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گروه علمی و آموزشــی - برخی 
از راهکار ها به دانشــجویان نشان می دهد 
که بــرای موفقیت در دنیــای کار باید چه 
مسیری را پشت سر بگذارند. تجربه نشان 
می دهد دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه 
برنامه مشخصی برای فعالیت در دنیای کار 
یا کارآفرینی نداشــته و بیشتر آن ها این طرز 
تفکــر را دارند که در آینــده در یک زمینه 
مرتبط با رشته تحصیلی خود وارد دنیای کار 
می شوند، این وضعیت معموال تا پایان سال 
دوم دانشگاه همچنان به همین صورت ادامه 

پیدا می کند.
 از ســال سوم دانشگاه دانشجویان به 
این مســئله فکر می کنند که در بازار کار چه 
فرصت های شغلی مرتبط با رشته در انتظار 
آن هاست، از سال چهارم این دغدغه بیشتر 
می شود و دانشجویان به این نتیجه می رسند 
که اگر مرتبط با رشــته تحصیلی شغلی پیدا 
نکردند باید ســراغ کار های دیگری بروند 
و این موضــوع همزمان با فارغ التحصیلی 
دانشجویان است. اگر دانشجویان این نتیجه 
گیری را در ســال اول دانشگاه داشته باشند 
زود تــر و راحت تر می توانند وارد بازار کار 
شوند. برخی از متخصصان مشاوره شغلی، 
با شواهد تحقیقی معتقد هستند که اگر فردی 
دنبال کار باشــد حتــی در اوج بحران های 
اقتصادی و بیکاری می تواند کار پیدا کند. این 
متخصصان حتی پیش بینی می کنند که فرد 
با چه خصوصیات رفتاری و در چه فاصله 
زمانی موفق به پیدا کردن کار خواهد شــد. 
نتایج چند پژوهش نشان می دهد که اگر فرد 
به مدت سه ماه با شدت فراوان به دنبال کار 
باشــد حتما به آن دست می یابد از نظر آنان 

جوینده کار همان یابنده کار است.
اما منظور از کار چیست؟ هر فعالیت 
قانونی و مشــروع که مستلزم صرف انرژی 
باشــد و در اثر آن فرد خســتگی فکری و 
جســمی پیدا کرده و نیازمند اســتراحت 
باشــد و در برابر انجام آن کاال یا خدمات و 
دستمزدی دریافت کند، »کار« نام دارد. یکی 
از مشکالت مرتبط با بیکاری در جامعه ما، 
فقدان تفکر کار است. کار نیازمند تخصص 
خاصی نیست داشتن مهارت های عمومی 
معمولی مانند رانندگی، تایپ، توانایی انجام 
کار هایی که فقط کمی به قدرت بدنی نیازمند 
هستند مانند خدمات ســاختمانی ساده یا 
فروشــندگی پاره وقت یــا پیک موتوری 

نمونه هایی از مصداق های کار هستند.
شغل چیست؟

شغل موقعیت های شبیه به هم است 
که تصدی آن مستلزم داشتن شرایطی است و 

فرد باید صالحیت های خاصی داشته باشد. 
اگر شــما دانشجوی رشته مهندسی عمران 
هستید و اینگونه فکر می کنید که بعد از اتمام 
تحصیالت، ناظر فنی یک ساختمان خواهید 
شد یا دفتر نقشه کشی و طراحی ساختمان 
تاســیس خواهید کرد به این معناست که به 
دنبال شغل هستید و اگر  برای تحقق چنین 
فعالیتی برنامه دارید به خود بگویید موقعیت 
هر کاری باشد انجام می دهم و اگر به سمت 
تخصص خود هم بروم خوب اســت یعنی 
تفکر کار و شــغل داریــد که در اینصورت 
احتمال به دســت آوردن کار بســیار زیاد 

افزایش می یابد.
حرفه چیست؟

دنیای مشاغل در تسخیر افراد حرفه ای 
اســت. اگر فردی در اثر تالش و پشتکار به 
شــغلی عالقه مند شد و قصد ترک و تغییر 
آن را نداشت و به خوبی و با عالقه از عهده 
وظایف آن برآمد یعنی صاحب حرفه است. 
پروفسور سمیعی در جراحی مغز، خداداد 
دوستان جراح چشــم و عادل فردوسی پور 
نمونــه ای از افــراد حرفه ای هســتند البته 
صدهاهزار افراد حرفه ای گمنام هم وجود 
دارند، اما به دانشــجویان توصیه می شــود 
از ســال اول دانشــگاه فرآیند کار کردن و 
پیدا کردن آن را شــروع کننــد تا بتوانند به 

