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از اسرتالیا ات مهشد اب FJ70
وانتهـای بارکـش و کاری تویوتـا سالهاسـت در ایـران جایـگاه ویـژهای دارنـد و در برهههایـی از تاریخ
معاصـر ایـران بـه یـک نمـاد واقعـی از وضعیـت جامعـه تبدیـل شـدهاند .مدلهـای لندکـروز افجـی
وانـت کـه در خلال جنـگ هشـت سـاله ایـران و عراق بـه یکـی از عوامل توانمنـدی نیروهـای ایران در
مانورهـای مختلـف تبدیـل شـد ،از بهتریـن خودروهایـی هسـتند کـه بـا برنـد تویوتـا پا به خـاک ایران
گذاشـتند و حـاال در دهـه دوم قـرن  ،21نسـلی جدیـد از ایـن وانـت توسـط برخـی عالقـه منـدان وارد
کشـور شـده اسـت؛ خودرویی که در اسـترالیا ،حاشـیه خلیج فارس و آفریقا به شـدت پرطرفدار اسـت
و مدتـی قبـل بـه نـاوگان نیروهـای نظامـی کشـورمان اضافه شـده .این وانـت محکـم  700میلیونی که
بـه موتورهـای شـش و هشـت سـیلندر بنزینـی مجهز اسـت ،بیـن  202تا  308اسـب بخار قـدرت و در
نسـخههای وارداتـی شـخصی ،امکانـات رفاهـی قابـل تاملـی دارد کـه رفـت و آمد با این محصـول ژاپنی
را سـادهتر میکنـد.

یادی از متفاوتترین سدانهای فرانسوی بازار ایران طی  20سال اخیر

لژیونرهای منفور و متفاوت اپرییس
فرانسـویها به عنوان کسـانی که نخسـتین بار شـاهی از سلسـله قاجار را به خرید جدیدترین خودروی رنو با نام  Aراضی  کردند ،همیشـه برای ما ایرانیها خاطرهسـاز بودهاند .خودروسـازانی
محمدحسین شاوردی
کـه اغلـب چیـزی ورای آن چـه را آمریکاییهـا ،سـازندگان چیـن  ،کـره و ژاپـن یـا برندهـای اهـل اسـکاندیناوی ،بریتانیا ،آلمان یا کشـور چکمه میسـازند  ،به خریـداران خـود ارائه میکنند.
روزنامهنگار
چیزهایی که اغلب به هیچ وجه خوشـایند خریداران نیسـت ولی به واسـطه این که جزئی از فلسـفه طراحی یا مهندسـی خودروسـازان فرانسـوی اسـت ،از سـوی این برندها ترک نمیشـود .در
دو دهـه اخیـر ایـن رویـه تـا دلتـان بخواهـد در ایـران بـه قلـع و قمع خودروهای فرانسـوی منجر شـده و از قضا برخی سـدانهای رنو ،پژو ،سـیتروئن یا دیاس وضعیتـی بدتر از بقیه کالسهـای خودرویی را تجربـه کردهاند.
آخریـن قربانـی ایـن داسـتان کـه حتـی بـه رغـم قیمـت کمتـر موفق نشـد در بـازار ایران خریداران چندانی پیدا کند ،سـدان متوسـط  508سـاخته شـرکت پژو بـود که برخالف همتـای فرانسـویاش از برند رنـو ،نه ظاهر
خوشـایندی دارد و نـه هندلینـگ قابـل تاملـی .بـه واسـطه ایـن کـه هنوز از عرضه  508زمان زیادی نگذشـته و عیار واقعی این خودروی فرانسـوی مشـخص نشـده ،سـراغ چند خـودرو قدیمیتر یا خاصتر رفتهایـم .در این
گـزارش ،دیاس  ،5LSسـیتروئن  ،C5 newپـژو  407و رنـو سـافران مـارا همراهـی میکننـد .چهـار پاریسـی مغرور که چندان هم خوشمشـرب نیسـتند ،این جا محکی دوبـاره میخورند.
بـه ایـن دو سـوال پاسـخ داد ،احتمـاال قـادر خواهد بود پـس از آن
سـدانهای متوسـطی بسـازد که در سرتاسر جهان فروش مناسبی
را تجربـه کننـد! مشـتریان ایرانـی هم وقتی نخسـتین بار با نسـل
تازه سـیتروئن سـی 5روبه رو شـدند،به رغم چهره رسـمی ،خشک
و موقر خودرو نتوانسـتند برای سـوال ما و خودشـان جوابی بیابند!
همین ناتوانی در پاسـخگویی به سـواالت هم باعث شـد تا کسـی
از سـدان  4/77متـری سـیتروئن کـه سیسـتمهای پیشـرفتهای را
یـک دهـه قبـل در خـود جـا داده بـود اسـتقبال نکنـد .سـی 5که
علاوه بـر ظاهـر و طراحـی خـاص کابیـن ،از موتـور ضعیـف 143
اسـبی و  2لیتـری خـود هـم ضربـه خـورد ،هـم اینـک در بـازار
بهایـی در محـدوده  250میلیـون تومـان دارد و پـس از یـک دهـه
دوام خوبـی از خـود نشـان داده اسـت .امـا تنها دوام نیسـت که در
موفقیـت یـک خـودرو نقـش آفرینـی میکند .هندلینگ مناسـب
هـم موضـوع مهمـی اسـت که اغلـب از سـوی فرانسـویها نادیده
گرفته میشـود.

