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ستاره رسخ رشق

در طـول یـک دهـه اخیـر مرسـدس بنـز یکـی از
برندهایـی بـوده کـه کمتریـن سـهم بـازار را در بین
انبوهـی از شـرکت خارجـی بـه خود اختصـاص داده
و همیـن عامـل بـه افزایش قیمت بازماندگان سـتاره
آلمانـی در ایـران منجـر شـده اسـت .از بیـن همـه
محصوالت مرسـدس بنز ،سـری  SLKجایگاه ویژهای
دارد که در دو نسل مختلف رودرروی ب.ام.و  Z4قرار
گرفتـه اسـت .ایـن جـا هـم بـا آخریـن نواده سـری

 SLKروبـه روییـم .خودرویی که گفته میشـود تنها
نسـخه  2013از مرسـدس بنـز  SLK350نیوفیـس
اسـت و بـا رنگـی سفارشـی ،وارد کشـور شـده و در
مشـهد روزگار میگذرانـد .بنـز  SLK350کـه هم در
نسـل دوم و هـم در نسـل سـوم فرم طراحـی جذابی
دارد ،از سـال  2001تا انتهای  2018تنها در دو بازار
اروپـا و آمریـکای شـمالی بیش از  400هزار دسـتگاه
فـروش داشـته اسـت .موتور سـری  350ایـن خودرو

کـه سـال  2017فیـس لیفـت شـده 302 ،اسـب
بخـار قـدرت دارد کـه در کنـار جعبه دنده 7سـرعته
2کالچـه SLK ،را ظـرف 5 /5ثانیـه به سـرعت 100
کیلومتـر در سـاعت میرسـاند .قیمـت نسـخه
 2013بنـز  SLK350هـم اکنـون حدود 1/5
میلیـارد تومان اسـت کـه مدلهـای 2008
ایـن خـودرو در نسـل دوم را میتـوان بـا
حـدود  500تـا  600میلیـون تومـان خرید.

چانگان ،جک ،چری؛ هبرتین کدام است؟

اگر بخواهید یکی از این سه کراس اوور ساب کامپکت و بسیار کوچک چینی را با رقمی کمتر از  200میلیون تومان خریداری کنید
کدام را انتخاب می کنید؟

در بـازاری کـه پیوسـته رو بـه انـزوا مـیرود ،حضـور چانـگان ،جـک و چری به عنوان سـه خودروسـاز مشـهور چینی غنیمت اسـت و باید این واقعیـت را پذیرفت .در چنین شـرایطی آن هـا که قصد خرید
محمدحسین شاوردی
شاسـیبلند دارنـد ،دو راه بیشـتر ندارنـد .یـا راهـی بـازار افترمارکت شـوند و نسـخههای  2008تـا  2011خودروهای کـرهای را بخرند  یا این که تن به انتخاب یکی از این سـه خـودروی چینی که مهمان
روزنامهنگار
صفحـه خـودروی «دخـل و خـرج» هسـتند ،بدهنـد! سـه خـودروی ایـن گزارش محصوالت بدی نیسـتند .یعنی افت کیفی وحشـتناکی را نظیـر آن چه در مدلهـای اولیـه امویام ایکس 33رخ مـیداد ،به
شـما تحمیـل نمیکننـد .البتـه در عیـن حـال همگـی کند و شـهری بوده و به درد اسـتفاد ه افراد عاشـق سـرعت نمیخورند .اگر خانـواده کوچکی دارید و تـوان پرداختی در محـدوده  200میلیون تومـان را دارید ،ابـدا از انتخاب یکی از
ایـن سـه محصـول نترسـید .مـا این جا به شـکلی دقیقتر به بررسـی هریـک از این سـه خودرو خواهیـم پرداخت.

