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سیمبل، نامی بود که حدود 17 سال پیش نخستین بار رنو برای مدل کلیو صندوقدار بازار ترکیه انتخاب کرد. نسل دوم مگان و کلیو در بازار ترکیه به صورت صندوقدار عرضه شدند که 
البته مگان صندوقدار به کشورمان ورود یافت و سیمبل به دلیل حضور لوگان نسل یک )تندر90( در حاشیه ماند. حال انتخاب نام سیمبل برای لوگان نسل2 در کشورمان در فضای مجازی 
دردسر ساز شده است، به عنوان مثال بسیاری تندر90 را طراحی شده توسط داچیا و سیمبل را طراحی رنو می دانند )که در حقیقت هر دو توسط رنو توسعه یافته اند( یا برخی از سایت های 

غیر مرتبط خودرویی سیمبل را همان کلیو 17 سال پیش می دانند که تغییر چهره داده است!

دردسر نام سیمبل!

بر سـر یـک دو راهـی متفاوت!اینجا کلیک کنید
وارد محــدوده عجیــب 70 تــا 110 میلیــون تومــان می شــویم؛ 
محــدوده ای کــه انــگار اکثر خودروهــای موجــود در آن مورد 
بی مهری بازار قرار گرفته  و کمتر کســی بــه آنها توجه دارد. اگر 
گزینه هایی مانند ســراتو سایپا و چینی های موجود را کنار گذاشته 
و بــه دنبال یک انتخاب اروپایی باشــیم، بی شــک بر ســر یکی از 
متفاوت ترین دوراهی های بازار قرار می گیریم. پرســش این است: 

رنو سیمبل بخریم یا پژو 301؟

این محافظه کارهای مظلوم
تمایالت بازار خودرو  کشــور ما کامال با بازاری چون اروپا متفاوت است. از این رو 
بسیاری از محصوالت اروپایی خصوصا از نوع اقتصادی چندان با سلیقه ما ایرانی ها 
که همواره به دنبال پیشــرانه های پرحجم و امکانات متعدد هستیم )ویژگی هایی 
که ممکن است در زندگی روزمره حتی نیمی از آن کاربردی نداشته باشد( سازگار 
نیســت. این مسئله را می توان در نحوه برخورد بازار با خودروهایی چون سیمبل و 
301 لمس کرد؛ خودروهایی که صرفا بر اساس منطق طراحی شده و از هر چیزی 
به مقدار الزم و کافی در آنها تعبیه شده است، نه بیشتر. شاید با توجه به مبلغ باالیی 
که در شرایط فعلی کشور باید برای چنین تیپ خودروهایی پرداخت کرد، سادگی 
و بی آالیشــی آنها آزار دهنده باشد اما حقیقتا در این رنج قیمتی خودروهای چندان 
مجهزتری هم به چشم نمی خورند ضمن آنکه عمال تنها گزینه های صفر کیلومتر 
اروپایی هستند. حال میان این دو انتخاب اروپایی این پرسش همیشگی مشتری 

ایرانی وجود دارد، رنو یا پژو؟ 

2  رقیب در مقابل هم
ابتدا با پژو 301 آغاز می کنیم. پژو 301 به نوعی متولد شــدن خود را مدیون لوگان 
اســت، هنگامی که رنو به خوبی با فرمول لوگان به موفقیت رســید و بازارهای 
توســعه نیافته و در حال توسعه را در دست گرفت، سایر خودروسازانی چون فیات، 
هیوندای و پژو نیز به فکر الگو برداری افتادند. نتیجه الگوبرداری پژو، مدل 301 بود؛ 
خودرویی که نوعی سنت شــکنی در سیستم نامگذاری پژو نیز محسوب می شود 
)شاید به خاطر کمبود ارقام!(، چرا که این خودرو نام نخستین نسل سری 30X پژو را 
یدک می کشد که در سال 1932 عرضه شد. پژو 301 بر اساس پلت فرم PF1 گروه 
PSA شکل گرفته؛ پلت فرمی که با 206 در سال 1998 متولد شد و شکل دهنده 

خودروهای بسیاری در جهان است. 
در سوی دیگر رنو لوگان نسل2 قرار دارد که همزمان با 301 در سال 2012 معرفی 

شــد. نسل2 لوگان که پیشرفت بزرگی نسبت به نسل اول آن محسوب می شد و 
نواقص فراوانی را رفع کرده بــود، ادامه یافتن موفقیت خانواده لوگان را به خوبی 
تضمین کرد. لوگان نســل2 به دلیل استمرار حضور نســل اول آن در کشورمان، 
توسط نگین خودرو با نام سیمبل عرضه می شود )نام سیمبل در حقیقت متعلق به 

مدل صندوقدار کلیو در بازار ترکیه است(. 
301 عرضه شده به بازار کشورمان توسط ایکاپ )تا کنون(، مدل فیس لیفت نشده با 
چهره متعلق به ســال 2012 است که با قرار دادن آن در برابر سیمبل، پی می بریم 
از لحاظ محافظه کاری دســت کمی از رقیب خود ندارد. چهره هر دو خودرو کامال 
منطقی، ساده و بی آالیش است و البته از حیث ابعاد نیز اختالف فاحشی ندارند. در 
این زمینه می توان انتخاب میان یکی از این دو را کامال سلیقه ای دانست. البته این 
احتمال وجود دارد که نسخه فیس لیفت هر دو خودرو به بازار عرضه  شود که شرایط 

ظاهری به مراتب بهتری دارند.

