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جک اس 7به ایران یمآید؟
چنـدی پیـش شـرکت کرمـان موتـور پیشنمایشـی از
جـک اس 7در رسـانههای مکتـوب بـه چـاپ رسـاند،
بـه همیـن دلیـل برخـی میگوینـد در تابسـتان سـال
آینـده میتوانیـم شـاهد عرضـه ایـن خـودرو باشـیم.
اس 7بزرگتریـن کـراساوور جـک محسـوب میشـود
کـه منطبـق بـر خـط جدید طراحـی این شـرکت چینی
طراحـی شـده و در بازارهـای منطقـه ازجمله امـارات با
قیمـت  85هـزار درهـم به فروش میرسـد .ایـن خودرو
از پیشـرانه  2لیتـری توربـو بـا قـدرت  195اسـب بخـار
و گشـتاور  300نیوتـن متـر بـه همـراه یـک جعبهدنـده

شـش سـرعته دو کالچـه بهـره میبـرد .بدیـن ترتیـب
ایـن خـودرو قـادر اسـت در کمتـر از  10ثانیـه شـتاب
 100-0کیلومتـر بـر سـاعت را طـی کنـد .بـا امکاناتـی
نظیـر سیسـتم تهویـه دوگانـه اتوماتیـک ،فرمـان کمکی
برقـی ،قطبنمـای دیجیتـال ،دوربیـن  360درجـه،
 6کیسـه هـوای  10نقطـهای ،سـردکن و گرمکـن
صندلیهـای جلـو و اسـتارت دکمـهای ،جـک اس 7باید
قیمتـی در حـدود  400میلیـون تومـان داشـته باشـد تا
بتوانـد مشـتریان ایرانـی خـود را بـرای خریـدش مجاب
کند .

ممنون ،همین قدر بزنین کایف است!
نگاهی به خودروهای کم اشتهای بازار ایران که البته چندان هم ارزان نیستند

نکات مهم برای تعویض روغن

خرید خودروی جدید دشـوار اسـت؛ چراکه با قیمتهای فعلی ،حساسـیت برای به بررسـی گزینههای موجود بیشـتر شـده ،بنابراین سـعی بر این اسـت تا حد امکان انتخابمان را بر مبنای عقل
متین نصیری
و منطـق و نـه عالقـه و احساسـات ،پیـش ببریـم .بـا توجـه بـه افزایش نرخ بنزین در اواسـط پاییز ،مصرف سـوخت به یک مسـئله مهـم در خرید خودرو تبدیل شـده و باید در بررسـیهای خود این
روزنامهنگار
عامـل را هـم مدنظـر قـرار دهیـم .عاملـی کـه میتوانـد ما را به خرید یک خودرو تشـویق یا حتی از آن منصرف کند .در آخرین شـماره دخلوخرج امسـال فـارغ از کالسبندیهای متعـارف بازار،
به سـراغ خودروهایی رفتیم که مصرف پایینی دارند و میتوانند گزینه مناسـبی برای اسـتفاده روزمره باشـند.

تویوات پریوس
پریـوس در سـال  1997بهعنـوان اولیـن خـودروی هایبریـدی بـا تولیـد انبـوه
در جهـان معرفـی شـد .ایـن خـودرو در عـرض چنـد سـال توانسـت بـه محصول
پرفـروش تویوتـا تبدیـل شـود؛ بهگونـهای کـه امـروزه چهـار میلیـون دسـتگاه از
نسـخه لیفتبـک آن در سرتاسـر جهـان بـه فـروش رفتـه اسـت .در اوت 2013
ساتوشـی اوگیسـو ،مدیرعامـل تویوتـا ،خبـر از بهبود پریوس در نسـل بعـدی داد
و کمـی بعـد نسـل چهـارم پریـوس در سـپتامبر  2015و در نمایشـگاه خـودروی
السوگاس رونمایـی شـد .ایـن خـودرو کـه بـا کـد اتـاق ایکسدبلیو 50شـناخته
میشـود ،بهواسـطه شـرکت ایرتویا در کشـورمان حضور یافت و در مدت کوتاهی
فـروش نسـبتاً خوبـی را تجربه کرد .هرچند که همیشـه ظاهـر زمخت و نهچندان