چانگان CS35

جک S3

بـا فـروش حـدود  27هـزار و  500دسـتگاه در ایـران ،قدیمـی
تریـن عضـو ایـن جمـع و مشـهورترین آن هاسـت کـه در بـازار
چین فروش بسـیار باالیی را تجربه کرده و دسـتپخت مهندسـان
مشـاور آمریکایـی و تیمـی از مدیران فورد اسـت .این خودرو که
کوچـک تریـن عضـو گروه هم هسـت ،توسـط تیمـی از طراحان
ایتالیایـی خلـق شـده و فـرم ظاهری اسـتاندارد ،پختـه و موقری
دارد کـه در نمـای بیرونـی و داخلـی با محصـوالت چینی فاصله
آشـکاری داشـته و همیـن عامل هم بـرگ برنده خـودرو در بازار
کراساوورهـای ایـن چنینـی اسـت .هنگامـی که بـرای اولین بار
ایـن خـودرو را مشـاهده مـی کنیـد چـراغ هـای بـزرگ و جلـو
پنجـره آن توجـه شـما را بـه خـود جلـب خواهد کرد .بـه عالوه
خطـوط جانبـی بدنـه ،گلگیرهـای برجسـته و شـیب سـقف و
چـراغ هـا از هماهنگـی خوبـی برخـوردار اسـت کـه نمـی تـوان
بـه آن ایـرادی گرفـت .ایـن کیفیـت طراحـی مناسـب در بخش
داخلـی چانـگان  cs35هـم بـروز کرده و سـطح ارگونومی خوبی
را بـه سرنشـینان ارائـه میکنـد .روکـش چرمـی و نورپـردازی
مناسـب نمایشـگرها از جملـه نکات مثبت موجـود در داخل این
خودروسـت .چانـگان  cs35دارای موتوری به حجم  1600سـی
سـی و مجهـز بـه فناوری مدرن بلوکور اسـت کـه توانایی تولید
 123اسـب بخـار قـدرت و گشـتاور  160نیوتـون متـر را دارد.
چانگان  cs35برای انتقال نیرو از گیربکس اتوماتیک  4سـرعته
بهـره مـی بـرد .اگرچـه تـا حـدودی کنـد عمـل مـی کنـد ولی
نرمـی و راحتـی خاصـی هنـگام تعویضها با خـود دارد .مصرف
سـوخت ترکیبـی آن  7لیتـر اسـت کـه همپـای میانگیـن گروه
رقباسـت و کشـش متوسـطی را در جاده برای راننده به ارمغان
مـیآورد .از نقـاط قـوت ایـن خـودرو مـی تـوان بـه ترمزهـای
جلـو وعقـب دیسـکی خنـک شـونده و قدرتمنـد اشـاره کرد که
عملکرد پایداری داشـته و در کنار سـایر مجموعههای فنی ،هم
بـادوام اسـت و هـم بـه دلیـل مونتاژ در سـایپا ،هزینـه نگهداری
کمتـری در مقایسـه بـا جک و چـری دارد.

