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ایران خودرو محصوالت جدیدش را معریف کرد
هفتـه گذشـته شـرکت ایـران خودرو به مناسـبت دهـه فجر از
دنـا پلاس توربو اتوماتیک ،سـورن پالس و رانـا پالس رونمایی
کـرد .خودروهایـی کـه از مدتهـا قبـل در محوطـه کارخانـه
ایـن شـرکت پرسـه میزدنـد و بارها در مراسـم مختلـف دیده
شـدند .قـرار بـود دنـا پلاس توربـو اتوماتیـک ماههـا پیـش
بـه مرحلـه تولیـد برسـد امـا همـکاری نکـردن هیونـدای پاور
تـک بـرای تأمیـن جعبهدنـده بـه دلیـل تحریمهـا ،برنامههای
ایـران خـودرو را به تعویـق انداخت .بنابراین خودروسـاز ایرانی
تصمیـم گرفـت بهجـای قطعهسـاز کـرهای بـا شـرکت DAE
چیـن همـکاری کنـد .حـاال بـه نظـر میرسـد نسـخههای

اتوماتیـک دنـا از جعبهدنـده شـش سـرعته اتوماتیـک چینـی
بهـره میبرنـد .محصـول جدیـد ایـران خـودرو کـه روی خـط
تولیـد قـرار گرفتـه ،بـه پیشـرانه  1/7لیتـری توربـو بـا قـدرت
 150اسـب بخـار و گشـتاور  215نیوتـن متـر مجهـز اسـت و
تجهیزاتـی چـون کیسـه هـوای جانبـی ،فرمـان کمکـی برقی،
رینـگ آلومینیومـی و سـانروف در آن دیـده میشـود .در ایـن
مراسـم و بـا مشـاهداتی کـه خبرنـگاران داشـتند ،بـه نظـر
میرسـد سـورن پلاس و رانـا پلاس هـم بـه فرمـان کمکـی
برقـی مجهـز شـدهاند و میتـوان انتظار داشـت که این سـامانه
در بیشـتر محصـوالت ایـران خـودرو بـه کار گرفتـه شـود.

سدان های دوست داشتین!

مروری بر خودروهای  200تا  300میلیونی بازار که بعد از گذشت یک دهه همچنان پرطرفدار هستند

شـرایط غیرطبیعـی اقتصـاد و در پـی آن افزایـش قیمـت خودروهـای صفـر کیلومتر سـبب شـده بسـیاری از متقاضیان خریـد خودرو بـه نمونههای دسـتدوم تمایل پیدا کننـد .دراینبین
متین نصیری
خودروهـای سـدان بـه سـبب نـوع طراحـی و مخاطبـان آن سـهم بیشـتری از بـازار دارد .بـا نگاهـی به وبسـایتهای درج آگهـی میتـوان دریافت تنـوع خودروهایی که قیمتـی بیش از
روزنامهنگار
 200میلیـون تومـان دارنـد ،بهمراتـب بیشـتر اسـت .خودروهایـی کـه عمومـ ًا وارداتـی هسـتند و بعضـی از آنهـا به دوام باال و اسـتهالک پایین شـان مشـهورند .در این مقالـه قصد داریم
خودروهایـی را مـرور کنیـم کـه بـه دالیـل مختلـف فنـی و ظاهـری ،از بازار دسـتدوم خوبـی برخوردارند و در شـبکههای اجتماعی کسـی جرئت نـدارد علیه آنها صحبتـی کند؛ چراکه
بـا خشـم و غضـب طرفـداران آن ها مواجه میشـود!

