شنبه  26بهمن  - 1398شماره 53
شماره 20318

خودرو

6

عرضه خودرو اب قرعهکیش!
در دهـه  60و بـا محـدود شـدن منابـع ارزی کشـور ،واردات
قطعـات منفصلـه خودرو دچار مشـکل شـد .با افت تیـراژ تولید،
مسـئوالن وقـت بـه این نتیجه رسـیدند که تنها راه پاسـخگویی
بـه حجـم بـاالی تقاضـا ،اسـتفاده از روش قرعهکشـی بـرای
برقـراری عدالـت اسـت .در آن زمـان خودرویـی ماننـد پیـکان
متقاضـی بسـیاری داشـت و بـه همیـن جهـت کمیتههایـی
مأمـور شـدند خانـه متقاضیان را بررسـی کنند و مطمئن شـوند
کـه آنهـا خـودرو دیگـری ندارنـد! ایـن روش غیراصولـی قـرار
اسـت بهعنـوان راهحلـی بـرای وضـع فعلـی بـازار خـودرو به کار
گرفتـه شـود .گویـا وزارت صمـت و خودروسـازان داخلی به این

نتیجـه رسـیدهاند کـه تنهـا راه مقابله بـا داللهای بـازار ،عرضه
خودروهـای فـروش فـوری بهصـورت قرعهکشـی اسـت .بـه نظر
نمیرسـد کـه ایـن راهـکار بـه نتیجـه خاصـی منتهـی شـود؛
چراکـه اختلاف قیمـت کارخانـه و بـازار همچنان رانـت لذیذی
اسـت کـه داللهـا میتواننـد از آن بهـره ببرنـد و در صـورت
قرعهکشـی هـم نمیتـوان جمعیتـی کـه موفـق بـه دریافـت
خـودرو نشـدهاند ،از اجـرای عدالـت قانـع کـرد .ضمـن آن کـه
سـرکوب قیمتهـا در سـالهای اخیـر بـه ایـن اختلاف قیمـت
دامـن زده و قرعهکشـی نمیتوانـد تأثیـر چندانـی روی کاهـش
قیمتهـا داشـته باشـد.

دردانه های منایشگاهی که برگزار نشد
در صورت برگزاری نمایشگاه خودروی تهران ،چه خودروهایی را می توانستیم ببینیم؟

چنـد سـالی میشـود کـه شـهر آفتـاب ،میزبـان بزرگتریـن رویداد خودرویی اسـت .رویـدادی که پس از  16سـال وقفه به جـای برگزاری مجدد در محـل دایمی نمایشـگاههای بینالمللی تهران،
متین نصیری
بـه نزدیکـی حـرم مطهـر و ابتـدای آزادراه تهران-قـم نقلمـکان کـرده اسـت .امسـال قـرار بود چهارمیـن دوره نمایشـگاه خودرو تهـران همانند سـه دوره قبلی در شـهر آفتاب برگزار شـود اما با
روزنامهنگار
مخالفـت شـرکتهای خودروسـازی ایـن اتفـاق رخ نـداد و فعلاً برگـزاری آن به تعویق افتاده اسـت .طی چند هفته گذشـته برخی با البیگری درصـدد برگزاری این نمایشـگاه به هر قیمتی بودند
و میخواسـتند از قبـل آن بـه منافـع مالـی و رسـانهای خـود دسـت یابنـد .اگـر این اتفاق افتاده بود ،غرفه خودروسـازان مثل سـال گذشـته صحنه درگیری و مجادله میان مردم و مسـئوالن میشـد و عمال هیچکـدام از دو طرف
بـه نتیجـه خاصـی دسـت نمییافتنـد .حـاال که آنها دررسـیدن بـه هدف خود موفق نشـدهاند ،قصد داریم به مرور خودروهایی بپردازیم که در صورت برگزاری «دسـتوری» نمایشـگاه ،میتوانسـتیم آنهـا را در غرفهها ببینیم!

