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خودرو

طنابکیش وانتهای تسال و فورد منصفانه بود؟
چنـدی پیـش تسلا از نخسـتین وانـت الکتریکـی خـود بـا نـام
«سـایبرتراک» پرده برداشـت؛ خودرویی که بدنه ضدگلوله دارد و آلیاژ
آن از جنس همان آلیاژی اسـت که در سـفینه فضایی اسـپیسایکس
اسـتفاده میشـود .اگرچـه ایـن وانـت از همان ابتـدا با حواشـی زیادی
همـراه بـود امـا یک ویدئو ،خشـم و نفرت برخی را نسـبت بـه این وانت
برانگیخـت .در ویدئویـی کـه دقیقـاً هنـگام معرفـی ایـن وانت منتشـر
شـده ،تسلا سـایبرتراک و فورد اف 150-با هم مسـابقه طنابکشـی
برگـزار میکننـد و نماینـده فـورد بـه شـکل مفتضحانـهای شکسـت
میخـورد .خشـم برخـی از آن جـا اسـت کـه وانـت تسلا موجـود در
ویدئـو از نـوع دو موتـوره و تمام چرخ محرک بود و این نسـخه میتواند

در عـرض  2.9ثانیـه شـتاب  100-0را طـی کنـد .درحالیکـه اف-
 150موجـود در فیلـم ،نسـخه استیایکـس اسـت (با بررسـی طراحی
رینگها ،دسـتگیره در و جلوپنجره) و از پیشـرانه  2.7لیتری اکوبوست
بهره میبرد .پیشـرانهای که قطعاً قادر نیسـت شـتاب  100-0زیر سـه
ثانیـه بـرای ایـن وانـت فراهم کند .ایـن فریبکاری از سـوی طرفداران
خودروهـای بنزینـی موردانتقـاد قـرار گرفته و حتی بعید نیسـت که به
دلیل انتشـار ویدئوی مذکور باز هم شـاهد کاهش ارزش سـهام تسلا
باشـیم .البتـه کارکنـان فـورد و همچنین معاون شـرکت چنـد روز بعد
اعلام کردنـد کـه حاضرند با برگزاری دوباره این مسـابقه طنابکشـی،
تسلا سـایبرتراک را به چالش بکشـند.

خودروهای کم اشهتا!

مروری بر خودروهای کم مصرف و بعضا ًهیبریدی که در روزگار گرانی بنزین ،بیش از پیش مجال عرض اندام پیدا کرده و افزایش
قیمت قابل مالحظه ای داشته اند

