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خودرو

آیب و کرمنگ مثل هوندا سیویک
این سـیویک نسـل قبل در خیابان گویا شـکار شـده .سـدان پرفروش
هونـدا کـه بعـد از یـک بـار موفقیـت در ایـران در دهـه  ،70هیچـگاه
نتوانسـته اقبـال خوبـی در بـازار ایران پیـدا کند.
بـه رغـم فروش بسـیار باالی این خـودرو در بازارهای جهانی ،سـیویک
هـای نسـل جدیـد در ایـران بـه ایـن متهـم بـوده انـد کـه جـز دوام و
رانندگـی اقتصـادی چیـزی برای عرضـه ندارند.
فـروش سـیویک در بازارهـای جهانـی بـه حدی رسـیده کـه در آمریکا
کامال از تویوتا کوروال پیشـی گرفته و در ردیف سـه خودروی پرفروش
جهـان قرار گرفته اسـت.
خب ،این حرف درسـتی اسـت .اساسـا در جهان امروز کسـانی سیویک

را میخرنـد که در انتخاب ماشـین لباسشـویی و یخچـال ،دقت باالیی
دارنـد! ایـن خودرو در نسـخههای معمولی ابدا اسـپورت یا جوانپسـند
نیسـت و همچـون کوروال محصـول تویوتا صرفا بـرای رانندگی روزمره
سـاخته شـده اسـت .ایـن نسـخه از سـیویک  2012را احتمـاال بتـوان
در مشـهد بـا قیمـت  200میلیـون خریـداری کـرد .البتـه نسـخههای
 2013و  2014سـیویک کـه ظاهـر و امکانـات متفاوتـی دارند ،قیمت
باالتـری داشـته و گاهـی تـا  325میلیـون تومـان هـم خریـد و فروش
میشـوند بـا ایـن حـال به واسـطه موتور و گیربکـس اقتصـادی و اتاق
سـاده و منظـم سـیویک ،خریـداران ایرانی اغلب سـراغ االنترا و سـراتو
در ایـن کالس میرونـد.

 ۶شایس بلند ارواپیی ،رودرروی لکسوس NX
با پرداخت یک تا  5میلیارد تومان به جای لکسوس  ، NXیکی از محصوالت این شش برند اروپایی را سوار شوید

اینجا شـما شـاهد یک نبرد تمام عیار بین کل قاره اروپا و کشـور ژاپن هسـتید .شـاید تعریف یا غلو باشـد اما لکسـوس  NXظرف  4سـال به اندازه شـش محصول اروپایی و شـاید هم بیشـتر
محمدحسین شاوردی
از آن هـا در ایـن کالس فـروش داشـته اسـت .امـا اگـر قـدرت مالـی کافـی داشـته باشـید آن وقـت میتوانیـد بهتریـن انتخابهای ممکـن را با پرداخت بهتـر در بازار داشـته باشـید و نه صرفا
روزنامهنگار
پرفروشتریـن خودروهـا را .انتخابهایـی کـه طعـم و رنـگ و حـس و حـال متفاوتـی داشـته و بـه دلیـل دامنـه محـدود فروش در بازار ،شـما را بـه فردی کامال خـاص تبدیل میکننـد .این مهم
بـه لطـف حضـور کوتـاه مـدت دیاس ،رنجـروور و آئـودی در بـازار ایـران در کنـار عرضه بیشـتر ب.ام.و ،مرسـدس بنز و ولـوو در کالس اسیوویهای کوچک و پریمیویم (نیمه لوکس) مهیا شـده اسـت .مـا در کنار آئودی
 ،Q5مرسـدس بنـز  GLK350و ب.ام.و  X3مدتـی اسـت از ایـن موهبـت برخورداریـم که سـه شاسـیبلند موفـق و پریمیوم اروپایی یعنی رنجروور ایـووک ،ولـوو  Xc60و دیاس 7کراسبک را در دامنه انتخابهای خود داشـته
باشـیم .اتفاقـی کـه کمتـر معمـول اسـت در صـدر تـا ذیـل بـازار ایران رخ دهـد چرا که انحصـار ،دامنه انتخاب خریـداران را محدود میسـازد .اینجـا در ایـن کالس ،قیمتها مبنای چندانـی ندارند ،چرا کـه عرضه محدود
اغلـب مدلهـا موجـب شـده تـا قیمتشـان تـا  3برابر ارقـام واقعی بـاال برود .این شـما و این تیـم انقالبیون علیه لکسـوس .NX
وجود زنجیره تامین و شـبکه فروش قطعه کمتر اسـت .البته از سـال
پنجم به بعد استهالک  X3قابل توصیف نیست!

