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انم من اسکات ،پدرم اینرتنشنال بود!

احتمـاال تـا بـه حـال نـام کامیونهـای
اینترنشـنال بـه گوشتـان خـورده .در ایـران
بـه ایـن برنـد آمریکایـی اینترنـاش هـم مـی
گوینـد و عمـوم مـردم تصـور میکننـد
اینترنشـنال همچـون مـاک ،تنها به سـاخت
کامیونهـای فـوق سـنگین مشـغول بـوده
اسـت ،ایـدهای که درسـت نیسـت .اینترناش
یـا اینترنشـنال کـه سـابقه آغـاز فعالیتـش
بـه سـال  1902میلادی برمـی گـردد ،در

سـالهای پایانـی دهـه  60و در طـول دو
دهـه  70و  80خودروهـای سـواری محبوبی
از نـوع اسیـووی و وانت میسـاخت و از قضا
محصوالتـش بـا عرضـه در ایـران و بسـیاری
دیگـر از مناطـق جهـان ،بـه موفقیـت هـم
رسـیدند .بـه تازگی این تصویـر جالب از یک
دسـتگاه اینترنشـنال هاروسـتر اسـکات مدل
 1965در شـبکههای اجتماعی منتشـر شـده
کـه شـگفتی همـه را برانگیختـه اسـت .ایـن

اسیـووی آمریکایـی در ایـن تصویـر علیرغم
 54سـال سـن ،بسیار سـالم و سرحال به نظر
میرسـد .ایـن خـودرو که بر مبنـای جیپ cj
توسـعه یافته ،نخسـتین بار در سـال  1961با
کد اسـکات  80تولید شـد .خـودروی موجود
در عکـس کـه از نـوع اسـکات  800اسـت،
به موتورهای شـش و هشـت سـیلندر مجهز
بـوده کـه بـه ترتیـب  93و  111اسـب بخـار
قدرت دارند.

منره یکهای رسعت در ایران

موتورسواری
بر بال باد

نگاهی به سریع ترین خودروهای موجود در کشور که بسیار کمیاب اند
و گاهی تا  15میلیارد تومان هم قیمت دارند؛ از پورشه  911توربو اس تا فراری  458ایتالیا

سـرعت همیشـه دغدغـه انسـان بـوده .ایـن حـس از آغاز پیدایـش جوامع با تالش بـرای رام کردن حیوانات ،رنـگ و بوی جدیتری به خـود گرفت و با اختـراع اتومبیلها و جنگندههای
محمدحسین شاوردی
روزنامهنگار
نظامی به عالیترین سـطح رسـید .در سـرعت لذتی هسـت که تنها تعداد معدودی ،جسـارت رسـیدن به آن را دارند و همین عامل این افراد و شـرکتهای خودروسـاز را به سـاخت
خودروهـای سـریع و پرشـتاب ترغیـب میکنـد .البتـه داسـتان سـریع رفتـن بـا ابرخودروهـا در پیسـت مسـابقه با شـتاب گیری و سـرعت گرفتـن محدودتـر با محصـوالت لوکس در
خیابانهـای شـهر و بزرگـراههـای بیـن شـهری ،یـک دنیـا فاصلـه دارد و دومـی آن قـدر میتوانـد خطرناک باشـد که اگر خودرو اسـتاندارد و مهارت راننده هم در بهترین سـطح نباشـد ،ممکن اسـت با سـرعت
رفتـن بـی محابـا افـراد بسـیاری را بـا خطـر مـرگ یـا جراحـت روبـه رو کنـد .ایـن جـا امـا شـش خـودرو داریم که خـاص و سفارشـی برای سـریع رفتن سـاخته شـدهاند و به غیـر از بدنـه محکم و موتـور قوی،
بـه سیسـتم ترمـز و فرمـان قـوی ،جعبـه دندههـای هوشـمند ،تایرهـای مسـابقهای و بدنههـای آیرودینامیک مجهزنـد که همه ایـن عوامل توقف خودرو را مثل شـتاب گیری سـاده میسـازد .خودروهای بسـیاری
البتـه میتوانسـت بـه فهرسـت مـا اضافـه شـود امـا مـا ترجیـح دادیم تنها شـش خـودرو از برندهای مشـهور ب.ام.و ،بنتلی ،پورشـه ،فـراری ،مازراتی و مرسـدس بنـز را انتخاب کنیـم .خودروهایی بسـیار کمیاب و
گرانقیمت که از بعضی آن ها تنها یک تا دو دسـتگاه در کشـور موجود اسـت و شـاید روی هم رفته واردات همه این شـش مدل به کشـور به  20دسـتگاه نرسـد .این شـما و این اسـبهای بادپای جادههای
ایـران کـه نمرهیکهای سـرعت و ظرافت هسـتند.

