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خودروهای جدید سایپا و ایران خودرو اتبستان  ۹۹به ابزار یمآیند
چهارشـنبه هفته گذشـته و در حاشـیه جلسـه هیئت دولت ،دو خودروی
«رهـام کـراس کانتـری» و «کـی »132بـا حضـور رئیسجمهور حسـن
روحانـی رونمایی شـدند .رهـام کراس کانتری ،نخسـتین کراساوور ملی
سایپاسـت کـه بـر مبنـای پلتفـرم اسپـی 100تولید شـده و در طراحی
ً
کاملا مشـابه نسـخه سـدان رهـام اسـت .به نظـر میرسـد که این
جلـو
خـودرو طـی روزهـای آینـده با حضـور رسـانههای تخصصـی رونمایی و
اطالعـات بیشـتری دربـاره آن منتشـر خواهد شـد .سـایپا امیدوار اسـت
کـه هـر دو نسـخه سـدان و کـراساوور رهـام را تـا تابسـتان امسـال بـه
صـورت انبوه تولیـد کند.
امـا دیگـر محصولـی که در این مراسـم به نمایش گذاشـته شـد ،سـدان

ً
فعلا بـا عنـوان «کـی »132شـناخته
جدیـد ایـران خـودرو بـود کـه
میشـود امـا بهاحتمالزیـاد نـام متفاوتـی برایش انتخاب خواهد داشـت.
ایـن خـودرو بر مبنای پلتفرم پیاف 1گروه پژو-سـیتروئن سـاخته شـده
اسـت .همـان پلتفرمـی کـه در پـژو  2008 ،206و البتـه  301بـه کار
رفتـه .پـس از خـروج پـژو از بـازار کشـورمان ،ایـران خودرو پـژو  301را
داخلـی سـازی کـرد و فرشـاد مقیمـی ،مدیرعامل شـرکت ،در گفتوگو
بـا برخـی رسـانهها پیشـتر گفتـه بـود کـه ایـن خـودرو بـا نشـان ملـی
بـه بـازار میآیـد .حـاال و بـر اسـاس همیـن گفتههـا ،پـروژه «کی»132
معرفـی شـد تـا احتمـاالً در شـهریور سـال آینده شـاهد تولیـد انبوه این
سـدان جدید باشـیم.

جوالن خودروسازان یبانم و نشان چیین در ایران!
خروج شرکت های معتبر خودروسازی از بازار ایران ،فرصت خوبی برای فعالیت چینی های گمنام فراهم کرده است

باوجـود تحریمهـا و خـروج بسـیاری از شـرکتهای اروپایـی و آسـیایی از بـازار ایـران ،طـی ماههـای گذشـته چنـد خودروسـاز چینـی بـرای سـرمایهگذاری در کشـورمان تمایـل نشـان دادهاند.
متین نصیری
خودروسـازانی که عموم ًا بینامونشـان هسـتند و صرف ًا به دلیل ناتوانی در عرضه محصوالتشـان به کشـورهای توسـعهیافته ،دسـت روی بازارهای درحالتوسـعه گذاشـتهاند و ریسـک ورود یا ادامه
روزنامهنگار
حضـور در ایـران و قـرار گرفتـن در لیسـت سـیاه وزارت خزانـهداری آمریـکا را پذیرفتهانـد .در ایـن مقاله قصـد داریم خودروهای چینـی گمنامی را مرور کنیم کـه در رده کراساوورهای شـهری
قـرار میگیرنـد و در یـک سـال گذشـته معرفـی شـدهاند .خودروهایـی کـه عرضه شـدهاند ،میشـوند یا قـرار اسـت در آینده به تولید برسـند.