بـا فـروش  13هـزار و  400دسـتگاه تـا پایـان اسـفند  ،97خـود را به
یکـی از مدعیـان تـازه ایـن کالس تبدیل کـرده گرچه تحریم شـیره
جـان خودروسـازان کرمـان را گرفتـه و آن هـا را تا مرز تعطیلی پیش
بـرده اسـت .اس 3کـه در بـازار چین فروش مطلوبی نـدارد ،به تازگی
در ایـن کشـور فیسلیفـت شـده و بزرگتـر از دو رقیـب دیگـرش
اسـت .ایـن کـراس اوور  1250کیلویـی کـه  4متـر و  32سـانتی متر
طـول دارد ،طرحـی نزدیـک به محصوالت نسـل قبل هیونـدای را در
نمـای بیرونـی خـود داشـته ضمـن ایـن کـه با نصـب خطـوط اغراق
آمیـز کرومـی در جلوپنجـره تلاش کـرده جلـوهای لوکستـر از رقبا
بـرای خـود طراحـی کنـد .در اصل ،طراحـان در اس 3سـعی کردهاند
تـا همـان پیکـره کلـی اس 5را کـه از شاسـی بلندهـای هیونـدای به
عاریـت گرفتـه شـده حفظ کنند ،اما گویـی در رعایت برخی جزئیات
نـاکام مانـده انـد کـه ایـن از پختگـی طرح نهایی کاسـته اسـت! یک
پـوزه خشـن و عریـض کـه از ترکیـب جلوپنجره بزرگ و چندشـاخه
بـا دو چـراغ کوچک و چهارگوش سـاخته و پرداخته شـده ،رق مزننده
اسـتایل کلـی ایـن چینـی پالسـتیکی اسـت! بدنـه هرچـه از جلو به
عقب می رویم محافظه کارانه ،سـاده و آشـفتهتر میشـود مخصوصا
کـه جـک فـرم سـپر ،مهشـکنها و چـراغ عقـب را در کودکانهتریـن
شـکل ممکـن طـرح کرده اسـت .در کابیـن این خـودرو دیگر خبری
از هیونـدای نیسـت و یـک فـرم فراگیـر چینـی -کـرهای آن هـم بـا
پرداخـت و کیفیت درجه  2مشـاهده میشـود .وضعیتـی که البته به
شـکلی متوازن در اتاق مونتاژ شـده و به خوبی خواسـتههای خریدار
ایرانـی را کـه دوسـتدار شاسـیبلند اسـت پوشـش میدهـد .مانیتور
 7اینچـی لمسـی ،جعبهدنـده اتوماتیـک ،سنسـور پارک عقب ،سـان
روف ،ایربـگ راننـده و سرنشـین جلـو ،آینـه هـای جانبـی بـا تنظیم
برقـی و گرمکـن ،تنظیـم سیسـتم صوتـی از روی فرمان،کامپیوتـر
سـفری ،تهویـه مطبوع اتوماتیـک ،صندلی چرمی در کنـار چراغهای
جلوی حسـاس به نور محیط کل امکانات مهمی هسـتند که در این
خـودروی  195میلیونی ارائه میشـود .پیشـرانهای کـه جک اس 3در
بـازار ایـران از آن نیـرو میگیـرد هـم چنگـی بـه دل نمیزنـد .ایـن
خـودروی  1400کیلویـی به یک پیشـرانه چهار سـیلندر  1/6لیتری
ب بخـار و گشـتاور  150نیوتنمتر مجهز اسـت و
بـا قـدرت  107اسـ 
از جعبـه دنـده 4سـرعته خودکار هم سـود میبـرد .وضعیتی که تنها
بـرای مسـافتهای کوتـاه شـهری کفایـت کـرده و ابدا قـدرت حضور
در مسـیرهای آفـرودی یـا مانورهای سـریع را ندارد.

یب رسزمین تر از ابد

والیانـت نـام خودرویـی از گـروه منقـرض شـده آمریکـن موتـورز اسـت که در سـبد محصـوالت کریسـلر ،دوج
و پلیمـوت در دهـه  70میلادی حضـور داشـت .نسـخه سـاخت پلیمـوت در سـال  1962کـه اولیـن نسـل از
سـدانهای کامپکـت ،کوچـک و نیمـه لوکـس ایـن شـرکت بود ،مجموعا طـی حدود  2دهه در  4نسـل مختلف
تولیـد شـد .نسـل اول ایـن خـودرو که با کد  RV1سـال  1962در آمریکای شـمالی معرفی شـد ،بـا طول 4.66
متـر و وزن  1181کیلـو ،محصولـی مـدرن و پیشـرو بـود کـه علاوه بر جعبه دنده سـه سـرعته اتوماتیک تورک
فلیت ( ،)TorqueFliteاز یک موتور  6سـیلندر 3700سیسـی به قدرت  145اسـب بخار سـود میبرد .موتوری
کـه علیرغـم تولیـد  290نیوتنمتـر گشـتاور ،تنها در هر  100کیلومتر  12لیتر بنزین مصرف میکرد و کششـی
فوقالعـاده را بـه والیانـت میبخشـید .ایـن چارچوب فنی
کـه تفـاوت بسـیاری با معماری حجیـم و دراز و پرمصرف
محصـوالت شـورلت ،بیوک ،فورد و لینکلن داشـت ،باعث
شـد تـا ایـن خودرو چهـرهای اروپایی و اقتصـادی به خود
گیـرد .پلیمـوت والیانـت بـا این مشـخصات عالـی هرقدر
در آمریـکا موفـق بـود ،در ایران چندان خریداری نداشـت
و همیـن هـم باعـث ناآشـنایی جامعـه بـا ایـن محصـول
شـده است.