 ،M6کوسه قاتل ب.ام.و

شـاهکار نـادر فقیـه
زاده ،جواهـری اسـت
بـی بدیـل کـه بـا
تداوم سـبک طراحی
باشـکوه کریس بنگل
در نسـل اول کوپـه
سـری ،6بـه خلـق
یکـی از زیباتریـن
خودروهـای تاریـخ منجـر شـد .امـا جـدا از طراحـی کـه بـه نظر
در ایـن گـروه از بهتریـن هاسـت m6 ،چیزهای دیگـری هم دارد
کـه شایسـته تحسـیناند .مثلا موتـور خـودرو که بـا تولید 562
اسـب بخـار بـه خوبـی جـور بدنـه سـنگین و  1850کیلویی این
کوسـه ماهـی آلمانـی را میکشـد .گشـتاور  680نیوتنمتـری
موتـور 4400سیسـی و دو توربـو ب.ام.و آن قـدر خـوب بـا
گیربکـس خـودرو هماهنـگ اسـت ،کـه در کورسهـای مختلف
رقبـا ناامیدانـه تنهـا دنبالکننـده دود السـتیکهای ام 6اسـت.
البتـه در ایـن جمـع ام 6یکـی از کندترین خودروهاسـت و ابهت
معمولـش را بـا صـرف زمـان  4.3ثانیه برای رسـیدن به سـرعت
 100کیلومتر در سـاعت از دسـت میدهد .حداکثر سـرعت این
کوپـه مهیـج و سـه میلیـارد تومانی حـدود  310کیلومتر اسـت.

 458ایتالیا ،املاس رسخ فراری

تـا بـه حـال دو سـه
بـاری دسـت بـه
دسـت شـده ولـی از
جادوگـری این اسـب
 20میلیـارد تومانـی
کـم نشـده .خاصیـت
سـری  458شـرکت
فـراری نیـز همیـن
اسـت .بـا آن رنـگ سـرخ ،چراغهـای کشـیده و دماغـه خشـن
بـه شـما یـادآور میشـود کـه بـا اسـب سـرخ مارانللـو طرفیـد.
متاسـفانه هرقـدر تصاویـر ایـن فـراری زیبا و سـریع زیاد اسـت،
در ایـران مجلات کمتـر بـه بررسـی دقیـق آن اقـدام کـرده و
بـه جـای تحلیـل فنـی ،تنهـا بـه برجسـته کـردن قیمـت گزاف
آن پرداختهانـد .موتـور ایـن خـودرو کـه یـک نمونـه  8سـیلندر
 4500 ،سیسـی و  570اسـب بخـاری اسـت چنـان شـتابی
بـه  458میدهـد کـه میخکـوب کننـده اسـت .همیـن عامـل
در کنـار جعبـه دنـده سـاخت گتـرگ کـه از نـوع هفت سـرعته
اتوماتیـک اسـت ،باعـث شـده تـا  458ایتالیـا ظـرف  3.3ثانیـه
از مـرز سـرعت  100کیلومتـر در سـاعت عبـور کنـد و تـا زمانی
کـه عقربـه سرعتسـنج بـه بیـش از  320کیلومتـر در سـاعت
برسـد ،راننـده را یـاری میکنـد .مهندسـی این خـودرو به حدی
پیشـرفته اسـت کـه بسـیاری را بـه تعجـب وا مـیدارد .طراحـی
بدنـه نیـز در عین ظرافت ،کاربردی اسـت و مثلا دو قطعه فلزی
موجـود در سـپر ،ضمـن یـادآوری دهـان گربـه ماهی ،بـه بهبود
نیـروی پسـا در خودرو در سـرعتهای باالتـر از  250کیلومتر در
سـاعت کمـک میکنـد.