مدتـی اسـت کـه بنزیـن نقـل محافـل شـده و از صفحـات سیاسـی تا اجتماعـی روزنامههای کشـور را به خـود اختصاص داده است.شـاید تـا امروز نزدیک بـه صدها صفحـه درباره آن
متین نصیری
روزنامهنگار
نوشـته شـده باشـد امـا دولـت بـا عزمـی راسـخ برنامـه افزایـش قیمـت بنزیـن را پیـاده کـرد و حاال ما میبایسـت ایـن فـراورده نفتی را بـا قیمتی باالتـر از قبل تهیـه کنیم .جـدا از این
کـه نحـوه اشـتباه اطالعرسـانی دولـت موجـب شـکلگیری اعتراضـات مردمی شـد و عدهای آشـوبگر نیـز از این فرصت سوءاسـتفاده کردنـد و به امـوال عمومی صدمه رسـاندند ،نباید
فرامـوش کـرد کـه هزینـه مصـرف بنزیـن بـرای بخشـی از جامعـه -خصوصـ ًا افرادی که در شـهرهای کوچک اطراف کالنشـهرها زندگـی میکنند -ملموستـر از بقیه اسـت .آنها که به دالیـل مختلفی ازجمله
قیمت سرسـامآور مسـکن به حاشـیه کالنشـهرها نقلمکان کردهاند ،حاال مجبورند هزینه بیشـتری برای رسـیدن به محل کار خود بپردازند و شـاید یکی از دالیل اصلی شـدت بیشـتر اعتراضات در شـهرهای
کوچـک همیـن مسـئله باشـد .البتـه بررسـی چنـد و چـون اتفاقـات اخیـر را به اهلش واگـذار میکنیـم و به مـرور خودروهـای کممصـرف میپردازیم.این روزها میـزان مصرف بنزیـن خودروهای مختلف بیشـتر
از قبـل مـورد توجـه قـرار گرفتـه و آنهایـی هـم کـه دنبـال خریـد خـودرو هسـتند ،توجه ویـژهای به اعـداد و ارقام مصرف شـهری و جـادهای دارنـد .با افزایش قیمـت بنزین برخی گمان کردند که مشـابه سـال
 1389شـاهد افـت قیمـت خـودرو خواهیـم بـود و بـه همیـن دلیـل قصـد نونـوار کردن خودرویشـان را داشـتند اما در طـول دو هفته اخیر بسـیاری از خودروهـای داخلی و خارجی بـا افزایش قیمت همـراه بودند و
در ایـن میـان کممصرفهـا بیشـتر از بقیـه افزایـش قیمـت را تجربـه کردنـد .بـرای مثـال قیمت پرایـد  111با صعـود  10میلیون تومانی نسـبت به قبل از گرانـی بنزین ،برای نخسـتین بار قلـه  57میلیون تومانی
را فتـح کـرد و دنـا پلاس تیـپ  2نیـز  14میلیـون تومـان گرانتـر شـد و بـه قیمـت  144میلیـون تومان رسـید .اگرچه فع ً
ال زمان مناسـبی برای خرید نیسـت و میبایسـت تا خاموشـی التهاب بازار صبـر کرد ،اما
صرفـ ًا در ایـن مقالـه قصـد داریـم بـه معرفـی خودروهای کماشـتهای بـازار ایـران بپردازیم و یک بـار دیگر به بهانـه اتفاقات بنزینی ،با آنها آشـنا شـویم.

پراید

از همـان زمانـی کـه بـه بازار ایـران آمد ،کممصرف بـود و حتی باوجود
لقبـی مثـل «ارابـه مـرگ» که این اواخر نصیب اش شـد ،هنـوز پایگاه
مردمی خود را حفظ کرده اسـت .بر طبق اعالم رسـمی شـرکت سـایپا
و آن چیـزی کـه در کاتالوگـش نوشـته شـده ،ایـن خودرو در سـیکل
ترکیبـی مصـرف سـوختی بـه میـزان  6.44لیتر در هـر  100کیلومتر
دارد امـا ایـن رقـم در ترافیکهـای شـهری و خصوصـاً توقفهـای
طوالنیمـدت حتـی بـه باالی  10لیتـر در هر  100کیلومتر میرسـد.
اگرچـه طـی سـالهای اخیـر شـاهد افـت کیفیـت مصـرف بنزیـن و
مونتـاژ ایـن خـودرو بودیـم اما به جهـت وزن کم ،حجم موتـور 1323
سیسـی و قـدرت  67اسـب بخـار ،پرایـد همچنـان توانسـته مصـرف
سـوخت پایینـی را بـه ثبت برسـاند .پرایـد  132و  131ایـن روزها در
بـازار حـدود  50میلیـون تومـان قیمـت دارند و همانطور که پیشـتر
گفتـه شـد ،پرایـد  111بـه مرز  60میلیون تومان رسـیده اسـت.

