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ژن خوب مرسدس بزن در کریسلر 300C
از جمله خاصترین خودروهای موجود در شـهر مشـهد ،کریسـلر
300سـی آمریکایـی اسـت کـه بـه عنوانـی سـدانی برجسـته،
مسـتقیما بسـیاری از ژنهای خوب مرسـدس بنز را به ارث برده
و بـا کمک همین شـرکت هم تولید شـده اسـت .ایـن خودرو که
گفتـه شـده تنهـا بـه تعـداد  10دسـتگاه از آن بـه صـورت پالک
ملی در کشـور موجود اسـت ،به واسـطه فهرسـت کامل تجهیزات
و نبـود نمونـه مشـابه بهایی حـدود  700میلیون تومـان دارد که
گرچـه ابـدا منطقـی نیسـت ولـی بـرای عاشـقان خودروهـای
آمریکایی شـاید گزاف نباشـد! در واقع خرید و فروش این خودرو
در بـازار نشـان میدهـد معدودی از عاشـقان خودروهای عضالنی

آمریکایـی حتمـا بـرای خرید این شـاهماهی دیترویتـی حاضر به
پرداخت مبالغ باالتر هم هسـتند .کریسـلر  300Cکه مسـتقیما
رقیـب خودروهایـی مثـل کیا کادنزا ،هیوندای جنسـیس سـدان
و تویوتـا آوالـون اسـت ،بـه نسـبت سـدانهای بـزرگ شـهری از
امکانـات بیشـتر ،اتـاق مجلـل و قیمـت باالتـری برخوردار اسـت.
موتورهـای بـه کار رفتـه در ایـن خـودرو در چهـار گونـه مختلف
بیـن  256تـا  425اسـب بخـار قـدرت دارند که سـرآمد همه آن
هـا موتـور  6.1لیتری هِمی و  8سـیلندری اسـت که قادر اسـت
 425اسـب بخـار قـدرت و  570نیوتنمتـر گشـتاور را یک جا در
دورهـای پاییـن در اختیـار راننده قـرار دهد.

نگاهی به مهم ترین خودروهای در دست تولید شرکت های داخلی که تا پایان سال  98به بازار می آیند

 11ابزیکن اتزه نفس برای نیم فصل دوم

یـک پیـکاپ ،دو کـراس اوور و سـه سـدان کاملا جدیـد در کنـار اصلاح محـدود تعـدادی از خودروهـای مونتـاژ داخل .این فهرسـت جدیدترین محصوالتی اسـت کـه در گیـر و دار تحریم و
محمدحسین شاوردی
مشـکالت ناشـی از آن قـرار اسـت رنـگ و لعابـی تـازه بـه بـازار خـودروی کشـور بدهد .تنوع محصول که از جمله مشـکالت بـزرگ دوران تحریم به شـمار مـیرود گویا با ایـن برنامه جدید تا
روزنامهنگار
حـدی کـم رنـگ خواهـد شـد اگرچـه دیگـر خبـری از تولیدات به روز جهان نیسـت و عمـده خودروهایی که قصـد ورود به بازار را دارند یا ایرانی هسـتند یـا چینی .در مجموع خودروسـازان در
شـش مـاه دوم تلاش دارنـد از ممنوعیـت واردات خـودرو و خـروج برندهـای مشـهور از صنعـت تولیـد اتومبیل نهایت اسـتفاده را بکننـد و از خأل به وجود آمـده در بازار ،کالهی بـرای خود بدوزند! نکتـه عجیب ماجرا حمله
اغلـب ایـن محصـوالت بـه کالس خودروهـای  200تـا  300میلیونـی اسـت کـه بـا خـروج خودروهای فرانسـوی و کرهای ،کامال از رقیب خالی شـده اسـت .این شـما و این  11مهمان تـازه بازار خـودرو ایران.

 - 1سایپا رهام

امـا منظـم دارد کـه آن را تبدیـل بـه گزینـهای نسـبتا مناسـب
بـرای خریـداران خودروهـای وارداتـی میکنـد .فامیلـی  M5کـه
ظاهـری اسـپرت دارد احتماال در رده قیمتـی  250میلیونی راهی
بـازار خواهـد شـد در حالـی کـه بـه موتـور بنزینی  125اسـبی و
16000سیسـی در کنـار گیربکـس  6دنـده اتوماتیک سـاخت �AI
 SINژاپـن مجهز اسـت.