ولوو  ،XC60ایمنترین

یـک خـودرو بیحاشـیه و مظلوم
در گوشـه بازار کـه در انواع 2014
و  2013وارد ایـران شـده و یـک
شـاهکار کیفـی تمـام عیار اسـت.
این سـری از ولـوو عمدتا به دلیل
ظاهـر قدیمی نتوانسـته چنان که
بایـد و شـاید محبوبیتـی در بـازار
پیـدا کند حتی بـا قیمت کمتر از
 800تـا  900میلیـون تومـان هـم قابـل خریـداری اسـت .گیـر ایـن
سـوئدی منـزوی فـرم خاص جلوپنجـره و نمای داخلی خودرو اسـت
کـه گیـرا نیسـت .اما اسـتهالک ماشـین مناسـب و از اسـتانداردهای
گـروه اسـت .موتـور توربو  2لیتری  245اسـبی در کنـار جعبه دنده 6
سـرعته دوکالج و سیسـتم 4چـرخ محـرک از این خـودرو یک گزینه
کممصـرف ،بـه صرفـه و کمهزینهتـر از رقبـا سـاخته کـه ابعـادی
همانـدازه ب.ام.و دارد .راسـتی ولـوو احتمـاال ایمنتریـن خـودرو ایـن
جمع هم هست.

رنجروور ایووک؛ خاصترین

آئودی  ،Q5ابدوا مترین

گفتـه میشـود چیزی بیـن 300
تـا  500دسـتگاه از ایـن خـودرو
وارد بـازار کشـور شـده و نظـر
خریـداران را هـم بـه خـود جلـب
کـرده اسـت .آئـودی بـا همیـن
سـری  Q5توانسـته در ایـران
فروش نسـبتا موفقـی در یک رده
سـخت بـه دسـت آورد .کیو ۵که
ظاهـری لوکـس امـا سـاده و صمیمـی دارد ،بـه یـک موتـور ۲لیتری
۴سـیلندر و توربـو بـا قـدرت  ۲۲۵اسـب بخـار مجهـز بـوده و در بازار
قیمتـی در محـدوده  1تا  1.1میلیـارد تومان دارد .کیو 5با طول 4/62
متـر کاملا از بنـز  GLKبزرگتـر اسـت ولـی اندکـی از  X3کوچکتر
و ریزتـر اسـت .بـه لطـف سیسـتم کواتـرو قابلیـت آفـرود خـودروی
مناسـبی اسـت گرچـه ایکـس ۳در این گروه بهتریـن عملکرد ممکن
را در زمینـه حرکـت در مسـیرهای سـنگالخی دارد .کیو 5نسـبت به
بنـز و ب.ام.و اسـتهالک کمتـری دارد و ایـن مسـتقیما روی هزینـه
نگهـداری خـودرو تاثیـر میگـذارد .در عیـن حـال سـاده ،صمیمی و
مدرن طراحی شده است.