موفقیت های زیادی دست یابند.
حقایقی تلخ و شیرین در مورد 

دنیای کار در قرن 21
دنیــا پر از مشــاغل گوناگون: لحظه 
ای چشــمان تان را ببندید و به حافظه خود 
رجوع کنید. اگر بخواهید تمام مشاغلی را که 
می شناسید، بنویسید چند شغل به ذهن تان 
می رسد؟ جالب است بدانید در دنیا حداقل 
۱۲ هــزار  و در ایران ۵۰۰/۳ عنوان شــغلی 
وجود دارد. مشــاغلی زیاد وجود دارند که 
مــا حتی نام آن ها را هم نشــنیده ایم یا اگر 
هم شــنیده باشــیم آن ها را به عنوان شغل 
حساب نکرده ایم. برای مثال در طبقه بندی 
مشــاغل ایران دعانویس، قابله های محلی، 
پوست دوز و حتی کدخدا نیز عنوان شغلی 
محسوب می شوند. اگر دانشجویان با تنوع 
مشــاغل آشنا باشــند و از طرفی فقط فکر 
کاریابی داشــته باشند، اعتماد آن ها به اینکه 

بتوانند کار پیدا کنند افزایش پیدا می کند.
چاالکی، زمینه موفقیت در کار: ماهیت 
مشــاغل در دنیای امروز به شکلی است که 
افــرادی که دارای انرژی باالیی هســتند از 
لحاظ جسمی، پرتحرک بوده به همین علت 
زود و درست تصمیم می گیرند. همین افراد 
تردید کمی دارند و می توانند به شغل و کار 

دست پیدا کنند. آهسته رفتن و تصمیم گیری 
دیر هنگام، جایگاهی در دنیای شغلی امروزه 

ندارد. 
فعالیت های بــدون مرز: امروزه 
مرز های سازمانی و مرز های جغرافیایی در 
حال حذف شدن هستند. ادغام سازمان ها و 
وزارتخانه ها در کشــور ما نیز به کرات رخ 
داده اســت. برای مثال وزارت راه و ترابری 
با وزارت مســکن ادغام شده اند، کارکنان 
ناچار هســتند تغییرات را بپذیرند و با آن ها 
ســازگار شوند. از لحاظ جغرافیایی به دلیل 
کار های پروژه ای افراد شاغل ناچار هستند 
از محلی به محل دیگر از پروژه ای به پروژه 
دیگر و از ســازمانی به سازمان دیگر تغییر 
کنند. دانشــجویان الزم است پذیرا و منتظر 
چنین ویژگی هایی باشند. داشتن کاری ثابت 
با شــرح وظایف مشخص کم کم در حال 
حذف شدن است به همین علت سازمان ها 
و مراکز شغلی کارکنانی می خواهند که با این 

تغییرات بتوانند خود را سازگار کنند.
سرمایه نامحسوس: در گذشته 
بــرای راه انــدازی کســب و کار افــراد، 
ســرمایه های مشــخص ماننــد وام های 
بانکی، تســهیالت، حمایت هــای دولتی 
از اصول ماندنی مشــاغل بــود، اما امروزه 
دولت ها و بنگاه های مالی چنین توانایی را 
ندارند، کارجویان بایــد با دید کارآفرینانه 
بــه فرصت ها نگاه کرده و از حداقل ها برای 
شکار فرصت های شغلی و راه اندازی کسب 
و کار استفاده کنند. ارتباطات انسانی، داشتن 
دوستانی خوب، ارتباط مناسب با اساتید و 
انجام کار های داوطلبانه همه می توانند زمینه 
را برای جذب ســرمایه های نامحســوس 
و انــدک و در عین حــال مهم فراهم کنند. 
کشــور های زیــادی دارای ســرمایه های 
محســوس مانند نفــت و منابــع طبیعی 
فراوان هستند، اما پیشرفت چندانی ندارند. 
برخی معتقدند در موفقیت تنها ۲۵ درصد 
سرمایه های محســوس موثر و ۷۵ درصد 

