خودروي رئيسجمهور هندوستان ،پراناب موخرجي
کند .پراناب موخرجي ،رئيسجمهور
هندوستان از کشورهايي است که براي عبور و مرور مقامات سياسي از خودروي خارجي استفاده مي
کشور هند از يک خودروي بنز کالس
)براي تردد استفاده ميکند
اس(S600
که ضد گلوله اس���ت و با الس���تيک
صاف ميتواند تا صده���ا کيلومتر را
بپيمايد .البت���ه اين خودرو مخصوص
جمهور هند است و رئيسجمهور
روساي
پيشين نيز با همين خودرو رفت و آمد
ميکرده است.
اين خ���ودرو مجهز به تجهيزات ايمني
و کپس���ول اکسيژن اس���ت و قابليت
مقاومت در برابر حمالت ش���يميايي را
دارد .در مجموع ،مرسدس بنز اس600
خودروي مخصوص سياستمداران ارشد
آلمان اس���ت .طراحي داخلي اين خودرو وقار خاصي به آن بخش���يده و صندليهاي عقب اين مدل مرسدس بنز از نظر راحتي با تخت
پادشاهان مقايسه ميشود!

خودروي رؤسايجمهور فرانسه
خودروهاي فرانس���وي مثل پژو و سيتروئن گرچه
خودرويهايي باکيفيت و ش���هرت جهاني دارند ،اما
در مقابل بس���ياري از خودروهاي لوکس آلماني و
آمريکايي حرف چندانی براي گفتن ندارند .بر خالف
جمهوري که از خودروي ملي به عنوان
بيشتر روساي
کنند ،شارل دو گل از
خودروي رسمي اس���تفاده مي
جمهور اسبق فرانس���ه ،از خودروي آلماني
روساي
کرد .البته او بعد از مدتها
هورخ مدل  830استفاده مي
تصميم به استفاده از خودروي وطني گرفت .فرانسوا
جمهور فعلي فرانسه نيز از يک سيتروئن
اوالند ،رئيس
DS5 هيبريدي به عنوان خودروي رسمي استفاده

کرد .خودرويDS خط توليد مس���تقل و لوکس پژو
طور که خودروي لکسوس شرکت
ـ س���يتروئن است که طراحي ظاهري آن خالقانه و متفاوت از خودروهاي ديگر فرانسوي است .همان
تويوتا و اينفينيتي شرکت نيسان نيز خودروهاي لوکس خودروسازان مشهور ژاپن هستند.
جمهور جديد فرانسه سوار چه خودرويي خواهد شد.
بايد ديد «مكرون» رئيس

خودروي رئيسجمهور روسيه ،والديمير پوتين
رئيسجمهور روس���يه که تا چند سال پيش از ليموزينهاي مرسدس بنز به عنوان خودروي رسمي استفاده ميکرد ،اکنون سوار يک
زيل ليموزين ميشود که از نظر امنيت حتي در برابر حمالت هستهاي و شيميايي مقاوم است .پوتين از سياستمداران ميلياردر جهان
اس���ت و طبيعي است که اين ثروت حتي در وسيله نقليه او مشهود باشد .در مجموع همه قطعات اين خودرو در روسيه ساخته شده و
مجهز به آخرين فناوري روسيه طراحي شده است .شرکت خودروسازي زيل روسيه اين خودرو را در طول شش سال طراحي کرده و
اي از تيتانيوم در بدنه آن به کار رفته است .اتاق اين خودرو که به
در تقريبا  16تن است و اليه
ساخته است .وزن اين زيل ليموزين شش
هاي سري تبديل شود .شيشههاي
صورت الکترونيکي اداره ميشود ،قابليت آن را دارد که در حال حرکت به يک سالن تماس و نشست
اين خودرو ضد گلوله و ضد موشک است و گفته ميشود حتي ميتوان يک جنگ را از درون اين خودرو اداره کرد .اين زيل ليموزين
برد.
قابليت قرار گرفتن فرمان در سمت راست و چپ را دارد و پوتين در همه سفرهاي خارجي ،خودروي شخصي اش را همراه مي

سخـن بـزرگان
رالف والدو امرسون:
هر روزی ک��ه پایان می رس��د آن را به
کناری بگذار .آنچه در توانت بوده است را
انجام داده ای؛ بعضی اشتباهات و کارهای
احمقانه انجام ش��ده ان��د؛ هرچه زودتر
فراموششان کن .فردا روز جدیدی است،
آن را با اشتیاق و امید شروع کن و درگیر
افکار کهنه گذشته نشو.

بنجامین اف -فیرلس:
فرم��ول موفقیت چیس��ت؟ از نظر من
موفقیت فقط چهار بخ��ش دارد :انتخاب
کاری که دوس��تش دارید ،به کار گرفتن
بیشترین تالش��ی که می توانید ،استفاده
ازموقعیت ها ،و تعاون و همکاری.

دیل کارنگی:
ایراد گرفتن وعی��ب جویی از دیگران بی
فایده است و اگر به آن عادت کنید ممکن
است به کارتان لطمه بزرگی وارد کند.

جبران خلیل جبران:
اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت
نباشی ،بهتر اس��ت کارت را رها کنی ،در
کوچه بنش��ینی و از کسانی که کارشان را
دوست دارند صدقه بگیری.

جانی کارسون:
هرگز در کاری که دوستش نداری نمان .اگر
از آنچه انجام می دهی لذت ببری ،خودت
را هم دوس��ت خواهی داشت و آرامشی
درونی را تجربه خواهی کرد .و اگر در کنار
این عوامل از نعمت سالمتی هم برخوردار
باش��ی ،به موفقیتی بزرگتر از آنچه تصور
می کرده ای دست خواهی یافت.
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