زیبـای آن موردانتقـاد مـردم بـود .ایـن نسـل که بر پایـه پلتفرم «معمـاری جدید
جهانـی تویوتا» تکوین یافته اسـت ،در مقایسـه با نسـل سـوم مرکـز ثقل پایینتر
و اسـتحکام سـاختاری بیشتری دارد و به لطف تجهیزات ایمنی متعددش توانسته
از موسسـه انکپ اروپا هر پنج سـتاره ایمنی و از موسسـه بیمه ایمنی بزرگراههای
آمریکا ،باالترین امتیاز را کسـب کند .تویوتا پریوس مجهز به دو پیشـرانه بنزینی
و الکتریکی اسـت که رویهم  121اسـب بخار قدرت دارند و به دلیل بهرهمندی
از جعبهدنـده سـیویتی ،میتوانـد در سـیکل ترکیبـی مسـافت 100کیلومتـر را
تنهـا بـا  4.5لیتـر بنزیـن بپیمایـد .ایـن روزهـا قیمـت پریـوس در تیـپ سـی و
کارکـردی بـه میـزان  60هـزار کیلومتر ،تقریبـاً  570میلیون تومان اسـت.

میتسوبییش میراژ
هاچبـک کوچکـی کـه در بیـن سـالهای  1978تـا  2003روی خـط تولید
بـود امـا دوبـاره و از سـال  2012بـه سـبد محصـوالت میتسوبیشـی اضافـه
شـد .نسـل ششـم میـراژ در نمایشـگاه توکیـو  2011بـه نمایـش درآمـد و
بـه دلیـل ظاهـر بامـزه و قیمـت پاییـن اش موردتوجـه عموم مـردم بهویژه
بانـوان قـرار گرفـت .البتـه ارزش ایـن خـودرو در ایـران بـه دالیـل مختلفی
ازجملـه نـرخ ارز و تعرفـه بـاالی واردات چنـدان منطقـی نیسـت و معمـوالً
خانوادههـای متمـول آن را بهعنـوان خـودروی دوم یـا حتـی سـوم خـود
انتخـاب میکننـد .بـرای مثـال اکنـون مـدل  2018آن کـه بهتازگـی
ترخیـص شـده ،حـدود  270میلیـون تومـان قیمـت دارد .آریـن موتـور

بهعنـوان واردکننـده محصـوالت میتسوبیشـی ،مـدل میـراژ را تنهـا بـا یک
پیشـرانه  1.2لیتـری بـا قـدرت  79اسـب بخـار وارد کشـور کـرده اسـت؛
پیشـرانهای کمجـان کـه در کنـار جعبهدنـده اقتصـادی سـیویتی موجب
میشـود رانندگـی لـذت بخشـی از ایـن هاچبـک ژاپنـی انتظـار نداشـته
باشـید .بـاوجود این در بحث مصرف سـوخت شـاهد عملکـرد فوقالعادهای
هسـتیم بهطوریکـه ایـن خـودرو در سـیکل ترکیبـی تنهـا  4.6لیتـر در
هـر صـد کیلومتـر مصـرف میکنـد .میـراژ بـا داشـتن شـش کیسـه هـوا از
موسسـه انکپ آسـیا چهار سـتاره ایمنی کسـب کرده و میتوان آن را جزو
محصـوالت ایمـن میتسوبیشـی بهحسـاب آورد.

هیوندای سوانات هایربید
نسـل هفتـم هیونـدای سـوناتا کـه در ایـران بـا کـد اتـاق الاف شـناخته
میشـود ،در سـال  2015بـه بازارهـای جهانـی معرفـی شـد و پیـش از
تحریمهـا ،آسـان موتـور مسـئول واردات ایـن خـودرو بود .بااینحال نسـخه
هایبریـد سـوناتا توسـط شـرکت پاکـرو قشـم بـه ایران آمـد و در نمایشـگاه
خـودروی تهـران  96حضـور پررنگـی داشـت .گرچه سـوناتای نسـل ششـم
فـروش باالیـی را تجربـه کـرد و توانسـت رقبـای خـود را کنـار بزنـد امـا
اتـاق الاف چنـدان موفـق نبـود .بـه همین دلیـل هیوندای در سـال 2017
فیسلیفـت نسـل هفتـم سـوناتا را معرفی کـرد .در ایـن فیسلیفت چراغها،
جلوپنجـره ،رینگهـا و محـل نصـب پالک تغییر کرد و نـام خودرو بهصورت

