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خودرو

قیمت خودرو فرو یمریزد

6

به گزارش «روزنامه خراسـان» و به نقل از ایسـنا ،سـعید موتمنی ،رئیس اتحادیه
نمایشـگاه داران و فروشـندگان خـودرو تهـران ،اظهـار کرد :آنطور که مسـئوالن
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت اعلام کردهانـد حـدود  190هـزار دسـتگاه
خـودروی ناقـص در کارخانههـای خودروسـازی بـوده کـه این خودروهـا بهتدریج
تکمیـل شـده و وارد بازار میشـود.
وی ادامـه داد :باعرضـه ایـن حجـم از خودرو ،قیمتها ریـزش خواهد کرد .به طور
مثـال قیمـت پـژو  206تیپ  5که هفته گذشـته  103میلیون تومـان بود؛ اکنون
به  97میلیون تومان رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد :باعرضـه خودروهـای ناقـص قیمتها در بازار شکسـته خواهد شـد.
در حـال حاضـر میـزان خریدوفروش در بازار کم شـده و خریدار بسـیار کم اسـت؛

لـذا هرچـه عرضـه خـودرو به این بازار بیشـتر شـود ،بازار اشـباع شـده و قیمتها
شکسـته خواهد شد.
وی تصریـح کـرد :اکنـون تنهـا خریداران واقعی در بازار هسـتند کـه به دلیل نیاز
مبـرم و فـوری بـه خودرو ،خریـد انجام میدهند .این در حالی اسـت که در مقابل
فروشـنده در بـازار بسـیار زیـاد شـده اسـت .دالالن نیز کـه اشـتباهاً وارد این بازار
شـده بودنـد در حـال خروج از این بازار هسـتند.
موتمنـی تأکیـد کـرد :در حـال حاضـر دیگر علتـی بـرای افزایش قیمـت خودرو
وجـود ندارد که بخواهد شـیب قیمت خـودرو را مجددا ً صعودی کند؛ درهرصورت
مصرفکننـدهای کـه نیـاز فـوری نداشـته باشـد ،خریـد نکـرده و منتظـر کاهش
بیشـتر قیمتها اسـت.

کدام خودروهای چینی در ایران محبوبیت دارد؟

چیین های خواستین ابزار خودرو

بـاورش سـخت اسـت؛ امـا وجـود دارد .خودروهـای چینـی در خیابانهـای ایـران جـوالن میدهنـد و خیلـی هم طرفـدار دارنـد .نمیدانیم که واقع ًا مشـکل از کجا اسـت؟ اما هرچه هسـت،
میالد قارونی
مـردم ترجیـح میدهنـد تـا بـه جـای خریـد خودروهـای سـاخت داخـل که هـر روز بیکیفیتتر میشـوند و قیمت شـان نسـبت به کیفیـت آنها تناسـبی نـدارد ،از خودروهـای باکیفیت
روزنامهنگار
چینـی در کشـور اسـتفاده کننـد .خودروهایـی کـه بسـیاری از آنهـا تـا  5سـال بعد هـم رنگ تعمیـرگاه را به خود نمی بیننـد .در حال حاضـر ،تعداد خودروهـای چینی که در کشـور مورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد ،حداقـل  9مـورد اسـت .بـرای یـک کشـور خارجـی تعداد کمی نیسـت .سـایپا و ایران خـودرو ،دو کارخانه بزرگ خودروسـازی کشـور ،بعد از این همه سـال فعالیت ،در چند سـال گذشـته و
بـا پیشـرفت تکنولـوژی و ابـزار توانسـتند تعـداد خودروهـای شـان را بـه  30مـورد برسـانند .در حالـی کـه خودروهای چینـی با عمر ده سـاله در ایران ،چنیـن تعـدادی را دارند .به هرحال ،چین توانسـته بـه خوبی در
ایـران جاپـا بـاز کنـد و بسـیاری از نمونههـای آنهـا بـه صـورت مسـتقیم وارد یا توسـط خودروسـازان مونتاژ میشـود .با اینکه شـاید چند مدل آنها ایراداتی داشـته باشـند؛ اما کارنامـه قابل قبولی در کشـور دارند.
ما در ادامه  4مدل پرطرفدار خودروهای چینی در کشور را معرفی میکنیم .به هرحال ،این نوع خودروها فروش بسیار باالیی دارند و بهتر است که قبل از خرید ،آنها را بشناسید.

