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شایسبلند ایران خودرو چقدر حقیقت دارد؟
هفتـه گذشـته برخـی منابـع خبـری اطلاع دادنـد که ایـران خودرو
بـهزودی نخسـتین شاسـیبلند ملـی خـود را رونمایـی خواهـد کرد.
خودروسـاز ایرانـی بعـد از انعقـاد برجـام بـا مشـارکت ماهلـه ،بوش،
هیونـدای و پنینفارینـا قصـد داشـت خودروهـای جدیـدی را روانـه
بـازار کنـد امـا بعـد از آغـاز تحریمهـا ایـن رونـد متوقـف شـد .حـاال
بـه نظـر میرسـد کـه ایران خـودرو میخواهـد بدون کمک شـرکای
خارجـی و بـا اسـتفاده از پلتفـرم پـیاف 1گـروه پـژو سـیتروئن کـه
پیشـتر اجـازه اسـتفاده از آن را گرفتـه بـود ،نخسـتین کـراساوور
ملـی خـود را در کالس سـی بـه بـازار عرضـه کنـد .بر اسـاس آن چه
برخـی وبسـایتهای خبـری نزدیـک بـه ایـران خـودرو میگوینـد،

ایـن امـکان وجـود دارد که در شاسـیبلند ایکو از پیشـرانه ایسـی5
اسـتفاده شـود ،موتوری که در واقع نسـخه بهبودیافته تییو 5اسـت.
خودروسـاز ایرانـی در سـالهای گذشـته توانسـته بود قـرارداد تولید
پیشـرانه  1/2لیتـری توربـو  3سـیلندر را بـا شـرکت ماهلـه آلمـان
منعقـد کنـد و بـا توجـه بـه اظهـارات اخیـر کیانـوش پـور مجیـب،
معـاون تحقیقـات طراحـی و تکویـن محصـول ایـران خـودرو ،ایـن
پیشـرانه بـهزودی وارد بـازار خواهـد شـد و میتوانـد قلـب تپنـده
کـراساوور ملـی باشـد .بـا توجـه بـه شـرایط تحریمـی کشـور و
مشـکالت مالـی خودروسـازان ،چنیـن ادعایـی بعید به نظر میرسـد
امـا زمـان میتوانـد درسـتی یـا نادرسـتی ایـن ادعـا را ثابـت کنـد.

خودروهای  40میلیون توماین ابزار انگلیس
نگاهی بر خودروهایی که  2500پوند قیمت دارند و با استانداردهای ایرانی ،کامال ًایده آل هستند

میگوینـد خـودروی شـخصی در ایـران بـه چشـم یـک کاالی سـرمایهای دیـده میشـود؛ چراکـه قیمـت بـاال و نبـود انتخابهـای مختلـف ،باعث شـده تا بعضیهـا برای حفظ سـرمایه
متین نصیری
بـه سـراغش برونـد .در دو سـال اخیـر و بـا جهـش نـرخ ارز ،دهکهـای پاییـن درآمـدی قـادر به خریـد پراید بهعنـوان ارزانترین خـودروی بازار نیسـتند و وقتـی این مسـئله را در کنار
روزنامهنگار
تأخیـر خودروسـازان داخلـی در تحویـل خودروهـا بگذاریـد ،میبینیـد کـه بـازار دسـتدوم ایـن روزها پرمخاطبتر از همیشـه به نظر میرسـد .اما چه بازاری؟ مشـخص اسـت که بازار
دسـتدوم از تولیـدات و واردات تغذیـه میکنـد امـا تنـوع خودروهـای زیـر  40میلیـون تومـان در وبسـایتهای درج آگهـی به  20مـدل هم نمیرسـد .خودروهایی که از ایمنی بسـیار
پایینـی برخوردارنـد و تنهـا بـه دو کالس هاچبـک و سـدان محـدود میشـوند .بااینحـال وقتـی بـه بازار کشـوری مثل انگلیـس نگاه کنید ،میبینیـد که تعداد مدلهای دسـتدوم آن در مقایسـه با ایـران به مراتب
بیشـتر اسـت و عمومـا قیمـت بسـیار پایینـی دارنـد .خودروهایـی کـه حتـی بـا وجـود پونـد  18هزارتومانی ،نسـبت به نمونههـای موجود در ایـران ارزانتر هسـتند! در ایـن مقاله قصـد داریم با نگاهی بـه آگهیهای
«اتوتریـدر» بهعنـوان یکـی از معروفتریـن وبسـایتهای خریدوفـروش خـودرو در انگلیـس ،تا حدی با بازار این کشـور آشـنا شـویم.