غوغای سوابرو  STIدر مهشد!

SLS AMG؛ یک مرسدس بزن واقعی

کانتیننتال  ،GTجسور و یب همتا مثل بنتیل

ایـن بنـز بـا داشـتن یـک موتـور هشـت سـیلندر  6208سیسـی
اعجوبـه گـروه اسـت کـه بـدون توربوشـارژر قادر اسـت  631اسـب
بخـار نیـرو تحویـل راننـده دهد تـا لقـب قویترین خـودروی گروه
به این اسـب سـفیدرنگ آلمانی اهدا شـود .این مرسـدس بنز SLS
 AMGکه از گونه بلک ادیشـن هم هسـت ،با این مشـخصات فنی
در  3.5ثانیـه بـه سـرعت  100کیلومتـر در سـاعت میرسـد و تـا
 315کیلومتـر هـم سـرعت میگیـرد .البتـه وقتی با ایـن ابرخودرو
 1550کیلوگرمـی ویـراژ میدهیـم! بایـد یادمـان باشـد کـه در هر
 100کیلومتـر چیـزی بین 16تا  18لیتر سـوخت مصرف میکند و
اگرچه برای سـریع رفتن سـاخته شـده ولی سـریع هم متوقف و در
کابینـش همـه جـور امکاناتـی پیدا میشـود .گفته میشـود قیمت
ایـن مرسـدس خـاص و کمیاب حـدود  10میلیارد تومان اسـت.

گرن توریمسو  MCاسرتادال ،نیزه بران مازرایت

سـیاه اسـت و مخـوف
و ایـن دو کلمـه کاملا
بـا ذات نیـزه ایتالیایی
دارنـد.
همخوانـی
سـری  MCاسـترادال
کـه نسـخه خـاص
و سفارشـی گـرن
توریسـمو اسـت ،در
ایـران بهایـی بیـش از  3.5میلیـارد تومـان دارد .این خـودرو ازحدود
شـش سـال پیـش کـه به کشـور پـای گذاشـته ،لحظـهای از تعقیب
ب.ام.و ام 6و پورشـه  911دسـت برنداشـته و رقابتش با سـران آلمان
و انگلسـتان لحظـهای کـم رنگ نشـده اسـت .ایـن خودرو بـه غیر از
طراحـی زیبـا و کابیـن مجلـل از موتورهای قدرتمنـد ،امکانات عالی،
ایمنـی مناسـب و سـواری مهیـج و سـواری لـذت بخـش برخـوردار
اسـت ولـی در جـاده ،اغلـب اوقـات برد با ام 6اسـت و اسـترادال قادر
بـه رقابـت بـا کوسـه آلمانـی نیسـت .بـه لطـف پلتفـرم مشـترک با
فراری  612و موتوری که  4700سیسـی حجم دارد ،اسـترادال یک
موشـک واقعی اسـت که  444اسـب قدرت دارد و ضمن فتح سـرعت
 100در زمـان 4.5ثانیـه ،قـادر اسـت تا  303کیلومتر در سـاعت هم
سـرعت بگیـرد .ایـن خـودرو مـدل  2013کـه تنهـا بـه تعـداد چهار
دسـتگاه وارد کشـور شـده ،قیمتـی معـادل  5میلیـارد تومـان دارد.

