتی مردم تعریف
چندانی ندارد ،ارائه بلیت ،امری اختیاری اســت .جالب تر آنکه با این وضعیت تقریبا
 99درصد از مسافران به قانون احترام گذاشته و بصورت اختیاری بلیت می خرند و از
اتوبوس یا مترو اســتفاده می کنند .آن اندک مسافران بدون بلیت هم جزو خارجیان
آن کشور یا پناهجویان هستند که اصوال اعتقادی به بلیت و رعایت قانون ندارند!
باور کنید ما هم می توانیم مثل همان مسافران اروپایی با سرویس دهی مناسب و
مطلوب توسط حمل و نقل شهری ،رضایت شهروندان را جلب کرده و آنان را مجاب
به پرداخت اختیاری بلیت کنیم.

میرناصر موسوی نژاد
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خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس
آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.
مصرف ســوخت خودرو ام به یکباره افزایــش قابل توجهی پیدا کرده
است.علت این مشکل چیست؟
یکی از دالیلی که باعث می شــود مصرف بنزین خودرو افزایش پیدا کند خراب شدن کاتالیزور
است.خودرو به مرور زمان دچار افت شتاب می شود.عالیم دیگری که می تواند خودروی شما را
درگیر کند بد کار کردن آن همراه با لرزش در حالت دور آرام اســت.به مرور زمان ممکن اســت
نتوانید خودروی خود را روشن کنید یا چندین بار استارت بزنید تا روشن شود.بوی بد هم یکی
دیگر از عالیم اســت .در این صورت قطعا چراغ چک خودروی شما روشن خواهد شد.لذا توصیه
می کنیم اگزوز را خالی کنید و برای تعویض کاتالیزور اقدام کنید.
علت گرمشدن موتور ماشین چیست؟ موتور خودرو با سرعت داغ میشود.
احتمال خراب بودن ترموســتات وجود دارد .ابتــدا آن را آزمایش کنید اگر خراب بود برای رفع
عیب آن اقدام کنید .مسأله دیگری که می تواند باعث گرم شدن موتور شود فشار روی آن است.
از باال رفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کنید.کاردیگری که می توانید انجام دهید ســفت
کردن تســمه پروانه است.این احتمال وجود دارد که تسمه پروانه شل شده باشد.آب رادیاتور را
هم چک کنید .کارتر هم اگر روغن کم کند باعث گرم شدن موتور می شود.
راهی وجود دارد که عمر تایر خودرو بیشتر شود؟
هر  9800کیلومتر یکبار ،تایرها را جابجا کنید .شاید بهتر باشد که بعد از هر بار تعویض روغن،
تایرهــا را هم جابجا کنید ،حتی می توانید این کار را خودتان انجام دهید .تایرهای یک محور را
با هم عوض نکنید ،فراموش نکنید که تعویض ضربدری نیز مناسب نیست.

جدول خودرویی
افقی:
  - 1این وسیله مسافتی را که یک خودرو حرکت کرده
است نشان میدهد  -فیلمی از حسین کندری(روی
پرده سینما) با نقش آفرینی باران کوثرى
 - 2متیــن  -نوعی از خودروی فیــات  -همراه با
مرســدس بنز و ب ام و ســه خودروســاز مشهور و
لوکــس آلمانی هســتند و بهعنــوان پرفروشترین
خودروسازان لوکس جهان شناخته میشوند
 - 3یکی از جوایز ادبی  -خودرو باری کوچک -نام
فارسی برای خودرو رامبلر آمریکایی بود که در ایران
مونتاژ و تولید میشد
 - 4تاج دار شــطرنج  -حرف انگلیسی  -گلر سابق
تاتنهام -فرودگاه صحرایی ایاالت متحده
 - 5شــهر توت و خرمالو  -نوعی یخچال با سرمای
زیاد  -وقت چیزی یا کاری
 - 6قــاره سرســبز -نوع دیگــری از فیات که یک
خودروی واقعاً خانوادگی با نمای داخلی زیبا است-
یکدور تنیس
 - 7نوعی خــودروی فولکس  -اتحادیه کارگری -
سائل و متکدی
 - 8قصد و آهنگ  -دیوار محکم  -گاز دستی اتومبیل
 - 9شــهر فلســطین  -از لحــاظ میــزان درآمد
سالیانه ،پس از تویوتا و گروه فولکسواگن ،سومین
خودروســاز بزرگ جهان به شمار میآید -مارکی بر
خودروی نیسان
 - 10ضمیر انگلیسی  -ویرگول  -ترعه
 - 11قید شک و تردید  -دهلیز خانه -عدد  1رقمی
 - 12بزرگترین شــرکت خودروســاز فرانســه -
زندانیــان جنگ  -دهان کجی  -ورودیهای کنترل
شده مسافران در ترمینالهای فرودگاه
 - 13بیمارستانی در تهران در خیابان سمیه  -فیلمی
در سبک اکشن به کارگردانی فومیهیکو سوری  -یکی
از محبوبترین خودروهای وانت در ایران
 - 14طرز عمل  -نان یا غذای شب مانده  -چرخگاه
 - 15پرندهای نوک دراز  -شرکت بزرگ خودروساز آمریکا
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 - 1خودروی شرکت تراکتورسازی  -نوعی از
پژو و یکی از محصوالت ایران خودرو که تغییر
چهره یافته پژو  ۴۰۵است
 - 2کشور اروپایی  -آرمان ،مراد  -عمق
 - 3پارکینســون  -خبــردار  -دورترین بندر

کشورمان در جنوب شرقی
 - 4افسون  -تنها  -مخفف که او  -بیماری
 - 5ضد پشتك  -جمع هدیه  -ردیف قالیبافی
 - 6نــام مردانه فرنگی -ورقه ســیب زمینی
برشــته  -عنوان محصول جدیــد پراید 132
شرکت سایپا
 - 7خودرو سواری محصول کره جنوبی  -یکی

از خودروهای پر طرفدار شــرکت ســیتروئن-
دژی باستانی در انگلیس
 - 8غوطه ور  -معادل شــش دانگ  -خودرو
رومانی
 - 9منتهای آرزو  -نوعی مرسدس بنز  -موی
اسب
 - 10فن،شگرد  -مسابقه اتومبیلرانی  -زمینه
 - 11عالمت مفعول بیواسطه  -گیاه رنگرزی
 جانشین - 12بله آلمانی  -به همراه  -گازی بیرنگ و
بیبو  -جماعت ،پیروان
 - 13شرکت خودروسازی آمریکایی -روانه -
هر گردی ...نیست!
 - 14همنشــین و همدم  -متداولترین شکل
طراحی بدنه خودرو  -مالقات
 - 15منطقه نمونه گردشــگری شهرســتان
بوشهر  -بزرگترین شرکت خودروسازی هند
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