دان پالس توربو اتوماتیک
گرچـه ایـن خـودرو در  16بهمـن امسـال و بـا حضـور وزرای صمـت و دفـاع در کارخانـه ایـران خودرو معرفی شـد اما در
صـورت برگـزاری نمایشـگاه خـودرو ،احتمـاال یکـی از مهمتریـن محصوالتی بود که آبیپوشـان در شـهر آفتـاب رونمایی
میکردنـد .دنـا پلاس توربـو اتوماتیـک از پیشـرانه  1.7لیتـری ایاف 7مجهـز به توربوشـارژر بهره میبرد که  150اسـب
بخـار قـدرت و  215نیوتـن متـر گشـتاور دارد .انتقـال قـدرت در ایـن خـودرو از طریـق یـک جعبهدنـده شـش سـرعته
اتوماتیـک سـاخت شـرکت  DAEچیـن انجـام میپذیـرد و گفتـه میشـود کـه سـامانه خنـککاری آن مطابـق شـرایط
کشـور و سـبک رانندگـی عمـوم مـردم سفارشیسـازی شـده اسـت .ایـن خـودرو همچنین از فرمـان کمکـی برقی بهره
میبـرد کـه اسـتهالک پایینتـری نسـبت بـه فرمـان هیدرولیـک دارد و میتوانـد هـدر رفت تـوان موتـور را کاهش دهد.

ایـران خـودرو ابتـدا بـا «هیونـدای پـاور تـک» کره جنوبی بـرای تأمیـن جعبهدنده
دنـا پلاس توربـو قـرارداد امضـا کرده بود اما شـرکت کـرهای به دلیـل تحریمها از
دادن قطعـات امتنـاع کـرد .حـاال بـه نظر میرسـد کـه چینیها برای همـکاری با
ایـران خـودرو مصممتر هسـتند .ایـن جعبهدنده چینـی فع ً
ال بهصورت سـیبییو
وارد کشـور میشـود امـا در آینـدهای نزدیـک خـط تولیـد آن در ایران آغـاز به کار
میکنـد .دنـا پلاس توربو اتوماتیـک احتماالً با قیمت  160میلیون تومـان و از اواخر
سـال  1400عرضه خواهد شـد.

کراساوور میل
اواخـر آذر کیانـوش پورمجیـب ،معـاون تحقیقـات و طراحـی محصـول ایـران خـودرو ،گفـت کـه ایـن شـرکت بـهزودی
کـراساوور و شاسـیبلند خـود را بـر مبنـای دانـش بومـی و پلتفـرم ملـی بـه بـازار عرضه میکنـد .خودرویـی که معرفی
آن چندیـن بـار بـه تعویـق افتـاد و نمایشـگاه امسـال میتوانسـت فرصتی بـرای رونمایی از کـراساوور ملی باشـد .گرچه
پورمجیـب از «پلتفـرم ملـی» صحبـت کرده اما بسـیاری بـاور دارند که این خودرو بر مبنای پلتفرم پیاف 1پژو سـیتروئن
سـاخته شـده اسـت .همـان پلتفرمـی کـه در پـژو  301 ،206و  2008هـم دیـده میشـود .به گفته برخـی منابع خبری،
پنینفارینـا ایتالیـا طراحـی کـراساوور ملـی را انجـام داده و احتمـاالً از پیشـرانه ایسـی  5پژو یا موتـور  1.2لیتری توربو
سـاخت شـرکت ماهلـه بهـره میبـرد .ایـران خودرو توانسـته فرایند تولید پیشـرانه  3سـیلندر ماهله را با موفقیت پشـت

سـر بگـذارد و احتمـاالً انبوهسـازی آن را در برنامـه دارد .قـدرت ایـن پیشـرانه بـا
بهرهگیـری از سیسـتم تزریـق سـوخت مسـتقیم بیـن  120تـا  160اسـب بخـار
و مصـرف سـوخت آن چیـزی در حـدود  5لیتـر در هـر  100کیلومتـر اسـت .بـا
توجـه بـه تجاریسـازی فرمان کمکی برقی ،کیسـه هوای جانبی و سـانروف بعید
نیسـت کـه در کـراساوور ملـی چنین امکاناتـی را ببینیم .هنوز تصاویر رسـمی یا
حتـی جاسوسـی از اولین شاسـیبلند ایران خودرو منتشـر نشـده امـا بهاحتمالزیاد
شـباهت زیـادی با پـژو  2008خواهد داشـت.