گفتـه میشـود کار بازطراحـی موتـور تیبـا برای نصـب روی رهام
مدتی اسـت آغاز شـده و احتماال پیشـرانه 1.5لیتری تیبا با ارتقا
در سـاختار و آلیـاژ بـهکار رفتـه ،قدرتـی در حـدود  110تـا 115
اسـب بخـار ارائـه کنـد .طبـق شـنیدههای خبرنگار دخـل و خرج
احتمال نصب سـامانه توربوشـارژر روی این خودرو باالسـت منتها
هیـچ اطالعاتـی دربـاره سیسـتم زمانبنـدی متغیـر سـوپاپها یا
بهبـود فراینـد احتـراق موتـور وجود نـدارد .رهام اگـر با گیربکس
اتوماتیـک سـاخت پانـچ و نیز موتـور ارتقایافته تیبا به بازار برسـد،
بـا توجـه به قیمت  100تـا  200میلیونی که در تیپهای مختلف
دارد ،احتمـاال فـروش باالیـی را تجربـه خواهد کرد.

 - 9پژو301

پـژو  301نیوفیـس قـرار اسـت تسـریع کننـده پروسـه مـرگ
خودروهـای قدیمـی ایـران خـودرو از جملـه  405باشـد .با عرضه
گسـترده این خودرو در اواخر سـال  98پس از سـالها قرار اسـت
پـای یـک سـدان پرتیـراژ ،مـدرن و ایمن به بازار کشـور باز شـود.
ایـران خـودرو در حالـی ایـن وعـده را داده کـه در همین رنج ،فعال
سـه محصـول سـمند 405 ،جیالایکـس و رانا را بـا ابعادی حدود
 301نیوفیـس دارد .خودرویـی که با داشـتن طـول ،عرض ،ارتفاع
و فاصلـه بیـن دو محـور معـادل  1.47 ،1.74 ،4.44و  2.65متری
مسـتقیما بخـش میانـی بازار سـدانهای ایـران را که پـر از رقبای
ایرانـی ،چینـی ،فرانسـوی و کـرهای اسـت هـدف قـرار خواهد داد
و بـا کمـک موتـور  115اسـبی  ،EC5قـرار اسـت تلفیقـی از یک
محصـول کممصـرف بـا سـدانی آپشـنال را بـه خریـداران ایرانـی
پیشـنهاد کند.

 - 2چری تیگو8

اولیـن محصـول  500میلیونـی چینیهـا کـه قـرار اسـت بـه
صورت رسـمی در کشـور تولید و عرضه شـود .تیگو 8که فضای
کابیـن آن یـادآور محصـوالت مدرن اروپایی اسـت ،متاسـفانه در
بخش پیشـرانه همچنان از نسـخه  1.5لیتری  149اسـبی چری
اسـتفاده مـی کنـد کـه قطعا بـرای تحمـل وزن یک شاسـیبلند
 1700کیلویـی تـوان کمـی دارد .بـا این حال آپشـنهای خوب،
طراحـی مناسـب و نبـود رقبـای قدر و هـمرده ،احتمـاال موجب
میشـود تـا ایـن کـراساوور هفـت نفـره بـه خوبـی در بـازار
نقشآفرینـی کند

 - 3دان پالس اتومات

فعلا پیشفـروش شـده و زمـان عرضـه انبـوه آن بـه بـازار ،بهـار
سـال  99اعلام شـده ولی گفته میشـود نمونههـای اولیه خودرو
در زمسـتان  98بـه برخـی مشـتریان تحویـل میشـود تـا میزان
رضایتمندی و سـطح کارکرد خودرو مشـخص شـود .این نسـخه
جدیـد از دنـا پلاس کـه تجهیزاتی مشـابه با سـری دنده دسـتی
دارد ،بـه یـک جعبـه دنـده شـش سـرعته  ATمجهـز شـده که از
سیسـتم «تـورک کانورتـر» یا همان مبدل گشـتاور بهـره میبرد.
همچنیـن بـر اسـاس اطالعیـه ایران خـودرو ،دنا پلاس اتوماتیک
بـرای هماهنگـی کامـل بـا شـرایط آب و هوایـی ایـران از سـامانه
مبـدل انتقـال حـرارت جعبـه دنده های هشـت سـرعته اسـتفاده
کـرده اسـت .خودرویـی کـه احتمـاال بـا ورود بـه بـازار ،قیمت دنا
پلاس را در مـرز  200میلیـون تومـان قـرار میدهـد.