پژو  407مدل 2010

یاس  5LSمدل 2017
د 

اولیـن نمونـه آزمایشـی این گزارش ،جدیدترین فرانسـوی جمع هم
هسـت .خودرویـی کاملا غریبـه امـا کاملا آشـنا! دیاس  5LSاین
جـا بـا ماسـت ،با همـان پلتفرم ،موتور و متعلقات فنی مشـهور گروه
( PSAکنسرسـیوم پژو سـیتروئن اوپل) که همزمان با توافق برجام
در نتیجـه مونتـاژ دومحصـول مـدرن  2008و  C3در ایـران خودرو
و سـایپا بـه ایـران وارد شـدند .از ایـن ناحیـه  5LSخودرویـی اسـت
کـه هزینـه نگهداریاش در مقایسـه با رنو تالیسـمان ،تویوتا کمری،
هیونـدای سـوناتا ،فولکـس واگن پاسـات ،کیا اوپتیمـا و هوندا آکورد
کاملا کمتـر اسـت و ایـن یـک امتیاز مثبت اسـت که مـا در پرونده
 5LSدرج میکنیـم .امـا متاسـفانه ایـن موتـور قادر نیسـت سـدان
نیمـه لوکس فرانسـوی را همپـای رقبای نامبرده در جـاده و خیابان
بـه پیـش برانـد .چرا؟ چون  163اسـب بخار قـدرت 240 ،نیوتنمتر
گشـتاور و یک گیربکس شـهری قادر نیسـت بدنه نسـبتا سـنگین
 5LSرا همپـای یـک پرداخت  550میلیونی واقعا گزاف مثل کمری
 2015یـا تالیسـمان  2016حرکـت دهد .طراحی خودرو بد نیسـت
و حتـی در برخـی رنگها واقعا گیراسـت .کابیـن هم به رغم قدیمی
شـدن خطوط ایراد زیادی ندارد.مصرف سـوخت یا کیفیت سـواری
هـم ایـراد بزرگی ندارد .مشـکل دیاس گمنامی ،گرانی ،گنجایش و
قدرت محدود در کنار تبلیغات ضعیف اسـت و این مجموعه عوامل
بـرای شکسـت یـک ابرقهرمـان کافی اسـت چه برسـد بـه  5LSکه
فرزنـد نوپای خانواده  PSAاسـت.