پژو 301
احتمـاالً  301سـومین محصـول جدیـدی بود کـه ایران خودرو در غرفهاش رونمایی میکرد .سـال گذشـته صحبتهایی
از داخلیسـازی قطعـات آن مطـرح بـود و رسـماً در تیرمـاه امسـال تولیـد پـژو  301با داخلیسـازی  80درصد آغاز شـد.
اتفاقـی کـه طـرف فرانسـوی را خشـمگین کـرد .گفته میشـد حـدود  300قطعهسـاز برای ایـن پروژه همـکاری کردهاند
و اکثـر قطعـات بدنـه ،تریـم ،موتـور ،گیربکـس ،تعلیـق ،انتقـال قـدرت و ...را در داخل کشـور به تولید رسـاندهاند .چندی
پیـش مسـئوالن ایـران خـودرو پـا را فراتـر گذاشـتند و به گفته فرشـاد مقیمی مدیرعامل شـرکت ،قصد دارنـد  301را با
نشـان داخلـی عرضـه کننـد .ایـن سـدان اقتصـادی از پیشـرانه ایسـی 5بهره میبـرد که نمونـه ارتقا یافته تییو 5اسـت
و قدرتـی در حـدود  115اسـب بخـار دارد .انتقـال قـدرت بسـته بـه تیـپ خودرو توسـط جعبهدنده پنج سـرعته دسـتی

یـا شـش سـرعته اتوماتیـک سـاخت آیسـین ژاپـن انجام میگیـرد .چند مـاه قبل
فرشـاد مقیمـی در یکـی از مصاحبههـای خـود گفتـه بود کـه ایران خـودرو قصد
دارد  301را بـا کیسـه هـوای جانبـی عرضـه کنـد .در این صورت میتـوان انتظار
داشـت کـه سـدان پـژو با بهرهمندی از سـامانه کنتـرل پایداری ،جـزو محصوالت
ایمـن تولیـد داخـل لقـب گیـرد .قیمـت پـژو  301در بازارهای جهانی بیـن  14تا
 18هـزار دالر اسـت و بـه احتمـال زیاد از شـهریور  99با قیمـت  200میلیون تومان
بـه بـازار میآید.

امویام ایکس55
مشـکل واردات قطعـات خـودرو در کنـار افزایـش چهـار برابـری قیمـت ارز باعـث شـد خطـوط تولید بسـیاری از خودروسـازان
خصوصـی تعطیـل شـود .دراینبیـن مدیـران خـودرو هـم در امـان نبـود .بـا همه ایـن حرفها ،مدتی اسـت که خطـوط تولید
مدیـران بـه مـدار تولیـد بازگشـته اسـت و بخش بازاریابـی آن با معرفـی ایکس 55قصـد دارد جانی تازه به فعالیتهای شـرکت
بدهـد .امویام ایکـس 55کـه در بازارهـای خارجـی با نام چری تیگو  4یا 5ایکس شـناخته میشـود ،از یک پیشـرانه  1.5لیتری
توربـو بـه قـدرت  147اسـب بخـار و گشـتاور  210نیوتـن متر به همراه جعبهدنده هفت سـرعته دو کالچه بهره میبـرد .موتور و
جعبهدنـدهای کـه در تیگـو  7و آریـزو  6هـم بهکاررفتـه اسـت و به دلیل وزن پایینتر ایکس 55میتوان شـتاب و عملکرد بهتری

