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1200میلیون برای جییت دوست نداشتین!
از جملـه خودروهـای شکسـتخورده ب.ام.و در یـک دهه اخیر
دو سـری از محصوالتـی اسـت کـه بـا کـد  GTدر اتاقهـای
سـری  3و سـری 5وارد بـازار شـد و بـه دلیـل اسـتقبال نکردن
خریـداران ،نسـل تـازه آن هـا معرفـی نشـد .نکته جالـب ورود
هـردو سـری ایـن خـودرو به کشـور اسـت .خودروهایـی که به
تعداد بسـیار انگشتشـماری در بازار موجود اسـت و در مقایسه
بـا نسـخه اسـتاندارد ،قیمت پایینتر و مشـتری کمتـری دارند.
سـری  GT3ایـن عکـس کـه بـا رنگ مشـکی در یکی دو سـال
اخیر همواره در منطقه وکیل آباد شـهر مشـهد دیده شـده ،از
جملـه خاصتریـن خودروهایـی اسـت که هر رهگذری شـانس

دیدنـش را در خیابـان نـدارد .خودرویـی که بخش جلو نسـبت
بـه  320یـا  330چراغهـای بـزرگ تـری دارد و ارتفاعـش هـم
اندکی بیشـتر اسـت ضمن این که در صندوق بار هم با شیشـه
عقـب پیوسـته اسـت و کـد  I328باالی چـراغ عقب خودنمایی
میکنـد .ایـن خـودرو که همـان امکانـات سـری  330را دارد،
بـه یـک موتـور 4سـیلندر توربـوی قدرتمنـد مجهـز اسـت که
کمـک میکنـد تـا  GT 328ظـرف  6 /5ثانیـه به سـرعت 100
کیلومتـر در سـاعت برسـد و راننده خود را بـه یک پیروز واقعی
در کـورس بـا حریفـان مطرحـی همچـون فولکسواگـن گلف
 GTIتبدیـل کند.

رقبای جذاب کوییک و  207روی نیمکت

نگاهی به  5مدل خودروی کارکرده از برندهای تویوتا ،مزدا ،آلفا رومئو ،ام جی و هیوندای که بین  100تا  200میلیون قیمت دارند

در فصلـی کـه رکـود تنهـا نشـانه حیاتـی بـازار خودرو اسـت ،انتخاب محصوالت دلخواه هر لحظه سـخت و سـختتر میشـود .خودروهای داخلی پیوسـته با کیفیتـی نازلتر ،روندی نامناسـب از
محمدحسین شاوردی
خدمتدهـی بـه خریـداران را در پیـش گرفتهانـد و قیمتهـا هـم بـه رغـم وعـده مکـرر مسـئوالن ،باالتـر از مرزهای روانـی و بعضا عقلی سـیر میکنند .تصور کنید نسـل کامال جدیـد و متحول
روزنامهنگار
شـده هیونـدای آی 10کـه بـه تازگـی در انگلسـتان رونمایـی شـده اسـت ،با قیمتی در محـدوده 15هزار دالر ،بهایـی نزدیک به  175میلیـون تومـان دارد .خودرویی که افزون بـر دارا بودن یک
طراحی متمایز و مناسـب ،باالترین سـطوح ایمنی را هم به خریدارانش ارائه میکند ،کیفیت سـاخت برجسـتهای دارد و در شـمار بادوامترین محصوالت روز جهان در کالس خودروهای سـوپرمینی اسـت .خب در ایران ما
فعلا بـا دو پدیـده وطنـی یعنـی سـایپا کوییـک پلاس و پـژو  207روبـه روییـم که هماینـک در بازه قیمتی  100تـا  165میلیون تومان حضور داشـته و در مقاطعی از سـال 207 ،حتـی به مرز قیمت  200میلیـون تومان هم
نزدیـک شـده اسـت .ایـن دو خـودرو کـه در فاصلـهای نـه چنـدان دور بهایـی بیـن  40تـا  55میلیون تومان داشـتند ،تنها با زرق و برق بیشـتر در بخش طراحی و داشـتن آپشـنهای بهتر موفق شـدهاند بخشـی از خریداران
بـازار را بـه سـمت خـود جذب کننـد .مـا امـا ایـن جـا در یـک گـزارش جالـب پنـج پیشـنهاد جذاب و شـرقی را پیش روی شـما قـرار میدهیم که لذت سـواری بهتر و بعضا شـکل طراحی بهتـر و ارزش خریـد باالتری
انـواع هاچبـک یـا سـوپرمینی بـوده و بـه جـز یکی از آن ها ،همه سـاخته خودروسـازانی هسـتند که از شـرق آسـیا برخاسـتهاند یـا در آن جا سـکنی دارند.
دارنـد .خودروهایـی کـه همه از
وطنـی میچربـد .تـازه طراحـی مزدا 2هـم جدیدتـر از  207ایران
خـودرو (بخوانیـد  206پلاس) روزآمدتـر اسـت و هـم کاملا بـر
کوییک برتری دارد.