چریX22
در بازاری که پیوسته
رو به انزوا میرود،
حضور چانگان ،جک
و چری به عنوان سه
خودروسازمشهور
چینی غنیمت است
و باید این واقعیت را
پذیرفت .در چنین
شرایطی آن ها که
قصد خرید شاسیبلند
دارند ،دو راه بیشتر
ندارند .یا راهی بازار
افترمارکت شوند و
نسخههای  2008تا
 2011خودروهای
کرهای را بخرند  
یا این که تن به
انتخاب یکی از این
سه خودروی چینی
که مهمان صفحه
خودروی «دخل و
خرج» هستند ،بدهند

بـا تولیـد بیـش از  31هـزار و  500دسـتگاه تـا پایـان سـال ،97
ایـن شاسـیبلند کوچـک چینـی موفق شـده بـازار خوبـی برای
خـود در ایـران دسـت و پا کنـد .خودروی کوچکی کـه بر مبنای
مـدل هاچبـک  315توسـعه یافتـه و در بازارهـای بزرگـی نظیـر
برزیـل ،روسـیه ،هندوسـتان و چیـن هـم نسـبتا فـروش قابـل
قبولـی دارد .پرآپشـنترین عضـو گـروه که کابینی بـا فرم مدرن
و مزیـن بـه رنـگ و طرحهـای متفـاوت داشـته و بـا طـول 4.2
متـر فضایـی متوسـط را در اختیـار سرنشـینان قـرار میدهد .اما
رازهـای موفقیـت ایکـس 22بیـش از ایـن هاسـت کـه خواندید.
ایکـس 22از هـر خـودروی مشـهور و موفقـی کـه میشناسـید،
بهتریـن ویژگـی را گرفتـه و با تجمیع آن ها در بسـتهای کوچک
خریـداران را بـه سـمت خـود جـذب کـرده اسـت .بـرای نمونـه
ایکـس ،22سـقف مشـکی خـود را از رنـو کپچـر ،فـرم بدنه خود
را از سـوزوکی گرنـد ویتـارای جدیـد ،داشـبوردش را بـا نـگاه به
محصوالت لندرور و فرم بدنهاش را شـبیه خودروهای فورد کرده
و بـا قیمتـی در محـدوده  150تـا  200میلیـون در تالش اسـت
طیفـی از خریـداران جـوان و خانوادههـای شـهری را بـه سـمت
خـود بکشـاند .جـدا از فـرم کلی بدنـه ،فضای اتاق در مقایسـه با
رقبـای هـم رده در وضعیـت بهتـری قـرار دارد و تجهیزات و مواد
بـه کار رفتـه در ایـن مدل چری بهتر از همیشـه هسـتند اگرچه
همچنان اسـتفاده فراوان از پالسـتیک خشـک و مونتاژ متوسـط
قطعـات کابیـن باعـث شـده ایکس 22تا رسـیدن به حـد ایدهآل
فاصلـه زیـادی داشـته باشـد .ایکس  22کـه اغواگرانـه در تالش
اسـت خـود را بـزرگ تـر از واقعیتـش نشـان دهـد ،خودرویـی
اسـت کوچـک و کاربـردی کـه بـا فضـای صنـدوق  420لیتری،
گنجایـش پنـج سرنشـین بزرگ سـال را دارد اگرچـه فضای پای
سرنشـینان عقـب کـم اسـت و در مسـافرتهای طوالنـی به طور
کامـل راحتـی سرنشـینان را تامیـن نمیکنـد .ایـن خـودرو در
حالـت اقتصـادی ،مصرفـی کمتـر از  7لیتـر دارد کـه از موتـوری
1500سیسـی بـا قـدرت  105اسـب بخار سـود میبـرد .مزیت
مهـم ایـن خودرو اشـتراکات فنی بسـیار بـا امویام  315هاچبک
اسـت کـه باعث شـده تا سـادگی تعمیـر و نگهـداری اش ارزانتر
از رقبـا تمـام شـود .در عیـن حال چری همچـون جک خودرویی
شـهری و کاملا کند اسـت.