جک S5

خـودروی جـک  S5یکـی از جدیدتریـن نمونههـای تولیـد شـده شـرکت جـک در چین اسـت .این نـوع خودرو توسـط کرمان
موتـور در ایـران تولیـد و عرضـه میشـود .جـک  S5از خودروهـای شاسـی بلنـد و کـراس اور اسـت کـه بـه راحتـی میتواند در
معابـر شـهری بـدون هیـچ مشـکلی حرکـت کنـد و از این رو یک خودروی شـهری اسـت .برای همین بعضـی از متخصصین آن
را جـزو آفرودهـا بـه حسـاب نمیآورنـد .بعضـی از مزیتهای خـودروی جک :S5
دارای موتور  4سـیلندره  16سـوپاپه  2لیتری از نوع  DOHCاسـت .قدرت موتور آن  174اسـب بخار در  5200دور در دقیقه
و گشـتاور  235نیوتن متر بین  2000تا  4000دور در دقیقه اسـت .فرمان بسـیار نرم به دلیل داشـتن سیسـتم چرخ دندهای
همـراه بـا کمـک برقـی سـروومتر باعـث چرخش راحـت رینگها میشـود .مهمترین نکته اینکـه تمامی نیرو بـه چرخهای جلو
منتقـل شـده و بـا یـک فشـار روی پـدال ،شـتاب باالیـی بـه خـودرو میدهد .به دلیل داشـتن ارتفاع باالتر نسـبت بـه بقیه ،دید
بسـیار خوبـی از کنـار بـه راننـده میدهـد .از نظر طراحی شـبیه به هیونـدای  IX35در جلو و کـراس اوور آئودی در عقب اسـت.
دارای بدنـه محکـم و سیسـتم کمـک فنـر قـوی بـرای جذب ضربـات در هنگام تصادف اسـت .در واقـع دارای  5سـتاره ایمنی از
موسسـه  C-NCAPاسـت .قیمت این خودرو بسـته به مدل آن متفاوت اسـت .در مدلهای  95تا  97قیمت بین  230تا 240
میلیـون تومـان بـرای نـوع اتومـات و  200میلیـون تومـان برای نوع دندهای اسـت .در مـدل  ،98قیمت آن حـدود  270میلیون
اسـت .البته  330میلیون تومان هم ثبت شـده اسـت.
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چری 5تیگو

یکـی دیگـر از خودروهـای آفـرود ماننـد چینـی کـه فروش بسـیار خوبی در بازار ایران داشـته اسـت .این نوع خـودرو در دو مدل
الکچـری و اکسـلنت در بـازار عرضـه میشـود .تفـاوت ایـن دو بیشـتر در ظاهـر داخلـی و تجهیزات بـه کار رفته در سـاخت آن
اسـت؛ امـا مـوارد فنـی هـر دو یکسـان اسـت .چـری  5تیگـو یکـی دیگر از مـدل خودروهـای چینی اسـت که کاربرد شـهری و
بین شـهری باالیـی دارد.
بعضی از مزیتهای این نوع خودرو که فروش آن را در ایران افزایش داده است ،شامل:
چراغهـای بـا طراحـی زیبـا و منحصـر و عقابـی شـکل کـه ظاهـر بسـیار حرفـهای بـه آن داده اسـت .در طراحـی چراغهـا از
عدسـیهای نـوری و المپهـای  LEDاسـتفاده شـده کـه روشـنایی خیـره کننـدهای بـه آن میدهـد .همچنین در هنـگام باز
کـردن درب نـور آبیرنـگ روی قسـمت پارکابـی بـا لوگـو ی چـری نظـر هـر شـخص را به خود جلـب میکند .در قسـمت جلو
فرمـان ،راننـده میتوانـد بـا طراحـی بسـیار زیبـا و نور سـفید خیره کننـده ،اطالعات بسـیار زیادی نسـبت به بقیـه خودروها را
مشـاهده کند.اسـتفاده از مواد باکیفیت و غیر سـمی در طراحی و سـاخت صندلی و رعایت سـاختار ارگونامی که هیچ خسـتگی
بـر دوش مسـافران نمیگـذارد .اسـتفاده از تکنولـوژی  DVVTکـه عملکـرد سـوپاپها را همـراه بـا زمـان متغیـر میکند .این
مسـئله باعث افزایش راندمان و کاهش سـوخت میشـود .به کارگیری جعبه دنده هفت سـرعته که شـتاب را به آرامی افزایش
میدهد.ارتفـاع بـاالی آن نسـبت بـه سـطح زمیـن ( 190میلیمتـر) کـه آن را آفرود بیابانگـرد حرفهای کرده اسـت .به کارگیری
ورقههـای آلمانـی بـا جوشـکاری لیـزر که ایمنـی آن را در تصادفات بهشـدت افزایش داده اسـت .قیمت این خـودرو در مدل 98
حـدود  320میلیـون تومـان و در مـدل پایینتـر بـه  290میلیـون تومان هم میرسـد.