مزدا 2

بـا نگاهـی بـه آگهیهـای
اتوتریـدر میتوانیـد مـزدا  2را
بـا رقمـی حـدود  40میلیـون
تومـان خریـداری کنیـد .بـرای
مثـال در یکـی از آگهیهـا ،این
خـودرو بـا پیشـرانه  1/3لیتری
بـه قدرت  85اسـب بخار حدود
 2250پونـد قیمتگـذاری
شـده اسـت .صاحبـش کارکرد
آن را  120هـزار کیلومتـر اعالم
کـرده کـه بـا توجـه به زمان سـاخت اش در مـارس  ،2011حدود  27هـزار کیلومتر باالتر
از میانگیـن اسـت .ایـن خـودرو پنـج در تـا امـروز پنـج صاحـب مختلـف داشـته و یکی از
دالیـل افـت قیمـت شـدیدش همیـن مسـئله میتوانـد باشـد .مـزدا  2بـا بهرهگیـری از
جعبهدنده پنج سـرعته دسـتی ،میتواند در عرض  12/9ثانیه شـتاب  96-0را طی کند.
این خودرو با داشـتن دو کیسـه هوای ایمنی در سـال  2007توانسـت پنج سـتاره ایمنی
از موسسـه ایمنی یورو انکپ دریافت کند .مزدا  2مدل  2011در حقیقت نسـل سـوم آن
محسـوب میشـود و مدتـی در شـرکت بهمـن موتور با پیشـرانه  1/5لیتـری و جعبهدنده
چهار سـرعته اتوماتیک مونتاژ شـد .این خودرو در نهایت در سـال  93به دلیل اسـتقبال
نکـردن خریـداران ،ایـران را تـرک کـرد .جالـب اسـت بدانیـد که مـزدا  2در کشـورمان با
قیمتـی در حـدود سـه تـا چهـار برابـر بـازار انگلیـس معامله میشـود!

یتیت
آئودی 

سای
میین کوپر ا 
فروشـنده مینـی خـود را  2200پونـد یـا تقریبـاً 40
میلیـون تومـان آگهـی کـرده اسـت .طبـق اطالعاتـی
کـه روی سـایت و بهصـورت خـود اظهـاری قـرار داده،
خـودروی وی مربـوط به نسـخه  2008کوپر اسـت و از
پیشـرانه  1/6لیتـری بهـره میبـرد .این پیشـرانه 120
اسـب بخـار قـدرت دارد و بـه لطـف جعبهدنـده شـش
سـرعته دسـتی میتوانـد در عـرض  10/9ثانیه شـتاب
 96-0کیلومتـر بـر سـاعت را طـی کنـد .صاحبـش در
توضیحـات نوشـته« :خـودرو ،تایرها و بدنـه در بهترین
شـرایط خـود هسـتند و میتوانیـد بـا اطمینـان آن را
خریـداری کنیـد ».این هاچبک سـه در که تاکنون پنج
دسـت چرخیده و صاحبان متعددی داشـته ،کارکردی
نزدیـک به  130هزار کیلومتـر دارد و اتوتریدر میگوید
بیـش از شـش هـزار کیلومتر از میانگیـن کارکرد باالتر
اسـت .ایـن وبسـایت بر اسـاس زمان تولیـد (که برای
ایـن خـودرو مـارس  2008اسـت) میـزان کارکـرد را
میسـنجد .کیسـه هوای جلو ،جانبی و مخصوص سـر
در هـر دو ردیـف ،ایزوفیکس ،فرمان برقـی ،ایموبالیزر،
ترمـز ضـد قفـل و توزیـع الکترونیکـی نیـروی ترمـز
ازجملـه تجهیـزات ایمنـی آن اسـت .نسـل دوم کوپـر
بیـن سـالهای  2006تـا  2013در کارخانه آکسـفورد
شـرکت مینی تولید شـد.