درشـت روی در صندوقعقـب نقـش بسـت .در کابیـن نیز بـدون تغییر فرم
کلـی کنسـول وسـط ،دریچههـای تهویـه هوا بهروز شـدند و نمایشـگر روی
داشـبورد ظاهـر زیباتـری پیـدا کـرد .پیشـرانه بنزینـی دو لیتـری و موتـور
برقـی ایـن خـودرو بـه ترتیب  154و  51اسـب بخار قـدرت تولید میکنند،
بنابرایـن سـامانه هایبریـد بـا در نظـر گرفتن اتلاف انرژی ،توانـی در حدود
 193اسـب بخـار دارد .مصـرف سـوخت سـوناتا هایبرید در سـیکل ترکیبی
حـدود  5.6لیتـر در هـر  100کیلومتـر اسـت .ایـن خـودرو ابتـدا بـا قیمت
 260میلیـون تومـان بـه بـازار کشـورمان راه پیـدا کرد اما اکنـون با کارکرد
 50هـزار کیلومتـر فراتـر از  700میلیـون تومـان قیمت دارد.

رنو سیمبل
سـال  2012و در نمایشـگاه اسـتانبول ،خودرویی کم اسـتهالک با اصالتی
رومانیایـی معرفـی شـد .رنـو سـیمبل  3کـه در حقیقت نسـل سـوم از این
سـری و نسـل دوم داچـا لـوگان یـا همـان تنـدر  90خودمان بـود ،از اوایل
سـال  2013فروشـش آغاز شـد .این خودرو گرچه ظاهری جعبهای داشـت
امـا بـا خطـوط نـرم و سـیالش سـعی میکـرد چهـره زیباتـری بـه نسـبت
مـدل لـوگان از خـود بـه نمایش بگذارد .در سـهماهه نخسـت سـال 2017
فیسلیفـت سـیمبل معرفـی شـد کـه در طراحـی جلـو و عقـب تغییراتـی
داشـت .ایـن خـودرو بـه دلیـل قیمـت پاییـن و ظاهـر مناسـبترش بـا
اسـتقبال خوبـی مواجـه و در همـان سـال به بازارهـای عربسـتان ،امارات و
قطـر معرفـی شـد .در ایـران اما همانند اتفاقـی که برای میراژ افتاد ،نسـخه

پیـش از فیسلیفـت سـیمبل چنـدان موفـق نبود و با بسـته شـدن واردات
کورسـوی امیـدی کـه بـرای موفقیـت آن تصـور میشـد ،از بین رفـت .این
خـودرو بـا چهـار پیشـرانه و دو جعبهدنـده بـه بازارهـای جهانـی آمـد امـا
نگیـن خـودرو بهعنـوان نماینده رسـمی رنـو در ایران ،آن را تنها با پیشـرانه
 1.6لیتـری بـه قـدرت  105اسـب بخـار و گیربکـس چهار دنـده اتوماتیک
عرضـه کـرد .پیشـرانه مذکـور همـان موتور کی4ام اسـت که روی سـاندرو
و تنـدر  90هـم نصـب شـدهاند و سـیمبل بـا بهرهگیـری از آن میتوانـد در
سـیکل ترکیبـی تنهـا  5.8لیتـر در هـر 100کیلومتـر مصـرف کنـد .قیمت
ایـن خـودرو در بـازار بـا کارکـردی در حـدود  60هـزار کیلومتـر کمتـر از
 200میلیـون تومان اسـت.

کانسپیت اب جلوپنجره غولآسا!
بعد از معرفی کانسـپت  4به عنوان نسـل بعدی سـری  ،4بسـیاری تصور میکردند که احتماالً بیامو از طراحی جلوپنجرههای
بزرگ دسـت میکشـد اما کانسـپت آی 4رسـماً آب پاکی را روی دسـت این افراد ریخت! گرچه آی 4خودرویی تمام الکتریکی
اسـت کـه احتیاجـی به جلوپنجره ندارد اما بههرحـال جزئی از خط
طراحـی بیامو محسـوب میشـود .خودروسـاز آلمانـی میگوید در
ایـن بخـش از بدنـه آی 4حسگرهـای متعددی وجـود دارند ،البته
اطلاع بیشـتری دربـاره ماهیـت و کارکـرد آنهـا نداده اسـت .این
خـودرو از یـک پیشـرانه الکتریکـی با قـدرت  530اسـب بخار بهره
میبـرد کـه توانـش از یـک باتـری  80کیلـووات سـاعتی میآیـد.
بنابرایـن کانسـپت بامو قـادر اسـت در  4ثانیـه شـتاب  100-0را
بپیمایـد .گفتـه میشـود کـه بـرد مسـافت ایـن خـودرو بر اسـاس
اسـتاندارد  WLTPچیـزی در حدود  600کیلومتر اسـت.

