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امسارتیز گران قیمت مهشدی

اهالـی مشـهد امـکان نـدارد تـا بـه حـال ایـن
خـودروی دو نفـره عجیـب و جعبـهای را ندیـده
باشـند .هاچبـک آلمانـی گرانقیمتـی کـه در
آخریـن نسـل خـود قیمتی حـدود  500میلیون
تومان را روی دسـت مشـتریان میگذارد .نسـل
دوم اسـمارت امـا بـا ایـن رنـگ آبـی قیمـت
کمتـری دارد .ایـن نسـل از اسـمارت کـه چنـد
نسـخه از آن به کشـور وارد شـده و یکی از آن ها

همیـن مـدل آبـی رنگ پالک مشـهد اسـت ،در
فاصلـه سـالهای  2008تـا  2013بیـش از نیـم
میلیـون دسـتگاه در اروپا فروش داشـت .عددی
حیـرت انگیـز کـه موجـب شـد عـزم مرسـدس
بنـز بـرای گسـترش سـبد محصـوالت اسـمارت
جـزم شـود .سـوپرمینی گرانقیمـت و آبـی مـا
کـه دارای امتیـاز  4سـتاره ایمنـی از موسسـه
اروپایـی  NCAPاسـت ،در ایران در مدل 2010

و  2011قیمتـی معـادل  200تـا  250میلیـون
دارد .خودرویـی خـاص کـه جـدا از چند آپشـن
عجیـب و امکاناتـی مـدرن ،از یـک موتـور سـه
سـیلندر و یـک لیتـری بهـره بـرده و در نسـخه
تنفـس طبیعـی  70اسـب و در مدل توربو حدود
 83اسـب قـدرت دارد .آیـا شـما حاضریـد برای
ایـن اتومبیـل  2/69متری دونفـره  200میلیون
خـرج کنید؟

چالشجانشیینپراید

میشد به جای ارزانترین خودروی بازار داتسون گو ،تویوتا اتیوس ،هیوندای ایاون و رنو کویید را تولید کرد اگر ...

در حالـی کـه فعلا هیـچ جایگزینـی بـرای پرایـد معرفـی نشـده ،قـرار اسـت ارزانترین خودروی  25سـال اخیر بـازار ایران تا پایان سـال مـا را ترک کند و بـدون تعیین هرنوع جانشـینی ،راهی
محمدحسین شاوردی
بـازار سـوریه شـود .ایـن بـار هـم بـه جـای مسـائل اقتصادی این سیاسـت اسـت کـه به صنعت خـودروی ایران خط مشـی میدهـد و بازیگران این بخـش را مجبـور میکند مطابق میـل او رفتار
روزنامهنگار
کننـد .البتـه امتنـاع دولـت از آزادسـازی قیمـت خـودرو در پایینتریـن بخش بازار و نیز وعدههای سیاسـی دولت ایران به سـوریه برای مشـارکت در بازسـازی این کشـور موجب شـده تا زمینه
خداحافظـی پرایـد بـا بـازار ایـران بـه خوبـی فراهـم شـود و سـایپا هـم از ایـن کار چنـدان بدش نمیآید .آن طور که شـنیده میشـود شـرکت سـایپا قرار اسـت فعلا دو محصول تیبا سـدان و هاچبـک را با همـان محدوده
قیمتـی بـه عنـوان ارزانتریـن خودروهـای تولیـد داخـل بـه بـازار عرضه کنـد .منتها احتماال با تمرکز بیشـتر کارخانجات سـایپا روی این دو محصول ،شـاهد  افزایش تیـراژ تیبا خواهیم بـود .در واقع این حرکت سـایپا زمینه
کاهـش ضـرر و زیـان شـرکت را فراهـم کـرده و تیبـا کـه هسـته اولیـه تولیـد خود را اعـم از موتور و گیربکس و شاسـی را از پراید میگیرد ،با هزینه تولید یکسـان و قیمتی بهتر ،سـودی باالتر را عاید سـایپا میکند .بنابراین،
وداع پرایـد بـا بـازار ایـران کـه یـادآور خداحافظـی پیـکان از خـط تولیـد ایران خودروسـت ،نه تنهـا ضرر چندانی را متوجه سـایپا نمیکند که بر میزان سـوددهی شـرکت هم میافزاید .منتهـا ایراد کار جای دیگری اسـت.
در واقـع متضـرران اصلـی ایـن وداع  ،خریدارانـی هسـتند کـه قـدرت خریـد نازلـی در محـدوده  25تـا  50میلیـون تومان داشـته و بیـش از  60درصـد کل حجم بازار خـودرو را هرسـال جذب میکردنـد .این جمعیت که
سـالهای گذشـته متقاضـی  600تـا  700هـزار خـودروی نـو در بـازار ایـران  بودنـد ،حـاال باید راهـی بازار خودروهای کارکرده شـوند و چرخـه عظیم نقدینگی خود را به سـمت این بخش از بـازار ایران سـرازیر کنند .این
در حالـی اسـت کـه اگـر تحریـم نبودیـم ،چهـار خـودروی رنو کویید ،داتسـون گـو ،تویوتا اتیوس و هیوندای ایاون میتوانسـتند جانشـینان خوبی بـرای پرتیراژترین خـودروی تاریخ صنعت خودروسـازی ایران باشـند .باهم
نگاهـی خواهیـم انداخـت بـه مشـخصات قیمتـی و فنی ایـن چهار گزینه جالـب که نامهـای بزرگی آن ها را میسـازند.

