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خودرو

گزینه  20سال پیش برای

صنعت خودرو
در سرازیری
تورم چنان اثر مخربی بــر خریداران
داشــته که در مدت زمــان کوتاهی،
صنعت خــودرو را به نصــف ظرفیت
همیشگی تقلیل داده و احتماال با ادامه
این روند ،بازهم آن را کوچک تر خواهد
کرد .این بازی کی پایان مییابد؟
از اردیبهشــت  96تا امروز که در نیمه
دوم اردیبهشت  99قرار داریم ،قیمت
در بازار خودرو روزگار غریبی داشــته
اســت .در حالی که بهای محصوالت
در دسترس عموم طی این مدت بین
 350تا  400درصد رشد داشته ،قیمت
برخی خودروها تا پنــج برابر افزایش
یافته کــه مصداق بارز آن ســوزوکی
گرندویتاراســت .با این کــه یادآوری
قیمت  21میلیونی پراید در اردیبهشت
 96طعم خوشایندی ندارد اما مرور سیر
تاریخی افزایش قیمتها کمک میکند
تا ببینیم چه بر بازار گذشته و در نتیجه
تغییر قیمتها ،رفتار مشــتریان چه
رنگ و بویی به خود گرفته است؟
در نــگاه اول ما تنها یک رشــد 333
درصــدی را میبینیم کــه در نتیجه
مقایســه قیمت  70میلیونــی امروز
پراید (طی هفته گذشــته این عدد تا
 75میلیون هم صعــود کرد) با قیمت
آن در اردیبهشــت  96به دست آمده
اســت .این عدد برای پژو 206تیپ،5
چری آریزو 5توربو ،ســمند  LXو رنو
ساندرو اتومات به ترتیب معادل ،363
 357 ،410و  464درصد بوده اســت.
اعداد وحشتناک اند .با این حال پشت
این افزایش چشمگیر قیمت ،کاهش
چشــمگیر متقاضیان واقعی پراید و
سخت شــدن کار خودروسازان برای
فروش محصول اســت .امروزه دیگر
برندهای چینی مثل گذشته میلی به
حضور در ایران ندارند و قطعه ســازان
داخلی هرچه زمــان میگذرد ،تعداد
کمتری قطعه با هزینه بیشــتر تولید
میکنند .زنگ خطر نابودی این صنعت
مدتهاســت به صدا درآمده اما تنها
کاری که وزارت صمــت در مواجهه با
این وضعیت انجام میدهد تکیه بیش
از حد بر داخلی سازی است .کاری که
با همه فوایدش ،فشار را بر شبکه مالی
خودروسازان افزایش میدهد و سیکل
مخــرب فعلی را تســریع
میکند .به راســتی
این بازی کی پایان
مییابد؟

شماره ۵۹
 20اردیبهشت99

محمدحسین
شاوردی

روزنامهنگار

مصرف
سوخت پایین،
صندوق بار
بزرگ و البته
فرمان پذیری
مناسب
از جمله
دالیل عالقه
خریداران
به ساخته
قدیمی
دوو است.
چیزهایی که
پراید آن ها
را با کیفیت
پایین تر و
قیمت باالتر
به شما
میدهد

رقابت با امـــــــــــــــروزی ها

خودروســازان ما باید از دوو و سرنوشت شومش
عبرت بگیرند .شــرکتی که زمانــی در حد کیا و
هیوندای اعتبار داشــت ،اما امروزه هیچ نشانی در
بازار خودرو ندارد .دوو که در دهه  80و  90میالدی
تولیدکنندهای پرجرئت با قدرت رقابت باال بود با
تولیداتش بارها در ایران موفق ظاهر شــد گرچه
با حمله چینیها به بازار کشــور و تحریم ها ،برای
همیشه بازار را ترک کرد .دوو که ابتدای قرن بیستم
به مالکیت گروه خودروسازی جنرال موتورز درآمد،
مدتی محصوالتش را با ذات و معماری آمریکایی به
بازار فرستاد .موردی که شاید برایش گران تمام شد
و زمینه کاهش فروش و سرانجام ورشکستگیاش
را فراهم کرد.

پیرمرد در بارکشی حریف میطلبد

باور این که وانتی  65ساله بتواند دو تن بار را جابه جا
کند کمی سخت است .این کار اما از جمس کاستوم1
برمیآید .خودرویی که سال  1955یک دهه پس از
جنگ دوم جهانی ساخته شــده و تا امروز به حیات
خود ادامه داده است .باورش شاید سخت باشد ولی
این محصول تجــاری اگر اصالت خود را حفظ کرده
باشــد در بازار آمریکا  50هزار دالر قیمت دارد که با
یک حساب سرانگشتی به معنی ارزش  600تا 750
میلیونی کاستوم است .طراحی خوب ،کیفیت مواد و

البته قدمت باال دالیل این حجم عجیب از ارزش برای
یک وانت است .البته این وانت کالسیک مشخصات
فنــی جالبی دارد کــه از جمله آن هــا میتوان به
موتورهای شش ســیلندر و گیربکس 3و4سرعته
دستی و اتومات اشاره کرد .یک کارشناس خودروهای
کالسیک هم گفته وانت کاســتوم سردمدار عصر
جدید وانتهای شــهری و متمدن است .خودرویی
که هایلوکس و اف 150و ســی یلواردو همه از آن
الهام گرفتهاند.