 - 4جک T8

یـک پیـکاپ کوچـک و چینـی کـه ظاهـری بسـیار زمخـت و
امکاناتـی بـه روز دارد و خـدارا شـکر از موتـور 2400سیسـی
میتسوبیشـی بهـره نبـرده اسـت! گیربکـس  6سـرعته دسـتی،
سیسـتم دودیفرانسـیل ،موتـور  2لیتـری توربـو و 190اسـبی در
کنـار گشـتاور  290نیوتنمتـری از جمله مشـخصات این بارکش
جدید چینی اسـت .خودرویی که به طرزی زشـت و غیرقابل باور
در پـوزه جلـو قصـد تقلیـد از محصـوالت آمریکایی نظیر شـورلت
سـیلورادو را داشـته و کابیـن خـودرو نیز تقلیدی آشـکار از نسـل
قبـل شـورلت مالیبو اسـت .این وانـت  5.32متری احتماال قیمتی
بیـش از  250میلیـون تومـان خواهد داشـت.

 - 5پژو  207اپنوراما

بـا اعلام جزئیـات دقیـق فنـی و میـزان پیشپرداخـت پـژو207
مجهـز بـه سـقف پانورامـا ،اولیـن خـودروی تولیـد داخـل بـا این
ویژگـی در شـرف ورود بـه بـازار اسـت .سـقف پانورامای پـژو 207
کـه گویـا بـا کمـک پـژو و از روی نسـخه مشـابه هاچبـک 208
طراحی و سـاخته شـده ،فاقد سـانروف یا امکان باز شـدن اسـت و

کشف سالن گمنام نیسان

اصطالحـا مـونروف یا صفحهای شیشـهای بـرای ورود نور و دیدن
آسـمان اسـت .چیـزی کـه فضای داخـل اتـاق را صمیمیتر کرده
و کیفیـت رفـاه سرنشـینان را در خـودرو افزایـش میدهـد .گفته
شـده احتماال قیمت کارخانهای دو نسـخه دنده دسـتی و اتومات
پـژو  207مجهـز بـه سـقف پانورامـا  100و  125میلیـون تومـان
باشـد کـه احتمـاال ایـن عـدد بـا ورود بـه بـازار و وجـود تقاضا ،تا
نرخهـای  130و  175میلیـون تومـان هـم افزایـش خواهـد یافت.

 - 6جک S4

یـک چینـی دیگـر که گفته میشـود قرار اسـت فاصلـه بین اس3
و اس 5را پر کند و البته طرحی سـردرگم ،عجیب و نچسـب دارد.
در واقـع اگـر محصـوالت قبلـی جک در ایران با تقلیـد از هیوندای
تا حدی برای بیننده قابل فهم بودند و هویتی مشـخص داشـتند،
حـاال جـک اس 4یـک موجود مهیب و ناشـناخته اسـت که کمتر
کسـی بـدون دیـدن نام جـک آن را میشناسـد .اس 4که احتماال
بیـش از  230میلیـون تومـان قیمت خواهد داشـت ،باید به زودی
بـا هایمـا اس ،5هاوال اچ 2و امویام  X33روبه رو شـود.

 - 7فیسلیفتهای مسند و سورن

خانواده سـمند با تیراژی نزدیک به  150هزار دسـتگاه در سـال،
مهمتریـن برنـد ملـی صنعـت خودروی ایـران و یکـی از مهمترین
محصـوالت تولیـد داخـل اسـت کـه در بیـن مخاطبـان از سـطح
خاصـی از اقبـال برخـوردار بوده و با طیفـی از طرحها در مدلهای
الایکس ،دنا ،سـورن و  ...از حدود  2دهه قبل سـهم مناسـبی در
بـازار کشـور دارد .حـاال خبـر رسـیده بـه زودی فیسلیفت جدید
دو مـدل از محصـوالت ایـن خانـواده یعنـی سـمند و سـورن بـا
فرمـی خشـنتر و اسـپرتتر از همیشـه روانـه بـازار خواهـد شـد.
خودروهایـی کـه در رده  75تـا  125میلیـون تومـان ،بایـد رقابت
سـختی را بـا چینیهـای گرانقیمـت و کوچکـی مثـل جیلـی
جیسـی 6اکسـلنت آغـاز کنند.