آلفا رومئو میتو – مدل 2012

تویوات یاریس – مدل 2008

ایـن یکـی ژاپنـی جمـع مـا هـم نمـره کامـل و پنـج سـتاره را از
موسسـه اروپایـی انکپ دریافت کرده اسـت و بـا موتور کممصرفی
کـه دارد ،شـاهکاری در زمینـه سـاخت سـوپرمینیهای شـهری
اسـت کـه تنهـا  120میلیـون تومان قیمـت دارد .این خـودرو که
حـدود  138هـزار کیلومتـر کار کرده اسـت ،در هـر  100کیلومتر
بیـن  6تـا  6/5لیتـر مصـرف میکنـد و به غیـر از امکانـات روز ،به
موتـور  1300سیسـی  87اسـبی مجهـز اسـت .یاریـس هاچبک
 1000کیلویـی خودرویـی مخصوص خانوادههای کوچک شـهری
اسـت کـه عالقـهای بـه خریـد خودروهـای پر ایـراد تولیـد داخل
ندارنـد .ایـن خـودرو در حالـی که وزن و قدرتی همسـطح کوییک
دارد ،هندلینـگ و سـواری بهتـر و خوشـایندتری هم دارد.

ایـن خـودرو در ترکیـب بـا پـوزه خشـن ،سـقف تیـز و خطـوط
اسـپورت بدنـه ظاهـری جـوان پسـند بـرای ایـن محصـول 110
میلیونـی فراهـم کـرده اسـت .امجـی  3که بـه سـانروف  2حالته،
گیربکـس خـودکار 5سـرعته ،کـروز کنتـرل ،تنظیمـات رانندگی
اسـپرت و حالت برفی با شـش ایربگ مجهز اسـت ،با وزن 1050
کیلـو و طـول چهار متر محصولی کامال ایـده آل برای یک خانواده
چهار نفره است.

مزدا  – 2مدل 91

سل کامال جدید و
متحول شده هیوندای
آی 10که به تازگی
در انگلستان رونمایی
شده است ،با قیمتی
در محدوده 15هزار
دالر ،بهایی نزدیک
به  175میلیون
تومان دارد

اسـپرتترین خـودروی جمـع همیـن ایتالیایـی مغـرور و متفاوت
اسـت .خودرویـی تنـد و تیـز بـا موتـور مولتـی جـت و توربو فیات
که با فرم دو در و کوپه ،در فهرسـت رویاهای بسـیاری از هاچبک
دوسـتان قـرار دارد .مدلهـای  2014میتـو را میتـوان بـا بهایـی
نزدیـک بـه  300میلیـون تومـان خریـد و از موتـور  140اسـبی و
طراحـی جـذاب کابین و بدنهاش لذت برد .با این حال نسـخههای
سـالم و تمیـز این خودرو در مدلهـای  2012حدود  190میلیون
تومـان قیمـت دارد و انتخابـی کاملا شایسـته به شـمار میروند.
میتـو کـه مدتی اسـت از خط تولید آلفا رومئو خارج شـده اسـت،
بیشـترین هزینـه نگهـداری را در ایـن گروه به خریـداران تحمیل
میکند ولی از آن سـو بهترین هندلینگ و کیفیت سـواری را هم
به دوستداران آلفا رومئو ارائه می کند.