تویوات اتیوس

رنو کویید

رنـو کوییـد نـام خودرویـی بـود کـه ابتـدا سـال  96قیمـت  20و
سـپس  30میلیون تومانی داشـت و از سـوی رنو برای تولید انبوه
در ایـران انتخـاب شـده بـود .اتفاقـی کـه هرگـز رخ نـداد .یکـی از
اصلیتریـن جنبههـای رقابتـی کویید ایـن بود که برخلاف پراید،
پـژو  206و رانـا ،فضـای صندلیهـای عقـب به اندازه بـوده و حتی
بـرای افـراد رعنـا هـم بـه نسـبت مناسـب بـود! موتـوری کوچک
بـا 800سیسـی حجـم و  53اسـب بخـار قـدرت کـه بیلـرزش
کار میکنـد بـه خوبـی بدنـه سـبک و  700کیلوگرمـی خـودرو را
جابهجـا میکنـد .البتـه احتمـاال کوییـد در مانورهـای سـریع یـا
جادههـای شـیبدار خودرویـی نـه چنـدان دلچسـب بـوده و باب
میـل بخـش بزرگـی از خریداران نخواهد بود .کویید که به سـیاق
اغلـب محصـوالت رنو پایداری خوبی دارد ،به نسـبت بهای  6هزار
دالری در مواجهه با موانع جاده نرم بوده و شاسـی خشـکی ندارد.
در واقـع تجربیـات مصـرف سـه سـال اخیـر هندیهـا و برزیلی ها
نشـان میدهـد ایـن کلوچه اروپایـی طراحی جالـب و ارزش خرید
مناسـبی دارد .غربیلـک فرمـان جالـب بـه همراه صفحـه کیلومتر
دیجیتـال قرمـزو مشـکی کـه حـال و هـوای جوانپسـندی دارد،
بـه کابیـن کوییـد روح تـازهای دمیـده اسـت .ایـن مـورد در کنـار
صفحه چندرسـانهای و لمسـی خـودرو بدعتگذار سـطح امکانات
بـهروزدر ایـن کالس زیـر اقتصادی اسـت .صندلیهـا گرچه راحت
و بزرگ نیسـتند ولی برای 5سرنشـین در یک مسـیر شـهری جا
دارنـد .در عیـن حـال فضای بـار  300لیتری کویید بسـیار فراتر از
دیگـر رقیبان اسـت و بهراحتی وسـایل زیـادی در آن جا میگیرد.
جعبـه داشـبورد باالیـی کوییـد بهشـدت بیکیفیت و شـل اسـت
و قفـل بیکیفیـت آن بعـد از تعـدادی بـاز و بسـته شـدن ،از کار
میافتـد و جعبـه را بالاسـتفاده میکنـد .آینههـا از داخـل قابـل
تنظیم نیسـتند و در کنار عدم اسـتحکام آنها ،شـما مدام مجبور
بـه تنظیمشـان خواهید بود .صـدای موتور کوییـد بهراحتی داخل
اتاقـک خـودرو میآیـد و بعضـی از اوقـات دلخـراش اسـت .در کل
ایـن خـودرو ازلحـاظ رانندگی بسـیار عالی ،نرم و کممصرف اسـت.
ایـن خـودرو در چیـن بـا نـام ونوچیا ای 30بـا موتـور برقی عرضه
میشـود و نسـخه فیسلیفـت و برقـی آن هـم قرار اسـت با قیمت
 11هـزار دالر بـه زودی در سرتاسـر اروپـا عرضه شـود.