شـاید فکـر کردن بـه این که بـا حدود
 40میلیـون تومان میتوان یک
کوپه اسـپرت خرید ،برای
مـا خیالپردازی باشـد
امـا در بـازار متنـوع
انگلیـس ایـن
امـکان وجود
داردً .
مثلا در
اتوتریـدر نسـل اول آئـودی تیتـی در حـدود  2300پوند قیمت
خـورده اسـت .بـا اسـتفاده از پیشـرانه  1/8لیتـری  187اسـب
بخـاری و جعبهدنـده شـش سـرعته اتوماتیـک تیپترونیک ،این
خـودرو میتوانـد در عـرض  7/7ثانیه شـتاب  100-0را طی کند.
خـودروی آگهـی شـده حـدود  150هـزار کیلومتر را پیمـوده که
بـا توجـه بـه تولیـد در مـه  ،2006کارکرد معقولی داشـته اسـت.
صاحـب فعلـی آن کـه درواقـع چهارمیـن مالک این خودرو اسـت
در توضیحـات نوشـته« :بهخوبـی کار میکنـد و در بهتریـن شـرایط
نگهـداری شـده .خـودرو را فقـط  9هـزار کیلومتـر قبلتـر خریـدم امـا در
مضیقـه هسـتم و نیـاز شـدیدی بـه پـول دارم .بـرای همیـن قیمـت اش را تا
حـد زیـادی کاهـش دادهام ».نسـل اول تیتـی بـر مبنـای پلتفـرم گـروه ای4
فولکسواگـن سـاخته شـده و پیتـر شـریر ،طـراح فعلـی کیـا موتـورز ،در اواخر
دهـه  1990ایـن کوپـه آلمانـی را طراحـی کـرد .آئـودی تیتـی در سـالهای
 2000و  2001در بیـن  10خـودروی برتـر بـه انتخـاب مجلـه Car and Driver
جـای گرفـت و در سـال  2003فیسلیفـت مینـور یـا تغییرجزئـی را تجربه کرد.

لذت سفر اب اتوبوس جدید قدیمی!

بهتازگـی مـردم دنیـا بـه خودروهـای « ِرسـتومود» عالقـه زیـادی پیـدا
کردهانـد؛ خودروهایـی کـه بـا حفـظ ظاهـر کالسـیک و قدیمـی خـود،
بـه امکانـات و تجهیـزات رفاهـی مـدرن مجهـز میشـوند .شـرکتی با نام
«سـوپرترمپت» کـه بهصـورت حرفـهای اتوبوسهای ازکارافتـاده اروپایی
را بـه خانههـای کاروانـی متحـرک تبدیـل میکنـد ،در جدیدترین پروژه
خـود بـه سـراغ مرسـدس تـی609 2دی رفته اسـت .این شـرکت تغییر
چندانـی در بحـث فنـی و پیشـرانه اتوبوس انجام نداده امـا با رنگآمیزی
مجـدد بدنـه و اضافـه کردن آپشـنهای مختلف ،آن را بهروز کرده اسـت.
تجهیـزات رفاهـی بهکاررفتـه در ایـن اتوبـوس فراوان اسـت امـا میتوان
بـه برخـی از آنهـا اشـاره کرد :پنلهـای خورشـیدی  520وات ،یخچال
و فریـزر ،اجـاقگاز ،دسـتگاه  240ولـت اسـتریلیزه کننـده آب ،سیسـتم
آبشـیرینکن با فیلتر اسـمزی سـه مرحلهای ،توالت بهداشـتی و دوش
حمـام ،چراغهـای بیرونـی ،تقویتکننـده وایفـای ،دسـتیار هوشـمند
الکسـا و سیسـتم صوتـی راکفـورد فوسـگیت بـا شـش بلندگـو .شـرکت
بدنهسـازی سـوپرترمپت هزینـه اضافـه کـردن تمـام ایـن تجهیـزات را
حـدود  25هـزار دالر اعلام کـرده اسـت .البتـه این در صورتی اسـت که
یـک مرسـدس تـی 2داشـته باشـید .در غیـر این صـورت هزینـه خودرو
را هـم بایـد بـه رقم بـاال اضافـه کنید.