ی ام  110اس اسرپت
ا م و 

متمایـز شـده ،ایـن روزهـا بـا افزایش قیمـت هفت میلیونـی به عدد
 87میلیون تومان رسـیده اسـت .پژو  206در سـال  1999توانسـت
بـه مقـام سـوم بهتریـن خـودروی اروپـا دسـت یابـد و سـال بعد هم
نسـخه دو در آن چهـار سـتاره ایمنی از موسسـه یـورو انکپ دریافت
کـرد 206 .پرفروشتریـن خـودروی پژو با تیراژ  10میلیون دسـتگاه
(تا سـال  )2018است

رنو تندر 90

قـرار بود جایگزین پیکان باشـد اما تعلل طـرف ایرانی در عقد قرارداد
بـا شـرکت رنـو و سـپس تشـدید تحریمهـای بینالمللـی در ابتدای
ً
عملا این خـودرو را
دهـه  90کـه بـه افزایـش نـرخ دالر منجر شـد،
بـه یـک سـدان میـان رده و نسـبتاً گران برای قشـر متوسـط تبدیل
کـرد .تنـدر  90به دلیل بهرهگیری از پیشـرانه کی چهـارم قدرتی در
حدود  105اسـب بخار دارد و به گفته ایران خودرو مصرف سـوخت
آن در شـرایط شـهری ،خارج شـهر و ترکیبی به ترتیب  5.6 ،9و 6.9
لیتـر در هـر  100کیلومتـر اسـت .نسـخه فیسلیفـت ایـران خودرو
کـه تنـدر  90پالس نـام دارد با صندوقعقـب تغییریافته ،جلوپنجره
کرومـی ،چراغهـای جلو و عقب بهروز شـده و همچنین تریم دورنگ
داخلـی عرضـه میشـود و در میزان مصرف سـوخت تفـاوت چندانی
بـا نسـخه اصلـی ندارد .قیمت تنـدر  90دندهای حـدود  140میلیون
تومـان اسـت و در نسـخه تنـدر  90پلاس دنـدهای و اتوماتیـک بـه
حـدود  150و  180میلیـون تومان میرسـد.

میتسوبییشمیراژ
بـا چرخهـای ریـزهمیـزه و چهـره بانمـک اش یکـی از گزینههـای
محبـوب جوانـان و بهخصـوص بانـوان اسـت کـه ایـن روزهـا در
سـایتهای خریدوفروش خودرو بیشـتر از قبل جسـت وجو میشـود.
ا م ویام  110کـه در چیـن و دیگـر بازارهـای دنیـا «چـری کیوکیو»
نام دارد ،به پیشـرانه  3سـیلندر  998سیسـی مجهز اسـت .به لطف
وزن  936کیلوگـرم ،پیشـرانه کوچـک و جعبـ ه دنـده پنـج سـرعته
دسـتی ایـن خـودرو توانسـته در سـیکل ترکیبی مصرف سـوختی به
میـزان  4.5لیتـر در هـر  100کیلومتـر داشـته باشـد .البتـه این عدد
در ترافیکهـای شـهری بـه حـدود  6.5لیتـر میرسـد .شـاید مصرف
سـوخت ویژگـی مثبـت اش باشـد امـا وقتـی صحبـت از ایمنـی بـه
میـان میآیـد ،ایـن خـودرو بهآرامی صحنـه را ترک میکنـد! امویام
110اس اسـپرت مدتـی اسـت کـه بـه دلیل تحریم و ارسـال نشـدن
قطعاتـش بـه ایران ،دیگر تولید نمیشـود اما مـدل  1396این خودرو
بـا قیمتـی نزدیـک بـه  50میلیـون تومـان قابل خریداری اسـت.

پژو  206تیپ 2

پیرمـرد مقهـور فرانسـوی کـه نتوانسـت بهانـدازه بـرادر گرانتـر و
قدرتمندتـرش یعنـی تیـپ  5بفروشـد و حاال که بنزین گران شـده،
شـاید بتوانـد بـار دیگـر خـودی نشـان دهـد .ایـن خـودرو در شـهر،
خـارج شـهر و سـیکل ترکیبـی مصرف سـوختی به میـزان  5 ،8.9و
 6.4لیتـر در هـر  100کیلومتـر دارد .تیـپ  2کـه بـا سـطح امکانات
پایینتـر ،شیشـه عقـب دسـتی و آینهبغلهـای مشـکی بـا تیـپ 5