اتج تويوات در 45سالیگ

یکـی از قدیمیتریـن تولیـدات تویوتـا بـرای بازارهـای در حـال
توسـعه بـا قـدرت پرداخـت پاییـن کـه تکنولـوژی
سـاخت چنـدان جدیـدی نداشـته و همـه
ویژگیهـای محصـوالت متـداول در بـازار
ایـران را دارد .اتیـوس کـه در هنـد
فـروش مناسـبی دارد ،ابعـادی نزدیـک
بـه یـک پـژو  206صندوقدار داشـته و
کیفیت سـاخت معمولی تا متوسـطی
دارد .اتیـوس کـه در دو گونـه سـدان
و هـاچ بـک در هندوسـتان تولیـد مـی
شـود از یـک پیشـرانه  1500سـی سـی
بـه قـدرت  67اسـب بخـار و  170نیوتن متر
گشـتاور اسـتفاده مـی کنـد .طـول ،عـرض و ارتفاع
ایـن خـودرو  1/69 ،4/26و  1/51اسـت و فاصلـه بیـن دو
محـور خـودرو نیـز بـه  2/55متـر می رسـد .ابعادی کـه باعث می

وعده تولید پراید
در سوریه آن طور
که شنیده میشود
شرکت سایپا قرار
است فعال دو محصول
تیبا سدان و هاچبک
را با همان محدوده
قیمتی به عنوان
ارزانترین خودروهای
تولید داخل به بازار
عرضه کند .منتها
احتماال با تمرکز بیشتر
کارخانجاتسایپا
روی این دو محصول،
شاهد  افزایش
تیراژتیبا
خواهیم
بود

معنـای حرکـت و تحـرک ،و  Onیـک حـرف اضافه اسـت که قرار
گرفتـن ایـن دو کنـار هـم« ،اشـتیاق بـه حرکـت» را میرسـاند.
مـدل  On-Doیـک سـدان کوچـک چهار در اسـت که از سـاختار
دیفرانسـیل جلـو و پلتفـرم الدا کالینـا کـه یـک خودروی روسـی
بـا مهندسـی رنـو نیسـان اسـت ،بهـره میبـرد و نسـبت بـه رانـا،
کمـی بزرگتـر اسـت .طـول  4/33متـری در کنـار فاصلـه بین دو
محـور  2/47متـر باعـث شـده تـا می-دو بـه یک خـودروی جادار
تبدیـل شـود .داتسـون گـو سـدان در مقایسـه بـا  ،405خودرویی
کـم مصـرف بـوده ولـی هزینـه نگهـداری مشـابهی بـا پـژو 405
دارد .ایـن اتومبیـل روسـی-ژاپنی با داشـتن 5صندلـی ،گنجایش
مناسـبی هماننـد تنـدر  90داشـته و بدنـ ه جعبهماننـد آن کمک
کـرده تـا بـرای امـور روزمره و شـهری گزینه مناسـبی باشـد و در
عیـن حـال ،بـه دلیل طراحـی خاص فضـای کابین ،بتوان اشـیای
زیـادی را جـای داد .ایـن محصـول مخصوص داتسـون بـرای بازار
روسـیه ،از یـک پیشـرانه  1/6لیتـری  4سـیلندر بهـره میبـرد که
قـادر بـه تولیـد  87اسـببخار اسـت .ایـن قـدرت از طریـق یـک
جعبهدنـده  5سـرعت دسـتی بـه چرخهـا منتقـل میشـود .البته
آپشـن جعبهدنده  4سـرعت اتوماتیک نیز برای مشـتریان از سـال
 2016در دسـترس بـوده اسـت .قیمـت نسـخههای سـاده و فـول
ایـن داتسـون بیـن  6/5تـا  9هـزار دالر اسـت.