فضای داخلی
شــرایط در فضای کابین نیز به همین صورت پیش می رود. فضای کابین هر دو 
خودرو کامال بر اســاس المان های محصوالت اقتصادی شکل گرفته که در این 
میان کابین ســیمبل به لطف ترکیب دو رنگ در کابین و اســتفاده وسیع از رنگ 
کرم نســبت به کابین تماما تیره 301 به مراتب شادتر و بزرگ تر احساس می شود. 
صندلی ها در هر دو خودرو راحتی یکســانی دارند اما صندلی های عقب سیمبل به 
مراتب نیمکت گونه تر هســتند ضمن آنکه برخالف پژو امکان خواباندن آنها مهیا 
نیست. بنابراین علیرغم یکسان بودن فضای حدود 500 لیتری صندوق بار در هر 
دو خودرو، 301 به لطف قابلیت تا شدن ردیف عقب تا 1300 لیتر گنجایش حمل 
وســایل دارد و ســیمبل از آن محروم اســت.  از حیث ارگونومی و راحتی کار با 
تجهیزات رنو سیمبل نسبت به 301 شرایط بهتری دارد، در 301 محل قرارگیری 
برخــی از کلیدها غیرعادی بوده و عادت کردن به نحوه کار برخی تجهیزات نظیر 
سیستم صوتی زمان بر است. در سیمبل چیدمان اجزا منطقی تر بوده و البته شاهد 
چیدمان غیر عادی لوگان نسل اول )تندر90 خودمان( نیستیم و کار با تجهیزاتی نظیر 

نمایشگر مالتی مدیا و پنل تهویه اتوماتیک ساده و خوشایند است. 

سطح تجهیزات
لیســت تجهیزات و امکانات هر دو خودرو نسبتا مشابه است، البته سیمبل در سه 
تیپ LE و PE، SE عرضه می شود که نمونه PE ساده ترین مدل )فاقد گیربکس 
 LE اتوماتیک، رینگ آلومینیومی و حتی شیشــه باالبر ردیف عقب!( است و مدل

مجهزترین نمونه محســوب می شود. در مقابل پژو 301 تا کنون تنها در یک تیپ 
عرضه شده که شاید به نوعی هم یک مزیت و هم یک ایراد برای آن باشد. 

2 کیســه هوا و پیش کشــنده های کمربند جلو، آالرم هوشمند کمربندها، فرمان 
هیدرولیک با تنظیم ارتفاع، مه شکن های جلو و عقب، کامپیوتر سفری، رادیوپخش 
CD با 4 بلندگو، چراغ های هالوژنی با تنظیم ارتفاع و دی الیت، پایه های صندلی 
ایزوفیکس، ایموبالیزر با قفل مرکزی و ریموت و تنظیم دستی صندلی های جلو 
با تنظیم ارتفاع راننده از امکاناتی هســتند که در هر دو خودرو به صورت یکسان 

به چشم می خورند. 
در مقابل رنو سیمبل در تیپ SE خود گیربکس اتوماتیک، صفحه نمایش لمسی 
رنگی 7 اینچی با نویگیشن و دوربین دنده عقب، آینه های جانبی و شیشه های برقی 
عقب، تهویه مطبوع اتوماتیک، کنترلرهای سیستم صوتی  روی فرمان، سنسورهای 
فاصله ســنج عقب و کروز کنترل و لیمیتر را اضافه کرده و در تیپ LE به شیشه 
باالبرهای اتوماتیک، سنسور هشدار فشار باد تایر و رینگ های آلومینیومی مجهز 
می شــود. پژو 301 چهار شیشه برقی، رینگ های آلومینیومی، سنسور فاصله سنج 
عقب و گیربکس اتوماتیک را به صورت استاندارد دارد اما همانند سیمبل به مانیتور 

لمسی مالتی مدیا، دوربین دید عقب و تهویه اتوماتیک مجهز نیست.
البته بسیاری از مالکان سیمبل اظهار می دارند که دوربین دنده عقب در نمونه های 

تحویلی غیر فعال و نیازمند نصب یک تبدیل جهت فعال شدن بوده است.
همچنین سیمبل بر خالف لوگان نسل اول، به سیستم مالتی پلکس مجهز شده و 
امکان کنترل و راه اندازی بسیاری از قابلیت ها را در کامپیوتر مرکزی خود به وسیله 
دیاگ دارد که توســط نمایندگی انجام می شود؛ موردی که البته هنوز در خصوص 
301  توسط کاربران و نمایندگی مورد بررسی قرار نگرفته است. در زمینه ایمنی نیز 
301 دو ایربگ نسبت به سیمبل بیشتر داشته )ایربگ های جانبی سیمبل در مدل 
ایران حذف شده است( و به ESP مجهز است اما سیمبل EBA را ارائه می کند که 
در 301 به چشم نمی خورد. البته ترمزهای هر دو مدل در جلو دیسکی خنک شونده 
و در محور عقب کاســه ای است و هر دو از موسسه انکاپ 3 ستاره ایمنی دریافت 

کرده اند.