سلیفت
کواپ یت 210فی 
شـرکت ریـگان خـودرو یکـی از زیرمجموعههـای گـروه کرمان موتور اسـت که پیشـتر وظیفـه تأمین موتـور و گیربکس
خودروهـای جـک را بـر عهـده داشـت و دو سـالی میشـود که با مونتـاژ کوپا تی 210فعالیت مسـتقل خـود را آغاز کرده
اسـت .البتـه تـا اواخر سـال گذشـته این خـودرو در کارخانه خودروسـازان رایـن و روی خط تولید اجارهای مونتاژ میشـد
و شـرکت ریـگان خـودرو کارخانـه اختصاصی نداشـت .کوپـا تی 210یکی از محصـوالت «جیانگ نان» اسـت؛ برندی که
بـه شـرکت «زوتـی» تعلـق دارد و اتفاقـاً در چیـن بـا نـام «زوتی تـی 600کوپه» تولید میشـود .اوایل امسـال و با معرفی
نسـخه فیسلیفـت ،مشـخص شـد کـه ریـگان خـودرو قصـد دارد نسـخه جدیـد ایـن کـراساوور را به بـازار عرضـه کند.
نسـخهای که از لحاظ طراحی جلوپنجره و چراغها تغییراتی داشـته اسـت .این خودرو از پیشـرانه  1/5لیتری توربو بهره
میبـرد کـه  156اسـب بخـار قدرت و  210نیوتن متر گشـتاور تولید میکند .همچنین انتقال قـدرت از طریق جعبهدنده
شـش سـرعته اتوماتیـک بـه چرخهـای جلـو انجـام مـی شـود .تولیـد کوپا تـی 210فیسلیفت چنـد ماهی اسـت که در

کارخانـه ریـگان خـودرو آغاز شـده و برخـی از نمونههای تولیـدی آن در
خیابانهـا تـردد میکننـد .این خودرو در دو نسـخه رویال و فلگشـیپ
در دسـترس اسـت کـه تنهـا در بحـث امکانـات رفاهـی با هـم تفاوت
دارند .برای مثال نسـخه فلگشـیپ از سـقف پانارومیک ،شـش کیسـه
هـوای  10نقطـهای ،سیسـتم تهویه هـوای دوگانه ،رادار خطـی ،رادار
نقطـه کـور ،دوربیـن  360درجـه و شـارژ بیسـیم تلفـن همـراه بهره
میبـرد ،درحالیکـه نسـخه رویـال جز دو کیسـه هوا برای سرنشـینان
جلـو بقیـه امکانـات ذکـر شـده را نـدارد .گفتـه میشـود که قیمـت این
خـودرو حـدود  320میلیون تومان اسـت.

زویت یت300
اواخـر پاییـز امسـال تصویـری از پارکینـگ خودروسـازان رایـن منتشـر شـد کـه نشـان مـیداد یـک دسـتگاه زوتی
تـی 300در محوطـه شـرکت پـارک شـده اسـت .بـا توجـه بـه سیاسـت چـراغ خامـوش چینیهـا بـرای فعالیت در
ایـران ،هنـوز مشـخص نیسـت کـه آیـا ایـن کـراساوور چینـی روی خـط تولیـد قـرار گرفتـه یـا نـه .بـاوجـود این
احتمالـش زیـادش اسـت کـه ایـن خـودرو را تـا ماههـای آینـده در خیابانهـای کشـورمان ببینیم .زوتی تـی 300از
پیشـرانه  1.5لیتـری  4سـیلندر بـا قـدرت  112اسـب بخـار بهـره میبـرد و میتوانـد بـا دو جعبهدنده پنج سـرعته
دسـتی یـا اتوماتیـک پیوسـته سـیویتی جفـت شـود .ایـن خـودرو یک نسـخه توربو هـم دارد که  144اسـب بخار
قـدرت تولیـد میکنـد و تنهـا بـا جعبهدنده سـیویتی در دسـترس اسـت .در نسـخه فول آپشـن تجهیـزات ایمنی
و رفاهـی ماننـد شـش کیسـه هـوای  10نقطـهای ،ترمـز پـارک برقـی ،اتوهلد ،نمایشـگر لمسـی ،سـقف پانارومیک،
فرمـان کمکـی برقی ،اسـتارت دکمهای ،سیسـتم تهویـه اتوماتیک ،کروز کنترل ،سـامانه کنترل پایـداری الکتریکی،