هیوندای ایاون

مثـل سـوزوکی آلتـو یـک هاچبـک کوچـک و ظریـف اسـت کـه
میتوانـد جایگزیـن خوبـی بـرای پرایـد  111باشـد .خودرویـی با
طـول کلـی  3/49متـر کـه در هنـد بسـیار پرطرفـدار اسـت و بـا
قیمـت  7هـزار دالر بـه امکانـات معمول خودروهـای داخلی نظیر

شـود اتیـوس در صـورت حضـور در بـازار ایران به رقیب مسـتقیم
پـژو  206اس دی و رنـو تنـدر  90تبدیـل شـود .ایـن خـودرو کـه
وزنـی  1020کیلوگرمـی دارد ،بـه یـک صندوق بـار بزرگ با حجم
 500لیتـر ،دو کیسـه هـوای سرنشـینان جلـو ،سنسـور پـارک و
رینـگ و السـتیک هـای  15اینچـی مجهـز اسـت .البتـه در کنار
ایـن تویوتـا امـا بـرای بازارهایـی که خریـداران از قـدرت باالیی در
خریـد برخـوردار نیسـتند بـا کمـک دو برنـد پـرودوای مالـزی یـا
دایهاتسـوی ژاپـن اقـدام بـه تولیـد خودروهای مینـی و ارزان
قیمـت مـی کند

داتسون گو سدان

ایـن محصـول ژاپنـی کـه بـا نـام دقیقی
داتسـون اون-دو ،نمونـه سـدان
خـودروی هاچبـک گـو اسـت ،طولـی
حـدود معـادل یـک تنـدر  90داشـته
و از پـژو  405کوچـک تـر اسـت .نـام
عجیـب ایـن خـودرو از دو کلمـه ژاپنـی
گرفتـه شـده کـه در ترجمـه آن Do ،بـه

کـراون از معـدود ماشـینهای ژاپنـی بـازار ایـران اسـت کـه
سـابقهای بیـش از 40سـال در بـازار ایـران دارد .ایـن خودرو که
بهنوعـی لوکستریـن محصـول شـرکت تویوتـا در بازار آسـیای
شـرقی اسـت ،در طول نسـلهای مختلف خود همواره سطحی
فراتـر از خودروهـای عـادی و اقتصـادی تویوتـا را به مشـتریان
عرضـه کـرده اسـت .کـراون کـه در فاصلـه سـالهای  1955تا
 2019در مجموع 14نسـل تولید شـده ،سـال  1975در قالب
پنجمیـن نسـل خود پـای به ایران گذاشـته و بهدلیل اسـتفاده
از موتـور ششسـیلندر خطـی ،کابیـن راحت و اتاق جـادار بین
عالقهمنـدان بـه محصـوالت شـهری محبوبیـت مییابد .موتور 2600سیسـی ایـن خودرو که تنها در نسـخههای
کشـیده با پسـوند رویالسـالن اسـتفاده میشـد ،نیرویی 123اسـب بخاری را به رانندگان ایرانی ارائه میکرد که
همانـدازه یـک آریـا شـاهین بـود .ایـن نیرو در کنار گشـتاور 180نیوتنمتـری با کمک یک جعبهدنده سهسـرعته
خـودکار بـه چرخهـای عقب فرسـتاده میشـد تا این سـدان 4.76متری ژاپنـی بتواند همپای خودروهـای اروپایی
در جادههـا حرکـت کنـد .ترمـز ضـد قفـل بههمراه چهاردیسـک بـزرگ و شیشـهباالبر برقی ازجملـه امکانات این
سـدان متوسـط ژاپنـی بودنـد .خودرویـی کـه امـروزه در بازار کالسـیکها حـدود  10تا  40میلیون قیمـت دارد.