وقتی اعتبار کمری
سالخورده از
محصوالت 2018
بیشتر است
چرا مالکان فروشنده نیستند
کـم پیـدا میشـود خودرویـی بـا مشـکل عرضـه در بـازار
مواجـه شـود و در زمانـی انـدک بـرای فـروش ،بتوانـد
اعتمـاد خریـداران را بـه دسـت آورد .کمـری  2016در
سـه تیـپ هیبریدی  ،LEهیبریـدی  XLEو بنزینی GLX
 Sاسپیشـیال ادیشـن سـال  95وارد بازار ایران و در بازه
قیمتـی  155تـا  190میلیـون تومـان ،خیلـی سـریع بـه
ترنـد بـازار بـدل شـد .سـدان محبـوب ژاپنـی امـا پس از
چشـیدن طعـم موفقیـت در دورهای کوتـاه ،بـه یکبـاره
بـا قانـون ممنوعیـت واردات خودروهـای مونتـاژ آمریـکا
روبـه رو شـد و از ثبـت سـفارش جـا مانـد .کمـری بـه
فاصلـه سـه سـال از آن دوره ،هنـوز هـم بهتریـن سـدان
متوسـط و اقتصـادی بـازار ایـران بیـن حـدود  10مـدل
وارداتـی مختلـف و متنـوع اسـت .بـاورش سـخت اسـت
ولـی در حالـی کـه گالریهای شـهر تهران و کالنشـهرها
مملو از سـدانهای کارکرده پاسـات ،تالیسـمان ،سـوناتا،
 508و اپتیماسـت ،کمتـر کسـی تویوتـا کمـری 2016
خـود را میفروشـد! در عیـن حـال کمـری هیبرید 2016
سـری  XLEبـا داشـتن برچسـب قیمـت  850میلیونی از
نسـخههای صفر کیلومتر پاسـات و سـوناتا گران تر اسـت.
در بـازاری کـه حـدود  10مـدل مختلـف از نیسـان تیانـا،
رنـو سـفران ،فولکسواگـن پاسـات ،پـژو  ،508دو سـری
هیونـدای سـوناتا و سـوناتا هیبریـدی ،دیاس  ،5LSکیـا
اوپتیمـا ،رنـو تالیسـمان و هونـدای آکورد در بـازه قیمتی
 500تـا  800میلیـون تومـان خریـد و فـروش میشـوند،
نـام تویوتـا کمـری  2016مثـل جواهـر میدرخشـد.
شـاید تصـور کنیـد ایـن گـزارش بـا عباراتـی غلوآمیـز در
حـال ایجـاد پروپاگانـدا بـرای این سـدان ژاپنی اسـت اما
فقـط کافـی اسـت سـری بـه تعمیرگاههـای خودروهـای
وارداتـی بزنیـد و از فروشـندگان لوازم یدکـی خودروهای
وارداتـی دربـاره این خـودرو ،دوام باال و اسـتهالک اندکی
کـه بـه خریـداران تحمیـل میکنـد ،سـوال کنیـد .بعـد
هـم بـه سـراغ گالریهـای شـهر و سـایتهای خریـد و
فـروش آنالیـن خـودرو برویـد و جسـت وجو بـرای یافتن
تویوتـا کمـری  2016را شـروع کنیـد .خواهیـد دیـد این
سـدان  4.85متـری چـه بـازرگان معتبـر و چـه خدمتکار
بیسـروصدایی اسـت.
یکـی از معـدود فروشـندگان ایـن خـودرو که موفق شـده
نسـخه  2016کمـری را در کارکـرد 1800کیلومتـری از
مشـتری خریـداری کنـد ،قیمـت  840میلیـون تومـان را
بـرای سـدان مشـهور تویوتـا آگهـی کـرده اسـت .وقتی با
او بـه گفـت وگـو مینشـینیم ،دلیـل ایـن قیمـت گـران
و کمبـود بسـیار زیـاد کمـری را در سـه چیـز خالصـه
میکنـد :واردات انـدک ،اسـتهالک بـه میـزان یـک سـوم
رقبـا و سـواری نـرم و راحـت و ایمـن .او بـه دخـل و خرج
میگویـد :اصلا قیـاس کـردن کمری  2016بـا رقبای
اروپایـی و کـرهای اشـتباه اسـت .ایـن خـودرو
اصلا هزینـه نگهـداری چندانـی نـدارد .سـطح
سـواریاش هـم از غالـب رقبـا بهتـر اسـت .چرا
مالـک چنیـن خـودروی خوبـی بایـد آن را
بفروشـد؟ بفروشـد کـه چه بخرد؟ جالب اسـت
کـه اگر سـراغ کارشناسـان بـازار هـم بروید باز
همیـن مـوارد را به شـما گوشـزد میکنند .اگر
دنبـال ایـن هسـتید کـه بـا پرداختـی کمتـر،
محصـول مشـابه در بازار را که جایگاهی شـبیه
کمـری داشـته باشـد ،پیـدا کنیـد ،بیدرنـگ سـراغ
مدلهـای سـاده و سـری  Xکـوروال  2015و 2016
برویـد! تویوتـا اسـتاد سـاخت سـدان اقتصادی اسـت.