یبامو رسی 3

ایـن خـودرو کـه بـا کـد اتـاق
ای 46شـناخته میشـود ،از
سـال  1997تـا  2006و در
نسـخههای متعـددی ازجملـه
سـدان ،کوپـه ،کانورتیبـل و
استیشـن بـه بـازار آمـد .بـا
نگاهـی بـه آگهیهای منتشـر
شـده در اتوتریـدر میتوانیـد
نسـخه  2005ایـن خـودرو را
بـا قیمتـی در حـدود  2450پونـد پیـدا کنیـدً .
مثلا خودرویـی کـه در تصویـر میبینید
کارکـردی بـه میـزان  135هـزار کیلومتـر دارد کـه  54هـزار کیلومتر بیشـتر از میانگین
کارکرد اسـت .بیامو آگهی شـده از پیشـرانه  2لیتری  143اسـب بخاری بهره میبرد و
شـتاب  96-0آن به لطف جعبهدنده شـش سـرعته دسـتی حدود  9/6ثانیه است .همانند
مینـی و مـزدا ،ایـن خـودرو هـم زیـر پـای پنـج صاحـب مختلـف بـوده و حاال بـه دنبال
ششـمین خریـدارش میگـردد .فروشـنده در توضیحـات میگویـد« :خـودروی من مدل
 2005بـیامو ای318 46آی بـا پکیـج ام اسـپرت و موتـور  2لیتری بنزینی و دیفرانسـیل
عقـب اسـت .تـا مـارس  2020معاینه فنـی دارد .خودرو بهطور کامل سـرویس و نقاشـی
شـده ».اتاق ای 46نسـل چهارم بیامو سـری  3اسـت و با داشـتن  4ستاره ایمنی ،سواری
اسـپرت و پیروزیهـای متعـدد در رقابتهـای اتومبیلرانی ،طی این سـالها برخی جوانان
را مجـذوب خـود کـرده اسـت.

نیسان قشقایی
قشـقایی خودرویـی اسـت کـه بـه دلیـل
قیمت بـاال و عرضه محـدودش هیچوقت
مجالـی بـرای عرضانـدام در بـازار
کشـورمان پیـدا نکـرد امـا بـه دلیـل نـام
ایرانـی خـود ،مورداحتـرام و عالقه خیلی
از ایرانیـان اسـت .هماننـد مـزدا  ،2گرچه
ایـن خـودرو در بـازار کشـورمان بیـن
 250تـا  300میلیـون تومـان خریدوفروش میشـود امـا در انگلیس
میتوانیـد همیـن خـودرو را در حـدود  45میلیـون تومـان
خریـداری کنیـد .در یکـی از آگهیهـای اتوتریـدر ،مـدل
 2009و دو دیفرانسیل نیسان قشقایی با قیمت 2500
پونـد میتوانـد انتخـاب جالبـی باشـد .بـه خصـوص
وقتـی بدانیـد کـه قلب تپنـده آن پیشـرانه  2لیتری
بنزینـی اسـت کـه  139اسـب بخار قـدرت دارد و با
بهرهگیـری از جعبهدنـده شـش سـرعته اتوماتیک
در کمتر از  11ثانیه شـتاب  96-0را طی میکند.
خـودروی آگهی شـده تا امـروز دو صاحب مختلف
داشـته و کارکـردی نزدیـک به  220هـزار کیلومتر
دارد که حدود  90هزار کیلومتر بیشـتر از میانگین
اسـت .کیسـه هوای جلو و جانبی ،ایموبالیزر ،سامانه
کنتـرل پایـداری ،ترمـز ضد قفـل ،توزیـع الکترونیکی
نیـروی ترمـز ،دوربین عقب ،ایزوفیکـس و چراغهای زنونی
ازجملـه تجهیـزات ایمنی قشـقایی بـه شـمار میروند.