مرسدس بزن  ،GLK35رسیعترین

از گرانتریـن اعضـای کلـوب
مبـارزه علیـه لکسـوس  .NXایـن
بنـز با طـول  4/52متـر و ظاهری
خشـن ،در سـری  2013یـک
محصـول کامال متفاوت اسـت که
با قیمـت رویایـی  1.650میلیارد
تومـان در زمـره باارزشتریـن
محصـوالت نسـل قبـل بنـز در

ایـران اسـت .ایـن خـودرو کـه در نسـل فعلـی بـا کـد  GLCبه بـازار
معرفـی شـده در ایـران در انـواع  GLK350از موتوری ۶سـیلندر3/5 ،
لیتری و  ۳۰۶اسـبی سـود برده که در کنار جعبه دنده جی ترونیک
بنـز ،هندلینگـی کمنظیـر را عایـد راننـده میکند که کاملا در جاده
بـر دیگـر اعضـا گروه برتـری دارد .اتـاق خودرو و بدنـه طرحی فانتزی
داشـته کـه منتقدان بسـیاری دارد ولی در مجموع بایـد  GLK350را
راحتتریـن خـودروی جمـع نامگـذاری کـرد .بدترین نکتـه در مورد
مرسـدس بنـز ،هزینـه نگهـداری خـودرو اسـت کـه در کنـار ب.ام.و
باالترین ارقام را به مالکان خود تحمیل میکند.

ب.ام.و  ، X3معمویلترین

پرفروشتریـــن عضـــو گـــروه
اروپاییهای انقالبـــی ،همیـــن
خـودروی اخمـو و خشـن آلمانی
اسـت که گرچه نتوانست در نسل
تـازه خـود در ایـران از پـس
لکسـوس  NXبرآیـد امـا فروشـی
بیشـتر از دو هموطنش را به ثبت
رسـاند و در یـک دوره زمانـی
۴سـاله بیش از  ۲هزار دسـتگاه از آن تحویل مشـتریان شـد .ایکس۳
کـه از موتـوری ۴سـیلندر و توربـو بـا قـدرت  ۲۴۲اسـب بخـار سـود
میبـرد ،قدرتـی کاملا معمولی دارد کـه گرچه برای کـراساووری در
این رده کافی به نظر میرسـد ولی نسـبت به پرداخت 1.3میلیاردی
بـرای مدلهـای  28iچنـدان کفایت نمیکند .مهمتریـن وجه برتری
ایکـس ۳بـر رقبـا دامنه خدمات پس از فروش گسـترده آن اسـت که
حتـی در اوج تحریـم هـم بـه دلیل پشـتیبانی چهرههای سیاسـی از
واردکننـده ،قطـع نمیشـود! نسـخههای فیسلیفـت و  ۲۰۱۶نمـای
جلو متفاوت و اسـپرتی داشـته که خوشـایند خریداران است .در عین
حـال خوشـبختانه دردسـر نگهـداری  X3نسـبت بـه باقـی رقبا بابت

ابزسازی کاستوم  20پس از  40سال کار

ایـن تصویـری سـاده و معمولـی از شـورولت کاسـتوم  20اسـت کـه بـه
عنـوان جـد پـدری مدلهای سـیلورادو ،زمانـی نه چنـدان دور در ایران و
در کارخانـه پـارس خـودرو مونتـاژ میشـد .خانواده کاسـتوم کـه در انواع
 20 ،10و  ...تولیـد میشـد بـه دلیـل تـوان بارکشـی باال ،ابعاد اتـاق بار و
قدرت مانور مناسـب در مسـیرهای خارج از جاده ،از جمله محبوبترین
وانتهـا در دهـه  50در ایـران بـود که با انقالب اسلامی بساطشـان برای
همیشـه از کشـور جمـع شـد .امـروزه وانتهای چینـی و ژاپنی قدیمی و
درجـه دو جـای ایـن وانـت غولپیکـر را گرفتهانـد .وانـت بادوامـی که به
غیـر از مصـرف بـاالی سـوخت ،ایـراد دیگری نداشـته و مثل سـاعت کار
میکنـد .ایـن خـودرو کـه در نسـخههای تولیـدی بـا نامهـای دوال کـب ،کاریـو کـب و کـب تولید میشـد ،بعضا
توانایـی بارگیـری بالـغ بـر  2تـن را هم داشـت و مورد اسـتفاده بخشهای کشـاورزی و معدنی کشـور بـود .در این
سـالها اما عمده اسـتفاده خریداران کاسـتوم از این محصول ،بازی با تاریخ و بازگشـت به گذشـته اسـت که در
بیـن خریـداران خـودرو اخیرا شـدت گرفته اسـت .در این نسـخه هم احتمـاال مالک خودرو پس از خرید کاسـتوم
بـا بازسـازی ،ارتقـا و بـه روزرسـانی آن سـعی کـرده ضمن بهبـود ظاهر خودرو ،راحتی و سـهولت اسـتفاده از آن را
افزایـش دهـد .کاری کـه نـه تنهـا اصالـت خـودرو را زیر سـوال میبرد که اتفاقـا قیمت آن را هم به شـدت کاهش
داده و باعـث افـت ارزش تاریخی آن میشـود.

