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شماره 8۵
 15آذر ۹۹

خودرو

فرش قرمز بورس
برای خودروها
سمیه محمدنیا حنایی -موضوع ورود
خودروســازان به فضای پــر از فراز و
نشــیب بورس تقریبا از شش ماه دوم
امســال نقل محافل اقتصادی شد .در
 25آبان امسال طی طرح سامان دهی
بازار خودرو که به تصویب نمایندگان
مجلــس رســید ،عرضه خــودرو در
بورس قطعی شــد .این عرضه بنا به
صحبت های آقای فیروزی ،سخنگوی
کمیســیون صنایع و معادن مجلس
بر ســه محور اســتوار بود که عبارت
از الزامی بودن عرضــه در بورس کاال
برای همه خودروهــا ،برخورد قانونی
و مجرمانه با خودروهایی که در بورس
کاال عرضه نمی شوند و تعیین مالیات
ســنگین برای آن هایی که زودتر از
موعد مقرر ،خودروی خریداری شده
از بورس کاال را می فروشند.
آیا همه خودروها باید در بورس
خرید و فروش شود؟
بنابه طــرح مجلس ،همــه خودروها
محدود به عرضه در بورس نیســتند.
خودروهایی که تیراژ ســالیانه باالیی
ندارند ،خودروهای هیبریدی و برقی،
خودروهایی که تیراژ سالیانه آن ها از
حد مشخصی کمتر اســت از خرید و
فروش براساس بورس معاف شده اند.
اما عرضه خودرو در بورس محدودیت
هایی را هم برای خریداران و فروشنده
ها ایجاد کرده است مانند ممنوعیت
خرید خــودرو از بــورس کاال قبل از
سر رســید سه ســاله یا الزام خرید و
فروش تنها از این عرصه .گفتنی است
مجلس با اعمال چنیــن محدودیت
هایی خواســتار کاهش دالل بازی در
بازار و شفافیت معامالت در این حوزه
شده است.
آیا خودرو ارزان تر می شود؟
بســیاری ورود خودرو به بورس کاال
را برابر با ارزان تر و منطقی تر شــدن
قیمت خــودرو می دانند .براســاس
صحبت های آقای ایزدخواه مســئول
کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع
و معــادن مجلس در تاریــخ  12آذر،
قرار نیست قیمت خودروها به صورت
ناگهانی باال و پایین برود .ایشان اعالم
کردند تمام تالش مجلس بر ممانعت از
افزایش قیمت یک شبه خودرو در بازار
بوده است و قیمت پایه خودروها از این
به بعد توسط سازمان حمایت تعیین
می شود .ایشان ابراز امیدواری کرده اند
که قیمت خودروها با این ترفند در بلند
مدت و با از بین رفتن تقاضای کاذب
به مرور زمان کاهش یابد.

قیمت بازار پراید
قیمت

نام محصول

(میلیون
تومان)

 111 SEمدل 99

109

 131 SEمدل 99

94

 132 SEمدل 98

97

 151 SEمدل 99

104

 151پالس

111
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معرفی خودروهای جدیدی که سال  ۲۰۲۱وارد بازار جهانی می شوند

مهدی
حسن زاده

روزنامهنگار

نوبـرانه خودرویـی

چندین سال است که شرکتهای بزرگ خودروسازی اقدام به طراحی خودروهایی لوکس و الکچری میکنند و به دنبال این هستند که
با تولید خودروهای قدرتمند ،عنوان ابرخودرو را به محصول خود بچسبانند.به گزارش باشگاه خبرنگاران حاال از بین این مجموعههای
خودروسازی تنها تعداد محدودی توانستهاند یک خودروی فوق العاده و خاص را به بازار جهانی معرفی کنند و حتی بسیاری از آنها
طراحی بسیار جذابی برای تولید آینده خود دارند .معیار انتخابی که برای  ۱۰خودرو برتر در نظر گرفته شده  ،ساده است .قیمت این ۱۰
خودرو برتر از سقف  ۹۰هزار دالر شروع میشود.

شورولت کوروت مدل۲۰۲۱

پورشه ۷۱۸ابکسرت۲۰۲۱

شــورولت کــوروت مــدل ۲۰۲۱
خودرویی با طراحی متفاوت
است که  174.4اینچ طول
دارد .خریــداران کــوروت
عاشــق  Pingsو پانلهای
قابل جدا شدن سقف هستند.
این خــودرو دارای یک صندوق عقب بزرگ اســت و به نوعی این خــودروی الکچری ،از
زاویههای خاصی عجیب به نظر میرسد .کوروت ســرعت فوق العاده ای دارد و همچنین
درجهای از پاالیش و انعطاف پذیری را ارائه میدهد که خریداران را شگفت زده میکند.

طراحی موتور پورشــه  ۷۱۸و
شاســی با تیونینگ اسپرت آن
به پورشــه  ۷۱۸باکستر کمک
میکند تا یک رانندگی متعادل
را ارائه کنــد .موتورهای چهار
و شــش ســیلندر توربو این خودرو قدرت کافی بــرای همراهی با هندلینــگ آن ارائه
میکنند .خریداران میتوانند بین یک گیربکس شــش دنده دســتی و یک هفت دنده
اتومات برای این خودروی دیفرانسیل عقب انتخاب کنند .سقف پورشه  ۷۱۸باکستر قابل
باز شدن است.