اگـر کمی سـر کیسـه را شـل کنیم ،گزینههـای وارداتـی را میبینیم
کـه میـراژ یکـی از آنهاسـت .پیشـرانه  3سـیلندر و  1200سیسـی
ایـن خـودروی ژاپنـی قدرتی در حدود  80اسـب بخـار تولید میکند
و مصرف سـوخت شـهری ،جادهای و ترکیبی آن به ترتیب 3.9 ،5.3
و  4.6لیتـر در هـر  100کیلومتـر اسـت .ازجملـه دالیـل ایـن مصرف
سـوخت پاییـن میتـوان بـه وزن کـم  920کیلوگرمـی ،جعبهدنـده
پیوسـته اتوماتیـک سـیویتی و موتـور کمحجـم ایـن خودرو اشـاره
کـرد .البتـه همیـن دو عامـل آخـری باعـث کاهـش لـذت رانندگـی
و شـتاب  100-0حـدود  14ثانیـه شـده اسـت .میتسوبیشـی میـراژ
بـا داشـتن شـش کیسـه هـوا (جانبـی ،پـردهای ،راننـده و سرنشـین
جلـو) توانسـته از موسسـه یـورو انکـپ چهـار سـتاره ایمنـی دریافت
کنـد .ایـن هـاچ بـک ژاپنی قیمتـی باالتـر از  250میلیـون تومان در
بـازار کشـورمان دارد و یکـی از اصلیتریـن ضعفهـای آن ،کمبـود
آپشـنهای رفاهی اسـت.

تویواتپریوس

برای مثال قیمت
پراید  111با صعود
 10میلیون تومانی
نسبت به قبل از
گرانی بنزین ،برای
نخستین بار قله 57
میلیون تومانی را فتح
کرد و دنا پالس تیپ
 2نیز  14میلیون
تومان گرانتر شد
و به قیمت 144
میلیون تومان رسید.
اگرچه فع ً
ال زمان
مناسبی برای خرید
نیست و میبایست تا
خاموشی التهاب بازار
صبر کرد

پریـوس وقتـی بـه بـازار ایـران قدم گذاشـت ،تفکر جدیـدی را در بین
مـردم جـا انداخـت؛ ایـن کـه میتوان بـا خرید یـک خـودرو هایبرید،
هـم در مصـرف سـوخت صرفهجویـی کـرد و هـم سـهمی در بهبـود
محیطزیسـت داشـت .ایـن خـودرو از پیشـرانه  1.8لیتری  4سـیلندر
خطـی بـه همـراه موتـور الکتریکـی در محـور جلـو بهـره میبـرد که
درمجموع قدرتی به میزان  121اسـب بخار را برای آن فراهم میکند.
اگرچـه پریـوس در تسـتهای مختلـف توانسـته به لطـف بهرهمندی
از سـامانه هایبریـد و جعبهدنـده پیوسـته اتوماتیـک ایسـیویتی به
مصـرف سـوخت  3.5لیتـر در هـر  100کیلومتر دسـت یابـد اما طبق
اطالعـات منتشـر شـده مصرف سـوخت پریـوس در سـیکل ترکیبی
حـدود  4.5لیتـر در هـر  100کیلومتـر اسـت .وقتی این خـودرو برای
نخسـتین بـار بـه بازار ایران آمد ،قیمتی در حـدود  150میلیون تومان
داشـت و حـاال بـه بـاالی  500میلیون تومان رسـیده اسـت.