سرمایه های نامحسوس کارگشا هستند.
ثبــت تعاریف صنعتی و کاری 
روی شــن های فراوان: در گذشــته نه 
چندان دور، قوانین کار روی ســنگ نوشته 
شده بود، به عبارتی قوانین ثابت و تا حدودی 
غیر قابل تغییر بودند. امروزه قوانین و شرایط 
اســتخدامی و شــرایط ورود و خروج به 
مشاغل بیشــتر روی شن های روان نوشته 
شده است که با وزش نسیمی دیگر خبری 
از آن ها نخواهد بود. دانشــجویان باید برای 
ورود به چنین محیط هایی با شرایط دائماً در 
حال تغییر خود را آماده کرده و توانایی های 

الزم را کسب کنند.
قابلیت ارائه خدمــات: در دنیای 
مشــاغل آنچه مهم است توانمندی شما در 
ارائه خدمات است و چندان مهم نیست که 
شــما با چه معدلی و حتی در چه رشته ای 
تحصیل کرده اید بلکه این مهم است که چه 
خدماتی به کارفرما یا سازمان می توانید ارائه 
دهید. دانش نظــری قابلیت ارائه خدمات 
ایجاد نمی کند، پــس در کنار دانش نظری 
یــاد بگیرید که خدمات عینی و ملموس را 

ارائه کنید.
عــدم وفــاداری در کارفرمــا، 
سازمان و مشــاغل: دیگر از استخدام 
مادام العمر خبری نیســت، تعریف امنیت 
شغلی تغییر کرده اســت شاغالن تا زمانی 
امنیت شغلی دارند که بتوانند ارائه خدمت 
کنند، کارفرما تعهدی بــرای کارکنانی که 
نمی توانند پاســخگوی نیاز های ســازمان 
باشــند، ندارند. تجربه، مهارت و آموختن 

مادام العمر زمینه وفاداری را ایجاد می کند.
ابهام مثبت: آینــده کاریابی مبهم 
اســت. اگر احســاس بالتکلیفی می کنید 
طبیعی اســت چرا که دنیای مشاغل در قرن 
۲۱ این گونه اســت، اما این ابهام مثبت بوده 
پس سردرگمی مثبت داشته باشید تالش که 
می کنید حتماً به ســرانجام می رسد. اما چه 
موقع و چگونه بودن آن را پای حساب همان 

بالتکلیفی مثبت بگذارید.
فناوری رایانه: امروزه همه مشاغل 
به نوعی با تکنولوژی اطالعات و استفاده از 
کامپیوتر سروکار دارند. مهارت های عمومی 
مانند تایپ و آشــنایی با نرم افزار های رایج 
مقدمه خوبی برای ورود به دنیای کار هستند.
رقابت: اتفاق افتاده اســت که گاهی 
بــرای یک موقعیت شــغلی فقط یک نفر 
نیــاز بوده، ولی بــرای آن ۲۰۰ نفر متقاضی 
بوده اند. چه کســی این موقعیت را شکار 
می کند؟ در قرن ۲۱ کســی که توانایی ارائه 
خدمات، رزومه بهتر یا چاالکی بیشتر داشته 
باشد شــکارچی موفقی برای این موقعیت 

خواهد بود.
برای موفقیت در بازار کار باید 

چه فعالیت هایی را انجام دهیم؟
_ از سال اول دانشجویی به فکر ورود 
به دنیای کار باشید یعنی وقتی را برای مطالعه 

تغییرات در دنیای کار اختصاص دهید.
_ از ســال اول رزومه خود را تقویت 
کنیــد یعنی در کارگاه های تخصصی و غیر 
تخصصی که در دانشــگاه برگزار می شود 
حتماً شــرکت کرده و گواهی آن را دریافت 

کنید.