مشخصات فنی
رنو سیمبل به پیشرانه آشــنای K4M A690 با حداکثر قدرت 105 اسب بخار و 
بیشینه گشتاور 148 نیوتن متر مجهز است که در تیپ PE به گیربکس 5 سرعته 
دستی JH3 و در مدل های SE و LE به گیربکس 4 سرعته AL4 DP2 متصل 
 EC5F به نام TU5 اســت. در مقابل پژو 301 از نسخه به روز رسانی شده پیشرانه

بهره می برد که به لطف تغییرات حاصل شده در سر سیلندر و سیستم سوخت رسانی 
114 اســب بخار قدرت دارد و حداکثر گشــتاور آن به 150 نیوتن متر می رسد. این 
مجموعه فنی در کمال تعجب با گیربکس 6 سرعته اتوماتیک آیسین EAT6 نسخه 
فیس لیفت 301 عرضه شده و کامال نسبت به گیربکس سیمبل برتری دارد. 301 
در حرکت به خوبی از پس سیمبل اتوماتیک 4 دنده برمی آید و جالب اینجاست که 
در کاتالوگ سیمبل زمان دستیابی از سکون تا 100 کیلومتر 10.1 ثانیه اعالم شده 
که اغراق شده به نظر می رسد و پژو 301 عمال با شتاب 12 ثانیه ای به سیمبل برتری 
دارد؛ هرچند در خصوص برتری آن به سیمبل دستی نمی توان نظری داد. از حیث 
مصرف ســوخت نیز سیمبل با مصرف ترکیبی 5.8 لیتر بر 100 کیلومتر نسبت به 
301 با میانگین مصرف 6.6 کم اشتهاتر به نظر می رسد.  سیستم تعلیق هر دو خودرو 
نیز از نوع مک فرسون در محور جلو و تورشن بیم در محور عقب است که می توان 
گفت سیمبل در مجموع ســواری نرم تر و بی صداتری را ارائه می کند اما در مقابل 
301 همانند سایر پژوها حس کنترل پذیری بهتری دارد که البته در بیشتر مواقع حس 
کاذبی بوده و در مانورها دچار ناپایداری می شود . فقدان ESP در سیمبل قابل لمس 
است، در سطح جهانی این خودرو با ESP نیز عرضه شده اما در خصوص نمونه های 

وارد شده به نظر می رسد از نظر نرم افزاری این سیستم غیر فعال است. 

جمع بندی
رنو ســیمبل و پژو 301 رقبایی بســیار نزدیک به هم با قیمتی کامال مشــابه در 
مرز 100 میلیون تومان هســتند که انتخاب میان یکی از این دو موضوعی کامال 
سلیقه ای اســت. از حیث مشخصات فنی، پژو 301 را به لطف گیربکس مدرن تر 
خود می توان برتر دانســت و در مقابل سیمبل خودرو  مجهزتر با کیفیت رانندگی 
بهتری است ضمن آنکه در تیپ های مختلف نیز عرضه می شود. بنابراین اگر  پیش 
از این تجربه خودروهایی چون خانواده تندر را داشــته اید و عملکرد فنی خودرو و 
بازار دســت دوم برای شما اولویت دارد، شاید پژو 301 انتخاب بهتر و متفاوت تری 
باشد و در مقابل اگر به دنبال تجهیزات نسبتا بیشتر، قطعات در دسترس تر و برند 
مقبول تری هستید، سیمبل انتخابی بهتر است. در حال حاضر هیچ یک از این دو 
خودرو به صورت صفر شرکتی با شرایط فروش موجود نبوده و در بازار آزاد عمدتا 
از نوع 2016 موجود هســتند که چندان بازار فروش دست دوم مطلوبی ندارند. در 
این میان افت قیمت بیشتری نیز نصیب سیمبل شده و نمونه های کارکرده 2016 
و معدود مدل های 2017 آن از 75 تا 90 میلیون تومان قیمت می خورند در حالی که 
اکثــر 301های 2016 تحویلی به صورت صفر کیلومتر باقی مانده و از 95 تا 105 

میلیون تومان قیمت خورده اند. 

پژو 301رنو سیمبلنام خودرو

تنفس طبیعی خطیتنفس طبیعی خطینوع موتور

)cc(15981587حجم موتور

16/416/4تعداد سیلندر/سوپاپ

114@1056050@5750حداکثر قدرت)hp(@دور در دقیقه

150@1484000@3750حداکثر گشتاور )Nm(@دور در دقیقه

6 سرعته اتوماتیک 5 سرعته دستی/ 4 سرعته اتوماتیکگیربکس

جلوجلومحور محرک

)Kg( 10811190وزن خالص

)s( 100 10.212.1شتاب صفر تا

)L(5050ظرفیت مخزن سوخت

)L/100km( 5.86.6مصرف سوخت ترکیبی

)Km/h( 175180حداکثر سرعت

(mm) 4442×1748×43481477×1994×1517طول×عرض×ارتفاع

)mm( 26342655فاصله بین دو محور

حدود 90 - 75 برای نمونه های 2016 و 2017 قیمت )میلیون تومان(
کارکرده و صفرکیلومتر موجود در بازار

حدود 105 برای نمونه های صفرکیلومتر 
2016 در بازار آزاد
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3 ژرمنها

نوشته:
اشکان هرمزی

GTI فولکس واگن گلف 
سومین محصول فولکس واگن که احتماال به زودی در بازار داخلی عرضه خواهد شد، هاچ بک محبوب این کمپانی یعنی گلف GTI است که از پیشرانه 4 سیلندر 2 لیتری و 

توربوشارژ به قدرت 230 اسب بخار بهره می گیرد و شتاب اولیه آن نیز برابر 6.4 ثانیه اعالم شده است. اگرچه ماموت خودرو هنوز زمان و قیمت دقیقی را برای فروش این 
مدل اعالم نکرده است اما انتظار می رود که قیمت آن کمتر از رقیب هموطنش یعنی ب ام و 125i باشد.