از آن مشـاهده کرد .شـاید مهمترین ویژگی کراساوور جدید امویام ،سـاعت هوشـمند
آن باشـد که کاربرد ریموت و سـامانه کنترل از راه دور را دارد .با اسـتفاده از این آپشـن
کـه بـه صـورت اسـتاندارد عرضه میشـود ،میتوان درهـای خودرو را بـاز کرد و برخی
از تنظیمات آن را تغییر داد .این خودرو در دو تیپ اکسـلنت و اکسـلنت اسـپرت و با
قیمـت تقریبـی  380و  382میلیـون تومـان از سـوی مدیـران خـودرو عرضه میشـود
کـه البتـه در بـازار آزاد میتـوان بـا  15میلیون تومان کمتر هر دو تیـپ را خریداری نمود.

نگاهی به یک ادعا درباره
ساخت خودروی الکتریکی !
مروری بر اختراع ادعایی ؛ کسی که طرفداران
بی شماری در شبکه های مجازی دارد!
اگـر اهـل اینسـتاگرام و فضـای مجـازی هسـتید ،نـام
«جمشـید آریـن» را بارهـا در کامنتهـا دیدهایـد؛ کسـی
کـه در گفـت وگـوی ویـژه خبـری سـال  1381روبـهروی
دوربینهـای تلویزیونـی ظاهـر شـد و نخسـتین بـار از
«خـودرو الکتریکـی» و «خـودرو هایبریـد» سـخن به میان
آورد .او در آن برنامـه ایدههـای خـود را شـرح داد و دو
ویدئـو تسـت خـودرو «آریانـا  »792را پخـش کـرد تا برای
ادعاهـای خـود سـندی ارائـه کـرده باشـد .در آن زمـان
بسـیاری از مـردم کـه شـناخت چندانی دربـاره خودروهای
الکتریکـی نداشـتند ،از او و کارهایـش اسـتقبال کردنـد.
بعـد از چنیـن ادعایـی ،او بـه خـارج از کشـور رفـت و چند
سـال بعـد دوبـاره به ایران بازگشـت و اختراع خـود را روی
یـک سـمند سـورن پیـاده کـرد .آریـن بـا اسـتفاده ابزاری
از رسـانهها نشـان داد کـه خـودرو الکتریکـی او میتوانـد
مسـافت  500کیلومتـری تهـران تـا اصفهـان را تنها با یک
بـار شـارژ طـی کنـد .درحالیکـه هیـچگاه برای اثبـات این
ادعـا سـندی ارائـه نـداد و خبرنـگاری را هم دعـوت نکرد.
یکی از موضوعاتی که همواره از سـوی طرفداران جمشـید
آریـن بهعنـوان مهمتریـن دسـتاورد او عنـوان میشـود،
تغییـر یـک دسـتگاه تیبـا بـه اتومبیلـی برقی و شـرکت در
نمایشـگاه خودرو ژنو  2012اسـت .برای درک اتفاقاتی که
در آن نمایشـگاه افتاد ،بخشـی از مقاله وبسـایت اسـمارت
موبیلیتـی را مـرور میکنیـم کـه اتفاقـاً صفحه ویکـی پدیا
جمشـید آریـن بـه آن ارجـاع داده اسـت...« :ایـن مختـرع
در مـورد سـرعت شـارژ خـودرو الکتریکـی خـود ارقـام
امیدوارکننـدهای ارائـه میدهـد امـا او در دنیـای کوچـک
خودروهـای الکتریکـی ناشـناخته اسـت و نمیتـوان بـه
ارقامـی کـه میگویـد اطمینـان کرد ».در بخـش دیگری از
مقالـه میبینیـم« :وقتـی از تنها زن داخـل غرفه درباره این
خـودرو الکتریکی سـؤال میپرسـیم او تنهـا لبخند میزند.
گویـی نمیدانـد معنـای لبخند چیسـت! این مسـئله شـما
را بـرای مانـدن و صحبـت کـردن ترغیـب نمیکند».
جمشـید آریـن در سـال  1394و در برنامـه تلویزیونی ثریا
کـه از شـبکه افق پخش شـد ،یـک نامه از معصومـه ابتکار،
رئیـس سـازمان محیطزیسـت در سـال  1381منتشـر
کـرد .نامـهای کـه در آن از طـرف ابتـکار نوشـته شـده
بـود« :خودروهـای الکتریـک بـه دلیـل وزن زیـاد باتریهـا
هیچگونـه آینـدهای ندارنـد ».البتـه کمـی بعـد ابتـکار این
نامـه را جعلـی دانسـت .
در هـر صـورت و بـا وجـود ایـن کـه ادعاهـای آریـن اثبات
نشـده اسـت ،هنوز هسـتند کسـانی که او و امثال جاسـمی
زرگانی ،مخترع خودرو آبسـوز را از «نخبگان» به حسـاب
میآورنـد .مهندسـی کـه خـودرو بهاصطلاح الکتریکـی
خـود را بـا آنهمـه باتـری سـمی در سـد منجیـل غـرق
میکنـد ،احتمـاالً نمیدانـد کـه بـا ایـن کار محیطزیسـت
تخریـب میشـود و چنیـن اقدامـی در تضـاد بـا هدفـش
بـرای کاهـش آالیندگـی زمین اسـت!
ای کاش کسـانی کـه بـه حمایـت از جمشـید آریـن
میپردازنـد ،یـک بـار ادعاهـای او را بـه طـور دقیـق و بـه
دور از حـس طرفـداری مـرور کننـد.