با پرداخت یک تا
 5میلیارد تومان،
میتوانید یکی از
شششاسیبلند
«اسپورت لوکس»
وارداتی از برندهای
اروپایی رنجروور،
مرسدس بنز ،آئودی،
ب.ام.و ،دیاس یا
ولوو را سوار شوید.
لکسوس را هم
فراموش کنید؛ زیاده
از حد فراگیر است
و تابلو!

پسـر 5میلیاردی انگلیسـی دقیقا
همـه چیزهای اعضای گـروه را به
علاوه یک طـرح و تعـداد واردات
انـدک و محـدود باهم دارد و خب،
کمیابـی علـت گرانـی اسـت
همیشـه! وگرنـه ایـووک خیلـی
مالـی هـم نیسـت! ایـووک کـه از
یـک پیشـرانه کوچک 4سـیلندر،
دو لیتری و توربو بهره میبرد ،نهایتا قادر اسـت در دور  3800چیزی
نزدیک به  237اسـب بخار را تولید کند .عددی که در کنار گشـتاور
 340نیوتنمتـری و جعبـه دنـده  7سـرعته خـودکار کمـک می کند
راننـده بـا فشـردن پـدال گاز ظـرف  8ثانیه به سـرعت  100کیلومتر
در سـاعت دسـت یابـد .تـازه بماند که هزینـه نگهداری ایـن خودرو و
استهالکش واقعا باالست.

دیاس  7کراسبک؛ زیباترین

گرانترین فرانسـوی وارد شـده به
ایـران در تاریـخ ،واقعـا طراحـی
شـاهکاری دارد بـه طـوری کـه با
اختلاف در ایـن گـروه بهتریـن
اسـت .بـا این حـال موتـور خودرو
کـه همـان نسـخه  1/6لیتـری
توربـو پـژو  2008اسـت ،شـما را
هنـگام سـواری در جـاده ناامیـد
میکنـد .بـا وجـودی کـه آپشـنها و کیفیـت سـاخت خـودرو هیـچ
دسـت کمـی از رقبـا نـدارد ،ولی  7کراسبک سیسـتم 4چرخ محرک
را کـه از بدیهیـات ایـن گـروه اسـت ،بـا خـود نـدارد و صرفـا یـک
کـراساوور هوشـمند ،زیبـا ،ایمن و کمهزینه اسـت که میتواند شـما
را بـه فـردی کاملا متفاوت در شـهر تبدیـل کند .قیمـت  1/4تا 1/7
میلیاردی دیاس  7را اگر تحمل کنید و قید شـتاب باال را هم بزنید،
مطمئـن باشـید از خریـد ایـن خودروی جسـور فرانسـوی پشـیمان
نخواهید شد.