هیوندای سوانات هایربید

امـا گرانتریـن خودروی لیسـت ،مربوط به سـدان هایبرید هیوندای
اسـت .سـوناتا هایبرید که در سـه تیپ جیال ،جیالاس و جیالاس
پلاس بـه بازار کشـورمان آمد ،این روزها بـه ترتیب قیمتی در حدود
 750 ،570و  800میلیـون تومـان دارد .سـوناتا هایبریـد از پیشـرانه
 2لیتـری  4سـیلندر و موتـور الکتریکـی بهـره میبرد کـه درمجموع
قدرتـی بـه میـزان  202اسـب بخار را برای این سـدان کـرهای فراهم
میکننـد .جعبهدنده شـش سـرعته اتوماتیک توانسـته تـوازن خوبی
میـان مصـرف سـوخت و لذت سـواری آن برقرار کند .ایـن خودرو در
سـیکل ترکیبـی تنهـا شـش لیتر در هـر  100کیلومتر میسـوزاند و
در مقایسـه بـا تویوتـا کمـری و هونـدا آکورد تجربـه رانندگی بهتری
دارد .سـوناتا هایبریـد در تسـت تصـادف ایمنـی و بیمـه بزرگراههای
آمریـکا یـا  IIHSتوانسـته بـه امتیـاز خـوب دسـت یابـد و خودرویی
ً
کاملا ایمن لقـب گیرد.

روزی روزگاری ژاپن!

هیوندای ابز هم تغییر چهره یمدهد

پـروژه شـرکت اندپسـت کـه در ژاپـن برگـزار میشـود ،یادمانـی اسـت بـرای نامههـای دسـتنویس کـه زمانـی تنها
راه برقـراری ارتبـاط مـردم بـا یکدیگـر بودنـد .وقتـی هنـوز پیامـک و برنامههـای پیامرسـان وجـود نداشـتند ،نامهها
بـه وسـیله وانتهـای تویوتـا هایلوکـس از سراسـر صندوقهـای پسـتی ژاپـن جمـعآوری و بـه نزدیکتریـن مراکـز
پسـتی منتقـل میشـدند .بـر طبـق یکـی از مقاالت وبسـایت «خودروهای نوسـتالژیک ژاپـن» این وانتهـا در کنار
ارسـال مرسـولههای پسـتی ،لوازمالتحریـر و کارتپسـتال نیـز میفروختنـد .هایلوکـس شـرکت اندپسـت ژاپـن کـه
نسـل پنجـم ایـن وانت اسـت ،در مرکـز خرید کیته
واقـع در منطقه مارونوچی توکیـو حضور دارد و برای
مراجعـان ایـن امـکان را فراهم کرده تـا آنها بتوانند
بـا انتخـاب یک عکس از داخل تلفن همراهشـان آن
را بـه کارتپسـتال تبدیـل کنند! این خـودرو نمایی
از دوران طالیی نامهنگاری اسـت و روی در آن جمله
«آیـا نامـهام را دریافـت کردی؟» نقش بسـته اسـت.
هایلوکس اندپسـت بـه همراه اتاقـک چوبی محفظه
بـار ظاهـری رتـرو و نوسـتالژیک دارد و میخواهـد
فرهنـگ معاصـر ژاپـن را به تصویر بکشـد.

هیونـدای در نمایشـگاه لسآنجلـس  2019از کانسـپت شاسـیبلند و پالگیـن هایبریـد خـود بـا نـام «ویـژن تـی»
رونمایـی کـرد .ایـن خـودرو کـه در مرکـز طراحـی هیونـدای تولید شـده ،در حقیقت پیشنمایشـی از زبـان طراحی
جدیـد خودروهـای ایـن شـرکت کـرهای اسـت .ویـژن تی کـراساووری کامپکت با نمـای جانبی عضالنی اسـت که با
جلوپنجـره برجسـته خـود شـباهت زیـادی بـه سـوناتا  2020دارد .این جلوپنجـره عظیم حتی وقتی خـودرو متوقف
اسـت ،نمایـی متحـرک بـه ویـژن تـی داده و آنطـور کـه هیونـدای میگوید «به شـکلی واقعـی رفتار پویـا و روبهجلو
دارد ».هماننـد کیـا فیوچـرون ،ایـن خـودرو نیـز از چراغهای جلو متحدالشـکل بهره میبرد کـه در جلوپنجره مخفی
هسـتند .خودروسـاز کـرهای ایـن سـبک طراحی را «نسـل بعدی
طراحـی نوآورانـه هیونـدای» میخوانـد و احتماالً بهزودی شـاهد
چنیـن طرحـی در خودروهـای جدید آن خواهیم بود .سـانگیاپ
لـی ،معـاون ارشـد هیونـدای و مدیـر بخـش جهانـی طراحـی
هیونـدای ،میگویـد« :مـا راهحلهـای نوآورانـه را در طراحـی
دنبـال میکنیـم و با حساسـیت اسـپرتی خـود در زبـان طراحی،
بـه محصـول خـود احساسـات اضافه میکنیـم ».ویژن تـی 4.61
متـر طـول و  2.01متـر عـرض دارد و فاصلـه دو محـور آن چیزی
در حـدود  2.8متر اسـت.