 - 8هایما فامییل M5

گفتـه میشـود تـا اواخـر آبـان پیش فـروش این سـدان کشـیده
چینـی شـروع میشـود تـا دامنـه تولیـد محصـوالت برنـد هایما
در ایـران بازهـم گسـترش یابـد .فامیلـی  M5کـه با طـول  4.69و
فاصلـه بیـن دو محـور  2.68خودرویی مشـابه محصـوالت کالس
سـدانهای متوسـط شـهری است ،بدنه اسـپرت و کابینی قدیمی

گلوریـا در نـگاه اول شـبیه خودروهای دهه هفتادی و هشـتادی تویوتـا ،هیوندای و دوو
اسـت و ابـدا کسـی تشـخیص نمیدهـد یـک نیسـان اسـت امـا خـب نیسـان هم
گاهـی دسـت بـه تقلیـد میزنـد! گلوریـا کـه در برخـی بازارها
بـا نـام سـدریک عرضـه شـده ،در ایـران بـه شـدت کمیـاب
اسـت .خودرویـی بـا ظاهر اسـتخوانی ،صـاف و جعبهای که
بـه نوعـی نسـل پنجم سـدان انـدازه کامل و نسـبتا لوکس
شـرکت نیسـان بود و ایده سـاخت آن نخسـتین بار در سال
 1960اجرایی شـد .در تصویر یک نسـخه از مدل  1979سدریک
را میبینیـد کـه بـا رنـگ نقـرهای متالیک ،ظاهر چندان مناسـبی نداشـته
و مشـخص اسـت کـه در وضـع مطلوبـی قـرار نـدارد .سـدان ژاپنـی امـروز ما کـه در فاصلـه سـالهای  1960تا
 2004در هشـت نسـل مختلـف بـه بـازار عرضـه شـد ،تنهـا در نسـل پنجـم بـه بـازار ایـران عرضه شـد و فروش
چندانی هم نداشـت .سـدریک که  4.69متر طول داشـت ،از موتورهای  4و  6سـیلندر اسـتفاده میکرد که نسـخه
حاضـر در عکـس از نـوع  6سـیلندر و بـه جعبـه دنده  4سـرعته خـودکار هم مجهز بود .نیسـان که این خـودرو را
در بازارهـای صادراتـی مثـل بـازار خاورمیانـه بـا موتور  2960سیسـی کاربراتوری  148اسـبی عرضـه میکرد ،در
سـاخت سـدریک از کمک شـرکت مشـاوره ایتالیایی پینین فارینا بهره بسـیار برد .این سـدان دیفرانسـیل عقب
نیمـه لوکـس ژاپنـی ،امـروزه جـزو کمیابتریـن خودروهـای ژاپنی بـازار ایران اسـت.

در مجموع
خودروسازان در
شش ماه دوم تالش
دارند از ممنوعیت
واردات خودرو و
خروج برندهای
مشهور از صنعت
تولیداتومبیلنهایت
استفاده را بکنند و از
خأل به وجود آمده
در بازار ،کالهی برای
خود بدوزند
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ایـن خبـر مخصوص اسـت و بـرای اولین بار این جا نقل میشـود.
سـایپا بـه غیر از نسـخه فیسلیفت سـاینا ،چند خـودروی جذاب
دیگـر هـم در بخـش طراحی خود آماده کرده که فعال پشـت خط
فقـدان سـرمایهگذاری کافـی ماندهانـد .سـایپا کـه مدتهاسـت
دنبـال طراحـی یـک پلتفرم مشـترک بـا نام  SP100اسـت ،قصد
دارد یـک کـراساوور ،یـک هاچبـک و یـک خـودروی کوچـک
شـهری را در همیـن چارچوب توسـعه یافته بـرای رهام جلو ببرد.
در طراحـی سـاختار ایـن پلتفـرم از اتومبیلهـای روز جهـان در
کالس  Bو  Cالهـام گرفتـه شـده و بـه محصـوالت تویوتـا ،رنـو و
نیسـان توجه بیشـتری شـده اسـت .ایده کلی مگاپلتفرم اس پی
 100کـه بـا سـاخت یک سـدان شـروع شـده و  20مـدل دیگر را
هـم شـامل میشـود ،کاهش هزینههـا در نتیجه تولیـد انبوهی از
خودروهـا بـا مجموعهای از قطعات یکسـان اسـت .نارنجیپوشـان
جـاده مخصـوص ایدههـای جالبـی دارنـد کـه فعلا مجـال تولید
نیافته اسـت.
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از زمانـی کـه علـی شـمخانی دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملی به
صـورت غیرمنتظـره مهمـان هاشـم یکـه زارع مدیر معـزول ایران
خـودرو شـد و روی بدنه خودروی تـازه آبیهای جاده مخصوص را
امضـا کـرد ،گمانهزنـی درباره سـورپرایز ایران خـودرو قوت گرفت.
حـال اظهـار نظـر تـازه رحمانـی و دسـتیارش در ایـران خـودرو!
یعنـی مهنـدس مقیمـی درباره عرضـه محصوالت جدیـد گویا در
همیـن بـاره بـوده و باید بـه زودی منتظـر رونمایی از ایـن خودرو
ایرانـی مـدرن باشـیم .خودرویی کـه به غیر از محصـوالت چینی،
مسـتقیما رهام محصول شـرکت سـایپا را هدف قرار داده اسـت.
گفتـه میشـود سـمند جدیـد در کالس سـدانهای کوچـک و
مـدرن شـهری قـرار دارد و بـا فاصلـه محـوری  2.65متـر ،چیزی
نزدیـک بـه محصـوالت روز ایـن رده از رنـو مگان سـدان  2019تا
هیوندای االنترا  2018اسـت .این خودرو به این ترتیب مسـتقیما
سـایپا رهـام را نشـانه رفتـه و بـرای کسـب سـهم بازار کیا سـراتو
مونتـاژی ،چـری آریـزو 5و مـزدا 3مونتاژی به میـدان خواهد آمد.