خشک و بادوام
مثلالستیک
ایرانی!
مشکالت بازار قطعات یدکی زیر سایه
بازار خودرو مانده و وضعیت بخش
الستیک هم از همه بدتر است
بیثباتـی عجیـب و غریـب بـازار خودرو گویا به شـکلی عجیبتر
و بـا دالیلـی متفاوتتـر باعـث کاهـش سـطح معاملات در بازار
السـتیک و البتـه رینـگ شـده اسـت .اگر طالب خرید السـتیک
و مجبـور باشـید بـرای خـودروی خـود یـک السـتیک ایرانـی از
انـواع مرسـوم انتخـاب کنیـد ،حتمـا بـا ارقـام عجیـب و غریبـی
کـه در بـازار وجـود دارد ،آشـنایی داریـد .فروشـندهها البتـه
بیشـتر بابـت افـت شـدید ورود السـتیکهای خارجـی بـه بـازار
گالیـه دارنـد .وضعیتـی کـه باعث بروز مشـکالت بسـیاری برای
مالـکان خودروهـای وارداتـی شـده و قیمـت ایـن محصـوالت را
در مقایسـه بـا سـال  96و اوایـل  97تـا سـه برابر باال برده اسـت.
برخـی از فروشـندگان السـتیک کـه از قطع قاچاق السـتیک در
هفتههـا و ماههـای گذشـته گالیه دارند ،وضعیت معاملـه در بازار
السـتیکهای داخلـی و خارجـی را در مـرز تعطیلـی دانسـته و
دلیـل آن را افزایـش قیمت تا باالترین سـطوح خود میدانند .این
موضـوع وقتـی نگرانکننده میشـود کـه معموال اواخر تابسـتان
و اوایـل بهـار کـه بـه واسـطه بارندگیهای فصلـی جادهها لغزنده
تـر میشـود یا مسـافتها افزایـش مییابد ،خرید السـتیک رونق
میگیـرد امـا قیمـت عامـل مهمـی در برابـر کاسـتن از تقاضای
السـتیک میشود.
آرش که از فعاالن بازار السـتیک اسـت با اذعان به این مشـکالت
مـی گویـد « :مـردم پـول کافـی ندارند و قیمتها هم همسـان با
کاهـش قیمـت دالر کـم نشـده از دیگـر سـو به دلیل کم شـدن
موجـودی بـازار و افزایـش هزینـه تولیـد و واردات ،برخـی کاالها
در بـازار کـم یـا گرانتـر از انتظـار مشـتریان اسـت .بمانـد کـه
السـتیکهای سـاخت ایـران بـه رغـم دوام بیشـتر ،مشـکالت
بسـیاری بـرای خریـداران ایجـاد میکنند».
یکـی دیگـر از فعـاالن بـازار السـتیک هـم کـه سالهاسـت در
ایـن بخـش کار میکنـد حـرف آرش را تاییـد میکنـد .میگوید
وضعیـت السـتیکهای داخلـی واقعـا تعریفی نـدارد« :این حرف
مـن نیسـت و اغلـب فعاالن بازار السـتیک این حـرف را می زنند.
چرایـی ایـن موضـوع هـم به این دلیل اسـت که السـتیک ایرانی
خشـک اسـت و سـواری خـودرو را خـراب میکند .این خشـکی
ناشـی از جنـس بدنـه و مـوادی اسـت که در سـاختار السـتیک
دخیـل اسـت .بمانـد کـه اغلـب بخش هـای این السـتیکها که
نام ایران روی آن ها حک شـده از چین تامین میشـود .از سـیم
و کائوچـو تـا نایلـون و پلـی اسـتر .همیـن عوامل هم باعث شـده
تـا قیمـت یـک حلقـه السـتیک بـارز  15-14اینچی کـه عموما
بـرای خودروهـای پـژو پارس ،سـمند و تندر 90بـه کار میرود تا
حـدود  600 ،500و حتـی  750هـزار تومـان افزایـش پیـدا کند
که همین مسـئله هزینه اسـتفاده از خودرو را برای اقشـار ضعیف
بـه شـدت افزایـش میدهد».
ایـن فروشـنده قدیمـی دربـاره قیمتهـای محصـوالت وارداتـی
بـازار السـتیک هـم میگویـد« :پارسـال قیمـت یک سـت چهار
تایـی السـتیک دانلـوپ بـا شـماره  285-65-17کـه مخصوص
خـودروی تویوتـا لندکـروز اسـت ،حـدود  3تـا  4میلیـون تومان
بـود امـا حـاال حداقل قیمتهـا برای همان چهار حلقه السـتیک
بسـته بـه محـل تولید حـدود  10تا  16میلیون تومان اسـت .کال
قیمـت رینگ و السـتیک خیلـی افزایش پیدا کـرده و بازار خرید
و فـروش ما هم کسـاد کسـاد اسـت».