هیوندای آی – 10مدل 97

امجی  – 3مدل 2016

یـک خـودروی خوشسـاخت چینـی با طـرح کالسـیک بدنه که
در بازار اروپا هم فروش مناسـبی داشـت و در ایران طی دو سـال
توانسـت در بخشـی از بازار هاچبکها ،نگاههای خریداران مشـکل
پسـند را به سـمت خود جذب کند .موتور  1/5لیتری  106اسـبی

چهارمین929

بـا کارکـردی معـادل  80هـزار کیلومتر ،این خـودرو ژاپنی قیمتی
نزدیـک بـه  135میلیـون تومـان دارد .بهایی که همین حاال کمتر
از قیمـت یـک دانـگ فنـگ اچ 30کـراس اسـت .شـاید بپرسـید
مـزدا 2بـا سـن هفت سـال چـه دارد که ما بایـد آن را به خودرویی
صفـر کیلومتـر ترجیـح دهیم؟ بـه غیر از طراحی برجسـته داخلی
و خارجـی کـه هنوز هـم بهتر از محصوالت داخلی اسـت ،کیفیت
مونتـاژ  2عالـی اسـت .اسـتهالک و مصرفش کمتر از  206اسـت،
موتـور 1500سیسـی آن  102اسـب قـدرت دارد و ایمنی خودرو
هـم بـا نمـره عالی پنج سـتاره از یـورو انکپ ،کامال بـر خودروهای

ایـن تصویـر نـه چنـدان مناسـب از نسـل چهـارم مـزدا  929استیشـن
اسـت .خودروی متوسـط و کشـیده ژاپنی که سـال  1980طراحی شـد
و در اواسـط سـال  1981بـه بـازار آمـد .ایـن سـری از مـزدا  929کـه در
برخـی بازارهـا بـا نامهای دیگـری نظیر  ،RX-4لوک ( ،)LUCEکوسـمو و
اونوس معرفی شـد ،در دو نسـلی که به ایران عرضه شـد هرگز نتوانسـت
موفقیتـی درخـور را تجربـه کنـد و هربـار بـازی را به هوندا آکـورد ،تویوتا
کریسـیدا و دوو اسـپرو میباخـت .ایـن خـودرو کـه تـا چنـد سـال قبـل
توسـط شـرکت هایما در چین مونتاژ میشـد ،محصولی است دیفرانسیل
عقـب بـا حـال و هـوای اسـپرتی و اتاقی جـادار که در نسـخه فعلی که با
اتـاق استیشـن بـه ایـران وارد شـده اسـت ،محصولـی ایده آل بـرای خانوادههای دهـه هفتادی بوده اسـت و بعدها
جـای خـود را بـه طـور کامـل بـه سـری  6داد .نکته عجیب دربـاره این محصول موتوری اسـت کـه روی آن نصب
شـده اسـت و بـا نـام وانـکل تنهـا یک سـیلندر دارد .ایـن موتورها که بـا میزان  1150و  1308سیسـی در نسـل
چهـارم  929بـه شـدت پرطرفـدار بودنـد ،بـا نـام وانـکل از ابداعات شـرکت مـزدا بوده اسـت و به کارایـی و قدرت
باالیـی شـهرت دارنـد .عکـس را متین تهرانیان گرفته اسـت.

جدیدتریـن خودروی جمع اسـت و طبیعتـا گرانترین آن ها .وزن
و قدرتـش درسـت مثـل کوییک اسـت و همسـطح تویوتـا یاریس
مـدل  .2008ایـن خـودرو کـه بـه تازگـی در قالب نسـلی متفاوت
بـا کـد  2020در اروپـا بـه خریـداران معرفـی شـده ،همـواره بـه
اقتصادی بودن ،بادوام بودن و سـادهبودن نگهداری مشـهور اسـت.
آی ۱۰در نسـخههای کارکـرده بعـد از طـی حـدود  10هـزار
کیلومتـر ،نزدیـک بـه  200میلیـون تومـان قیمت دارد ،در سـری
مونتـاژ کرمـان کـه اواخر سـال  96و اوایل سـال  97در ایران انجام
شـد امکانات زیادی ندارد ولی خودروی اسـتاندارد و ایمنی اسـت
و برای اسـتفادههای شـهری محصولی ایده آل اسـت .آی 10البته
مخصوص خانوادههای دو نفره با حداکثر یک کودک است!