سـدانی در کالس سـافران کافـی اسـت .اصلا رنـو سـافران را دید
متوجه شـد چطور باید خودرویی مثل تالیسـمان بسـازد! سـافران
کـه در عصـر پیشـرانههای توربـو ،کـم مصـرف و کوچـک ،بـا یک
موتـور  2500سیسـی حجیـم و  177اسـبی به ایران پا گذاشـت،
سـنگینترین عضـو گـروه اسـت که قصد داشـت با طول مناسـب
 4/88متـر ،رقابـت بـا کمـری ،سـوناتا و اوپتیمـا را در بازارهـای
غیراروپایـی پیـش بـرد ولـی خیلی زود از بازی کنار گذاشـته شـد
و مثلا در ایـران بـه نـاوگان تاکسـیهای فرودگاهـی پیوسـت تا با
آبرویـی از دسـت رفتـه ،باقـی عمـرش را صـرف خدمـت در جـای
بهتـری نمایـد! سـافران کـه ابتـدا بـا نـام لتیتـود در ایـران عرضـه
شـد ،چنـد ایـراد بـزرگ دارد کـه پـس از طراحـی ،مهمتریـن آن
هـا هندلینـگ نـه چنـدان پرشـتابی اسـت کـه بـه دلیل اسـتفاده
از موتـور و جعبـه دنـده  CVTسـاخت نیسـان ایـن گونـه طراحی
شـده اسـت .کابین سـافران البته در مقایسـه با سـوناتا یا اوپتیما
پرداخـت بهتـری دارد گرچـه که دوام و اسـتهالک خـودرو باالتر از
رقبـای کـرهای و ژاپنـی اسـت .خودرویی کـه هماینک در بـازار در
مدلهـای  2016بـا بهـای  400میلیونی نصف یک پاسـات قیمت
دارد و بـه نسـبت کمـری یا آکورد  2016ابدا نتوانسـته ارزش خود
را حفـظ کند.

فرانسویها به عنوان
کسانی که نخستین
بار شاهی از سلسله
قاجار را به خرید
جدیدترینخودروی
رنو با نام  Aراضی  
کردند،همیشه
برای ما ایرانیها
خاطرهسازبودهاند

از آن دسـته طرحهـای جاودانـه پـژو کـه بـا الهـام از کانسـپت بـه
یادماندنی  907توسـط دسـتان هنرمند مارچلو گاندینی خلق شـد
و فـروش بسـیار خوبـی هـم در اروپـا داشـت .داسـتان  407اما در
ایـران جـور دیگـری روایـت شـد .خودرویـی کـه هرقدر جـذاب و
زیبـا بـود امـا امکانات کمی داشـت ،موتـورش ضعیف بـود ،اتاقش
بـه نسـبت رقبـا کوچـک و قیمتش هـم گزاف .خب طبیعی اسـت
وقتی سـوناتا  ،YFاپتیمای دلربا و کمری  SEدر بازار باشـند ،کسی
دیگـر سـراغی از یـک پـژو نمیگیـرد .هرقدر هم که سـاخته شـیر
فرانسـوی جذاب و دلپذیر باشـد ،بازهم این رقبای کرهای هسـتند
کـه بـازی را خواهنـد برد .حاال پژو شکسـت خـورده و زخمی ،یک
دهـه اسـت در گوشـه بـازار کنج عزلـت گزیده و به شکسـت 508
خیـره مانـده اسـت .پـژو که  407را بـا طول  4/67متـر به موتوری
مشـابه سـیتروئن سـی 5جدیـد مجهـز کرده بـود ،یـک دهه قبل
ایـن خـودرو را از طریـق ایران خودرو به بازار ایران فرسـتاد و خب،
خیلـی سـریع بازخـوردی منفـی از بـازار دریافـت کـرد .خودرویی
کـه امـروزه بـا مبلـغ  175تـا  225میلیون تومان بسـته بـه میزان
سلامت بدنه ،موتور و اتاق قیمتگذاری میشـود و ضمن سـواری
نـرم ،یک هندلینگ معمولی ،یک شـتاب عـادی و تعدادی امکانات
متـداول را بـه خریـداران ارائـه میکند .راسـتی ایمنی خـودرو هم
چندان خوب نیسـت! سـتون این خودرو در آزمایشهای موسسـه
اروپایـی یوروانکـپ تا حدی شکسـته میشـود که ابـدا خبر خوبی
بـرای عالقـه مندان به  407نیسـت.