2013
 4سیلندره  16سوپاپه
 1997سی سی
 174اسب بخار در  5200دور در دقیقه –  235نیوتن متر در  2000دور در دقیقه
 6سرعته دستی
 180کیلومتر بر ساعت
 1505کیلوگرم
 7.8لیتر در هر صد کیلومتر باک  55لیتری

سیستم ضد قفل  – ABSسیستم کنترل ایستایی در سرباالیی – سیستم کنترل سرعت خودرو در
سرپایینی – سیستم پایداری الکترونیکی – کیسه هوا – کلیدهای مولتی مدیا – بلوتوث – مجهز به
سیستم  – ISPFIXاخطار دهنده فشار باد – چراغ راهنما روی آینه – چراغ ترمز سوم – سیستم
ضد سرقت – سیستم اتومات خاموش و روشن شدن چراغ – خواباندن صندلی عقب برای بیشتر
شدن فضای صندوق

یب وای دی S6

بی وای دی یکی از بزرگترین شـرکتهای تولید کننده خودرو در چین اسـت که تاکنون بیش از  100مدل خودرو در جهان
عرضـه کـرد S6 .اولیـن شاسـی بلنـد ایـن گـروه خودرو اسـت کـه در کنار نمونههـای دیگر آن در ایـران فروش بسـیار باالیی را
بـه دسـت آورده اسـت .در واقـع ،بـی وای دی  S6از قدیمیتریـن کـراس اورهایی اسـت که تاکنون توانسـته لقب پرفروشترین
را هـم از آن خـود کنـد .ایـن مدل توسـط نمایندگی کارمانیا وارد بازار میشـود.
بعضی از تفاوتهای بی وای دی  S6با بقیه خودروها:
طراحی بدنه آن روی قالب لکسـوس  RX350بنا نهاده شـده و همین مسـئله باعث ایجاد ظاهر حرفهای و جوان پسـند برای
آن شـده اسـت .اسـتفاده از دکمههـای متعـدد روی فرمـان و داشـبورد کـه امکانات بسـیار زیـادی را به راننـده میدهد .همرنگ
بـودن تمامـی قسـمتهای داخـل خـودرو از داشـبورد و صندلـی کـه ظاهـر بسـیار زیبایـی را بـه آن میدهد .قیمـت این مدل
خـودرو از  240میلیـون در مـدل  95تـا  320میلیـون تا مدل  98متغیر اسـت.
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 4سیلندره  16سوپاپه
 1997سی سی
پیشرانه دو لیتری  165اسب بخار در  6000دور در دقیقه –  234نیوتن متر در  4000دور در دقیقه
 6سرعته کالچ دوبل DCT
 185کیلومتر بر ساعت

 139اسب بخار در  5750دور در دقیقه –  182نیوتن متر در  4300دور در دقیقه

جعبه دنده

 CVTبا  7سرعته دستی

حداکثر سرعت

 165کیلومتر بر ساعت

وزن

 1537کیلوگرم

مصرف سوخت متوسط

 8.9لیتر در هر صد کیلومتر باک  55لیتری

سیستم ضد قفل  – ABS،EBD،ESP،ASR،DTC،EBA،HHCکنترل سیستم صوتی روی
فرمان و نمایش باد تایر در قسمت جلو راننده –  – USBرینگ  7اینچی – سانروف با دو عملکرد
نیمه و کامل – دوربین عقب – کروز کنترل – روکش چرم صندلی با مواد غیر سمی – چراغهای
مخصوص روز و استفاده و استفاده از عدسیهای نوری