راهکار هایی گره گشا برای موفقیت دانشجویان در دنیای کار

رشد روزافزون فارغ التحصیالن بیکار؛

مدرک گرایی، آفت آموزش 
عالی ایران

گروه علمی و آموزشی - امروزه 
مدرک گرایی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
آفات برای نظام آموزشــی کشور و تمام 
جامعه شــناخته شده اســت. براساس 
آخریــن آمار هــا بیــش از ۴۰ درصــد 
جمعیت بیکاران ایران را فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی به خصوص دانشــگاه های 

معتبر تشکیل می دهند.
بســیاری از خانواده های ایرانی از 
پدیده مدرک گرایی ناراضی هســتند و 
از آینده شغلی فرزندانشان واهمه دارند. 
بروز پدیده مدرک گرایی در جامعه روز 
بــه روز باعث افزایش بیکاری و ضربه به 

اقتصاد کشور خواهد شد.
جوانــان ایرانی بعــد از زمان فارغ 
التحصیلی به دنبال کار می گردند که چنین 
روالی در کشور های دیگر به خوبی تحقق 
می یابد، اما در کشــور ما این موضوع به 
علت ضعف در سیســتم آموزشی و در 
اولویت بودن آموزش های کالســیک به 
نسبت آموزش های عملی تبدیل به یک 

معضل جدی شده است.
بیشــتر افراد برای دستیابی به بازار 
کار و فعالیــت در مشــاغلی کــه به آن 
عالقه مند هستند وارد دانشگاه می شوند 
و انتظار دارند کــه بعد از اتمام تحصیل 
هر چه ســریع تر به آرزوی خود برسند، 
اما بر عکس این موضوع ساالنه بر تعداد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و دانشجویان 
اضافه می شــود و دولت نمی تواند آینده 

شغلی جوانان ایرانی را تضمین کند.
حــال متخصصان و کارشناســان 
مدعی هستند که مدرک گرایی و مهارت 
گرایــی در تقابل با هم نبــوده و مکمل 

یکدیگر هستند.
درســت اســت که نیازمند مدرک 
دانشــگاهی بــرای ورود به بــازار کار 
هســتیم، اما کارآمدی مدرک گرایی باید 
مورد توجه قرار گیــرد تا بتوانیم فضای 

شغلی را به درستی ارزیابی کنیم.
ساختار اســتخدامی از موثرترین 
عوامل در افزایش مدرک گرایی اســت، 

یعنی کارفرمایان ارزش بیشــتری برای 
مــدارک تحصیلــی افراد قائل هســتند 
کــه همین عامل باعث شــده تــا پدیده 
مدرک گرایی حتی در میان شاغالن برای 
افزایش حقوق به فرهنگ نادرســت در 
جامعه تبدیل شود و تا حدودی از ارزش 

مهارت افراد به ویژه قشر جوان بکاهد.
خانواده هــای ایرانی امروزه به نحو 
ســختگیرانه ای فرزندان خود را وادار به 
درس خواندن کرده و رفتن به دانشــگاه 
را برای آنان اجبــار می کنند بدون اینکه 
مهــارت آنان یا نیاز بــازار کار در جامعه 
را در نظــر بگیرند که ایــن عامل باعث 
افســردگی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و در نتیجــه افزایش نرخ بیکاری خواهد 

شد.
در کشور آلمان تمام دانش آموزان را 
به مدرسه حرفه ای جهت بازدید می برند 
تا از نزدیک با مهارت آموزی آشنا شوند. 
مدارس ایــن وظیفه را بر عهده دارند که 
ایــن افراد را رصد کنند و ببینند که دانش 

آموزان در کدام کارگاه ها تمرکز بیشتری 
دارند تا بتوانند استعدادیابی را انجام داده 
و مسیر تحصیلی آن ها را شناسایی کنند. 
نقش فرهنگ ســازی در جامعه ما بسیار 
مهم است که آموزش و پرورش و صدا و 
سیما دو نهاد تاثیرگذار در این امر  هستند.
مهارت نــرم، مهم ترین عامل 

جذب افراد به بازار کار
در یــک مطالعــه  ۶۰ درصــد از 
کارفرمایان مهارت نرم را مهم ترین عامل 
برای جذب افراد به بازار کار دانســته اند، 
چــرا که در این رویداد فــن را در طول 
آموزش هــای ضمن خدمــت به راحتی 
می توانیــم ارائــه دهیم، اما بــرای ارائه 
مهارت نرم با مشــکالتی مواجه خواهیم 

شد. 
خالقیت افراد در بازار کار بســیار 
مهم است و عدم آن به معنای فرار از کار 
و افزایش بیــکاری خواهد بود، بنابراین 
تمامــی آموزش های عملــی باید از پایه 
شــروع شوند و ذکر آن در بزرگسالی بی 