رکودتورمی
خودرو
پاسخهای فربد زاوه به پرسشهای
دخل و خرج درباره آینده بازار
خودرو و انتخاب معقول خریداران
سلام آقـای زاوه .شـما معموال در تحلیـل بازار
خـودرو روی رقابت ،قیمـت آزادانـه و تعادل از
طریق بـازار تاکید بسـیاری داریـد .پیشبینی
شـما از قیمـت خـودرو تـا انتهای سـال به چه
صورت اسـت؟
پیشبینـی کـه نوعـی رمالـی اسـت .منتها وقتـی دربـاره قیمت
خـودرو در بـازار ایـران حـرف میزنیـم ایـن مسـئله حاصـل
برهمکنـش دو موضـوع یعنـی نـرخ تـورم و میـزان عرضه اسـت.
خـب مـن سـوالم ایـن اسـت کـه تـورم چطـور ایجاد میشـود و
آیـا راههـای ایجـاد آن االن مسـدود شـده اسـت؟ آیـا در سـال
 98رفتارهـای معقولتـر یـا متفاوتتـری از وزارت اقتصـاد ،بانک
مرکـزی و سـازمان برنامـه و بودجـه (یا مجموعاً دولت) مشـاهده
کردهایـم کـه انتظـار کاهـش تـورم را داشـته باشـیم؟ خیر .پس
بـا توجـه بـه اثـرات تـورم بـر کاهش قـدرت خریـد ،نهتنهـا بازار
دچـار رکـود سراسـری میشـود کـه حاشـیه زیـان شـرکتهای
خودروسـاز افزایـش یافتـه چـون بـا توجـه به گسـترش تـورم و
رشـد هزینههـا ،در قیمـت تمامشـده هـم نمیتواننـد محصولی
را بـه بـازار عرضـه کننـد .رونـدی کـه ممکن اسـت مدتـی باعث
سـکون قیمتها در بازار شـود ولی در نهایت خودروسـازان را به
ورشکسـتگی نزدیکتـر کند.
در بخـش وارداتیهـا چه؟ آیا آنجـا مفری برای
خریـداران هسـت و میتـوان بـه رونقگیـری
بـازار بـا توجه بـه ترخیص هفت تا هشـت هزار
دسـتگاه از خودروهای وارداتـی امیدوار بود؟
تصـور نمیکنـم ورود ایـن خودروهـا تاثیری بر سـطح قیمتها یا
رونـق بـازار بگـذارد .اتفاقاً از آنجا که چشـمانداز دقیقی بـرای ورود
دوبـاره خـودرو بـه بـازار وارداتیهـا در مدلهـای  2020و 2021
وجـود نـدارد ،قیمتهـا همیـن حـاال هـم به قصـد ذخیـره ثروت،
در نمایشـگاههای خـودرو انباشـت و دپو شـده و بیـن بهای واقعی
و بهـای نمایشـگاهی محصوالت مختلف فاصلـه  15تا 15درصدی
ایجاد شـده اسـت .گشتی در نمایشـگاههای مناطق مرفه پایتخت
گویـای ایـن موضـوع اسـت کـه دریایـی از ماشـینهای وارداتـی
گرانقیمـت وجـود دارنـد که از عمد بـه فروش نمیرونـد .در واقع
ایـن فروشـنده اسـت کـه تمایلی به فـروش ندارد چـون میداند با
توجـه بـه چهار برابر شـدن قیمتها ظرف دو سـه سـال اخیر ،اگر
خودرویی را بفروشـد دیگر نمیتواند آن را بخرد .البته تنها چیزی
کـه میتوانـد هیمنـه قیمتها در هـر دو بازار وارداتـی و تولیدی را
بشـکند ،آزادسـازی واردات اسـت که البته هزینه ارزی زیادی دارد
ً
کاملا در کاهش سـطح فعلـی قیمتها میتواند موثر باشـد.
ولـی
خـب حاال بـا تمام این توصیفـات ،نیاز مصرفی
بـه خـودرو را چگونـه میتـوان در ایـن دوره
مدیریـت کرد؟ خریـداران کدام محصـوالت را
انتخـاب کنند تـا کمتر متضرر شـوند؟
طبیعتاً خودروهایی که کمترین اسـتهالک را دارند و قطعاتشـان
هـم بیشـتر از بقیـه در بـازار موجـود اسـت .در بیـن وارداتیهـا
محصوالتـی مثـل تویوتـا و هوندا بیشـتر از بقیه هـوای خریداران
را دارنـد .توصیـه میکنم مصرفکنندگان خودروهـای وارداتی از
انتخاب برندهای پیچیده ،گمنام و مشـهور به خرابی اکیدا ً پرهیز
کننـد .در بیـن داخلیهـا هـم گرچـه مشـکالت کمتر اسـت اما
مدلهـای مختلـف رنو انتخاب بهتری نسـبت به مث ً
ال محصوالت
مـزدا یـا خودروهـای چینـی بـه شـمار میرونـد .برخـی قطعات
خودروهـای مونتـاژ داخـل آنقدر گران شـده که رسـماً میتوان با
پـول آنهـا یـک خودرو خریـد .مهمترین فاکتور در شـرایط فعلی،
صرفـاً دوام و هزینـه نگهـداری اسـت .قیمـت قطعـات یدکـی در
بـازار دارد بـه شـرایطی میرسـد کـه امـکان اسـتفاده و مصـرف
بسـیاری از خودروهـا را از بیـن میبـرد چراکـه هزینـه تعمیـر و
نگهداری باالیـی دارند.