پاسات
پاســات را می توان به عنوان یک سدان سایز متوســط و نیمه لوکس در نظر گرفت که در بازار ایران، رقیب 
خودروهایی چون رنو تلیســمان و یا کیا اپتیما ست. تاکنون پاسات فقط با پوشش کابین مشکی رنگ در بازار 
داخلی عرضه شده  و از جمله مهم ترین ویژگی های این سدان آلمانی می توان به فضای راحت و ارگونومیک 
کابیــن، کیفیت خوب متریــال داخلی و همچنین بهره گیری از آپشــن  های رضایت بخش مانند تنظیم برقی 
صندلی هــای جلو با حافظــه و گرمکن و تهویه، گرمکن صندلی های عقب، ماســاژور صندلی راننده، تهویه 
مطبوع اتوماتیک ســه نقطه ای، شیشه های دودی، سقف پانورامیک، نورپردازی داخلی، ساعت لوکس آنالوگ، 
نمایشگر لمسی، صفحه کیلومتر شــمار فول دیجیتال، گرمکن سیستم شیشه شوی، سیستم پارک اتوماتیک، 
دوربین های دید اطراف )360 درجه(، کروز کنترل و چراغ جلوهای فول LED اشــاره کرد. پاســات از یک 
پیشــرانه 4 ســیلندر توربوشــارژ به حجم 1.8 لیتر بهره می گیرد که توان تولید 180 اســب بخار قدرت و 
250نیوتن متر گشتاور را دار است و ضمنا با وجود گیربکس 7 دنده اتوماتیک دو کالچه، ظرف مدت 7.9 ثانیه 
از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر در ساعت دست پیدا می کند. این خودرو در ابتدا با قیمت 275 میلیون 
تومان و در مرحله دوم ثبت نام با قیمت 303 میلیون تومان توسط ماموت خودرو به فروش رسید اما این روزها 

در بازار آزاد، قیمتی بیش از 330 میلیون تومان نیز برای آن اعالم می شود.

استارت موفق
نگاهی به ویژگی های فولکس واگن پاسات و تیگوان و بررسی وضعیت آنها در بازار داخلی

اینجا کلیک کنید

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4MOTION 2018نام خودرو 

4 سیلندر 2.0 لیتری توربونوع موتور 

)cc(1984حجم موتور

16/4تعداد سیلندر/ سوپاپ

180 @ 6.000 – 3.950حداکثر قدرت)hp(@دور در دقیقه 

320 @ 3.940 – 1.500حداکثر گشتاور )Nm(@دور در دقیقه

7 دنده اتوماتیکگیربکس

AWDمحور محرک

)Kg( 1645وزن خالص

)s( 100 7.7شتاب صفر تا

)L(60ظرفیت مخزن سوخت

)L/100km( 7.3مصرف سوخت ترکیبی

)Km/h( 210حداکثر سرعت

)mm( 4486×1839×1673طول×عرض×ارتفاع

)mm( 2677فاصله بین دو محور

418 - 400قیمت در بازار آزاد )میلیون تومان(

Volkswagen Passat 1.8 TSI 2018نام خودرو 

4 سیلندر 1.8 لیتری توربونوع موتور 

)cc(1798حجم موتور

16/4تعداد سیلندر/ سوپاپ

180 @ 6.200 – 5.100حداکثر قدرت)hp(@دور در دقیقه 

250 @ 5.000 – 1.250حداکثر گشتاور )Nm(@دور در دقیقه

7 دنده اتوماتیکگیربکس

جلومحور محرک

)Kg( 1480وزن خالص

)s( 100 7.9شتاب صفر تا

)L(66ظرفیت مخزن سوخت

)L/100km( 5.9مصرف سوخت ترکیبی

)Km/h( 232حداکثر سرعت

)mm( 4767×1832×1476طول×عرض×ارتفاع

)mm( 2786فاصله بین دو محور

335 - 320قیمت در بازار آزاد )میلیون تومان(

این روزها وقتی صحبت از خودروهای پر فروش دنیا می شــود، حتما نام برخی  مدل های فولکس واگن و خصوصا 2 مدل پاســات و تیگوان نیز 
به میان می آید و یقینا مهم ترین عواملی که این موفقیت را تضمین می کنند، کارایی و اســتهالک مناســب محصوالت فولکس واگن و همچنین 
بهره گیری از امکانات و تکنولوژی های به روز در آنها ســت که در کنار خدمــات پس از فروش مطلوب، رضایت خریداران این مدل ها را جلب 
می کند. در ایران هم فعالیت رســمی نماینده فولکس واگن، از اواخر ســال گذشته و با واردات مدل های پاسات و تیگوان آغاز شد که در همان 
ابتدا و با وجود قیمت گذاری مناســب )در مقایســه با رقبای موجود(، مورد استقبال گسترده مشــتریان قرار گرفتند و حاال بعد از دومین مرحله 

فروش، شاهد حضور قابل توجه این مدل ها در بازار آزاد نیز هستیم که عمدتا با قیمتی به مراتب باالتر از قیمت نمایندگی، به فروش می رسند.