تریـم داخلـی چرم مصنوعی و سنسـور نور دیده میشـود .زوتی تی300
در نسـخه فـول آپشـن قیمتی در حـدود  14هـزار دالر دارد و احتماالً
درصورتیکـه بـه بـازار ایـران بیایـد ،قیمتـی باالتـر از  300میلیـون
تومـان خواهـد داشـت .ایـن خـودرو در رده کراساوورهـای کوچـک
شـهری ماننـد چانـگان سـیاس 35و جـک اس 3قـرار میگیـرد و
خودروسـازان رایـن میتواننـد پـس از چندیـن دوره عرضـه ناموفـق
وال وی ،5بـا ایـن خـودرو هـم اعتمـاد ازدسـترفته را برگرداننـد و هم
بـا عرضـه بـدون تأخیـر و ارائـه طرحهای تشـویقی از محبوبیـت باالیی
بیـن مـردم برخوردار شـوند.

سایکس6
فردا ا 
احتمـاالً نـام «گلسـتان» بـرای شـما آشناسـت؛ شـرکتی کـه در صنعـت چـای و خشـکبار حضـور دارد و نشـان آن
روی بسـتههای نـودل «هاتـی کارا» هـم دیـده میشـود .درواقـع ایـن شـرکت یکـی از زیرمجموعههای گـروه تجاری
گلسـتان یـا  GBGاسـت و حـوزه فعالیـت آن از صنایـع غذایـی تـا تولیـد و واردات خـودرو را شـامل میشـود .جالب
اسـت بدانیـد شـرکتهای اطلـس خـودرو و آسـان موتـور از زیرمجموعههـای معـروف گلسـتان به شـمار میروند که
تـا پیـش از بسـته شـدن واردات محصـوالت کیـا و هیونـدای را عرضه میکردنـد .کارخانه اتومبیلسـازی «فردا» یکی
از مهمتریـن شـرکتهای اقمـاری گلسـتان اسـت کـه درواقـع بـازوی تولیـدی این گروه بـزرگ اقتصـادی در صنعت
خـودرو محسـوب میشـود .ایـن شـرکت ابتـدا محصـوالت ایران خـودرو را مونتاژ میکـرد و بعد از برجام قصد داشـت
خودروهـای امجـی را در ایـران تولیـد کنـد؛ بهطوریکه حتی شـو روم (اتاق نمایش) خـود را در منطقه قیطریه تهران
افتتـاح کـرده بـود امـا چنـد مـاه قبـل و بـه دلیل عـدم همکاری شـرکت مادر یعنـی سـایک موتـور ،آن را جمع کرد.
تـا همیـن هفتـه گذشـته ،خبـری از فـردا نبـود امـا بهیکباره ایـن شـرکت در صفحه اینسـتاگرام خود از شاسـیبلند

 7نفـرهای بـا نشـان اختصاصـی رونمایـی کـرد .خودرویـی کـه درواقع
نسـخه پیـش از فیسلیفـت لیـوژو اسایکـس 6از زیرمجموعههـای
شـرکت دانگفنگ اسـت .فـردا میخواهـد این خـودرو را بهصورت
کامـل و بـدون داخلـی سـازی مونتاژ کنـد .اسایکس 6از پیشـرانه
 1.5لیتری توربو به قدرت  147اسـب بخار و گشـتاور  200نیوتن
متـر بهـره میبـرد و امکاناتـی نظیـر سـانروف ،دوربین عقـب ،ترمز
اضطـراری ،نمایشـگر لمسـی و کروز کنتـرل دارد .قیمت این خودرو
در بازارهـای جهانـی بیـن  120تـا  170میلیـون تومـان اسـت امـا
شـرکت فـردا بهـای شاسـیبلند مونتـاژی خـود را بـا تحویـل  15روزه
حـدود  350میلیـون تومـان اعالم کرده اسـت.