جک اس4
اواسـط تابسـتان تصاویری از جک اس 4در محوطه شـرکت کرمان موتور منتشـر شـد و نشـان میداد که این خودرو برای
انجـام برخـی تسـتهای فنـی بـه ایران آمده اسـت .در بازارهـای جهانی جک اس 4با دو پیشـرانه  1.6لیتری تنفس طبیعی
به قدرت  119اسـب بخار و  1.5لیتری توربو به قدرت  149اسـب بخار قابل سـفارش اسـت و خریداران میتوانند بین دو
جعبهدنده پنج سـرعته دسـتی یا اتوماتیک پیوسـته سـیویتی یکی را انتخاب کنند .در نمونهای که وارد ایران شـده بود
و در محوطـه شـرکت دیـده میشـد ،امکاناتـی نظیـر دوربیـن  360درجه و رادار نقطه کور وجود داشـت .شـش کیسـه هوا،
سـامانه کنتـرل پایـداری ،فرمـان کمکـی برقی ،رادار خطی ،سـانروف ،سنسـور نور و بـاران ،اتوهلد ،کنترل شـروع حرکت در

سـرباالیی و سـرپایینی ،کروز کنترل و صندلی برقی راننده از جمله دیگر تجهیزات
ایمنـی و رفاهـی این کراساوور چینی به شـمار مـیرود .جک در همکاری با کرمان
موتـور قصـد داشـت کـراساوور کوچـک خـود را بـه بـازار ایـران عرضه کنـد اما به
دالیلـی کـه مهمترینـش مشـکالت نقـل و انتقـاالت مالی بـود ،از ایـن کار منصرف
شـد .البته بعید نیسـت که با حل شـدن مسـائل بانکی تا ماههای آینده ،جک اس4
را در چهارمین دوره نمایشـگاه خودرو تهران ببینیم.