معنا خواهد بود.
داشتن نیروی کار ماهر عاملی است 
که امروزه دنیــای کار بر آن تمرکز دارد 
و آموزش های فنــی و حرفه ای به علت 
انعطاف پذیری، دسترس پذیری، انطباق 
با نیاز بازار کار و اشتغال پذیری بیشتر از 

جایگاه شایسته ای برخوردار است.
بــرای فراهم کردن اشــتغال و کار 
آفرینی تمامی کشــور ها به منابع انسانی 
نیاز دارند؛ چراکه با اســتفاده از مهارت 
آن ها می توان نیاز های جامعه را شناسایی 

و حل کرد.
استادان دانشــگاهی و کارفرمایان 
معتقد هستند که شاغالن باید در دوره های 
آموزشی ضمن خدمت کاربردی شرکت 
کنند و به روزرسانی شوند؛ چرا که تمامی 
آموزش های مهارتی، کارآمد و تاثیرگذار 
بوده و در مسیر ارتقای شغلی افراد نقش 
زیادی دارنــد. امروزه دنیای کار به دلیل 
ناکارآمدی مدارک دانشــگاهی به سمت 
نظام صالحیت حرفه ای سوق پیدا کرده 
اســت، اما اصطالح دکتــر و مهندس در 
کشــور های دیگر حائز اهمیت نیســت 
و صالحیــت شــغلی یا مهــارت فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی بیشــتر مدنظر 

است.
دانشــگاه های ایــران باید مهارت 
دانشــجویان را افزایــش داده، دروس 
عملی را در اولویت آموزش ها قرار دهند 
و از میــزان دروس تئوری کم  کنند تا به 
اینصورت هر فرد صالحیت شغلی را در 

بازار کار به دست آورد.
جوانان بیکار؛ نتیجه افزایش 

دانشگاه های سطح پایین
محمدمهــدی فرقانــی، رئیــس 

دانشــکده ارتباطات عالمــه طباطبایی 
در خصــوص رواج پدیده مدرک گرایی 
اظهــار کرد: چند عامــل را در همه گیر 
شــدن این پدیده می توان موثر دانست، 
اولیــن عامل گرایش بــه مدرک گرایی 
کــه قدمتی در حدود ســه دهه در ایران 
دارد، عالقه ای اســت که در خانواده ها به 

تحصیل فرزندان به وجود آمده است.
او ادامــه داد: این عالقه شــاید در 
جهان منحصر به فرد باشد، خانواده های 
ایرانی حاضر هســتند در حد ایثار از رفاه 
خود گذشته و خرج تحصیل فرزندشان 
را بدهنــد. البتــه این پدیده بــه تنهایی 
مثبت اســت، زیرا دانــش عمومی ارتقا 
پیــدا می کند و موجب اصالح رفتار های 

اجتماعی و مناسبات اجتماعی می شود.
فرقانی بیان کرد: اما نکته قابل تامل 
افزایش بی رویه توســعه مراکز آموزش 
عالی در کشــور طی ۲ دهه اخیر است به 
نحوی که کیفیت فدای کمیت شده است. 
طبــق آمار حــدود ۲۷۰۰ مرکز آموزش 
عالی در کشــور وجــود دارد که تعداد 

محدودی از آن ها دانشــگاه های معتبر و 
دارای کیفیت هســتند و بسیاری از این 
مراکز آموزشی فاقد کیفیت الزم هستند، 
تــا جایی که دیده می شــود در برخی از 
مراکز شــهری کوچــک و دور افتاده که 
دبیر کارآزموده ندارد، دانشــگاه تاسیس 
و رشته های تخصصی که در تهران هم به 
اندازه کافی استاد با تجربه برای تدریس 
نداریم ارائه می شود. در نتیجه این مراکز 
آموزشــی به هر قیمتی به جذب جوانان 

برای تحصیل اقدام می کنند.
رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبایی تصریح کرد: توسعه بی 
رویه مراکز آمــوزش عالی نه با ظرفیت 
سازی های کادر علمی صورت گرفته نه 