سیرتوئن  C5جدید مدل 2011

رنو سافران مدل 2016

پـوزهاش واقعـا نافـرم اسـت و همین یک نکته بـرای بدبخت کردن

شرطنتیجه
بخشبودن
خصوصیسازی
خودروسازی
دکتـر علـی ابراهیمنـژاد بـه عنـوان عضـو هیئـت
علمی دانشـکده مدیریت و اقتصاد دانشـگاه صنعتی
شـریف بـه سـه پرسـش دخـل و خـرج دربـاره
خصوصی سـازی صنعت خودرو پاسـخ داده اسـت.
دخالـت دولتهـا در صنعـت خـودرو بهطـور
کلی چـه جایگاهی در نـگاه اقتصاددانـان دارد
و چقـدر مثمر اسـت؟
چیـزی کـه تجربـه کشـورها نشـان میدهـد و آن هـا را در ایـن
زمینـه از یکدیگـر متمایـز میکنـد ،روندهایی اسـت کـه پس از
یـک دوره حمایـت کوتـاه و مشـروط رقـم میخـورد .ایـن که آیا
پـس از ایـن حمایتها از صنعت نوزاد ،این صنعت برای همیشـه
نـوزاد و ضعیـف خواهـد ماند یا پس از یک دوره حمایت و سـپس
آزادسـازی ،تـوان ایسـتادن روی پـای خود را به دسـت مـیآورد.
مسـئله اصلـی مدنظـر مـا هـم این جاسـت و تفاوتی کـه بین دو
مـدل نگـرش و دو نـوع نتیجـه وجود دارد .ضمن این که سلایق
شـخصی و سیاسـتهای دولتهـای خاص نیز در میـزان و نحوه
حمایـت موثـر اسـت .یک مثال آن سیاسـت نانوشـته پلیس این
کشـور در خرید خودروهای پلیس از شـرکتهای خودروسـازی
آمریکاست.
خـب با ایـن توضیـح ،آیـا ممکن اسـت دولت
ایـران هـم بتوانـد خودروسـازی را به سـمتی
پیـش ببـرد کـه روی پـای خود بایسـتد؟
بگذاریـد ایـن طور به شـما پاسـخ دهیم .پیشنیـاز یک حمایت
درسـت و بـه جـا از صنعـت خـودرو این اسـت که دولتـی قوی با
سـطح حکمرانی ( )governanceخوب داشـته باشـیم .خب این
یعنـی چـه؟ یعنـی ایـن که دولـت در زمان مناسـب و به روشـی
کـه کمتریـن ناکارایـی و رفتـار رانتجویانـه را ایجاد مـی کند ،از
صنعـت خـودرو حمایـت کنـد و در زمان مناسـب بفهمد که باید
بـه حمایـت از ایـن بخـش خاتمـه دهـد .ایـن یعنـی دولـت باید
ایـن تـوان را داشـته باشـد که سیاسـت حمایتـی را در زمان الزم
اجـرا کنـد و هـرگاه کـه موعد حمایت به سـر رسـید ،به حمایت
خاتمـه دهـد .در عیـن حـال اصلاح سـاختار بنگاههـای دولتـی
مسـتلزم تغییر بدهبسـتان بین خودروسـاز رانتی و سیاسـتمدار
اسـت ،یعنـی دولـت به سـمتی حرکت کنـد که خریـد ناکارایی
از بنگاه توسـط سیاسـتمدار پرهزینه و دشـوار شـود .واگذاری یا
خصوصیسـازی تنها یکی از لوازم این تغییر اسـت و اگر در کنار
دیگـر اصالحاتـی کـه الزم اسـت ،قرار نگیـرد ،حتـی میتواند به
عکس خود منجر شـود ،یعنی بر اسـاس پژوهشهای اقتصادی،
میتـوان حالتهایـی را متصـور بود کـه اگر دیگـر الزامات اصالح
سـاختار فراهـم نشـود ،بنـگاه خصوصیسازیشـده در ایجـاد
ناکارایـی و رفتـار رانتجویانـه از بنگاههـای دولتی پیشـی بگیرد.
ایـن اصالحاتـی که در باال به آن اشـاره کردید و
الزم اسـت محقق شـوند تا خودروسـازی ما هم
خصوصی شود ،چیست؟
یـک نکتـه مهـم کـه نبایـد از آن چشمپوشـی کـرد ،سـاختار
تخصیـص اعتبـار بانکـی و کریدیـت مالـی اسـت؛ تـا زمانـی که
واقعـاً خصوصـی نشـود و دولـت و بانـک مرکزی امـکان تحمیل
آن بـه بانکهـای تجـاری بـرای اعطای تسـهیالت بـه بنگاهها را
داشـته باشـند ،هیـچ یـک از طرحهـای ما برای خصوصیسـازی
بـه نتیجـه مناسـبی منجـر نخواهد شـد .این یک تجربـه جهانی
ملمـوس اسـت کـه اعتبار آن اثبات شـده .منطق ایـن تجربه هم
ایـن اسـت ؛ تـا زمانـی کـه بنـگاه بدانـد میتوانـد از طریـق البی
بـه منابـع مالـی ارزان و یارانـهای دسـت یابـد ،دسـت بـه اصالح
سـاختار نخواهد زد.