جنسیسGV80
مدل۲۰۲۱

پورشه ماکان۲۰۲۱

جنســیس کار خــود را بــا
سدانها آغاز کرد و قصد دارد
بهزودی مدل  GV 80را برای
اولین بار وارد بازار کندGV 80 .
دارای در جلوی پنج ضلعی بزرگی اســت
که توسط بسیاری به سپر ســوپرمن تشبیه شده است .این
خودرو لوکستر از ســدانهای کنونی جنسیس به نظر میرسد ،در این خودرو از متریال
ال برای یک
پریمیوم ،تودوزی چرمی و تریم چوبی اســتفاده و فضایی فراهم شده که کام ً
کراساوور لوکس مناسب است.

هوندا آکورد۲۰۲۱

آکــورد یکــی از برندهای باســابقه و
فعال در مجموعه هونداســت که از
ســال  ۱۹۷۶تا کنون روی خط تولید
قرار دارد و  ۱۰نســل از آن ارائه شده
اســت .این خــودرو در کالسهای
متنوعی شامل کامپکت ،میان سایز
و همچنین گرند تور معرفی شده و از
منظر استایل بدنه نیز شامل مدلهای
 ۳و  ۵در هاچ بک ۴ ،درسدان ۲ ،درکوپه و  ۵در استیشن واگن میشود.

کیا تلوراید۲۰۲۱

شرکت خودروسازی کیا یکی از
معروف ترین تولیدکنندگان
خودرو در دنیا به شــمار می
رود که خودروهای هفت نفره
فوق العاده ای را تولید کرده
اســت .کیا تلوراید خودرویی
با آن لذت می برد.
ر ا نند گی
شاسی بلند است که هر فردی از
این خودرو  ۳.۸لیتری قدرت  ۲۹۱اسب بخار را فراهم می کند .سواری با آن روان است و
آن را می توان خودرویی ورزشی دانست.

مزدا CX-5 ۲۰۲۱

وقتــی صحبــت از کراس
اوورهــای جمــع و جور
میشــود ،بــه راحتــی
میتوان فهمیــد که چرا
مزدا  CX-5 2021برنده
این خــودرو در
بهترین شاسی بلند شده است.
مقایسه با رقبای خود که عمدتا کسل کننده بوده ،بســیار جذاب شده است .در حالی که
موتور استاندارد چهار ســیلندر فاقد منگنه توربو  -چهار موجود است ،هر دو با گیربکس
اتوماتیک بسیار ماهر جفت میشوند و از نظر مصرف سوخت از بازدهی باالتر از رتبه بندی
 EPAبرخوردار است.

پورشه جزئیات برنامههای آینده
خود را برای خودرو ماکان ارائه
داده اســت .طبق این برنامه در
سال  ۲۰۲۱نسل دوم این خودرو
به یــک خــودروی الکتریکی
تبدیل خواهد شد .این سازنده
آلمانی اعالم کرده است که فروش مدل فعلی بنزینی این خودرو در کنار مدل الکتریکی آن
به مدت نامعلومی ادامه خواهد یافت.

رام  ۱۵۰۰مدل ۲۰۲۱

سال گذشــته ،رام برنامههای خود را برای
رونمایی  Rebel TRX 1500در ســال
 ۲۰۲۰تأیید کــرد .این مدل قــرار بود در
نمایشگاه خودروی دیترویت  ۲۰۲۰رونمایی
شود ،اما این رویداد به دلیل همه گیر شدن
ویروس کرونا لغو شده اســت .فروش این
خودرو اوایل ســال آینده با قیمت ۶۹۹۹۵
دالر شروع میشود.

تویوات سوپرا۲۰۲۱

تویوتا سوپرا ۲۰۲۱
یک مدل جدید چهار
سیلندری با قدرت
 ۳۸۲اســب بخار در
دســت عرضه قرار
گرفته اســت .منابع
خبری معتقدند مدل
شش سیلندری آن ،با افزایش قدرت خود ،یک رقیب برای مدل  Z4 M40iشرکت بیامو
است .گفته شده است این خودرو برای رسیدن از سرعت صفر به سرعت صد  ۳.۹ثانیه زمان
نیاز دارد .یک سری به روزرسانی روی موتور صورت گرفته است که شامل میله تحرکهای
جدید ،برای کاهش نسبت تراکم میشود.

فولکس واگن گلفGTI
مدل۲۰۲۱

ســال پیش فولکس واگن از
نسل جدید خودروهای گلف
رونمایی کرد و حاال قصد دارد
برای نمایشگاه ژنو یک سری
دیگر با تنظیمات عملکردی
جدید را به نمایــش بگذارد.
خبر خوب برای عالقهمندان
خودروهای این شرکت آن است که خودروی  GTI 2021با قدرت اسببخار بیشتری به
میدان خواهد آمد .علت این افزایش قدرت قرار گیری موتور تازه نفس  EA888است که
میتواند  ۲۴۵اسببخار را برای مخاطبان به نمایش بگذارد.