سـدان اسـپرت و سـریع سـوبارو  STIبـه تازگـی بـه شـهر مشـهد پا گذاشـته و همـه را هم غافـل گیر کـرده .اما چرا؟
چون این خودرو این قدر خوشسـاخت اسـت که با موتور  4سـیلندر و گیربکس دسـتی ،لذتی در حد یک پورشـه
را بـه شـما میچشـاند .سـوبارو کـه بـه عنـوان عجیبترین خودروسـاز ژاپـن به غیر از بـازار آمریکای شـمالی در هیچ
کجـای جهـان محبوبیتـی نـدارد ،در سـری  STIاز موتـور مشـهور باکسـر بـا حجـم 2500سیسـی بهره مـی برد که
دقیقـا  305اسـب بخـار قـدرت را زیـر پـای راننـده قرار میدهد .عددی کـه برای وزن  1540کیلویی بدنه کافی اسـت
و ایـن سـدان کوچـک را بـه یـک موشـک واقعـی زمیـن بـه زمین بـدل میکند .طبیعی اسـت کـه با توجـه به ظاهر
و کابیـن سـاده  STIکسـی در مشـهد متوجـه قلـب مخـوف ایـن خودرو نشـود ولی واقعـا در کورسهـای بلند ،کمتر
خودرویـی حریـف  STIمیشـود .از ایـن رو بالـه  STIرا بایـد
بـه نشـان شمشـیر تیـزی دیـد کـه سـوبارو همه جـا از نیام
بیـرون کشـیده تـا خیلـی سـریع پاسـخ متجـاوزان را بدهد!
جـای شـما بـودم ،اگـر در مشـهد سـوبارو  STIرا میدیـدم
حتـی اگـر پورشـه سـوار بـودم ،ابدا سـمتش نمیرفتـم .این
خـودرو اصلـی شـوخی ندارد چـون زیر  5.5ثانیه به سـرعت
 100کیلومتـر در سـاعت میرسـد و تـا  290کیلومتـر هـم
سـرعت می گیرد.

خودروهایبسیاری
البته میتوانست به
فهرست ما اضافه
شود اما ما ترجیح
دادیم تنها شش
خودرو از برندهای
مشهور ب.ام.و،
بنتلی ،پورشه ،فراری،
مازراتی و مرسدس
بنز را انتخاب
کنیم.خودروهایی
بسیار کمیاب و
گرانقیمت که از
بعضی آنها تنها
یک تا دو دستگاه
در کشور موجود
است و شاید روی
هم رفته واردات همه
این شش مدل به
کشور به  20دستگاه
نرسد .این شما و
این اسبهای بادپای
جادههای ایران
که نمرهیکهای
سرعت و ظرافت
هستند

مسـنترین خـودروی
ایـن جمـع کـه مدتی
اسـت در نسـلی جدید
پـا بـه بـازار گذاشـته
اسـت .کانتیننتـال
جـی تـی کـه تنها یک
دستگاه از آن در کشور
موجود اسـت ،از موتور
عجیـب  w12قدرتمنـدی بهـره برده که با حجم دقیـق  6لیتر560 ،
اسـب بخـار قـدرت و  650نیوتنمتر گشـتاور را عایـد راننده میکند.
کندتریـن خـودروی گـروه که به  4.7ثانیه برای رسـیدن به سـرعت
 100کیلومتـر در سـاعت نیـاز دارد ،وزنـی معـادل  2350کیلوگـرم
داشـته و به غیر از سـرعت ،بهترین سـطح از راحتی و رفاه و ایمنی
را هـم بـا خـود به سرنشـینان هدیه میدهد .خودروی شـش میلیارد
تومانـی بنتلـی در ایـران که نزدیک به یک دهـه از عمرش میگذرد،
تـا  318کیلومتـر در سـاعت سـرعت دارد و بـه سیسـتم چهارچـرخ
محـرک مجهز اسـت.

 911توربو  ،Sیک پورشه چاالک مثل ابد

ایـن یکـی در شـمار  20خـودروی سـریع جهـان اسـت و جـزو سـه
خـودروی سـریع یـک دهـه اخیـر پورشـه که بایـد در تاالر مشـاهیر
آن را هـم ردیـف بوگاتی شـیرون ،المبورگینی هـوراکان پرفورمانته و
باالتر از مک الرن  720قرار داد .بنابراین با این موشـک اشـتوتگارتی
در نهایـت احتـرام رفتـار کنیـد چـون یک  911وحشـی اسـت که با
همـه ظرافـت ظاهـری ،مثـل بـاد چـاالک و مثل برق سـریع اسـت.
 911توربو اس سـری  2014طبق برآوردها برای رسـیدن به سـرعت
 100کیلومتـر در ثانیـه فقـط 2.9ثانیـه زمـان الزم دارد در حالی که
بـا توجـه بـه قیمـت  150تـا  190هـزار دالری که دارد اقلا در ایران
 15میلیـارد تومـان مـیارزد .ایـن پرنـده زرد رنـگ آلمانـی در حالی
قـادر اسـت تـا بیـش از  330کیلومتـر در سـاعت سـرعت بگیرد که
در آزمایشهـای مجلـه مشـهور «کار انـد درایـو» بـرای درنوردیـدن
سـرعت  160کیلومتر در سـاعت کمتر از  6/5ثانیه زمان صرف کرده
اسـت .موتور به کاررفته در  911توربو اس از نوع شـش سـیلندر 3.8
لیتـری توربـو و هواخنـک با قدرت  552اسـب بخار اسـت.