نیسان ماکسیما
سِ ـفیرو یا ا ِی 33کـه در بازار ایران
و اسـترالیا بـا نـام «ماکسـیما»
شـناخته میشـود ،یکـی از
خودروهـای میـان سـایز نیسـان
بـود کـه در دسـامبر سـال 1998
بـرای بـازار ژاپـن معرفـی شـد.
ایـن خـودرو سـه سـال بعـد یـک
فیسلیفـت مینـور یـا جزئـی را
تجربـه کرد و با پنج پیشـرانه و دو
جعبهدنـده مختلـف (پنج سـرعته
دسـتی و چهار سـرعته اتوماتیک)
در دسـترس مشـتریان قـرار گرفـت .اواخـر دهـه  70شمسـی پارس خـودرو با نیسـان برای
تولیـد سـفیرو بـه توافـق رسـید و قـرار شـد تنهـا بـا یـک پیشـرانه  3لیتـری در کشـورمان
عرضـه شـود .موتـوری کـه قدرتـی در حـدود  ۲۲۸اسـب بخار و گشـتاوری به میـزان ۲۹۱
نیوتـن متـر دارد .سـفیرو در کشـورهای مختلفـی ازجملـه مالـزی ،فیلیپین و تایـوان عرضه
شـد و در کـره جنوبـی بـا ریبـج بـه «رنـو سامسـونگ اسام »5تغییر نـام داد .ماکسـیمای
تولیـد ایـران بـه لطـف جعبهدنـده دسـتی میتوانـد در کمتـر از  8ثانیه شـتاب صفر تا صد
را طـی کنـد .یـک دهـه پس از تولید این خودرو ،مصرف سـوخت باال و اسـتاندارد آالیندگی
یـورو  3ازجملـه مشـکالتی اسـت کـه صاحبانش را کالفه کـرده اما کیفیت باال و اسـتهالک
پایینـش بـر نـکات منفـی آن میچربد .این روزها نیسـان ماکسـیما از  100تـا  400میلیون
تومـان معاملـه میشـود امـا در بـازه قیمتـی گفته شـده ،بیشـتر مدلها کارکـردی کمتر از
 150هـزار کیلومتـر دارنـد.

هیوندای آزرا
تـا پیـش از آن کـه هیونـدای ،مـدل
جنسـیس را بهعنـوان سـدان لوکس
خـود عرضـه کنـد ،این نسـل چهارم
آزرا بـود کـه گرانتریـن مـدل
خودروسـاز کرهای محسـوب میشد.
هیونـدای آزرا کـه در بعضـی بازارهـا
مثـل ژاپـن و اسـترالیا «گرنجـور»
نـام داشـت ،تـا سـال  2011در
کارخانههـای شـهر آسـان کـره و
نوشـوویچ جمهـوری چـک بـه تولید
رسـید .ایـن خـودرو بـا پیشـرانههای
متفاوتـی عرضـه شـد امـا نمونههـای وارداتی تنها از موتور شـش سـیلندر خورجینی سـری
«المبـدا» بهـره میبرنـد .ایـن پیشـرانه تنفـس طبیعـی میتواند  235اسـب بخـار قدرت و
 304نیوتـن متـر گشـتاور تولیـد کنـد و با جعبهدنـده پنج سـرعته اتوماتیک تیپ
ترونیـک هماهنگـی خوبـی دارد .بـه همیـن دلیـل شـتاب صفـر تـا صـد زیر
 8ثانیـه بـا ایـن خـودرو امکانپذیـر اسـت .وجـود سیسـتم تعلیق چند
اتصالـی در هـر چهـار چـرخ سـبب شـده آزرا همچنـان بعد از
یـک دهـه سـواری نرمی داشـته باشـد و سرنشـینان سـفر
راحتـی را تجربـه کنند .در سـال  2011طراحی جلوپنجره
بـهروز شـد و در کنـار تغییـر گرافیک چراغها و مهشـکن،
رینگهـای جدیـدی روی آزرا قـرار گرفـت .اگـر طالـب
هیونـدای آزرا هسـتید بایـد بدانید که نسـخههای پیش
از فیسلیفـت بـا کارکردی در حـدود  150هزار کیلومتر،
حـدود  200تـا  300میلیـون تومـان قیمـت دارنـد.