عوضنکنید
یاتاقان می زنید!
در اتوبـان رانندگـی میکنیـد کـه ناگهـان بـا صدایـی مهیـب
خـودروی شـما خامـوش میشـود .بـا روشـن شـدن چراغهای
چـک و روغـن ،دیگـر اسـتارت نمیخـورد و به اجبار بـا یکی از
امـداد خودروهـای سـیار تماس میگیرید تا وسـیله نقلیه شـما
را بـه نزدیکتریـن تعمیـرگاه ببـرد .امـا چـه اتفاقی افتـاده؟ به
احتمـالقـوی ،روغـن موتـور را سـروقت تعویـض نکـرده اید و
کثیـف شـدنش باعث شـده پمـپ روغـن نتوانـد آن را بهخوبی
پمـپ کنـد .درنتیجـه یاتاقـان خـودرو شکسـته یـا بهاصطالح
اهلفـن «یاتاقان زده ».متأسـفانه در چنین شـرایطی بسـیاری
از اجـزای پیشـرانه آسـیب میبیننـد و تعمیـر کلـی آن هزینـه
سـنگینی روی دسـت شـما میگذارد.بنابراین باید پیش از ضرر
بـا تعویـض بهموقـع روغـن موتـور جلوی ایـن اتفـاق را بگیرید.
روغـن موتـور وظایـف متعـددی بر عهـده دارد و ازجملـه آنها
میتـوان بـه روانسـازی و کاهـش اصطکاک ،تمیز نگهداشـتن
قطعـات ،خنکسـازی موتـور و البتـه محافظـت از آن اشـاره
کـرد .ایـن مـاده سـیال همچنین باعـث کارکرد بهتـر موتور در
دماهـای مختلـف میشـود و اجازه سـایش به قطعـات موتور را
نمیدهـد .اگـر روغـن موتـور وجود نداشـت ،عمر پیشـرانههای
ً
عملا اجـزای آن از هم
بنزینـی بـه چنـد متـر هم نمیرسـید و
جـدا میشـدند .بـرای ارزیابی میـزان روغن موتور ابتـدا خودرو
را روی سـطحی صـاف و بـدون شـیب پـارک کنیـد و حـدود 5
تـا 10دقیقـه صبـر کنیـد .سـپس کاپـوت را بـاال بزنیـد و میله
تـراز روغـن را برداریـد و بـا یـک دسـتمال بهخوبی پـاک کنید.
مطمئـن شـوید کـه عالمتهـای سـطح روغن برای شـما خوانا
هسـتند و سـپس آن را تـا انتهـای مخـزن فروکنیـد و دوبـاره
بیـرون بیاوریـد .اگـر سـطح روغـن پایینتر از حد تعیین شـده
باشـد ،بایـد سـرپوش فیلتـر را برداریـد و مقداری روغـن اضافه
کنیـد .ایـن عمـل را دوبـاره تکرار کنید تا مطمئن شـوید روغن
موتـور در سـطح اسـتانداردی قـرار دارد.اگـر ایـن کار را انجـام
دهیـد ،احتمـاالً میبینیـد کـه روغن موتور سـیاه شـده اسـت.
احتمـاالً فکـر میکنیـد که زمـان تعویضش فرارسـیده اما صبر
کنیـد .سـیاه شـدن روغـن الزامـاً بـه معنـای خـراب شـدنش
نیسـت؛ همانطـور کـه قبلا گفتـه شـد ،روغـن موتـور وظیفه
تمیـز نگهداشـتن قطعـات را بـر عهـده دارد و بـه همیـن دلیل
دوده حاصـل از احتـراق بهصـورت معلـق در داخـل آن باقـی
میمانـد .اگـر ایـن دوده جـذب روغـن نشـود ،روی قطعـات و
البهالی آن تهنشـین میشـود و افت توان پیشـرانه را به دنبال
دارد .پـس میتـوان گفـت روغـن موتـوری که سـیاه نمیشـود
برخلاف تصورمـان کیفیـت خوبـی نـدارد چون قـادر به جذب
دوده نیسـت .امـا بهتریـن زمان بـرای تعویض روغـن موتور چه
زمانـی اسـت؟ واقعیـت ایـن اسـت که نمیتـوان زمـان دقیقی
اعلام کـرد؛ چراکـه مسـافت طی شـده توسـط خـودرو ،زمانی
کـه روغـن در داخـل کارتر موتـور مانده ،حرکت در مسـیرهای
پرترافیـک و بسـیاری عوامـل دیگـر بـر زمانـی که قصـد داریم
روغـن موتـور را تعویـض کنیـم ،تأثیرگـذار اسـت .باوجـود این
گفتـه میشـود کـه بـرای خودروهـای جدیـد هـر  10هـزار
کیلومتـر و بـرای قدیمیترهـا هـر شـش هزار کیلومتـر این کار
را انجـام دهیـم .نکته آخـر درباره دسـتهبندی روغن موتورها بر
اسـاس گرانروی یا فناوری سـاخت آنهاسـت .در دسـتهبندی
نخسـت بـر اسـاس میزان گـرانروی دو نـوع روغـن موتور تک
درجـهای و چنـد درجـهای (چهـار فصـل) داریـم .بـرای مثـال
روغـن  25از  10سـفتتر اسـت و ویسـکوزیته بیشـتری دارد.
روغنهـای تـک درجـهای یـا بـرای هـوای گـرم یا بـرای هوای
سـرد (بـا عالمـت  Wکنار درجه آن) سـاخته شـدهاند و معموالً
در تراکتـور و ژنراتورهـا کاربـرد دارنـد .روغنهـای چهـار فصـل
امـا در هـر دمایـی بهتریـن کارکـرد را از خـود نشـان میدهند.
ً
مثلا روغـن  10W40یعنـی در هـوای سـرد مثـل روغن W10
رفتـار میکنـد امـا در هـوای گرم مانند روغن  40سـفت اسـت.
از لحـاظ فنـاوری سـاخت روغـن موتورها به سـه نـوع معمولی،
نیمه سـنتتیک و تمام سـنتتیک تقسـیم بندی میشود .روغن
معمولـی ترکیـب پایـهاش از نفـت خـام اسـت و قیمـت کمـی
دارد اما روغن سـنتتیک از ترکیبات شـیمیایی مختلفی ساخته
میشـود تـا در هـر دمایـی بهتریـن عملکـرد را از خـود نشـان
دهـد .ایـن روغـن بـه دلیـل تهنشـین نشـدن ،کاهـش مصرف
سـوخت و افزایـش عمـر موتـور کیفیـت بهتـری دارد امـا بایـد
هزینـه بیشـتری هـم برایش صـرف کنید.