تیگوان
شاســی بلند کوچک فولکس واگن یعنی تیگوان نیز خودرویی کم اســتهالک و با دوام است که با بهره گیری از سیستم 
 Onroad ، Snow ، Offroad 4 و البته قابلیت تنظیم حالت رانندگی در وضعیت هایMOTION چهارچــرخ متحرک
و Offroad Individual می تواند نیازهای شــما را در شرایط مختلف مسیر، بر طرف سازد. تیگوان نیز مانند پاسات با 
تریم داخلی مشــکی رنگ در بازار داخلی عرضه شده  و تقریبا امکاناتی مشابه با پاسات، یعنی تنظیم برقی صندلی های 
جلو با حافظه و گرمکن، گرمکن صندلی های عقب، تهویه مطبوع اتوماتیک ســه نقطه ای، سقف پانورامیک، شیشه های 
دودی، نورپردازی داخلی، نمایشــگر 9.2 اینچی لمســی، میز پذیرایی تاشو برای سرنشینان عقب، صفحه کیلومتر شمار 
فول دیجیتال، گرمکن سیســتم شیشه شــوی، سیســتم پارک اتوماتیک، دوربین های دید اطراف )360 درجه(، کروز 
کنترل، شــیفترهای پشــت فرمان و همچنین چراغ جلوهای فول LED را در اختیار شما قرار می دهد. پیشرانه تیگوان 
از نوع 4 ســیلندر 2 لیتری و توربوشارژ به قدرت 180 اسب بخار و گشتاور 320 نیوتن متر است که این اختالف گشتاور 
و همچنین بهره گیری از سیســتم حرکتی AWD موجب شده تا شتاب اولیه آن اندکی بهتر از پاسات باشد. تیگوان در 
مرحله اول ثبت نام با قیمت 289 میلیون تومان و در مرحله دوم نیز با قیمت 320 میلیون تومان به فروش رسید که در 
هر دو نوبت شاهد تقاضای باال و تکمیل زود هنگام ظرفیت ثبت نام برای آن بودیم و به همین علت حاال با قیمتی بیش 

از 400 میلیون تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.

تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه اتومبیل اروپا

) آلمان- فرانکفورت(

کسب اطالعات و ثبت نام
خط ویژه: ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ - 021 - موبایل: ۹۰۱ ۲۲۰۰ ۰۹۱۰ 
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4بازار

یکی از سواالت اصلی که برای مشتریان تمامی محدوده های قیمتی بازار پیش می آید، این است که با یک بودجه مشخص سراغ خودروهای سدان بروند یا کراس اوورها 
و شاسی بلندها؟! درست است که قدبلندها در کنار استفاده روزمره و عادی شهری، در مسیرهای خاکی و ناهمواری های سبک خارج جاده نیز می توانند گلیمشان را از 

آب بیرون بکشند، اما یادتان باشد که سدان ها نیز تجربه سواری و حس و حال خاص خود را دارند و اصال اینطور نیست که کامال قافیه را به کراس اوورها باخته باشند.

دوراهی سدان و قدبلند!

چهاردرب ها به صف
 حتما این باور مرســوم را شــنیده اید که قیمت خودرو در بازار آزاد قبل از عید نوروز باال رفته و پس از آن نم نم فروکش می کند. این گفته 
اگر تا همین سال گذشته هم صحت داشت، در مورد نوروز 1397 اصال نمی تواند صادق باشد. پس از شکستن قفل شش ماهه و باز شدن دوباره 
ســایت ثبت ســفارش خودرو در دی ماه 1396، قیمت انواع مدل های وارداتی رو به افزایش گذاشــت و حاال در نیمه نخست اردیبهشت 97، 
نه تنها شاهد فروکش بهای خودرو در بازار آزاد نیستیم، بلکه عالوه بر افزایش های دوباره در بازار وارداتی ها، خودروهای تولید داخل نیز در 
حال گران تر شدن هستند. طی این نوشتار قصد داریم به روزترین گزینه های موجود در بازه قیمتی 100 تا 150 میلیون تومان را به عنوان بخش 

مهمی از این بازار بلبشو مورد بررسی قرار داده و نگاهی به خوب و بد هریک داشته باشیم. با خودروامروز همراه باشید. 

YD کیا سراتو
سراتو YD یک ســدان کامپکت کره ای است که )در 
مدل 2 لیتری( از پیشــرانه 2 لیتری 150 اسب بخاری 
و 192 نیوتن متری با مصرف ســوخت ترکیبی حدود 
7.2 لیتر اســتفاده می کند. این خودرو هنوز هم یکی از 
گزینه های نسبتا خاص بازار آزاد بوده و مدل های 2014 
تا 2016 آن بســته به میزان کارکرد و وضعیت بدنه با 
بودجه 125 تا 150 میلیونی قابل خریداری هستند. سراتو 
YD عالوه بر چهره جذاب و علی رغم کاستی هایی همچون 
ســواری نســبتا خشک، ماندگاری نه چندان باال و بازار دست دوم نسبتا کم رونق، در کنار امکاناتی نظیر غربیلک فرمان سه حالته، کروز کنترل، حسگر پارک 
جلو و عقب، دوربین عقب، صندلی برقی راننده با حافظه، ســانروف، HAC ، ABS ، EBD ، VSM، تهویه مطبوع دو منطقه ای خودکار و چراغ روشنایی در 
روز LED از کشش و شتاب مناسب، تریم داخلی چرمی با کیفیت قابل قبول و صندوق بار جادار سود می برد و گزینه جذابی برای خانواده های کم جمعیت و 

جوانان به نظر می رسد.