اسدبلیوام جی 01اف
در نمایشـگاه خودروی تهران  96بود که سـیف خودرو با محصوالتی از بیسـو و هاوتای قصد داشـت فعالیت خود را از سـر بگیرد.
ایـن شـرکت پـس از یـک دوره واردات ناموفـق خودروهـای سـوبارو چندان بین مردم شـناخته شـده نبود اما بهیکبـاره با خرید
شـرکت مرتـب (تولیدکننـده خودروهـای لنـد روور و پـاژن) اعلام کرد کـه میخواهد به جـای واردات ،روی مونتـاژ تمرکز کند.
بیسـو تـی 3و تـی 5جـزو اولیـن محصوالت این شـرکت بودنـد؛ خودروهای گمنامی که تـا همین امروز هم بـه دلیل تحریمها و
عدم ارسـال قطعات منفصله تحویلشـان با مشـکالت زیادی روبهرو بوده .در همین رابطه ،چند ماه قبل شـرکت سـیف خودرو
تصمیم گرفت برای مشـتریان بیسـو تی 5طرح جایگزین در نظر بگیرد و با یک خودروسـاز تازه تأسـیس به نام «اسدبلیوام»
وارد مذاکـره شـد .ایـن نشـان گرچه در تولید موتورسـیکلت مشـهور اسـت امـا مدت زیـادی از فعالیت خودرویـی آن نمیگذرد.
درواقع شـاخه خودروسـازی اسدبلیوام با همکاری برلیانس شـروع به کار کرده و مدل جی 01نخسـتین محصول آن به شـمار

مـیرود .ایـن خـودرو از پیشـرانه  1.5لیتـری توربو بـه قدرت  156اسـب بخار و
گشـتاور  230نیوتـن متـر اسـتفاده میکند و تـوان موتـور از طریق جعبهدنده
شـش سـرعته اتوماتیک به چرخهای جلو منتقل میشـود .از جمله تجهیزات
ایمنـی و رفاهـی آن میتـوان بـه شـش کیسـه هـوا  10نقطـهای ،گرمکـن و
سـردکن صندلی راننده ،اسـتارت دکمهای ،دوربین  360درجه ،سـامانه کنترل
پایداری ،جی 01اف نسـخه اسـپرت آن اشـاره کرد که جلوپنجره متفاوتی دارد
و از دیفیـوزر در بخـش انتهایـی خودرو بهره میبرد .برخی رسـانهها قیمت جی01
را در حـدود  375میلیـون تومان اعلام کردهاند.

مالک جدید ماستنگ بولیت این خودرو را ابزیایب منیکند!

تیزر کانسپت الکرتییک هیوندای منترش شد

شـان کایرنـن ،کسـی کـه ماسـتنگ بولیـت افسـانهای را دو ماه پیـش با قیمت  3.4میلیـون دالر فروخت ،تأییـد کرد که مالک
جدیـد قصـد نـدارد خـودرو را بازیابی و آن را از اصالتش سـاقط کند .روی این خودروی سـبز رنـگ آثار رنگرفتگی زیادی دیده
میشـود؛ بیشـتر ایـن زخمهـا مربـوط بـه تعقیب و گریزهـای آن در فیلم بولیت محصول سـال  1968میالدی اسـت اما بخش
دیگری از آن ،به چندین سـال اسـتفاده روزمره مربوط میشـود .بولیت گرانترین ماسـتنگی اسـت که تابهحال در حراجیها
شـرکت کرده .این خودرو توانسـت رکورد حراجی نسـخه جیتی 500مدل  1967را بشـکند .ماسـتنگ بولیت نخسـتین بار در
سـال  1974و در مجلـه رود انـد تراک بـرای فروش آگهی
شـد و والدیـن کایرنـن آن را بـه عنوان خودروی شـخصی
خریدند .این خودرو پس از اسـتفاده در گوشـهای رها شـد
و هیچگونـه تمهیداتـی بـرای نگهـداری از آن در شـرایط
مطلـوب ،صورت نگرفت .ماسـتنگ بولیت بـرای چند دهه
مخفـی مانـده بـود تا ایـن که در سـال  2018دوبـاره پیدا
شـد و شـرکت فـورد هـم بـه افتخـار ایـن خـودرو و البتـه
نقشآفرینـی اسـتیو مککوئین در فیلم بولیت ،نسـخهای
خـاص از ماسـتنگ را بـا همین نـام تولید کرد.

