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پرواز قیمتها
در بازار خودرو
ســرعت تحوالت در بازار خودرو بسیار
سریع تر از چیزی است که بتوان تصور
کرد .بعد از یک دوره فرسایشی از بگیر
و ببنــد در بازار که با حــذف قیمت از
موتورهای جست وجوی خودرو و سپس
قیمت گذاری دســتوری محصوالت
داخلی امیدها برای کنترل قیمت در بین
مصرف کنندگان را باال برد ،حاال همه
چیزرنگباختهوقیمتهاازبخشنامهها
پیش افتاده و حتی مجوز افزایش قیمت
صادر شده اســت .اتفاقی که البته باید
زودتر میافتاد .البد میپرسید چرا؟ چون
تورم را نه خودروساز که بانک مرکزی
تولید و ســرکوب قیمت خودرو فقط
صنعت و بنیه کشور را تضعیف میکند
و یک اقدام اشتباه است .خوبی دیگر این
اقدام این است که خودروسازان بهانهای
برای اعالم زیان و درخواســت کمک از
دولت ندارند و دالالن هم برای خودروها
کمتر صف میکشند.
بر مبنای اعالم رســمی دو خودروساز
شش عضو سایپا و  5عضو خانواده پژو
از این پس با قیمت های جدیدی راهی
بازار خواهند شد .برمبنای اعالم ایران
خودرو قیمت پــژو  ۲۰۶تیپ  ۲از ۷۱
میلیون و ۶۰۰هزار تومان به ۹۰میلیون
و  ۶۱۱هزار و  ۵۰۰تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ
 ۵از  ۸۲میلیــون و  ۸۰۰هزار تومان به
 ۱۰۳میلیون و  ۴۰۴هــزار تومان ،پژو
 ۴۰۵ال ایکس از  ۶۸میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان به  ۹۱میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
و پژو  ۲۰۷دستی از  ۹۲میلیون و۷۰۰
هزار تومان به  ۱۲۲میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان رسیده است .شش محصول سایپا
یعنی وانت  ،۱۵1کوییک معمولی ،تیبا
 ،۲تیبا  ۲پالس ،ساینا و ساینا آپشنال
هم از این پس به ترتیب بهایی معادل
 76/2 ،90/8 ،77/8 ،94/4 ،65/4و
 91/2میلیون تومان خواهند داشت.
همچنین از این پــس چهار محصول
چری یعنی آریزو 5توربو ،آریزو ،6تیگو5
و تیگو 7به دلیل افزایــش  75تا 115
میلیونی به ترتیب به بهای ،550 ،400
 513و  640میلیــون تومــان خرید و
فروش میشــوند .محصوالت امویام
نیز با همین سطح از رشد قیمت اکنون
وضعیتی فضایی به خود گرفتهاند .برای
نمونــه مدل  315پــاس بهایی 290
میلیونی دارد .مدل ایکس 22بسته به
سطحتجهیزاتبین 265تا 327میلیون
قیمت دارد .ایکس 33اس نیز بســته
به تجهیزات بین  370تا  390میلیون
قیمت دارد و ایکــس 55هم به عنوان
گران ترین خودروی برند امویام 540
میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
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 5خودروی خوب قدیمی که در این آشفته بازار با قیمت
کمتر از  100میلیون تومان می توان آن ها را خرید و
مثل یک خودروی تولید داخل از آن ها استفاده کرد
آئودی100

همان مدل  A4اســت که در اوایل دهه 90به ایران
راه یافت و توانست تعداد معدودی خریدار بیابد .این
خودروی دوستداشــتنی که به شدت کم مصرف و
بادوام است ،چیزی بین یک تویوتا و یک ب.ام.و است
و روح اسپرت خود را زیر قیافه ماخوذ به حیای خود
پنهان کرده است .این سری از آئودی  80که مدل آن
به سال 1992برمیگردد ،در دوره خود بسیار پرفروش
بود و ظرف شش سال بیش از  1.850میلیون دستگاه
از آن تحویل مشتریان شد .موتورهای  4سیلندر ،طرح
جذاب و اتاق آرام از مهم ترین ویژگیهایی است که
ســری  80دارد .خودرویی که در نمونههای سالم و
سرحال حدود  80میلیون تومان قیمت دارد.

هوندا آکورد

بسیاری از دوستداران خودرو ،آن ها که چیزی بیشتر از
آمد و شد از اتومبیلشان میخواهند ،دهه  90میالدی
(معادل دهه  70شمسی) را عصر طالیی صنعت خودرو
میدانند .عصری که هنوز ساختار خودروها این اندازه
با فناوری و مسائل الکتریکی قاطی نشده بود و خودرو
کاالیی کامال مکانیکی بود .در آن دوره طراحی با توجه
به تولید بدنههایی صاف و صیقل و مهربان و آرام رواج
داشت و در بسیاری از برندها با همین نگرش کلی خودرو
به یادماندنی طراحی شد .از بنزهای کپل تا خودروهای
به یادماندنی آلفارومئــو و از تولیدات اقتصادی رنو تا
سواریهای خوب فولکس یا پژو .در این گزارش نگاهی
انداختهایم به  5انتخاب از این دهه که با قیمت کمتر از
 100میلیونتومانقابلخریداریهستند.ماکاراییفنی
این خودروها را به شرط دقت شما در بررسی سالمت آن
هاتضمینمیکنیم.