YF هیوندای سوناتا
ششمین نسل سوناتا علی رغم نقاط ضعفی مثل سواری خشک، فضای ناکافی سر در ردیف عقب، کشش و شتاب نسبتا ضعیف، توانست با تکیه بر طراحی داخلی ارگونومیک و 
تجهیزات ایمنی و رفاهی مناسبی شامل ورود بدون کلید + دکمه استارت، کروز کنترل، آینه های جانبی برقی با گرمکن، ABS ، EBD ، HAC ، BAS ، ESC، سقف پانورامیک، 
پرده عقب برقی و... محبوبیت خوبی به دست آوَرد و هنوز در بازار آزاد وضعیت مناسبی دارد. هم اکنون مدل های 2011 تا 2014 سوناتا بسته به اینکه چقدر به سالمت بدنه و کارکرد 
خودرو اهمیت می دهید با بودجه متنوع 115 تا 150 میلیونی قابل خریداری هستند. گفتنی 
اســت که قوای محرکه این خودرو از قلب 2.4 لیتری با خروجی 177 اسب 
بخار و 228 نیوتن متر تأمین می شــود و در 100کیلومتر ترکیبی 
8 لیتر بنزین می سوزاند. سوناتا YF تا کنون به عنوان 
یک سدان چهارنفره اندازه متوسط، بسیاری 
از اقشار جامعه را به سمت خود کشانده، اما 
به نظر می رسد کم کم در حال کهنه شدن و 

از دست دادن جذابیت گذشته است.

سراتو 2000 
سایپا با آن قلب 2 لیتری 156 اسب بخاری و 194 نیوتن متری، جعبه دنده 6 سرعته خودکار و مصرف سوخت ترکیبی 7.1 لیتر این روزها به باالی مرز 100 
آمده و در مدل های 96 و 97 از حدود 105 تا بعضا 116 میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود و به درد کسانی می خورد که دنبال یک خودرو  مناسب برای 
استفاده روزمره هستند. این خودرو از امکانات مناسبی مثل ورود بدون کلید + دکمه استارت، پدال های تعویض دنده پشت فرمان، تریم چرمی اتاق، تهویه 
مطبوع خودکار، GPS، حسگر پارک و دوربین عقب، چراغ جلوی خودکار، ABS ، EBD و سانروف بهره مند بوده و عالوه بر طراحی داخلی زیبا طبق گفته 
مالکان کشش و سرعت عمل خوبی ارائه می کند، اما در مقابل به نسبت مدل وارداتی افت کیفیت محسوسی را به خود دیده و از مواردی مثل ترمزهای 

کاسه ای عقب، سیستم تعلیق کوبنده و عایق بندی نامناسب اتاق رنج می برد.

مزدا 3
زیر کاپوت مزدا 3 نسل2، پیشرانه 4 سیلندر خطی 2 لیتری 
با توان 147 اسب بخار و گشتاور 187 نیوتن متر و جعبه دنده 
5 ســرعته خودکار آرمیده است. عمده محبوبیت این خودرو 
به واسطه نقاط قوتی همچون هماهنگی بسیار خوب پیشرانه 
و جعبه دنده، کیفیت ســاخت باال، اســتهالک کم، طراحی 

ظاهری عامه پســند و تجهیزات مناســبی )در تیپ 4( شامل 
چرخش چراغ های جلو با زاویه فرمان، سانروف سه حالته، ورود 

 ABS ، EBD  بدون کلید + دکمه استارت، فرمان الکتروهیدرولیک
BA ،  تهویه مطبوع دوگانه خودکار، تنظیم ارتفاع صندلی راننده، حسگر نور و باران، پدال های تعویض 

وارداتــی، قدیمی بودن و قیمــت باالی لوازم دنده پشــت فرمان و ... شکل گرفته و معایبی مثل کمتر بودن کیفیت مونتاژ به نسبت برخی خودروهای 
یدکی، کمتر در سرنوشت آن تأثیر داشته اند. مدل های 1391 تا 95 مزدا 3 تیپ 4 این روزها در بازار آزاد بسته به شرایط مختلف با بهای 105 تا 135 میلیون تومان می ارزند، 

اما دو مدل 1396 و 1397 با شرایط مشابه بین 135 تا 150 میلیون تومان قیمت گذاری می شوند.

E4 رنو فلوئنس
یکی از گزینه های نسبتا خاص این محدوده قیمتی رنو فلوئنس است که در تیپ 
E4 )فــول( از امکاناتی نظیر صندلی های چرمی، گرمکن صندلی های 
جلو، ورودن بدون کلید + دکمه اســتارت، سیســتم صوتی 
حرفه ای Bose، سانروف، حسگر پارک عقب، دوربین عقب 
 ABS ، EBD ، EBA ،و جلو، فرمان برقی، کارت هوشمند رنو
ESP ، TCS ، و کروز کنترل بهره مند بوده و از قلب 4 سیلندر 
خطی 2 لیتری با توان و گشتاور به ترتیب 143 اسب بخار و 
195 نیوتن متر و مصرف سوخت ترکیبی 8 لیتر نیرو می گیرد. 
این فرانسوی کم حرف گرچه ظاهر چندان زیبایی نداشته و 
با دکوراسیون نه چندان جذاب فضای داخلی و بازار دست دوم ضعیف دست به گریبان است، اما به واسطه امکانات مناسب، کیفیت و ماندگاری باالی 
بخش فنی، سامانه تعلیق کارآمد و کابین راحت و جادار می تواند سدان مناسبی برای 4 یا 5 نفر باشد. در حال حاضر مدل های 2014 تا 2017 فلوئنس 

با بهای حدودا 120 تا 140 میلیون تومانی در دسترس بوده و معموال هم در وضعیت خوبی به سر می برند.