ورود سوین به دنیای خودرو

بـرای عالقهمنـدان بـه فنـاوری ،سـونی نـام آشـنایی اسـت؛ پخشکننـده موسـیقی واکمـن ،لپتاپ وایـو ،تلویزیونهـای براویا و کنسـول بازی پلیاستیشـن
ازجمله وسـایلی هسـتند که با نشـان این شـرکت ژاپنی عرضه میشـوند .بنابراین انتظار میرفت که در نمایشـگاه سـیایاس  2020باید شـاهد رونمایی
از پلیاستیشـن  5یـا تلویزیونـی جدیـد باشـیم امـا سـونی تصمیـم گرفـت بـا یـک اقـدام غافلگیر کننده پا بـه دنیای خـودرو بگذارد .ایـن خودرو کـه در واقع
«کانسـپت ویـژن-اس» نـام دارد ،ازلحـاظ ظاهـری چیـزی
بیـن پورشـه تایـکان و لوسـید ایـر قـرار میگیـرد و همانند
دیگـر محصـوالت سـونی از لوگوی اختصاصی بهـره میبرد.
در مراسـم رونمایـی ویـژن-اس ،ایـن شـرکت ژاپنـی مدعی
شـد که برای سـاخت کانسـپت خود با شـرکتهای مطرح
آمریکایـی و آلمانـی نظیر انویدیا ،کانتیننتـال ،بوش ،زداف و
کوالـکام همـکاری کرده اسـت .اولین خودروی سـونی از 33
حسـگر بـرای شناسـایی عابران پیاده بهره میبـرد و به لطف
اسـتفاده از پیشـرانههای الکتریکـی بـا مجموع قـدرت 268
اسـب بخـار ،آالیندگی آن صفر اسـت .ایـن خودرو همچنین
از فنـاوری خـودران اسـتفاده میکنـد و در عـرض  4/8ثانیه
میتواند شـتاب  100-0را طی کند .هنوز مشـخص نیسـت
کـه آیـا سـونی برنامـهای بـرای تولیـد انبـوه آن دارد یا خیر
امـا احتمـاالً میتوانیـم ویـژن-اس را در بـازی ویدئویی گرن
توریسـمو اسپرت ببینیم