رومنایی از کیا سونت در هند

مرسدس بزن ای-کالس
جرقـه بهروزرسـانی ای-کالس
دو سـال پـس از عرضه نسـل دوم
زده شـد .قـرار بـود نسـل جدید
امکانات مدرنتری داشـته باشد و
اصالـت خـود را با الهـام از طراحی
نسـخه قبلـی حفـظ کند .پـس از
پنـج سـال از زمان شـروع پروژه و
صرف هزینه دو میلیارد دالر ،نسل
سـوم مرسـدس بنـز ای-کالس
در نمایشـگاه خـودروی بروکسـل
سـال  2002میلادی معرفی شـد.
گرچـه شـباهت ایـن خـودرو بـه
نسـل قبلـی غیرقابلانـکار بود و
حتـی در مقطعـی به دلیـل هزینه
تولید بـاال موردانتقاد قـرار گرفت
امـا طراحـی چشـمگیر و زیبـای
آن بـه دل خریـداران نشسـت و
خیلـی سـریع محبـوب شـد .این
خـودرو که با کـد اتـاق دابلیو211
شـناخته میشـود ،با  10پیشـرانه
بنزینی و سـه جعبهدنده دسـتی و
اتوماتیـک به بازار آمـد .خودرویی
که در کنار نسـل دوم سـی-کالس
(دابلیو )203برای نوسـازی ناوگان
پلیـس ایـران مورداسـتفاده قرار
گرفـت .کمـی بعـد ای-کالس
نسـل سـوم طـی یـک قـرارداد
همـکاری در شـرکت تـاپ خودرو
از زیرمجموعههـای ایـران
خـودرو روی خـط تولیـد رفـت.
ای ،200ای 280و ای 350ازجملـه
نسـخههای تولیـدی بودند و حتی
نسـخه دوگانهسـوز ایـن خـودرو
بـرای بـازار ایـران معرفی شـد اما
دور اول تحریمهـا مرسـدس بنـز
را مجبـور بـه تـرک ایـران کـرد.
درصورتیکـه قصـد خریـد ای-
کالس را داریـد ،نسـخه ای240
وارداتی بـا کارکردی کمتـر از 200
هـزار کیلومتـر میتوانـد گزینـه
خوبی باشـد.

کیـا قصـد دارد پـس از سـلتوس و کارنیـوال ،کـراساوور کوچـک دیگـری را هـم به بازار هند بفرسـتد .بـه همین دلیل
چنـدی پیـش کانسـپت «سـونت» را در نمایشـگاه اتـو اکسـپو  2020رونمایـی کـرد؛ خودرویی که کمتـر از چهار متر
طـول دارد و تـا نیمـه دوم سـال بـه تولیـد انبوه میرسـد .سـونت از خط طراحی مرسـوم کیا بهره میبـرد و جلوپنجره
«پـوزه ببـری» در آن خودنمایـی مـی کنـد .در کل میتـوان گفـت کـه شـکل و شـمایل ایـن کانسـپت بـه نسـخه
تولیـدی شـباهت زیـادی دارد امـا احتمـاالً چراغهـای جلـو و عقـب تغییـر خواهنـد کرد .بـا توجه به تیزرهـای قبلی و
عکسهایـی کـه در نمایشـگاه گرفتـه شـده ،شیشـههای خـودرو تیره اسـت تـا نمای داخلی مشـخص نباشـد .به نظر
میرسـد خودروسـاز کـرهای هنـوز تصمیمـی بـرای رونمایـی از کابین سـونت نـدارد و احتمـاالً تا چند مـاه آینده روی
جزئیاتـش کار میکنـد .البتـه میتـوان انتظار داشـت کـه این خودرو هماننـد دیگر محصوالت کیا از نمایشـگر 10/25
اینچی اطالعات و سـرگرمی ،سیسـتم صوتی باوس و چیزی که
شـرکت بـه آن «جعبهدنده دسـتی هوشـمند» میگویـد ،بهره
میبـرد .ایـن خـودرو بهنوعی پسـرعموی هیوندای ونیو اسـت و
از دیگـر رقبـای آن در بـازار هنـد میتـوان به ماروتی سـوزوکی
ویتـارا بـرزا ،تاتـا نکسـون ،ماهینـدرا ایکسیـووی 300و چنـد
مـدل دیگـر از رنـو و نیسـان اشـاره کـرد .بـه گفته کیا ،سـونت
یـک مـدل جهانـی اسـت بنابرایـن میتـوان آن را در بازارهـای
مختلـف دنیا مشـاهده کرد.