میتسوبیشی لنسر 1.8 خودکار
لنسر یکی از اصیل ترین انتخاب هایی است که امروز با مدل 2014 و 2015 و برچسب قیمت 125 تا 150 میلیون تومانی در دسترس مشتریان 
بازار آزاد قرار دارد. این ســامورایی کهنه کار )در نســخه 1.8( قلبی 1.8 لیتری با قدرت 138 اسب بخار و گشتاور 176 نیوتن متر در سینه دارد و با 
کمک جعبه دنده CVT در 100کیلومتر ترکیبی تنها 6.6 لیتر بنزین می طلبد. به همه اینها 
ABS ، EBD ، BA ، ASC ، TC، ورون بدون کلید + دکمه اســتارت، آینه های 
جانبی تمام برقی با گرمکن، روکش چرمی صندلی ها، سانروف، حسگر 
پارک و دوربین عقب، پدال های تعویض دنده پشــت فرمان، 
چراغ جلوی خودکار هماهنگ با زاویه فرمان و تهویه 
مطبوع خــودکار را نیز اضافه کنید که در کنار 
هندلینگ بسیار خوب، ســواری نرم، کیفیت 
مونتاژ و ماندگاری باال و کابین جادار ســعی 
دارند نقاط ضعفی همچون لوازم یدکی گران، 
بازار دست دوم نه چندان پررونق و ارتفاع نسبتا 
کم کف خودرو از سطح زمین را جبران کرده 
و طعم خاص و لذت بخشی را به کام راننده و 

سرنشینان بچشانند.

MD هیوندای ِاالنترا
دیگر سدان کره ای این فهرست یعنی االنترا MD مجموعه فنی شامل پیشرانه 4 سیلندر 1.8 لیتری 148 اسب بخاری و 178 نیوتن متری، جعبه دنده 6 سرعته خودکار تیپ ترونیک، 
مصرف سوخت ترکیبی 7.5 لیتر و امکاناتی نظیر کروز کنترل، تریم داخلی چرمی، گرمکن صندلی های جلو و عقب و غربیلک فرمان، ورود بدون کلید + دکمه استارت، تهویه مطبوع 
دوگانه خودکار، آینه های جانبی تمام برقی با گرمکن، ABS ، EBD ، ESC ، BA ، VSM و سانروف را گردهم آورده و با توجه به صندوق بار جادار و طراحی نسبتا جذاب می تواند 
گزینه قابل تأملی برای خریداران باشد؛ البته اگر بتوانند با مسائلی مثل کشش و شتاب نه چندان خوب و ماندگاری ضعیف قطعات کابین کنار بیایند. در حال حاضر مدل های 2014 تا 
2016 االنترا MD با بودجه متنوع 110 تا 145 میلیون تومانی قابل خریداری بوده و معموال هم کارکردی کمتر از 100 هزار کیلومتر دارند؛ البته با کف بودجه احتمال یافتن نمونه های 

تمیز و بی رنگ بسیار کمتر است.

ِام جی 6
اگر به داشــتن یک خودروی کمیاب عالقه مند هستید و مشکلی با بازار دست دوم ضعیف و کمبود نسبی قطعات یدکی 
ندارید، اِم جی 6 یکی از بهترین انتخاب ها در این بازه قیمتی اســت. این دورگه انگلیسی-چینی از پیشرانه 1.8 لیتری 
توربو 160 اسب بخاری و 215 نیوتن متری با مصرف سوخت ترکیبی 9 لیتر استفاده می کند و مدل های 2014 تا 2016 
سرحال و تمیز آن بین 100 تا حداکثر 130 میلیون تومان می ارزند. اِم جی 6 به لیست بلندی از امکانات ایمنی و رفاهی 
 ،ABS ، BA ، EBD ، TCS ، DSC ،شامل تریم چرمی کابین، صندلی برقی 6 جهته راننده با تنظیم گودی کمر، ایزوفیکس
نمایشگر لمسی 7 اینچی داشبورد، شیشه های ضد UV، حسگر پارک جلو و عقب، دوربین عقب، محفظه خنک کننده داخل 
زیر آرنجی، آینه مرکزی الکتروکرومیک و... تجهیز شده و به قیمت مناسب لوازم یدکی و استهالک نسبتا کم قطعات فنی 
خود می نازد. البته پیش از خرید باید معایبی نظیر سروصدا و خرابی احتمالی اجزای کابین و عایق بندی ضعیف این قسمت 

را هم مدنظر قرار داد.

کالم آخر
در پایان بد نیست به دو نکته اشاره کنیم ؛ نخست اینکه در محدوده 100 تا 150 میلیون تومان عالوه بر موارد باال، خودروهای زیادی مثل تویوتا کمری مدل 2007 تا 2009، 
ب ام و سری 5 مدل 2005 تا 2008، نیسان تیانا مونتاژی، هوندا سیویک مدل 2013، مرسدس بنز کالس C مدل حوالی 2007، هیوندای اَکسنت مونتاژی و وارداتی، هیوندای 
آزرا مدل 2010 و 2011 و... نیز جای می گیرند که البته به دلیل مواردی مثل ارزش نداشتن در برابر رقم پرداختی، قدیمی بودن، کارکرد بسیار باال، بازار دست دوم راکد و مشکالت 
نگهداری سهم کمتری از معامالت را به خود اختصاص داده و بیشتر به درد افرادی می خورند که سلیقه و مالک های خاصی برای خرید خودرو داشته و شاید مسائلی مثل سطح 
آپشن ها و هزینه های نگهداری برایشان در اولویت چندم قرار می گیرد. نکته دوم هم آنکه متأسفانه به دلیل افزایش بهای پیاپی خودروهای وارداتی، می بینیم که برخی خودروهای 
جدید که روزگاری با مدل یک تا 2 سال قبل در این محدوده جای می گرفتند، امروز به مدل بیش از 3 سال پیش تنزل کرده و نه تنها عمال تمامی انتخاب ها در حال قدیمی تر 

شدن هستند، بلکه برخی گزینه هایی که پیش از این زیر مرز 100 بودند، هم اکنون بیش از این رقم قیمت گذاری می شوند.