کانو؛ مدعی اتزه ابزار خودران ها

میگوینـد آینـده صنعـت خـودرو در دهـه  2040از آن شـاتلهای خـودران و الکتریکـی اسـت و حـاال بـه
همیـن منظـور ،یـک اسـتارتآپ گمنـام بـه نـام کانـو در مراسـمی جالـب از ون تمـام الکتریکـی ،خـودران و
هوشـمند خـود پـرده برداشـته اسـت .نکته جالبـی که درباره ایـن خودروسـاز نوظهور صدق میکنـد ،طراحی
متفاوتـی اسـت کـه ایـن خـودرو ارائـه کـرده و آشـکارا از یـک زبان ظاهـری اختصاصـی در بدنه و کابین سـود
میبـرد .خـودروی عجیـب و غریـب کانـو کـه در نمـای جلـو به سـه چـراغ کوچـک در هر طرف متصل اسـت،
 420کیلومتـر بـرد داشـته و بـه غیـر از ردیـف اول ،باقـی صندلیهـا به شـکل مبلمـان خانـه و کامال صمیمی
نصـب شـده اسـت .ایـن ون  9نفـره کـه  12سنسـور اولتـرا سـونیک 5 ،رادار و هفـت دوربین دارد ،از سیسـتم
سـطح 2خـودران سـود میبـرد .کانـو برخلاف تسلا،
فـارادی فیوچـر و بـیوایدی یـا سـایر اسـتارتآپهای
تولیـد خودروهـای برقـی ،صرفا فعالیتهای خـود را روی
خودروهـای اشـتراکی متمرکـز کـرده و فروش خـودرو را
کاملا کنـار گذاشـته اسـت .شـرکت کانـو معتقـد اسـت
ایـن رونـد بـرای مصرفکننـدگان خـودروی تـازهاش
جاذبـه بیشـتری داشـته و احتمـاال بـه رواج سـریعتر این
محصـول در بـازار منجـر خواهد شـد.

قیمت روز انواع شاسیبلندهای
آفرودر و ارزان
نام و مدل خودرو

قیمت

نیسان پاترول مدل 1376

 54میلیون تومان

تویوتا  FJ40کالسکهای مدل 1364

 20میلیون تومان

شورلت بلیزر مدل 1976

 100میلیون تومان

جیپ KM مدل 1985

 27میلیون تومان

وانت میتسوبیشی  L200مدل 1994

 30میلیون تومان

پاژن مدل 1379

 64میلیون تومان