مو رسی 5
با 

نسـل پنجـم سـری  5بـا کـد اتاق
«ای  »60در سـال  2000توسـط
داویـد ارکانجلـی طراحـی و سـه
سـال بعـد هـم رونمایـی شـد .این
خـودرو بـه مـدت هفـت سـال در
دینگلفینـگ آلمـان و شـنیانگ
چیـن بـه تولیـد رسـید و بیـش از
یـک میلیـون و  300هزار دسـتگاه
از آن بـه فـروش رفـت .در ایـن
نسـل امکانـات رفاهـی و تجهیزات
الکترونیکی جدیدی مانند سـامانه
اطالعـات و سـرگرمی آیدرایـو ،هدآپ دیسـپلی ،کروز کنتـرل فعال ،فرمان فعـال ،چراغهای
جلو تطبیقی ،دید در شـب ،هشـدار خروج از خط و دسـتیار صوتی معرفی شـد و خریداران
انتخابهـای متعـددی بـرای پیشـرانه و جعبهدنده داشـتند .ازجمله محبوبترین پیشـرانهها
میتـوان بـه موتـور شـش سـیلندر خطـی و  10سـیلندر خورجینـی اشـاره کرد که پیشـرانه
اولی در نسـخه 530آی با جعبهدنده شـش سـرعته اتوماتیک به کشـور وارد شـد .به سـبب
انتقـال  272اسـب بخـار قـدرت و  320نیوتـن متـر گشـتاور بـه چرخهـای عقـب ،سـری 5
میتوانـد در کمتـر از  7ثانیـه شـتابصفر تـا صـد را طـی کند .مصرف سـوخت ترکیبی این
نسـخه کمـی بیـش از  9لیتـر اسـت و در تسـت تصادف موسسـه یورو انکپ موفـق به دریافت
 4سـتاره ایمنـی شـده .بـا محـدوده قیمتـی مذکور ،میتوانید یـک بامو سـری  5دور رنگ را
بـا کارکـردی نزدیـک بـه  300هـزار کیلومتـر خریداری کنیـد .خودرویی که البتـه بعد از یک
سـرویس سـنگین میتوانـد همچنـان سـواری مطلوبـی عرضـه کند.

تویوات کرمی
ایکـسوی 40را میتـوان نسـل
ششـم کمـری دانسـت که در سـال
 2006و در دو نسـخه عـادی و
پرسـتیژ معرفـی شـد .البتـه نسـخه
پرسـتیژ در بعضـی بازارهـا ازجملـه
خاورمیانـه بـا نـام «آریـون» و
بهعنـوان مدلـی لوکستـر از کمری
در دسـترس خریـداران بود .تنها در
آمریـکا ،تویوتـا کمـری توانسـت به
فـروش دو میلیـون دسـتگاه برسـد
و در نـاوگان تاکسـیرانی نیویـورک
مورداسـتفاده قـرار گیـرد .ایـن خـودرو با چهار پیشـرانه بنزینـی و قوای محرکـه هایبرید
در کنـار هفـت جعبهدنـده مختلـف بـه بازارهـای جهانـی عرضه شـد اما در ایـران تنها دو
تیـپ جـیال و جیالایکـس (فیسلیفـت) بـا پیشـرانه  2/4لیتـری در دسـترس بـود .به
لطـف ایـن پیشـرانه  157اسـب بخاری و جعبهدنده پنج سـرعته اتوماتیـک تیپ ترونیک،
کمـری میتوانـد شـتاب صفـر تـا صـد را در کمتـر از  9ثانیـه طـی کنـد و درعینحـال
مصـرف سـوخت آن در سـیکل ترکیبـی حـدود  8لیتـر در هـر  100کیلومتـر
باشـد .ازجملـه تجهیـزات رفاهـی و ایمنـی کمـری جیالایکـس
میتـوان بـه دو کیسـه هـوا ،ایموبالیـزر ،هشـدار جامانـدن
سـوئیچ ،نمایشـگر ،رادیـو پخـش بـا شـش بلندگـو،
آینهبغـل تاشـو برقـی و کنتـرل سیسـتم صوتـی روی
فرمـان اشـاره کـرد .بـا کارکردی در حـدود  160هزار
کیلومتـر ،قیمـت ایـن خـودرو کمتـر از  300میلیون
تومان اسـت.

سیرک خودرو
در آفتاب!