تـا کمتـر از یـک مـاه دیگر نمایشـگاه خـودروی ژنو برگزار میشـود و هیوندای هم قصـد دارد از جدیدترین
کانسـپت الکتریکـی خـود رونمایـی کند .خودرویی کـه پرافسـی ( )Prophecyنام دارد و معنایش رسـالت
اسـت .درواقـع بـه نوعـی میتوانـد نشـاندهنده مسـیری باشـد کـه هیونـدای در آینـده طـی میکنـد.
خودروسـاز کـرهای میگویـد کـه «پرافسـی» حس اسـپرت خط طراحی شـرکت را بروز و فلسـفه وجودی
آن را بـه درجـه باالتـری ارتقـا میدهـد .در تیـزر منتشـر شـده ،عقـب یـک خـودرو دیـده میشـود کـه
دو چـراغ عمـودی بـزرگ و گلگیرهـای گـرد بهوضوح
قابلتشـخیص هستند .سـقف بلند در کنار چراغ سوم
ترمز که سرتاسـر شیشـه عقب را گرفته ،نمایی شـبیه
بـه پورشـه  911را در ذهـن تداعی میکنـد .هیوندای
بـا رونمایـی از پرافسـی قصد دارد خـط جدید طراحی
خـود را نمایـش دهـد و درعینحـال ،برنامههایـش را
بـرای عرضـه محصوالت الکتریکـی در قالب پـروژهای
بـزرگ معرفی کنـد .احتماالً تا روزهـای آینده ،تصاویر
بیشـتری از این کانسپت الکتریکی منتشر خواهد شد.