با نیاز های جامعه تناسبی دارد.
 امروز شــاهد تعــداد زیادی فارغ 
التحصیل بیکار و سرگردان هستیم که این 
خود نوعی توزیع نامتناســب دانشگاهی 
را تداعــی می کند در حالــی که اگر این 
توزیع متناســب باشد و همه بخش های 
اجتماعی در پیوند با هم براســاس یک 

طرح آمایش توســط آموزش عالی باشد 
شاهد این حجم از بیکاری نخواهیم بود.
او اظهــار کــرد: دلیــل دیگــر 
مدرک گرایی را می توان نارســایی هایی 
ماننــد: عدم وجود شــغل، مشــکل در 
ازدواج، مســکن و ســربازی جوانــان 
دانســت. در واقع جوانان با روی آوردن 
به تحصیــل، زمان ورود به این بحران ها 

را به تاخیر می اندازند.
رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه 
عالمــه طباطبایی بیان کــرد: نکته قابل 
توجه این اســت که اکثــر وزارتخانه ها 
و مراکــز اجرایی یک مرکز آموزشــی و 
پژوهشــی مختص به خــود دارند و به 

جذب دانشجو می پردازند. 
گرچــه بــه تازگی طبق دســتور 
رئیس جمهور مراکز آموزشی وابسته به 
دستگاه های اجرایی باید تعطیل شوند و 
آموزش عالی فقــط در انحصار وزارت 
علوم باشــد، اما در حــال حاضر عمال 
در برابر این قانون مقاومت می شــود و 
دســتگاه ها حاضر به واگذاری یا تعطیل 

کردن مراکز آموزش عالی نیستند.
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کاله ایمنی هوشمند بعد از تصادف 
درخواست کمک می کند

گروه علمی و آموزشی -  یک شرکت تجاری در تگزاس از تولید کاله ایمنی 
جدیدی خبر داده که بعد از وقوع تصادف به طور خودکار متوجه موضوع شده و 

با شماره از قبل تعیین شده تماس می گیرد.
این کاله ایمنی که توســط شــرکت کوئین دیساین تولید شده، از فیبر کربنی 
تولید شــده و به خصوص برای اســتفاده موتورسیکلت سواران مناسب است. در 

درون این کاله از سیستم بلوتوث نیز استفاده شده است.
این کاله ایمنی همچنین دارای یک روکش کشــویی داخلی اســت که با باال 
و پایین کشــیدن آن می توان از چهره در برابر آفتاب حفاظت کرد. برای استفاده از 
سیستم بلوتوث این کاله ایمنی یک صفحه کنترل کوچک در سمت چپ آن قرار 

گرفته که پنج دکمه کوچک بر روی آن قرار دارد. 
شــارژ این کاله ایمنی هم از طریق 
شــارژر یــو اس بی صورت 
می گیــرد. در صــورت 
وقــوع تصــادف و 
مساله  این  کشــف 
توسط حسگرهای کاله 
ایمنی مذکــور پیامک، ایمیل 
یا تمــاس با شــماره از قبل 
مشخص شده انجام می شود. 
وزن ایــن کاله ۱۷۵۰ گــرم و 

قیمت آن ۶۹۹ دالر است.

گروه علمی و آموزشی -  خودروی 
طی ۱۳ ثانیه از حالت توقف به سرعت ۱۰۰ 
کیلومتر برساعت می رسد. بیشینه سرعت 
نیز برابر با ۱۷۷ کیلومتر برساعت محاسبه 

شده است.
میکرا پلتفرم مشــترکی در نیسان، 
داتســون، رنو و میتسوکا است که از سال 
۱۹8۲ تــا کنون روی خط تولید قرار دارد. 
و البته در نیســان فقط بــا برند میکرا ارائه 
می شــود. همین پلتفــرم در رنو، پالس 

نامگذاری شده است.