راهنمای
نگهداریاز
سیستمتعلیق
ال90
حتی تندر ،90جانسخت اروپایی هم در
صورت بیتوجهی مالکان ،میتواند به
یک وسیله پردردسر تبدیل شود
در لیسـت عمـوم مشـتریان ایرانـی کـه قصـد انتخـاب خودرویی
ارزان و اقتصـادی را دارنـد ،تنـدر  90یکـی از سـه گزینـه اصلـی
اسـت .خودرویـی کـه ذاتا سـاخت رومانـی و ظاهرا تولید فرانسـه
اسـت .داشـتن شبکه گسترده قطعهسـازان ،نمایندگیهای تعمیر
و خدمـات پـس از فـروش در کنـار کیفیـت سـاخت مناسـب از
خودروهـای اقتصـادی رنـو وجهـه خوبی در بازار سـاخته اسـت.
ایـن خـودرو ،در جادههـا و معابـر پردسـتانداز و پرچالش کشـور
یـک بـرگ برنـده اساسـی دارد« :سیسـتم تعلیـق و جلوبنـدی»
برجسـته .سیسـتمی کـه ابتـدا بـا کمک سـازندگان فرانسـوی و
آلمانـی و سـپس مجموعهسـازان ایرانی کمک کـرد تا محصوالت
اقتصـادی رنـو در ایـران ،بـرگ برنـده ایـن خودروسـاز فرانسـوی
در یـک دوره بلنـد از همـکاری مملـو از تناقـض بـا خودروسـازان
وطنـی باشـد .بررسـی دقیقتـر تجربـه خریـداران تنـدر  90امـا
نشـان میدهـد اگر بـه خوبی از این محصول مسـتحکم نگهداری
نشـود ،تنـدر 90دچـار ایرادات کیفی و خطاهـای خارج از تحملی
شـده کـه در کمتـر خودرویی نظیـر دارد.
تصادفـات سـنگین کـه زمینـه وارد کـردن ضربـات مهلـک بـه
شاسـی و اکسـل خـودرو را ایجـاد میکنـد ،در اغلـب مـوارد بـه
ظهور اشـکاالت عمده در نحوه کارکرد سیسـتم تعلیق ،فنربندی
و جلوبنـدی خـودرو منجـر میشـود .در واقـع اگر تندر 90سـابقه
تصادفهای آنچنانی داشـته باشـد ،اطمینان حاصل میشـود که
احتمـاال بایـد اکسـل را بـا انـواع مرغوب تعویض کـرده و به کمک
جوشکاریهـای دقیـق و قـوی ،کیفیت اسـتاندارد آن را به نقطه
اول بازگردانـد .مـوردی کـه عمومـا در صـورت تعویـض هزینهای
بالـغ بـر پنـج میلیـون تومـان را بـدون احتسـاب اجـرت نصـب
بـه مالـکان خودروهـای تنـدر  ،90سـاندرو و اسـتپ وی تحمیـل
میکنـد .چرخـی در فضـای بـازار قطعـات خودرو نشـان میدهد
برخـی لـوازم یدکی سیسـتم تعلیق تنـدر  90به دلیـل خروج رنو
از بـازار ایـران کمیـاب شـدهاند .
بـرای نمونـه هزینـه خریـد سـیبکهای زیـر اکسـل ایرانـی بین
 130تـا  160هـزار تومـان بـوده و قطعـات دیگـر ایـن بخـش از
جملـه بـوش اکسـل ایرانـی حـدود  135هـزار تومـان ،کمک فنر
جلـو سـاخت فرانسـه حـدود  425هـزار تومـان ،کیـت بلبرینگ
چرخهـای جلـو و عقـب سـاخت ایـران حـدود  580هـزار تومان،
فنـر لـول چـرخ جلـو  127هزار تومـان ،مجموعـه طبقهای جلو
سـاخت سـاپکو بـه قیمـت  455هـزار تومـان و پلوس چـرخ جلو
حـدود  900هـزار تومـان میباشـد.
خـب مشـخص شـد کـه قطعـات تنـدر ،90قطعاتی بسـیار گران
و کمیـاب هسـتند .بـرای نمونـه چنـد تـن از مکانیکهـای
رسـمی تنـدر 90در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ویژهنامـه« دخـل و
خرج»روزنامه خراسـان» به مالکان تندر 90هشـدار دادند از نصب
هرگونـه رینـگ و السـتیک پهنتـر و بزرگتـر پرهیـز کـرده چرا
کـه ایـن عمـل به سـرعت موجب معیوب شـدن سیسـتم تعلیق
خـودرو خواهـد شـد .ایـن افـراد میگوینـد رینگهـای بـزرگ و
السـتیکهای پهن موجب فشـار بیشـتر به اجزای سیستم تعلیق
و خطای سیسـتم  ABSو کیلومترشـمار شـده و کیفیت سـواری
تنـدر 90را کاهـش میدهنـد.