این جا از برندهای باجاج ،بنلی و هوندا 3
موتورسیکلت برجسته داریم که در ایران
پرفروش اند .چرا خریداران این سه مدل را
انتخاب می کنند؟
انتخاب موتور در بازار بزرگ و رقابتی ایران ،کار سـختی نیسـت
اگرچـه دامنـه اطالعـات خریـداران و نحـوه ارائـه فروشـندگان
هنـوز مثـل بـازار خودروهـای وارداتـی حرفهای نیسـت .در این
بـازار از انـواع نسـخههای داخلـی و خارجـی برقی تـا مدلهای
بنزینی یک و دو سـیلندر کاربراتوری و انژکتوری به وفور یافت
میشـود .بنابراین مشـکل تنـوع انتخاب برای خریـداران تقریبا
حـل شـده اسـت و در دامنـه قیمتـی  3تا  300میلیـون تومان
هـزاران انتخـاب جالـب وجـود دارد .مسـئله اما انتخاب درسـت
اسـت و معمـوال بـازار راه اشـتباه نمـیرود .اینجا روی سـه مدل
پرفروشتـر متمرکـز شـدهایم کـه هـم کاربـردی ،هـم محبوب
و هـم بادوامانـد .ایـن سـه مـدل را هرگـز فرامـوش نکنید چون
بهتریـن موتورسـیکلتهای بازارنـد و بـه لطف قیمت مناسـب،
طـرح خـوب و قـدرت کافی محصوالتی چندمنظوره به حسـاب
میآیند.

ابجاج اپلس 200اناس
قیمت  21:میلیون تومان

بیشـک پرفروشتریـن موتورسـیکلت خارجـی یـک دهه اخیر
بـازار ایـران اسـت کـه هماینـک حتـی آوازه آن از سـیجی
125های قدیمی و کاربراتوری فراتر رفته اسـت .موتورسـیکلتی
نسـبتا ارزان و جان سـخت که سـاخت هندوسـتان اسـت و به
دوام باالیـش مشـهور اسـت .لطـف بزرگی که ایـن موتور مونتاژ
ایـران بـه خریـداران میکند اسـتفاده از پیشـانه 200سیسـی
سـاخت کیتـیام ایتالیـا اسـت کـه  23اسـب قـدرت داشـته و
بـرای رسـاندن سـریع دو سرنشـین بـه مقصـد کاملا کفایـت
میکنـد .طـرح زیبـای بدنـه کـه بـا الهـام از برخـی نمونههای
برجسـته اروپایـی نظیـر کیتـیام دوک خلـق شـده در کنـار
اسـتفاده از رادیاتـور و سـامانه آب خنـک ،در موفقیـت بـاالی
باجـاج پالـس  200NSدر ایـران بیتاثیـر نبـوده اسـت.

بنیل 249
قیمت  31 :میلیون تومان

واقعا سریع و مهیج است .به غیر از طرح قدرتمند جلو و کناره،
سـواری ،فنربنـدی و هندلینـگ این موتورسـیکلت بـا توجه به
حجم موتور که تنها  249سیسـی اسـت شـگفتانگیر به نظر
میرسـد .ترکیب رنگهای مناسـب و جذاب بدنه در کنار دوام
مناسـب باعـث شـده تا ایـن محصـول ایتالیایی بتوانـد در کنار
باجـاج یکـی از بازیگـران اصلی بـازار در رده میانی باشـد .موتور
دو سـیلندر و انژکتـوری بنلـی بـا تولیـد  32اسـب بخـار قدرت
تـوان خوبـی بـه راکـب برای سـریع رانـدن می دهـد و در عین
حال صندلی نرم بنلی در مسـافتهای نسـبتا بلند ،ابدا خسـته
کننده نیسـت که این مزیت بزرگی به شـمار میرود .سیسـتم
آب خنک موتور ،جعبه دنده 6سـرعته خودکار و اسـتارت برقی
از جملـه امکانات این اسـب بادپای ایتالیایی اسـت.