وقتی بیشتر شرکت های خودروسازی چیزی
در چنته ندارند ،چرا باید نمایشگاه خودرو
برگزار شود؟
هفتـه گذشـته اعلام شـد کـه نمایشـگاه خـودروی تهـران
در مجموعـه نمایشـگاهی شـهر آفتـاب برگـزار نخواهـد شـد؛
آنهـم حداقـل تـا خـرداد سـال آینده .قـرار بود سـایپا ،ایران
خـودرو ،بهمـن دیـزل ،سـیف خـودرو و احتمـاالً دو یـا سـه
شـرکت خصوصـی دیگـر در مهمتریـن رویـداد خودرویـی
سـال شـرکت کننـد .حتی برخـی از آنهـا برنامههایـی برای
رونمایـی محصـوالت جدیدشـان داشـتند؛ تا جایـی که منابع
خبـری میگفتنـد ایـران خودرو قصـد دارد در این نمایشـگاه
از کـراساوور و سـدان ملـی خـود پرده بـردارد .امـا بهیکباره
ایـن رویـداد لغـو شـد و معلـوم هـم نیسـت که با این شـرایط
در سـال آینـده برگـزار میشـود یـا خیـر.
بـه نظـر میرسـد خودروسـازان برخلاف اتفاقـی کـه در
نمایشـگاه سـال قبـل رخ داد ،ایـن دفعـه زیـر بـار «حضـور
دسـتوری» نرفتهانـد ،بـه دالیـل مختلفـی کـه احتمـاالً
مهمترینـش ،تـرس از اعتـراض خریـداران خودروهـای
معوقـه باشـد .سـال گذشـته بسـیاری از کسـانی کـه خـودرو
ثبتنـام کـرده بودنـد ،در سـالنهای نمایشـگاهی دسـت بـه
تظاهـرات زدنـد و برخـی هـم با «بستنشـینی» از مسـئوالن
مربـوط جـواب میخواسـتند .آن اتفـاق درس عبرتـی شـد تا
خودروسـازان دولتـی هـم متوجـه خشـم پراگماتیـک مـردم
شـوند .خشـمی کـه نـه بـا کارهـای تزیینـی و برگـزاری
نمایشـگاه بلکـه با تحویـل به موقع خـودرو و افزایش کیفیت،
قابلکنتـرل اسـت.
جـدای از مسـئله اعتراضـات ،در سـومین دوره نمایشـگاه
خـودروی تهـران موضوعـی کـه بیـش از همـه بـه چشـم
میآمـد و بـه اصطلاح تـوی ذوق مـیزد ،حضـور کـم
تعـداد خودروسـازان و نبـود اسـتقبال از سـوی مـردم بـود.
همیـن پیشزمینـه نشـان مـیداد کـه نمایشـگاه امسـال هم
نمیتوانـد بـه جذابیـت اولیـن یـا دومین دوره آن باشـد .البته
برخـی خودروسـازان خصوصـی بـه اجبـار یا بـه تصمیم خود،
قصـد داشـتند به شـهر آفتـاب بیایند .درصورتیکه نمایشـگاه
برگـزار میشـد آیـا طبیعی بود شـرکتی که به دلیل نداشـتن
قطعـه ،خطـوط تولیـدش خوابیـده و تقریبـاً تعطیـل شـده،
محصـوالت نداشـتهاش را بـه نمایـش بگـذارد؟
وقتـی میخواهیـد در یـک نمایشـگاه حضور پیـدا کنید ،باید
چیزی برای «نمایش» داشـته باشـید .این اصل اول و بدیهی
شـرکت در چنیـن مراسـمی اسـت .بنابرایـن شـرکت هایـی
کـه در نمایشـگاه خـودرو حاضـر میشـوند بایـد محصـوالت
و فناوریهـای جدیـدی معرفـی کننـد در غیـر ایـن صـورت
احتیاجـی بـه صـرف وقـت و هزینه ندارند .امسـال جگوار ،لند
رور ،ولـوو ،فـورد ،هیونـدای و اوپـل اعالم کردند به نمایشـگاه
خـودروی ژنـو که یکـی از معتبرتریـن رویدادهـای خودرویی
سـال اسـت ،نمیرونـد .درواقـع بهطـور ضمنی گفتنـد که در
آن برهـه زمانـی چیـز جدیدی بـرای ارائـه ندارند.
در ایـران امـا منافـع برخـی در برگـزاری نمایشـگاه «بـه هـر
قیمتی» اسـت و البی سـنگین چند نفر میتوانسـت شـرایط
را بهگونـهای رقـم بزنـد کـه بار دیگر شـاهد درگیـری مردم با
خودروسـازان باشـیم .چهبسـا شـرکتهایی هم از این فرصت
بـرای پیشفـروش خودروهـای بینامونشـان بهـره میبردند و
بعـد از یـک سـال به بهانههـای مختلف ،یک خـودروی گمنام
دیگـر را جایگزیـن میکردنـد .مشـابه اتفاقـی که پارسـال هم
شـاهدش بودیـم و همچنـان سرنوشـت خریـداران بیسـو در
هالـهای از ابهـام قرار دارد.
برگـزاری نمایشـگاه در چنین شـرایطی بهخودیخود اشـتباه
نیسـت ،بـه شـرطی کـه خودروهـای معوقـه تعییـن تکلیـف،
بدهـی قطعهسـازان پرداخت و مشـکل واردات قطعات خودرو
حـل شـود .در ایـن صـورت میتـوان امیـد داشـت کـه مردم
از رویدادهـای خودرویـی اسـتقبال میکننـد و حتـی بـرای
حضـور در سـالنها هزینـه بلیـت را میپردازنـد .در غیـر ایـن
صـورت برگـزاری نمایشـگاه مثـل سـیرکی میماند کـه صرفاً
قصـد خوشـحال کردن عـده اندکی را دارد .همـان عدهای که
بیشـترین نفع مالی و رسـانهای را از چنین مراسـمی میبرند.