دوواسرپو

شریک همیشــگی صفحه ما که بعضیها عاشقانه
دوستش دارند و خب حق هم دارند .خودرو به طور
آشــکار از محصوالت کرهای و حتی ژاپنی آن دهه
طرح بهتــری دارد و به لطف پلتفــرم و موتوری از
شورولت ،یک سدان شهری تمام عیار است .اسپرو
اگرچه نمونههای آش و الش آن در بازار فراوان است
اما اگر بتوانید یک نســخه خوب از سری 1994یا
 1995را بیابید که مالک خوبی داشــته است ،به
طور قطع با پرداختی در محدوده  75میلیون به یک
خودروی جذاب و خوشدست ،دست یافتهاید که
ارزش باالی خود را در سفرهای شهری وجادهای
به رخ میکشد.

بهترین سدان دهه 90بازار ایران که هنوز هم سریع ،جذاب و خوشساخت است و قیافه
اش به رغم گذشت ســه دهه از تک و تا نیفتاده است .هوندا که آکورد را در انواع بسیار
متنوعی به ایران عرضه کرده اســت ،چه در سری پایه و چه در انواع پرآپشن محصول
باکیفیتی را تولید کرده است .همین هم شده که
بعد از گذشت این همه ســال خودرو
اگر خوب سرویس شــده باشد،
دردسرش برای نگهداری کم
و ســواریاش لذت بخش
است .برای شما در شرایط
امروز بازار خودرو ،آکورد در
محدوده  40تا  120میلیون
قابل دسترس است.

شورولتS10

اس 10چیزی است بســیار بهتر از وانت آریسان یا
مزدای کارا که در ایران با بهای  100تا  150میلیون
خرید و فروش میشــود .این پیکاپ ســبک وزن
آمریکایی که مشخصات فنی یکسانی با محصوالت
دهه نــودی ایســوزو دارد ،دوام باالیــی دارد و از
ماندگاری رنگ بدنه یا پالسیتکهای اتاق میتوان
کیفیت مونتاژ خوب آن را دید .در عین حال خودرو
قادر بــه تحمل یک تن بار در بخش عقب اســت و
به دلیل ســاختار طراحی خاص اتاقش ،فضای بار
کوچکی در پشت صندلیهایش دارد .اس 10بسته
به سالمت بدنه و شیوه نگهداری فنی بین  50تا 100
میلیون خرید و فروش میشود.

اوپلکورساB

با این رنگ قرمز ماتیکی ،این کیفیت و دوام که بعد از  25سال از بین نرفته و این
طرح قابل قبول ،ثابت کرده است ارزش خرید باالیی دارد .کورسا که تقریبا بدون
امکانات اما بی دردسر است ،کم مصرف و چابک و مهیج است و برای دانشجویان
و کارمندانی که نمیخواهند برای خرید
خودرو خیلــی هزینه کنند،
گزینه مناســبی است.
کورســا را میتوانید
با بهــای  30تا 60
میلیــون بخرید
و از طراحــی بی
نقص آن و مصرف
پایینش لذت ببرید.

جنجال بر سر ژنرال انگلیسی

بنتلی کانتیننتال رودســتر مــدل  1960که بســیاری آن را با کد  s2میشناســند ،جزو
جذابترین خودروهای این شرکت است که تا سال  1970در بازار بود و در آن زمان به دلیل
تولید اندک ،با قیمتی گزاف بین خریداران دســت به دست میشود .این محصول که با رنگ
آبی نفتی تیره ،سقف چرمی کرمی و تزیینات چوب و چرم از ظاهری سالم برخوردار است ،به
گفته مالک آن تیمور ریشار جز مقداری به روزرسانی ،هیچ تغییری نداشته است .ریشار گفته
است؛ اتاق ساز این سری از بنتلی شــرکتی به نام پارک وارد است که در لندن ساکن بوده و
شهرت باالیی دارد .با این که ریشار توضیحی درباره قیمت این خودرو ارائه نکرده است اما برخی
شواهد از ارقام  100تا  250هزار دالری (و حتی بیشتر) این کوپه کالسیک حکایت دارد .در
عین حال اگر این خبر که خودروی مذکور توسط پهلوی دوم مورد استفاده قرار گرفته است،
صحت داشته باشد ،بهای آن به طور قطع بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.

قیمت وانت پیکاپ های متوسط
در بازار ایران

نام و مدل خودرو

قیمت (تومان)

وانت فوتون بنزینی صفر

 575میلیون تومان

وانت کاپرا2

 425میلیون تومان

تویوتا هایلوکس 2016

 1.7میلیارد تومان

وانت ریچ صفر

 300میلیون تومان

وانت پیکاپ آمیکو آسنا

 675میلیون تومان