اسکوترهونداکلیک
قیمت 51میلیون

موتـور گرانـی اسـت ولـی خیلیهـا دربـاره اسـتهالک ناچیـز،
رانندگی آسـان و نرمی صندلی آن داستانسـرایی میکنند که
البته دروغ هم نیسـت .این اسـکوتر  125سـی سـی ژاپنی واقعا
نسـخه خوبـی برای سـفرهای شـهری اسـت و طراحـی مدرنی
هـم دارد کـه جوانپسـند اسـت و همیـن عامـل کلیـک را بـه
جایگزینی مناسـب برای محصوالت لوکس این رده مثل وسـپا
تبدیـل میکنـد .قـدرت  16اسـبی موتـور هم در کنـار وزن کم
آن کمک می کند بتوانید در سـفرهای کوتاه شـهری به خوبی
در مسـیر قدرتنمایی کنید .این موتورسـیکلت 110کیلوگرمی
در هـر  100کیلومتـر کال  1.5لیتـر بنزیـن مصـرف و همیـن
عامل کلیک را به گزینهای جذاب برای مسـافرت ارزان شـهری
تبدیـل میکند.

موتورشو توکیو و میزابین از یک تویواتی خاص

تویوتا دوباره همه را شـگفت زده کرد .نمایشـگاه توکیو در حالی امسـال شـاهد یکی از خاصترین دورههای خود از نظر
معرفـی کانسـپتهای جدیـد بـود کـه بزرگ ترین خودروسـاز ژاپن با سوپراسـپرت مفهومی ای-ریسـر همـه نگاهها را به
سـمت خود کشـانده اسـت .چیزی که بیش از همه کارشناسـان را متعجب سـاخته ،فرم طراحی پیچیده و دور از انتظار
کانسـپت ای-ریسـر اسـت که چشـمها را به خود خیره میکند .در واقع رسـانهها وقتی از ای  -ریسـر صحبت میکنند،
نـه دربـاره یـک کانسـپت عـادی کـه دربـاره یـک سوپراسـپرت تـک نفـره بـا طراحی خـاص حـرف میزننـد .خودرویی
مفهومـی کـه مثـل سوپراسـپرتهای کالسـیک شیشـه جلویـی نـدارد و با توجه بـه محل قرارگیـری راننده و سرنشـین
در مرکـز خودرو و پشـت سـرهم ،بـه خلق محصولی
سـریع ،برقـی و دو نفـره منجـر شـده اسـت .یکـی
از ویژگیهـای خـاص ایـن خـودرو وجـود گجتـی
بـه اسـم عینـک دیجیتـال مخصـوص اسـت .تویوتا
میگویـد راننـده بـا اسـتفاده از این عینـک میتواند
بـه صورت واقعیـت مجازی اطالعاتی مانند سـرعت،
دور موتـور و وضعیـت شـارژ باتریهـا را مشـاهده
کنـد .تویوتـا هنـوز اطالعـات دقیقـی از مشـخصات
فنـی تویوتـا  e-Racerمنتشـر نکرده اسـت.

قیمت روز کراس اوورهای میان سایز
و کارکرده وارداتی
نام و مدل خودرو

قیمت

هیوندای سانتافه 2010

 295میلیون تومان

میتسوبیشی اوتلندر  2014تیپ4

 320میلیون تومان

کیا سورنتو 2009

 260میلیون تومان

هوندا  CR-Vمدل 2010

 300میلیون تومان

سانگ یانگ رکستون 2011

 315میلیون تومان

نیسان مورانو 2010

 335میلیون تومان