ترس خریداران از فناوری خودران ها

مهـم تریـن مجلـه خبری صنعت خودروی جهان با اسـتناد به نتایج جالب
یـک پژوهـش از ترس خریداران برای انتخاب خودروهـای خودران گزارش
داد .پایـگاه خبـری اتوموتیونیـوز آمریـکا بـا اشـاره بـه گزارش روز گذشـته
موسسـه ایمنی بزرگراههای آمریـکا (Insurance Institute for Highway
 )Safetyو نیـز موسسـه جـیدی پـاور ،از تمایل اندک مالـکان خودروهای
روز بـه اسـتفاده از سیسـتمهای ایمنی هوشـمند و فناوریهـای تازه نظیر
سیسـتم خـودران خبـر داد .ایـن مطالعه که روی حدود هـزار نفر از مالکان
خودروهـای پیشـرفته انجـام شـد ،نشـان میدهـد برخـی از فناوریهـای
هشـداردهنده جدید آن قدر آزاردهنده هسـتند که صاحبان وسـایل نقلیه
جدیـد اغلـب آن هـا را غیرفعـال میکننـد .این مطالعه کـه روی  38مورد فناوری جدید افزوده شـده بـر خودروهای
مـدرن تمرکـز کـرده گویـای رضایـت مشـتریان از بهبود سـطح هوشـیاری و حفاظت از ایمنی سرنشـینان اسـت .با
ایـن حـال اغلـب مشـتریان روی گیج کننده بودن هشـدارهای متعدد خـودرو تاکید داشـته و آن را آزاردهنده عنوان
کردهانـد .در عیـن حـال گـزارش جدیـدی از شـرکت مشـاوره دیلویـت نشـان داده نگرانیهای سـاکنان کشـورهای
مختلف جهان درباره خودروهای خودران در سـال  2019در مقایسـه با سـالهای گذشـته افزایش یافته اسـت .در
تحقیقات جدید شـرکت مشـاوره دیلویت مشـخص شـده با این که بسـیاری از مردم در خصوص آینده خودروهای
خـودران هیجـان زده بـه نظـر میرسـند ،اما بـی اعتمادی به ایـن فناوری هم کامال هویداسـت.

قیمت روز
سدانهای لوکس نو و کارکرده وارداتی
نام و مدل خودرو

قیمت

ب.ام.و  730Liمدل  2017لگاسی

 3.5میلیارد تومان

مرسدس بنز  S500مدل 2014

 4.5میلیارد تومان

مازراتی کواتروپورته Sمدل 2014

 3.5میلیارد تومان

پورشه پانامرا  4Sمدل 2013

 2.5میلیارد تومان

لکسوس  LS460مدل 2013

 1.1میلیارد تومان

هیوندای سنتنیال مدل 2012

 900میلیون تومان