خرید خودرو با حداقل
حقوق در چند کشور
اگر  36ماه هیچ چیزی نخوریم و نپوشیم تا
بتوانیم با حداقل حقوق یک خودرو بخریم ،در
کشورهای مختلف چه انتخابهایی داریم؟
سـؤال باال کمی سـورئال و عجیب به نظر میرسـد اما میتواند
درک بهتـری از شـرایط اقتصادی جامعه بـه ما بدهد .معیارمان
سـاده و بدون هیچ پیچیدگی اسـت؛ محاسـبه حداقل دستمزد
طـی  36مـاه و برابـری آن با قیمت یـک خودرو مربوط به همان
بـازار .در ایـران وزارت کار میگویـد حداقل دسـتمزد یک کارگر
ایرانـی در سـال  98برابـر بـا یـک میلیـون و  516هـزار تومـان
اسـت .ایـن رقـم بـدان معناسـت که بعد از سـه سـال میتوانید
یـک پرایـد  54میلیـون تومانـی را خریداری کنید امـا وضع در
کشـورهای دیگر چگونه است؟
حداقـل دسـتمزد در ترکیـه چیزی حـدود  2800لیـره یا 470
دالر در مـاه اسـت .ایـن عـدد پـس از  36مـاه بـه حـدود 17
هـزار دالر میرسـد .بـا ایـن پـول میتـوان یکـی از ارزانتریـن
محصـوالت هیونـدای یعنی اکسـنت  2020را خریداری کرد .با
داشـتن پیشـرانه  1/6لیتری چهار سـیلندر به قدرت  120اسب
بخـار و جعبهدنـده  IVTجدید ،این سـدان کـرهای گزینه خوبی
بـرای خانوادههـا محسـوب میشـود .البتـه بـا ایـن رقـم تویوتا
یاریـس هـاچ بـک نیـز در دسـترس اسـت .نسـخه  2020ایـن
خـودرو از پیشـرانه  1/5لیتـری چهار سـیلندر بهـره میبرد که
بهخوبـی با جعبهدنده شـش سـرعته اتوماتیک جفت میشـود.
کـره جنوبـی طی  10سـال اخیـر حداقل حقوق کارگـران خود
را دو برابـر کـرده و بـه میـزان یـک میلیـون و  700هـزار وون
یـا  1500دالر در مـاه رسـانده اسـت .رقمـی کـه بعـد از سـه
سـال حـدود  54هـزار دالر میشـود و بـا خیال راحـت میتوان
یـک ولـوو اس 90خریـد .خودرویـی با پیشـرانه  2لیتری چهار
سـیلندر کـه به هـر دو فنـاوری توربوشـارژ و سوپرشـارژ مجهز
اسـت و حـدود  316اسـب بخار قـدرت دارد .این سـدان لوکس
بـا داشـتن جعبهدنده هشـت سـرعته اتوماتیک و سـامانه تمام
چـرخ محـرک میتوانـد در کمتـر از  6ثانیـه شـتاب  100-0را
طـی کند.
 1218دالر حداقـل حقـوق یـک آمریکایی در ماه اسـت و با 44
هـزار دالری کـه بعـد از  36مـاه به دسـت میآورد ،نسـخه پایه
لینکلـن کانتیننتـال بهترین گزینه برای او محسـوب میشـود.
این نسـخه از پیشـرانه  3/7لیتری شش سیلندر تنفس طبیعی
اسـتفاده میکنـد که قدرتی در حدود  305اسـب بخـار دارد .با
بهرهگیـری از جعبهدنده شـش سـرعته اتوماتیـک ،تمام قدرت
بـه چرخهـای جلـو منتقـل میشـود .این خـودرو نخسـتین بار
در سـال  1939معرفی شـد و حدود چهار سـال اسـت که نسل
دهـم آن بـه بـازار آمـده .ازجملـه امکانـات رفاهـی آن میتـوان
بـه کـروز کنترل تطبیقی ،آینـه عقب الکتروکرومیک ،سنسـور
پـارک و سـامانه رمـزدار ورود بدون کلید اشـاره کرد.
بـد نیسـت بـه کشـور چیـن هـم اشـاره کنیـم .در بزرگتریـن
کشـور جهان حداقل دسـتمزد حدود  2200یوآن یا  316دالر
اسـت کـه بعـد از  36ماه این رقم به حـدود  11هزار و  400دالر
میرسـد .بـا این پـول گزینههای زیادی در بـازار بزرگ و متنوع
چیـن پیـدا میکنیـد امـا جـک اس 3میتوانـد معیـار خوبـی
باشـد .ایـن خـودرو کـه در نسـخه  2020فیسلیفـت شـده ،از
پیشـرانه  1/5لیتـری بـه قـدرت  116اسـب بخـار و جعبهدنده
شـش سـرعته دسـتی بهـره میبـرد .البتـه یـک کارگـر ایرانی
بایـد  12سـال بیوقفـه کار کنـد تـا بتوانـد نسـخه قدیمی این
خـودرو را از بـازار کشـورمان بـا قیمتـی باالتـر از  200میلیـون
تومـان بخرد!
آلمـان بـا داشـتن حداقل حقـوق  1557یورو یـا  1730دالر در
ماه ،جزو کشـورهایی اسـت که باالترین دسـتمزد را به کارگران
خـود میدهـد .بنابرایـن یک کارگر آلمانی در عرض سـه سـال
میتوانـد  62هـزار دالر جمـع کنـد .بـا ایـن رقـم میشـود یک
دسـتگاه مرسـدس بنز ای کالس 4ماتیک خریداری کرد .قلب
تپنده این مدل یک پیشـرانه  3لیتری شـش سیلندر خورجینی
توربـو اسـت که  362اسـب بخـار قدرت تولیـد میکند .وظیفه
انتقـال قـدرت در ایـن خـودرو بـر عهـده جعبهدنده  9سـرعته
اتوماتیـک و سـامانه چهـار چـرخ محرک 4ماتیک اسـت .جالب
اسـت بدانیـد یـک کارگر ایرانـی برای خرید مـدل  2018آن در
ایـران (بـا قیمـت بیـش از سـه میلیارد تومـان) بایـد نزدیک به
 200سـال کار کند!

قیمت روز برخی از خودروهای نو و کارکرده بازار
نام و مدل خودرو
پراید مدل 88

قیمت
 28میلیون تومان

پژو پارس مدل 92

 68میلیون تومان

وانت کارا دو کابین مدل 97

 96میلیون تومان

رنو تندر  90اتومات مدل 95

 127میلیون تومان

برلیانس اچ 330اتومات مدل 97

 180میلیون تومان
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