ابالترین امتیاز ایمین به نکسو رسید

مطبوعـات و رسـانههای جهـان زمانـی خودروهـای هیدروژنـی ،برقـی و
هیبریـدی را محصوالتـی کاغـذی ،بـی هویت و ضعیف میدانسـتند .دو دهه
قبـل ایـن خودروهـا صرفـا ایدههایـی جالـب بـرای آینـده بودنـد کـه هرگـز
شـانس گسـترش پیدا نمیکنند حاال اما نه تنها در بازه زمانی سـال 2010
تـا  2019طـی نیمـه اول سـال رشـد تولیـد ایـن بخـش از محصـوالت در
صنعـت خـودرو  360برابر شـده کـه حاال خودروهای الکتریکـی و هیدروژنی
قـادر بـه دریافـت باالتریـن نمـرات ایمنـی در تسـتهای تصادف موسسـات
اروپایـی و آمریکایـی هسـتند .در آخریـن نمونه هم شاسـیبلند هیدروژنی و
کمیاب نکسـو محصول شـرکت کرهای هیوندای موفق شـده در آزمایشهای
موسسـه ایمنـی بزرگراههـای آمریـکا نمـره عالـی یـا  + TOP SAFETY PICKرا دریافت نماید .نمـرهای که بعضا حتی
محصـوالت بنزینـی ب.ام.و یـا تویوتـا هم به سـختی آنها را به دسـت میآورند ولی حاال ایده کاغذی هیوندای! توانسـته
به راحتی آن را کسـب کند .موسسـه آمریکایی  IIHSبا سـتایش از مقاومت بدنه نکسـو و اسـتحکام ساختاری اتاق ،امتیاز
بـاالی نکسـو را ناشـی از بـه کارگیـری جدیدتریـن سیسـتم های پیشـگیری از تصـادف و عملکرد دقیـق ایربگهای ده
گانـه خـودرو دانسـته اسـت کـه به صورت اسـتاندارد در مـدل پایه خودرو به کار میروند .نکسـو که از موتـور هیدروژنی
پـاک و بردبلنـد سـود میبـرد قـادر اسـت بـا هـر بار شـارژ کامل تـا بیـش از  340کیلومتر مسـافت را طی کنـد .عددی
بـزرگ کـه بـدون مصرف سـوختهای فسـیلی و البته تولیـد آب صـورت میگیرد!

نام و مدل خودرو
آریسان

قیمت
 52میلیون تومان

پراید 151

 43.8میلیون تومان

مزدا 2000

 87میلیون تومان

پیکاپ ریچ

 190میلیون تومان

وانت زامیاد

 90میلیون تومان

وانت تندرپیکاپ

 120میلیون تومان

قیمت وانت پیکاپهای کوچک و ارزان قیمت شهری