خانوادهپردردسر
آقای اژدها
عاقبت تلخ برخی از خودروهای
گمنام چینی در بازار این هشدار را
به خریداران میدهد که در انتخاب
اتومبیل دقت کنند
بایـک ،کوپـا ،لندویند ،دامای ،هن تنگ ،فوتـون و بورگوارد .اینها
اسـامی آخریـن مسـافران چینـی بـازار ایران اسـت کـه در هیئت
سـوارانی گمگشـته راهـی مرکـز ثقـل خاورمیانـه میشـوند و بـر
مشـکالت خریـداران مایـوس ایـن منطقـه از جهـان میافزاینـد.
کافـی اسـت کمـی بـا وضعیـت ایـن روزهـای بـازار خـودرو ایران
آشـنا باشـید تا عمق آن چه را میگوییم درک کنید .خودروهای
چینـی گمنـام بـازار چنان دردسـرهایی بـرای خریـداران خود به
وجـود آوردهانـد کـه کمتـر کسـی آن هـا را بـاور دارد .یکی سـپر
نـدارد و بعـد از تصـادف از جلـو ،با فرمان ایسـت معدود نمایندگی
کوپـا در تهـران مواجـه شـده اسـت ،کـه تـا اطلاع ثانـوی فعال از
قطعـات یدکی خبری نیسـت .دیگری خودرویـش را در بازار نمی
خرنـد چـون حتـی در بـازار چیـن هم خریـداری نـدارد و قیمت
گزافـی کـه بابت خـودرو پرداخته ،همپای یک محصول متوسـط
کـرهای اسـت .مشـکالت مالـکان خودروهـای چینـی در زمینـه
تامیـن قطعـات فنـی هـم جـای خـود دارد .در چنیـن شـرایطی
بازهـم برخـی افـراد سـراغ خودروهـای عجیـب و گمنـام چینـی
رفتهانـد و مبالغـی هنگفـت بیـن  200تـا  400میلیـون تومان را
پـای ایـن قبیـل خودروهـا خـرج میکننـد؟ چرایی ایـن موضوع
هنـوز مشـخص نیسـت امـا ظاهـر جـذاب خودروهای سـرزمین
اژدهـا در کنـار فهرسـت امکانـات بلندبـاال و نیـز قیمـت ارزانتـر
از رقبـای کـرهای و ژاپنـی احتمـاال موجـب میشـود تـا اقبـال به
ایـن خودروها بیشـتر شـود.مرور تجربیات خریـداران خودروهای
پرتیراژتـری همچـون چـری یا برندهـای مشـهورتری همچون ام
جـی در ایـن مسـیر میتواند سـنگ محک خوبی بـرای اثبات این
ادعـا باشـد کـه چینیهـا حتی بـا وجـود ارتقای کیفی گسـترده
در یـک دهـه اخیـر ،کمـاکان در نسـخههای موجـود در ایـران
خودروهـای کاملـی نیسـتند! خودروهایی کـه بعضا در بـدو ورود
بـه بـازار و پلاک گـذاری تـا  10درصـد و بـه فاصلـه یک سـال تا
 20درصـد ارزش اولیـه خـود را از دسـت دادهانـد و خریـداران را
متحمـل ضـرر و زیـان میکنند.بخـش بزرگـی از ایـن موضوع به
عمـق بـازار هر برند برمیگردد .سـابقه ذهنی تولیدات یک کشـور
تاثیـر مسـتقیمی روی بـازار خریـد مدلهـای نـو و کارکرده یک
برنـد خودروسـاز دارد .بـرای نمونه در ایـران خودروهای آمریکایی
را محصوالتـی مجهـز ،بـزرگ ،راحـت و جـادار ولـی گرانقیمـت
و پرمصـرف میداننـد .ژاپنیهـا هـم در پنـج دهـه اخیـر خـود را
محصوالتـی بـادوام ،صبـور و دقیـق معرفـی کردهانـد کـه هزینه
کمـی را بابـت اسـتفاده مداوم بـه مالک تحمیـل میکنند اگرچه