بنزین را هم گران
می خریم و هم ارزان!
مقایسه منطقی بین قیمت بنزین و میانگین
درآمد در کشورهای مختلف
از همـان زمانـی کـه زمزمههـای افزایـش قیمت بنزین آغاز شـد،
دو صفبنـدی در نظـرات پدیـد آمـد .طیـف موافـق بر ایـن باورند
کـه بنزیـن ایـران در مقایسـه بـا کشـورهای منطقـه و خصوصـاً
پاکسـتان قیمـت پایینتـری دارد و همین مسـئله طی سـالهای
اخیـر موجـب قاچـاق سـوخت به این کشـورها شـده اسـت .آنها
معتقدند که با این افزایش قیمت و پرداخت کمکهای معیشـتی
عدالـت اجتماعـی برقـرار میشـود و یارانـهای کـه تـا پیشازاین با
سـوخت ارزان به ثروتمندان هدیه داده میشـد ،به جیب قشـر کم
برخـوردار مـیرود .بهعلاوه میگوینـد که اگر قیمـت بنزین تا 98
درصـد فـوب خلیجفـارس (کـه حـدود شـش هـزار تومان اسـت)
برسـد ،بازهم منطقی اسـت.
در مقابـل مخالفـان میگوینـد کـه اوالً افزایـش قیمـت بنزیـن
برخلاف نظـر موافقـان ،طبقـه فرودسـت را هـدف قـرار داده کـه
باالجبار در حاشـیه شـهرها زندگی میکنند و حاال برای رسـیدن
بـه محـل کار میبایسـت هزینـه بیشـتری بـرای بنزیـن مصرفی
خـود بپردازنـد ،ثانیـاً این طرح در زمان نادرسـتی به اجـرا درآمد و
بسـیاری هنوز در شـوک تورمی ناشـی از باال رفتن نرخ دالر قادر
بـه تحمـل افزایـش مجدد قیمتها نیسـتند و ثالثاً حتـی اگر نیاز
بـه اجـرای چنیـن طرحی بوده باشـد ،قیمت بنزین میبایسـت با
تورم سـاالنه اصالح میشـد نه آن که یکشـبه و با اطالعرسـانی
ضربتـی شـاهد افزایـش  300درصدی قیمت بنزین باشـیم.
بااینهمـه ،طـرح افزایـش قیمـت بنزیـن بـه اجـرا درآمـد و حـاال
بنزین سـهمیهای  ،1500بنزین آزاد  3000و بنزین سـوپر 3500
تومـان قیمـت دارنـد .یکی از سـؤاالت مهمی که ذهن بسـیاری را
بـه خـود مشـغول کرده این اسـت که آیـا بنزین ایران در مقایسـه
بـا حقـوق دریافتـی مـا گرانتـر شـده یـا چهبسـا هنـوز ارزانتر از
دیگـر کشورهاسـت؟ بـرای پاسـخ بـه این سـؤال سـعی میکنیم
بـا دو متغیـر قیمـت بنزیـن و میانگین درآمد اطالعـات دقیقتری
بـه دسـت آوریـم .البته باید اشـاره کـرد که اقتصاد مجموعـهای از
متغیرهاسـت و نمیتـوان بـا دو یـا سـه متغیـر بـه تحلیل چنین
مسـئله پیچیدهای پرداخت .باوجود این انجام دادن این مقایسـه
بهتـر از انجـام ندادن آن اسـت.
ابتـدا بـا آنهایـی شـروع میکنیـم کـه بنزیـن ارزانتری نسـبت
بـه مـا دارنـد .طبـق اطالعـات بانـک جهانـی کـه در سـال 2017
و  2016منتشـر شـده ،میانگیـن حقـوق هر آمریکایـی چیزی در