تجهیزات

هایما اس  7توربو

یکی از نمونه خودروهای شاسـی بلند چینی اسـت که عمر طوالنی در ایران ندارد؛ اما با همین سـن کم خود ،توانسـته فروش
نسـبتاً باالیی را به دسـت بیاورد .این مدل خودرو در حال حاضر توسـط شـرکت ایران خودرو مونتاژ و به بازار عرضه میشـود.
یکـی از تفاوتهـای اصلـی ایـن مـدل بـا دیگـر مدلهـا ایـن اسـت کـه :در طراحی عقب و جلو سـعی شـده از نمونههـای ب ام
و و تویوتـا پـرادو الگـو بـرداری کنـد .همیـن مسـئله باعث شـده اسـت تـا طراحی بسـیار زیبا و منحصر به فردی داشـته باشـد.
قیمـت ایـن خـودرو در حـال حاضـر بیـن  250تـا  350میلیـون تومان اسـت که بسـته به سـال سـاخت آن متغیـر خواهد بود.
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 1695کیلوگرم
 9.8لیتر در هر صد کیلومتر باک  55لیتری

سیستم ترمز هوشمند  – BOSسیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز  – EBDسیستم ترمز ضد
قفل  – ABSدارای  6کیسه هوا در  10نقطه – قابلیت پخش دیویدی -قابلیت مسیریاب با GPS
ایران – مانیتور  7اینچی لمسی –  9بلندگو – پورت  USBو  - AUXبسته شدن شیشه همراه
با قفل شدن در – صفحه کیلومتر دیجیتال  TFTبا قابلیت تغییر رنگ – صندلی برقی با قابلیت 8
تنظیم – آینههای بغل تاشو به همراه گرمکن – سانروف دو حالته – روشن شدن اتوماتیک چراغها-
شیشه عقب یخ زدا -صندلی عقب با حالت تاشو – دوربین عقب – استارت دکمهای

 1997سی سی
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2014
 4سیلندره  16سوپاپه
 1795سی سی – توربو شارژ
 170اسب بخار در  5500دور در دقیقه –  230نیوتن متر در  4500دور در دقیقه
 6سرعته خودکار
 170کیلومتر بر ساعت
 1545کیلوگرم
 9.6لیتر در هر صد کیلومتر باک  55لیتری

سيستم ترمز ضدقفل  -ABSسيستم توزيع متعادل نيروي ترمز  -EBDسيستم كنترل پايداري
الكتريكي  -ESPسيستم كمكي حركت در سربااليي  -HSAسيستم كنترل كشش 4 – TCS
کیسه هوا – صفحه  7اینچی – پورت  AUXو  - USBفرمان برقی  -نشانگر باز بودن كمربند
جلو  -امكان نصب صندلي كودك  -طرح چوب دستگیرههای درها  -كنسول مياني صندلي جلو و
عقب  -تودوزي چرمي  2رنگ  -فرمان  - MFCدکمههای كنترل سيستم صوتي  -كروز كنترل و
بلوتوث روي فرمان  -شيشه جانبي دودي  -ريموت كنترل قفل مركزی  -كامپيوتر سفري  -چراغ
روز  -سانروف برقی  -دكمه روشن و خاموش و ورود بدون كليد و سنسور باران  -فرمان قابل تنظيم
در  4جهت  -صندلي راننده  8جهت برقی گرمكن  -دوربين  360درجه  -سنسور دنده عقب  -قفل
كودك  -قفل اتوماتيك درها در سرعت  -چراغ روشن در زمان باز بودن درها  -سيستم ضد سرقت
موتور -سامانه كنترل باد تاير