پورشهای خاص اب پیرشانه روکش طال!

شـاید یـک پورشـه  550اسـپایدر بهخودیخـود ویـژه و خـاص باشـد امـا این خـودرو پـا را فراتر گذاشـته و با
قـرار دادن صندلـی راننـده در وسـط کابیـن ،اسـتفاده از رنـگ نارنجی در طراحـی داخلـی و همچنین آبکاری
اجـزای قـوای محرکـه بـا طلا ،یـک اثـر زیبـا خلـق کـرده .احتماالً بـا خـود میگویید کـه انجام چنیـن کاری
روی  550اسـپایدر بهعنـوان خودرویـی کالسـیک ،اشـتباه بزرگـی بـوده امـا پورشـه مذکـور یـک «رپلیـکا»
یـا نمونـه بازتولیـد شـده از نسـخه اصلـی اسـت« .وینتیـج موتـورکارز» کـه کار تولیـد آن را برعهـده داشـته،
بـه دلیـل تغییـر جایـگاه راننـده باکـس پـدال را از اول طراحـی کـرده اسـت .همیـن مسـئله موجـب انتقـال
مخـزن سـوخت آن بـه جلـوی خـودرو شـده تا
همهچیـز در بدنـه کوچـک ایـن پورشـه خـاص
جـای گیـرد .رنـگ قهـوهای بهکاررفتـه در ایـن
 550اسـپایدر از سـری رنگهـای تویوتاسـت و
رینگهـای سفارشـی فـوچ با طراحی مقعرشـان
ظاهـر امـروزی بـه آن دادهانـد .ایـن نمونـه از
پیشـرانه  2/6لیتـری تایـپ  4فولکسواگـن
اسـتفاده میکنـد کـه  200اسـب بخـار قـدرت
دارد و بـرای خودرویـی بـا وزن  590کیلوگـرم،
پیشـرانه توانمنـدی محسـوب میشـود.

قیمت روز برخی از خودروهای کارکرده بازار
نام و مدل خودرو
اپل آسترا مدل 1994

قیمت
 60میلیون تومان

هوندا آکورد مدل 1997

 70میلیون تومان

لند رور رنج رور مدل 1975

 85میلیون تومان

مرسدس-بنز ای-کالس مدل 1987

 98میلیون تومان

میتسوبیشی پاجرو مدل 1990

 100میلیون تومان

رنو مگان وارداتی مدل 2008

 134میلیون تومان