چـرا کسـی باید خودرویی را بخرد کـه تنها دور فرمانش میچرخد
و قاب مرکزی آن ثابت اسـت؟ چرا اصال کسـی باید چنین چیزی
را طراحـی کنـد وقتی همـه خودروها روالی منطقـی برای طراحی
فرمـان خودروهـای خـود را در پیـش گرفتهانـد؟ هرگاه سـیتروئن

ایمپاال 1960؛ یک جواهر کمنظیر صنعیت

سـال  1958کـه نـام ایمپـاال روی سـدان تـازه شـورلت قرار گرفـت ،قرار
شـد دوره جدیدی در تولید محصوالت این برند شـروع شـود .نسـل اول
خیلـی سـریع بازنشسـته شـد تـا در سـال  ،1960ایمپاال در چهـار قالب
دو در روبـاز ،دو در کوپـه ،چهـار در سـدان و چهـاردر هاردتـاپ روانه بازار
آمریـکا شـود .اتفاقـی کـه بـه یـک بـاره بخـش بزرگی از سـهم بـازار این
کالس مهم را نصیب شـورلت و ایمپاال را در سـطح جهان مشـهور کرد.
این خودرو که با سـه نوع موتور شـش و هشـت سـیلندر به تولید رسـید،
در ایـران عمومـا با پیشـرانه توربو فایر هشـت سـیلندر و 4600سیسـی
عرضـه شـده اسـت .موتـوری که با قدرت 290اسـب بخـار در کنار جعبه
دنده دو سـرعته پاور کلید ،سـبک سـواری نرم ،مهیج و جوانپسـند را عاید سرنشـینان خود میکرد .خوشـبختانه
ایـن نمونـه از ایمپـاال  1960از سلامت ظاهـری و فنی مناسـبی برخوردار اسـت و بنا بر اطالعات سـایت همینگز
( )Hemmingsحداقـل  50هـزار دالر قیمـت دارد .عـددی کـه نشـان از ارزش بـاالی این غـزال تیزپای صحراهای
آمریـکا آن هـم در مرز  60سـالگی دارد.

یبوایدی؛ آتشفشان سود

خودروسـاز نوظهور چینی که فعالیت گسـتردهای در زمینه تولید محصوالت
الکتریکی دارد ،موفق شده در نیمه نخست سال  2019بیش از  205میلیون
دالر سـود کنـد .ایـن شـرکت کـه در مجموع در نیـم فصل اول سـال بیش از
 8/8میلیارد دالر درآمد داشـته ،نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل ،سـود خود
را تـا  204درصـد افزایـش داده اسـت .بـیوایدی کـه در مالکیـت وارن بافت
سـرمایهگذار مشـهور آمریکایـی اسـت ،موفـق شـده در ایـن مـدت 145هزار
و  653دسـتگاه انـواع خـودرو الکتریکـی را بـه فـروش برسـاند کـه بـه معنی
رشـد  95درصـدی ایـن برنـد در یـک دوره شـش ماهـه اسـت .در عیـن حال
بـیوایدی بـا افتـی  45درصـدی در بخش خودروهای بنزینی مواجه شـده و
کال 82هزار و  419دسـتگاه فروش داشـته اسـت .بخش عمده موفقیت بیوایدی در زمینه فروش محصوالت برقی ،به
رشـد تقاضـا در بـازار چیـن برمیگـردد کـه موجب شـده تـا امیـدواری به آینده ایـن بخش افزایـش یابد .بـیوایدی که
طـی چنـد سـال اخیـر بـه جـز نـروژ ،بخشهایی از اروپـای غربی و خاورمیانـه ،به کانادا هم خـودرو و اتوبـوس برقی صادر
میکنـد ،یکـی از موفقتریـن خودروسـازان جهـان در زمینـه تولید محصـوالت الکتریکی برد بلند اسـت.

قیمت روز
مدلهای نو و کارکرده ون
نام و مدل خودرو
تویوتا هایس 2016

قیمت
 450میلیون تومان

فیات دوکاتو مدل 1390

 325میلیون تومان

ون سیبا فاو مدل 1388

 100میلیون تومان

فولکسواگن ترانسپورتر 2008

 300میلیون تومان

هیوندای  H350مدل 2017

 750میلیون تومان

ون وانا ایران خودرو مدل 1397

 250میلیون تومان