نســل اول میکرا از ۱۹8۲ تا ۱۹۹۲، 
نســل دوم از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳، نسل سوم از 
۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، نســل چهارم نیز در سال 
۲۰۱۰ و نسل پنجم در سال ۲۰۱۶ معرفی 

شدند.
به تازگــی تصاویری از فیس لیفت 
جدید و اروپایی میکرا منتشــر شده که در 

ادامه نگاهی بدان 

خواهیم داشت.
نمای ظاهری

به عنوان یک هاچ بک شهری کوچک؛ 
میکرا طراحی جذابی را همراه خود دارد. 
در قسمت دماغه چراغ های اصلی بزرگ 
تــالش می کنند تا مخاطب را از مواجه با 
یک محصــول ضعیف دور نگــه دارند. 
گریل)جلوپنجــره( 

کرومی V شــکل که در محصوالت روز 
نیســان مشاهده می شود، اینجا هم حاضر 

است و منظره جذابی را ایجاد کرده است.
در نمای جانبی خط شانه متفاوتی را 
مــی بینیم که با یک انحنا از درپوش موتور 
آغاز شده و با عبور از زیر آینه جانبی نهایتا به 
چراغ اصلی عقب می رسد. چنین الگویی 
برای میکرا به عنوان نقطه قوتی در طراحی 
محسوب می شود. به آنچه مطرح شد باید 
شیب مناسب سقف و شکل جذاب ستون 

عقب را نیز اضافه کنیم.
در نمــای عقــب خالقیت خاصی 
مشــاهده نمی شود اما آنچه در نظر گرفته 
شده با شرایط کلی طراحی هماهنگی دارد.

از منظر ابعاد این خودرو برابر با ۳۹۹۹ 
میلیمتر در طول، ۱۹۳۵ میلیمتر در عرض 
با محاســبه اندازه آینه های جانبی و ۱۴۵۵ 
میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته است. فاصله 
بین محورها نیز برابر با ۲۵۲۵ میلیمتر است.

رینــگ ها در حالت اســتاندارد ۱۷ 
اینچی هستند.
کابین 

از امکانات کابین می توان به سیستم 
صوتی برنــد بوز، بلوتــوث، یو اس بی، 
سیســتم تهویه اتوماتیــک مجهز به فیلتر 
ضد آلودگی، نمایشــگر اصلی لمســی ۷ 
اینچی، پشــتیبانی از اپل کارپلی و اندروید 
اتو، گرمکن صندلی ردیف جلو، سایه بان 
ردیف اتوماتیک شیشه های ردیف عقب 

و...
ایمنی

در بخش ایمنی نیز باید به موارد مانند: 
ترمز هوشمند اتوماتیک با سیستم شناسایی 
عابر، دستیار ترمز با سنسور هشدار برخورد، 
دستیار حرکت در سرباالیی، دوربین رنگی 
عقب، سنســورهای پــارک عقب، کروز 
کنترل، کلید هوشــمند مجهز به استارت و 
اســتاپ، سنسور باران، نور باالی تطبیقی، 
شناســایی عالئم ترافیکی جاده، هشدار 
خروج از خط و دستیار حفظ خودرو بین 

خطوط و...
امکانات باال با توجه به تریم انتخابی 

مشتری و در حالت آپشن ارائه می شوند.
پیشرانه

برای این قسمت تنها گزینه پیش روی 
مشتریان، نمونه ۱ لیتری توربوی ۳ سیلندر 
است که از استاندارد 6D زیست محیطی 
نیز پشــتیبانی می کند. میزان خروجی این 
موتور ۷۴ اســب بخار و گشتاور آن ۱۴۴ 
نیوتن متر است. این مجموعه با جعبه دنده 
ســی وی تی اکسترونیک و یا جعبه دنده ۶ 

سرعته دستی هماهنگ می شود.
خــودروی طی ۱۳ ثانیــه از حالت 
توقف به ســرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت 
می رسد. بیشــینه سرعت نیز برابر با ۱۷۷ 

کیلومتر برساعت محاسبه شده است.
آمار مصرف ســوخت برای جعبه 
دنــده اتوماتیک برابر با ۵.۶ لیتر در شــهر، 
۴.۵ لیتر در بزرگراه و ۴.۹ در حالت ترکیبی 
است. در نمونه مجهز به جعبه دنده دستی 
آمار مصرف ســوخت برابر با ۶.۱ لیتر در 
شهر، ۴.۳ لیتر در بزرگراه و ۵ لیتر در حالت 

ترکیبی گزارش شده است.
قیمت پایه این محصول ۱۵ هزار دالر 
اســت و در گرانترین تریم به ۲۴ هزار دالر 

نزدیک می شود.

نیسان میکرا؛ یکی از ارزانترین های بازار جهانی با امکانات روز  