بازگشت به  3دهه قبل!
قرعه کشی برای ثبت نام خودرو
نه تنها راهحل مقابله با گرانی و داللی نیست
بلکه می تواند باعث افزایش قیمت
و نارضایتی شود
طـی ماههـای گذشـته برنامههـای پیشفـروش و همچنیـن
فـروش فـوری خودروسـازان نتوانسـت از التهـاب بـازار بکاهـد
و برعکـس موجـب شـد قیمـت خودروهـای داخلـی روزبـهروز
افزایـش یابـد .بهطوریکـه هفتـه گذشـته قیمـت پرایـد از مرز
 65میلیـون تومـان هـم عبـور کـرد و اکنـون قیمتـش  3برابـر
مـدت مشـابه دو سـال قبل اسـت .اواسـط بهمنمـاه مدیرعامل
ایـران خـودرو از تدویـن طرحـی بـا وزارت صمـت خبـر داد تـا
خودروهـای تولیدشـده بـه مصرفکننـدگان واقعـی برسـد.
طرحـی کـه طبـق شـنیدهها ،واگـذاری خـودرو بـر اسـاس
قرعهکشـی اسـت و طـی روزهـای آینـده اجرایـی خواهد شـد.
البتـه ایـن طـرح چیـز جدیـدی نیسـت و قب ً
ال هم بـرای عرضه
پیـکان از قرعهکشـی اسـتفاده شـده بـود .در دهـه  60و با آغاز
جنـگ تحمیلـی ،فـروش نفـت ایـران کاهـش پیـدا کـرد و ارز
در کشـور کمیـاب شـد .ایـران خـودرو که بـرای واردات قطعات
منفصله پیکان از شـرکت تالبوت نیاز به ارز داشـت ،نتوانسـت
قطعـات را بـه تعـداد موردنیازش وارد کند .همین مسـئله باعث
افـت تیـراژ و همچنیـن در مقاطعی موجب توقـف تولید پیکان
شـد .از ایـنرو ایران خودرو نمیتوانسـت سـر موعـد به تعهدات
خـود پاسـخ دهـد .بـا توجه به اختلاف بهـای کارخانه و بـازار،
تصمیـم بر این شـد که همـان تعداد کم پیکانهای تولیدشـده
بر اسـاس قرعهکشـی به خریداران برسـد .معروف اسـت که آن
زمـان بـرای ایـن که عدالت بیـن همه برقرار شـود ،کمیتههایی
تشـکیل شـده بـود تـا از دیـوار خانـه متقاضیـان بـاال برونـد و
ببیننـد کـه خـودروی دیگـری دارند یا نـه! این طـرح گرچه به
گفتـه برخـی مسـئوالن وقت بـه موفقیت رسـید اما اشـکاالت
بسـیاری داشـت و حتی برای زمان خودش هم منسـوخ شـده
بـود .چه رسـد کـه االن بخواهیـم از قرعهکشـی صحبت کنیم!
قرعهکشـی خـودرو در شـرایط فعلـی سـه ایـراد اساسـی دارد.
نخسـت آن کـه نمیتـوان اجـرای عدالـت را تضمیـن کـرد.
همیـن امـروز بسـیاری از مردم بـه خودروسـازان دولتی اعتماد
ندارنـد و حتـی معتقدنـد کـه برخـی از کارمندان شـرکتهای
خودروسـازی ،بـا گرفتن مبالغـی در ثبتنامهـا تقلب میکنند.
مسـئلهای کـه میتوانـد در قرعهکشـی هـم رخ دهـد .بهعلاوه
اگـر قـرار باشـد هـزار خـودرو بـه فـروش برسـد و یـک میلیون
نفـر هـم در ایـن طـرح شـرکت کننـد ،چگونـه میتـوان 999
هـزار نفـری کـه موفق به دریافت خودرو نشـدهاند از درسـتی و
عدالـت قرعهکشـی قانـع کرد؟
مشـکل دوم ،حضـور همیشـگی دالالن اسـت .فرقـی نمیکنـد
متقاضیـان را بـر اسـاس زمـان ورود به سیسـتم انتخـاب کنید
یـا بـا انجـام قرعهکشـی؛ در هـر دو صـورت ،نتیجـه همانـی
میشـود کـه ضربالمثـل «یـک مشـت نمونه خروار اسـت» به
خوبـی بیـان کـرده .تعـداد دالالنـی کـه موفق به خریـد خودرو
میشـوند -چه بدون قرعهکشـی و چه با آن -یکسـان اسـت .در
ایـن جـا هـم طـرح مذکور در رسـیدن به هدفش بـرای «حذف
داللهـا» ناموفـق بـه نظـر میرسـد .یادمـان باشـد کـه جامعه
آماری تغییری نمیکند و صرفاً شـیوه انتخاب عوض میشـود.
امـا سـومین مشـکل ،سـرکوب قیمتهـا و فاصلـه زیـاد بهـای
کارخانـه بـا کف بازار اسـت .طی سـالهای اخیـر قیمتگذاری
دسـتوری شـورای رقابـت و البتـه وزارت صمت ،هیـچگاه اجازه
نـداد کـه خـودرو بـه نـرخ واقعـی خـود برسـد .بارهـا بـه بهانه
ایـن کـه طـرح «قیمتگذاری در حاشـیه بـازار» میتواند باعث
افزایش قیمت خودروها شـود ،این طرح به اجرا گذاشـته نشـد.
درحالیکه سیاسـت سـرکوب قیمـت ،بهای پرایـد را در بازار به
بیـش از  60میلیون تومان رسـانده اسـت!
قرعهکشـی ثبتنـام خـودرو هـر نتیجهای داشـته باشـد ،قطعاً
نمیتوانـد فاصلـه قیمـت کارخانه و بازار را کاهـش دهد .چراکه
دلیـل اصلـی بـرای انجام قرعهکشـی ،عرضه محدود خـودرو به
تعـدادی مصرفکننـده واقعی اسـت ،افرادی که قطعـاً برنامهای
بـرای فـروش خودروهایشـان ندارنـد .ضمـن آن کـه اگـر هـم
ایـن کار را انجـام دهنـد ،تأثیـر خاصـی بـر بـازار بـزرگ خودرو
نمیگذارنـد .بایـد گفـت کـه تنهـا راهحـل وضعیـت بیمارگونه
بـازار ،عرضـه محصـوالت بـر اسـاس قیمتگـذاری در حاشـیه
بـازار و رعایـت اصـل «عرضـه و تقاضا» اسـت.

قیمت روز برخی از خودروهای کارکرده بازار
نام و مدل خودرو

قیمت

پژو  206صندوقدار مدل 1398

 114میلیون تومان

سانگیانگ موسو مدل 2003

 140میلیون تومان

کیا سراتو مدل 2008

 200میلیون تومان

تویوتا کمری مدل 2007

 265میلیون تومان

امویام ایکس 55مدل 1398

 380میلیون تومان

آلفا رومئو جولیتا مدل 2015

 440میلیون تومان