کوپر ،میین کوپر

وقتـی جیمـز بانـد وارد خـودروی مخصوصـش میشـود ،انتظـار داریـد کـه آن اتومبیـل یک اسـتون مارتین،
لوتـوس یـا حتـی بـیامو باشـد کـه پـر از امکانات و تجهیـزات جذاب و گاهـی اوقات هم مضحک اسـت! اما اگر
مینی کوپر یکی از خودروهای او بود ،چه میشـد؟ شـرکت دیوید براون که بازسـازی اتومبیلهای کالسـیک
را انجـام میدهـد ،بـا الهـام از لوتـوس اسـپریت توربـو کـه در فیلـم «فقـط بـه خاطـر چشـمان تـو» بهعنوان
خـودروی جیمـز بانـد نقشآفرینـی کـرد ،از مینی کوپر
جذابـی پـرده برداشـته که دقیقـاً رنگی مشـابه آن دارد.
رینگهـای طالیـی  13اینچـی و گرافیـک طالیـی روی
بدنـه در کنـار چراغهـای الایدی ظاهـری رتـرو بـه آن
داده اسـت .وجود سـانروف پانورامیک ،داشـبورد چوبی،
نمایشـگر اطالعـات و سـرگرمی  7اینچی اپـل کارپلی و
شـش بلندگوی اسـتریو ،این مینی کوپر را به خودرویی
زیبـا و درعینحـال جـذاب تبدیل کرده اسـت.

قیمت روز برخی از خودروهای کارکرده بازار
نام و مدل خودرو
دوو ماتیز مدل 1380

قیمت
 24میلیون تومان

پژو  206تیپ  2مدل 1386

 46میلیون تومان

ایکو سمند ایاف 7مدل 1393

 68میلیون تومان

هیوندای ورنا مدل 1387

 115میلیون تومان

پاژن دو کابین مدل 1383

 120میلیون تومان

رنو تندر  90مدل 1388

 86میلیون تومان