 2کیسـه هـوا و شیشـههای برقـی مجهز اسـت .موتـور  1لیتری و
سـه سـیلندر ایاون کـه تنهـا  68اسـب بخار قـدرت دارد،
توانایـی معمـول و مکفـی برای عبور و مرور در شـهر را
در اختیـار راننـده این خـودروی  775کیلوگرمی قرار
میدهـد .البته متاسـفانه مثل همـه خودروهای این
لیسـت سـطح ایمنـی ایاون چنـدان جالـب توجه
نیسـت خـودرو بـدون هیـچ سـتارهای تسـتهای
موسسـات معتبر را از سـر گذرانده اسـت!

مهمترینرومناییامسالمنایشگاهفرانکفورت

نامش  ID.3اسـت و یادآور حرکت هوشـمندانه خودروسـاز مردم
در خلـق بیتـل منتهـا از نـوع الکتریکـی .این خـودرو مهمترین
رونمایـی امسـال نمایشـگاه  IAA2019اسـت .فولکسواگـن در
حالـی بـا خـودروی تمـام برقـی و ارزان  ID.3بـه نقطـه کانونـی
نمایشـگاه فرانکفـورت  2019تبدیـل شـده کـه شـواهد موجود
نشـان میدهد بزرگ ترین خودروسـاز جهان در تولید محصول
تـازه خـود انقالبـی عمـل کـرده اسـت .فولکسواگن بـرای این
کـه اهمیـت محصـول تمـام برقـی تـازهاش را نشـان دهد حتی
لوگـوی تـازهای هـم بـرای خـود تـدارک دیـده تا اعلام کند در
رونـد برقیسـازی محصوالتـش بسـیار جـدی اسـت .اتفاقی که خبـر از عرضه یک «خـودروی مردمـی» برقی برای
تـداوم قبضـه بازارهـای جهانـی میدهـد .کاری کـه  81سـال پیـش هیتلر پیشـوای نـازی از آن ها خواسـت و حاال
آنگال مرکل در خالل سـخنرانی در نمایشـگاه فرانکفورت ،روی اجرای آن تاکید کرده اسـت .مدل مکمل  ID.3که
قـرار اسـت بـه زودی در قالـب یـک کـراساوور با نـام  ID.4روانه بـازار آمریکا شـود ،برگ برنده فولکـس در روزهای
کـم رمـق بـازار خـودروی جهان اسـت .دو خودروی شـهری بسـیار مناسـب و کممصرف که در دامنـه قیمتی  30تا
 40هـزار دالر ،قـرار اسـت دیگر دود نکنند !

قیمت روز ارزانترین
سدانهای نو و کارکرده
نام و مدل خودرو
امویام  315مدل 98

قیمت
 115میلیون تومان

امجی 3مدل 2016

 110میلیون تومان

برلیانس  220مدل 98

 90میلیون تومان

برلیانس  320فول اتومات مدل 98

 157میلیون تومان

جیلی  RV7مدل 2014

 130میلیون تومان

امویام  110Sمدل 97

 57میلیون تومان