راهنمای
خرید کارواش
خانگی
خریـد دسـتگاههای کارواش خانگـی چنـد سـالی اسـت کـه
بیـن مردم زیاد شـده اسـت .کاهش مصـرف آب ،صرفهجویی
در زمـان رفتـن و معطـل مانـدن در کارواش ،صرفهجویـی در
نیـروی کار و از همـه مهمتـر کاهـش هزینـه باعـث شـده تـا
بسـیاری از سـاکنان واحدهای مسـکونی ترغیب به اسـتفاده
از آنهـا شـوند .البتـه از همـه مهمتـر اینکـه کار بـا چنیـن
دسـتگاههایی بسـیار راحت بوده و همیشـه در دسترس است.
امـا بـرای خرید هر دسـتگاهی بایـد نکات و اصولـی را رعایت
کنیـد .از همـه مهمتـر اینکـه آیا واقعاً این دسـتگاه مناسـب
شـما اسـت یـا خیـر؟ بههرحـال ،این دسـتگاه شـرایط خاص
اسـتفاده و نگهـداری را دارنـد کـه بـرای هرکسـی امـکان آن
وجود نـدارد.
نـکات مهمـی کـه در خریـد کارواش خانگـی بایـد
رعایـت کنیـد ،شـامل:
 .1هدف خود را مشخص کنید .کارواش خانگی دارای بارهای
مختلفـی هسـتند کـه میتـوان از آنها بـرای مکانهای غیره
هـم اسـتفاده کـرد .دسـتگاه بـا فشـار بیـن  100تـا  130بـار
بـرای شسـتن مسـاحت  1تـا  4مترمربـع و  140تـا  160بـار
بـرای شسـتن مسـاحت  4تـا  8مترمربـع اسـتفاده میشـود.
بارهـای بیشـتر بـه دلیـل فشـار بـاال توصیـه نمیشـود .برای
اینکـه احتمـال آسـیب به قسـمتهای مـورد به ویـژه خودرو
زیاد اسـت.
 .2بـرای برطرف کردن قسـمتهای چـرب از کارواش آب گرم
یـا دارای محفظـه شـوینده اسـتفاده کنید .کارواش آب سـرد
بـرای از بیـن بـردن دیگـر کثیفیهـا مانند گلوالی اسـتفاده
میشـود .بـرای خـودرو اسـتفاده از هـردو مشـکلی نـدارد؛ اما
در حالت کلی ،اسـتفاده از کارواش خانگی آب سـرد بیشـتر از
نـوع آب گـرم توصیه میشـود.
 .3بـه نـوع سـوخت دسـتگاه دقـت کنیـد کـه کـدام مـورد
مناسـب شـما اسـت .همچنین توان آن هم باید در نظر گرفته
شـود .توان کارواش خانگی بهتر اسـت که  1100وات باشـد.
 .4دسـتگاه نبایـد خیلـی سـنگین باشـد کـه قـادر بـه جابجا
کـردن آن نباشـید.
 .5از شـلنگهای قطر کم اسـتفاده نکنید .این نوع شـلنگها
حجـم خروجـی آب کمتـری دارنـد کـه باعـث افزایـش زمان
شستوشـو و در نتیجـه هـدر رفت آب میشـود.
 .6از کارواش خانگـی مجهـز به سیسـتم اتو اسـتاپ (خاموش
خـودکار) بـرای کاهش اسـتهالک دسـتگاه و افزایش عمر آن
استفاده کنید.
 .7اگـر قصـد خریـد کارواش خانگـی برقـی را داریـد ،حتماً به
تناسـب طـول سـیم آن و محیـط شستوشـو دقـت کنیـد تا
به مشـکلی برنخورید.
 .8بـرای شسـتن راحتتـر و سـریع بـه ویـژه نقـاط دور از
دسـترس ،میتوانیـد از دسـتههای نـازل اسـتفاده کنید .فقط
کافی اسـت که آن را به سـر شـلنگ متصل کنید .دسـته نازل
یـک قطعـه جانبی به حسـاب میآید و بسـته به هدف ،شـما
میتوانیـد نـوع مورد نظـر را خریـداری کنید.
 .9کارواشهـای خانگـی تجهیـزات جانبـی زیـادی دارنـد.
هرکـدام از آنهـا دارای کاربـرد مخصـوص بـه خـود هسـتند.
حتماً قبل از خرید از فروشـنده تجهیزات مرتبط را بپرسـید.
 .10اگر واقعاً قصد اسـتفاده از کارواش خانگی را دارید ،حتماً
برندهـای معتبـر را خریـداری کنیـد .مهمترین برندها شـامل
هیتاچی ،کارشـر ،هوم الیت ،نووا ،کنزاکس و رونیکس اسـت.
 .11بههرحـال بـرای اینکـه بـازده بیشـتری را دریافت کنید،
حتماً از مواد شـوینده چه در داخل مخزن (کارواش آب گرم)
و چـه در محیط بیرون اسـتفاده کنید.
قیمت کارواش خانگی بسـته به اینکه شـما از چه برند و چه
مشـخصاتی اسـتفاده کنید ،متفاوت است .قیمت این دستگاه
از حـدود یـک میلیـون و سـیصد هزار تومان شـروع شـده و تا
شـش میلیـون تومـان برای مدلهـای حرفهایتر هـم خواهد
رفـت .البتـه باید قیمت لوازم جانبـی را هم به آن اضافه کنید.