برای آن ها که قدرت
خریدشان در تورم فعلی بر
باد رفته ،یک گزینه مناسب
می توان پیشنهاد کرد؛
سدانی کرهای با  20سال
عمر که طراحی ،سواری و
گنجایش بهتری نسبت به
پراید دارد

این شرکت با پنج محصول اسپرو ،سوپرسالن ،ریسر ،سی یلو و
ماتیز برای طیف وسیعی از خریداران ایرانی یک برند نام آشناست
و حاال که در بیست و پنجمین سالگرد ورود دوو سی یلو به بازار
ایران قرار داریم ،بازگشت به این محصول و بررسی ویژگیهایش
خالی از لطف نیست .تجربه خریداران ایرانی میگوید سی یلو
محصولی است که وقتی وارد پارکینگ شــما شد ،به جزئی از
زندگی شما بدل میشود چرا که به موقع و به اندازه کار میکند و
مسئولیت میپذیرد و کمتر از حد انتظار هم غر میزند! در کل اگر
از تندر 90نفرت دارید و ظاهر قدیمی ریسر را هم نمیپسندید
و کمی بیشــتر از  35میلیون تومان برای خــودروی اول خود
میخواهیدهزینهکنید،دووسییلوبهترینگزینهبرایشماست.
مخصوصا اگر عمده سفرهای شما در شهر بوده و به رانندگی نرم
و بی صدای خودروهای شرقی عالقه دارید.

در واقع اگر از آن دسته افرادی هســتید که با شنیدن صدای نخراشــیده پژو پارس یا ظاهر نه چندان دلچسب سمند
ســورن ،هیوندای ورنا یا تندر 90اعصابتان به هم میریزد ،بهتر است سی یلو را انتخاب کنید .خودروبازها اصطالحی
دارند با عنوان غمگین که به خودروهایی اطالق میشود که بعد از مدتی کار ،از تک و تا افتاده و زیبایی اولیه خود
را از دست دادهاند .سمند و تیبا دو مورد از خودروهایی هستند که خیلی زود غمگین میشوند .سی یلو اما با
ورود به سال بیستم حیاتش همچنان نرم ،آرام ،باحوصله و بی دغدغه میتازد .شاید اگر تولیدش بیشتر
بود خیلی بیش از این ها در بازار دیده میشــد و البته مشکالتی نظیر کمبود قطعات را هم
با خود به مشتریان تحمیل نمیکرد .تهران ،کرمانشاه و دزفول سه نقطهای هستند که
معموال برای قطعات کمیاب ســی یلو باید به آن جا مراجعه کنید .با این حال ســی یلو
واقعا کم خراب میشود و استهالکش زیاد نیست .این را تجربه بسیاری از خریداران که
حداقل پنج سال این خودرو را سوار شدهاند تایید میکند .بنابراین نگران رفت و آمد
زیاد به تعمیرگاه نباشید.
هیچ یک از افرادی که برای این گزارش با آن ها صحبت شد تایید نکردند که
سی یلو در دورهای که خودروی اول آن ها بوده در جاده مانده باشد یا به
کل زمین گیر شده باشد .این اتفاق برای بسیاری از خودروهای مشهور
حتی ساختههای آلمانی رخ میدهد ولی ژاپنیها و کرهایها استاد
ساخت خودروهای بی دردسر و کم اســتهالک هستند و سی
یلوی  80اسبی ما هم چنین وضعیتی دارد.
مصرف سوخت پایین ،صندوق بار بزرگ و البته فرمان پذیری
مناسب از جمله دالیل عالقه خریداران به ساخته قدیمی دوو
است .چیزهایی که پراید آن ها را با کیفیت پایین تر و قیمت
باالتر به شما میدهد .قضاوت با خودتان .یا به ارابه  30ساله
سایپا سوار شوید و دم نزنید ،یا سراغ سدان خوشدست دوو
بروید و با پرداخت کمتر ،خودرویی بخرید که نیم متر بزرگ تر
است ،صندوق بزرگ تری دارد و با استهالکی کمتر ،سواری بهتری
به شما ارائه میکند .مدلهای مختلف این خودرو در سالهای  75تا83
در کرمان تولید شدند که امروزه میتوان برخی از آن ها را در بازه قیمتی  30تا 40
میلیون تومان خریداری کرد .انتخابی معقول که در نهایت نه کمتر از پراید و  405به شما
خدمت میکند و نه هزینه زیادی را با توجه به قیمتهای فعلی روی دوش شما میگذارد.

قیمت روز خودرو کارکرده
نام و مدل خودرو

قیمت (تومان)

 2.9میلیارد تومان

ب.ام.و  530iسوپریور

 1.2میلیارد تومان

فولکس واگن پاسات 2018

 900میلیون تومان

رنو تالیسمان 2018

یک میلیارد تومان

هیوندای سوناتا هیبرید 2018

 700میلیون تومان

پژو  508جیتی الین 2017