 1000کیلومرت اب وانت الکرتییک نیکوال
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شـرکت نیکـوال کـه درزمینـه تولیـد خودروهای برقی فعالیـت میکند ،بهتازگی از کانسـپت جدید خود پرده برداشـته
اسـت .کانسـپت الکتریکـی ایـن شـرکت با اسـتفاده از سـوختهای مختلفـی ازجمله پیلهـای هیدروژنـی میتواند با
یـک بـار شـارژ ،مسـافتی در حـدود هـزار کیلومتـر یـا به عبارت دقیقتـر  965کیلومتـر را طی نماید .این کانسـپت که
«گورکن» نام دارد ،قادر اسـت در کمتر از  2.9ثانیه از حالت سـکون به سـرعت  100کیلومتر بر سـاعت برسـد .گرچه
ایـن خـودرو هنـوز یـک کانسـپت اسـت امـا میخواهد بـا خودروهایی چـون تسلا سـایبرتراک ،ریویان آر1تـی ،وانت
الکتریکـی هامـر و فـورد اف 150-الکتریکـی رقابـت کنـد .سـگمنتی کـه هـر روز بـر رقبـای آن افزوده میشـود .وانت
گورکـن نیکـوال حـدود  455اسـب بخـار قـدرت دارد و در نقطـه پیک عملیاتی میتواند  906اسـب بخـار را به چرخها
ارسـال کنـد .همچنین گشـتاور این خودرو چیـزی در حدود 1329
نیوتـن متر اسـت .بخشـی از انـرژی موردنیاز برای پیمودن مسـافت
هـزار کیلومتـری از باتریهـای لیتیوم یون  160کیلووات سـاعتی و
پیلهـای سـوختی  120کیلوواتـی تأمین میشـود .طـول ،عرض و
ارتفـاع ایـن وانت بـه ترتیب  2160 ،5900و  1850میلیمتر اسـت.
هنـوز قیمـت این خودرو مشـخص نشـده اما نیکوال قصـد دارد وانت
گورکـن را تا سـپتامبر امسـال رونمایی کند.

نخسـتین بـار کانسـپت جگـوار ایکسجـی 220در نمایشـگاه بینالمللی خـودرو بریتانیـا رونمایی شـد .نزدیک به
هـزار و پانصـد نفـر بـرای خریـد ایـن خـودرو بیعانـهای بـه مبلـغ  50هزار پونـد به جگـوار پرداخت کردنـد و طبق
برنامـه قـرار بـود تحویل این خودرو از سـال  1992آغاز شـود .اسـتانداردهای آالیندگی سـختگیرانه دولت بریتانیا،
جگـوار را مجبـور کـرد پیشـرانه ایکسجـی 220را تغییـر دهد .در همـان موقع بود که بحران اقتصـادی هزینهها را
افزایـش داد و قیمـت هـر دسـتگاه از  290هـزار پونـد بـه باالتر از  420هزار پوند رسـید .این تغییر قیمت بسـیاری
را از خریدشـان منصـرف کـرد و بیعانـه خـود را پـس گرفتنـد .تـا سـال  1994تنها  275دسـتگاه از سوپراسـپرت
جگـوار تولیـد شـد و برخـی از آنهـا در مسـابقات اتومبیلرانـی ازجملـه «قهرمانی جیتـی ایتالیا» شـرکت کردند.
امـروزه جگـوار ایکسجی 220ارزش کلکسـیونی خود را از دسـت
داده اسـت و میتـوان بـا پرداخت مبلغی در حـدود  150هزار پوند
یـک نمونـه آن را خریـداری نمـود .ایـن در حالی اسـت کـه فراری
اف 40با کارکردی مشـابه اما  200اسـب بخار قدرت کمتر نسـبت
بـه سوپراسـپرت جگـوار ،حـدود  800هزار پوند قیمت دارد .شـاید
«سوپراسـپرت کالسـیک مقرونبهصرفه» بهترین لقبی باشـد که
بـه یـک جگوار ایکسجـی 220میتـوان داد!

قیمت روز برخی از خودروهای کارکرده بازار
نام و مدل خودرو

قیمت

لیفان ایکس 50مدل 1395

 101میلیون تومان

امویام  315مدل 1398

 128میلیون تومان

تویوتا کمری مدل 2005

 148میلیون تومان

نیسان پیکاپ مدل 1390

 195میلیون تومان

سیتروئن سی 5مدل 2009

 200میلیون تومان

رنو سیمبل مدل 2016

 165میلیون تومان