در زمینه طراحی اغلب بهترین نیسـتند .آلمانیها ،انگلیسـی ها،
کرهایهـا ،ایتالیاییهـا و فرانسـویها هم هریـک معایب و مزایایی
دارنـد .چینیهـا در ایـن وضعیـت پیـامآور ارزانی هسـتند و بس.
در واقـع در حالـی کـه یک کراساوور متوسـط خارجـی و وارداتی
بهایی نزدیک به  750میلون تومان دارد شـما با یک سـوم قیمت
ایـن خـودرو میتوانید صاحب نسـخه چینی همان خودرو شـوید!
در کنار این ارزانی ،دوام پایینتر ،ایرادات فنی و ظاهری بیشـتر و
قطعـات ضعیفتـر از جملـه عیوب چینیها هسـتند که به فاصله
کوتاهـی از آغـاز اسـتفاده از خـودرو ،در  24مـاه ابتدایـی مصـرف
خـود را بـروز میدهنـد .طبیعتـا وقتی یک تویوتا ظرف  10سـال
تنهـا یـک یا دو بار تعمیرات موتور یا جلوبنـدی دارد ،ارزش خرید
خـودرو چینـی حاضـر در بـازار ایـران کـه در یـک دهـه  10بار به
تعمیـرگاه میرود ،بسـیار نـازل خواهد بود.
ایـن مسـئله در سـالهای اخیـر دامـان خریـداران خودروهـای
چینـی را گرفتـه و در بـازار برندهایی نظیـر ام جی ،چری ،لیفان و
برخی دیگر از تولیدات سـرزمین اژدها مشـهود اسـت .خب وقتی
میتـوان بـا خیـال آسـوده از انبـوه محصـوالت کارکرده سـاخت
کـره ،ژاپـن ،فرانسـه و ایتالیـا لذت برد ،چـرا سـراغ خودروهای نو
چینـی میرویـد و وصلـت با یـک خانواده محترم را بـه نزدیکی با
خاندانی پرحاشـیه ترجیـح میدهید!
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فرانکفـورت شـصت و هشـتم در حالـی از حدود  10روز پیـش کار خود را
بـا تمرکـز روی فناوریهـای خـودران و باتریهـای الکتریکـی آغـاز کرده
اسـت کـه اغلب شـرکتهای بـزرگ با محصوالتـی تازه فضـای جالبی در
نمایشـگاه پدید آوردهاند .اگر هوندا توانسـته اسـت با مدل ای دوسـتداران
خودروهـای هاچبـک را بـا تـم موتـور برقی و طراحی ریترو به سـمت خود
جـذب کنـد ،طـرح مرسـدس بنز بـرای یـک لیموزیـن برقی ،خـودران و
مجلـل شـوکه کننـده بـوده اسـت .در عین حال لبـه تیز انتقـادات در این
نمایشـگاه به سـمت برند ب.ام.و گرفته شـده که در مدل کانسـپت 4آن
قـدر جلوپنجـره کلویک مشـهورش را بزرگ و برجسـته سـاخته که دیگر
چیـزی بـرای باقـی خطـوط بدنـه یـا چراغهـای جلو باقی نگذاشـته اسـت .این میـان معرفی یک مـدل مفهومی از
سـوی هیوندای با نام  45که به خاطر چهل و پنجمین سـالگرد تولید نخسـتین خودروی شـخصی هیوندای یعنی
پونی طراحی شـده اسـت ،کل نمایشـگاه را تحت الشـعاع تغییر کامل طراحی این برند قرار داده اسـت .هیوندای که
همـواره بـه سـاخت خودروهایـی بـا فرم مواج ،پویا و غیرجعبهای مشـهور بـوده ،در کانسـپت  45هاچبکی جعبهای
امـا برقـی را بـه نمایش گذاشـته اسـت که احتمـاال در صورت تولید نام پونـی را روی آن خواهد گذاشـت.
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