حدود  4290دالر و بهای بنزین چیزی در حدود  0.71دالر اسـت
کـه اگـر بخواهیـم به یک نسـبت قابلاتکا برسـیم ،هـر آمریکایی
بـا یـک مـاه حقـوق خـود میتوانـد  6042لیتر بنزیـن تهیه کند.
همیـن نسـبت بـرای یک کرهای کـه بهطور میانگیـن  2002دالر
حقـوق میگیـرد و بنزیـن را لیتـری  1.22دالر میزنـد ،چیزی در
حـدود  1641لیتـر در مـاه اسـت .ایـن نهـاد بینالمللـی میانگین
حقـوق دریافتـی در آلمـان را حـدود  3149دالر و قیمـت بنزیـن
را لیتـری  1.39دالر اعلام کـرده کـه بدیـن ترتیـب هـر آلمانـی
میتوانـد بـا یـک مـاه حقـوق خـود  2265لیتر بنزیـن تهیه کند.
بانک جهانی میگوید ،دسـتمزد ایرانیان بهطور میانگین در سـال
 2017برابـر بـا  353دالر بـوده اسـت و حاال کـه قیمت بنزین آزاد
بـا دالر  12هـزار تومانـی بـه عـدد  0.25دالر رسـیده ،هـر ایرانـی
میتوانـد  1412لیتـر بنزیـن بزنـد .البتـه این عـدد همانطور که
گفتـه شـد« ،میانگین» دسـتمزد اسـت و اگر بخواهیـم با حداقل
دستمزد یک میلیون و  516هزارتومانی وزارت کار مقایسه کنیم،
بـه عـدد  505لیتر در ماه میرسـیم .درواقع اگر بهصورت میانگین
هـر ایرانـی قادر باشـد  1412لیتر بنزین بزند ،یـک کارگر ایرانی با
تمـام حقـوق خود فقط قادر اسـت  505لیتـر بنزین بخرد.
حـال بـه کشـورهایی نـگاه بیندازیم کـه بنزین گرانتری نسـبت
بـه مـا دارنـد .چیـن یکی از آنهاسـت کـه بنا بر اطالعـات مندرج
در وبسـایت بانـک جهانـی ،بهطور میانگین هر شـهروندش 547
دالر حقـوق میگیـرد و بـا بنزیـن  0.96دالری ،میتواند  570لیتر
بنزین بزند .روسـیه نیز باوجود منابع غنی نفت و گاز نسـبت به ما
بنزین گرانتری دارد و با حقوق میانگین  710دالر و بنزین 0.59
دالری ،بهطـور میانگیـن هـر روسـی قادر اسـت  1203لیتر بنزین
بـا حقـوق ماهانـه خود خریـداری کند .عراق با میانگین دسـتمزد
 329دالر و بنزیـن  0.69دالر بـه ازای هـر لیتـر بهصورت میانگین
هـر شـهروندش تنهـا میتوانـد  477لیتـر بنزین بزند .عـددی که
در مقایسـه بـا حداقل حقوقـی که یک ایرانـی دریافت میکند ،به
مراتب پایینتر اسـت.

قیمت روز برخی از خودروهای نو و کارکرده بازار
نام و مدل خودرو

قیمت

پژو  206تیپ  2مدل 1394

 60میلیون تومان

برلیانس اچ 320مدل 1395

 117میلیون تومان

هیوندای آی 20مدل 2015

 220میلیون تومان

جک اس 5اتوماتیک مدل 1398

 288میلیون تومان

سیتروئن سی 3مدل 1397

 370میلیون تومان

مرسدس بنز ای کالس مدل 2012

 870میلیون تومان