اینجا کلیک کنید

http://khodronama.com/News/4498
http://khodronama.com/News/4499
http://www.asrekhodro.com/News/133771
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نوشته:
معید حمیدی

کیا پیکانتو یکی از کوچک ترین خودروهای موجود در بازار ایران اســت که این روزها نمونه 2016 آن با قیمت قطعی 99.1 میلیون تومان توســط اطلس خودرو به فروش می رسد. 
همچنین این شرکت شرایط اقساطی 12 و 15 ماهه با پیش پرداخت 40 میلیون تومان را برای این خودرو در نظر گرفته که اقساط آن به ترتیب 4.894 میلیون تومان و 3.033 میلیون 

تومان در ماه خواهد بود.

کوچولوی اطلس خودرو

در بازار جهانی و کشــورهای اروپایی، بســیاری از افرادی که به دنبال خودروهای کوچک برای اســتفاده رومزه راحت و آســان هســتند به سراغ 
گزینه های »هاچ بک« می روند و البته آمار فروش نیز حاکی از این است که درصد بسیار باالیی از خریداران  هاچ بک ها را قشر جوان تشکیل می دهند. 
اما با توجه به قوانین نانوشته بازار ایران که بسیاری از مسائل عرف بازار جهانی را نقض می کنند،  هاچ بک ها )به جز گزینه های ارزان قیمت مثل خانواده 
پراید و 206( درصد چندان زیادی از خودروهای موجود در خیابان های ایران را تشکیل نمی دهند و عمده واردکنندگان برندهای خارجی آنقدرها 
روی این کالس ســرمایه گذاری نمی کنند چرا که به دلیل باال بودن قیمت ارز و درصد گمرکی، قیمت تمام شــده کمی گران خواهد بود و بسیاری از 
افراد ترجیح می دهند با آن مبلغ به ســراغ یک خودروی خانوادگی و بزرگ تر بروند. اما با تمام این اوصاف، این روزها تنوع نســبتا خوبی در بازار 

خودروهای  هاچ بک ارزان و گران قیمت کشور وجود دارد که در این مطلب به بررسی اجمالی 10 گزینه از آنها خواهیم پرداخت.
اینجا کلیک کنید ُدم بُریده های بازار

10 هاچ بکی که در بازار صفرکیلومتر قابل خریداری هستند

سایپا 111
یعنی ســایپا  بازار  ارزان قیمت تریــن  هاچ بک 
111 کــه در واقع یک نســخه فیس لیفت از 
پراید  هاچ بک فقید اســت، این روزها با قیمت 
21میلیون و 324 هزار تومانی به فروش می رسد 
کــه در صورت خرید نقدی باید تمام مبلغ را در 
زمان ثبت نام پرداخت کرده و 30 روز کارِی بعد، 
خودرو تحویل می شود. همچنین شرکت سایپا 
شرایط پیش فروش با پیش پرداخت 10 میلیون 
تومانی و ســود مشــارکت 15 درصد و ســود 
انصراف 12 درصد را در اختیار شما قرار می دهد 
که البته در این صورت تحویل خودروی مذکور 
در شــهریورماه 1397 خواهد بود. 111 یکی از 
محصوالت پروژه X100 سایپا ست که از موتور 
M13 با استاندارد آالیندگی یورو4 بهره می برد 
و 71 اسب بخار قدرت به همراه 108 نیوتن متر 

گشتاور را در اختیار شما قرار می دهد.

سایپا تیبا 2
کمی بزرگ تر و گران قیمت تر از 111، ســایپا تیبا 2 
را داریم کــه در واقع این خودرو هم یک محصول 
ارتقا یافته بر پایه پراید اســت. تیبا که در نخستین 
روزهــای تولدش با نام »مینیاتور« در بین مردم جا 
افتاده بود، سرانجام در اوایل دهه 90 شمسی به بازار 
ایران راه یافت و حال نســخه  هاچ بک این خودرو 
یعنی تیبا 2 را نیز در بــازار داریم. این خودرو که در 
سری محصوالت X200 ســایپا قرار دارد از موتور 
4 سیلندر 1.5 لیتری با 87 اسب بخار قدرت و 128 
نیوتن متر گشتاور بهره می برد. در حال حاضر تیبا2 با 
رینگ آلومینیومی 28 میلیون و 705 هزار تومان و با 
رینگ فوالدی 28 میلیون و 5 هزار تومان )700 هزار 
تومان اختالف به خاطر رینگ ها( به فروش می رسد و 
پیش فروش آن نیز با پیش پرداخت 7 میلیون تومانی 
و سود مشارکت و انصراف به ترتیب 18 و 15 درصد 

)تحویل تیر و مرداد( صورت می گیرد.

و 206 پژ
از سال 1380 که 206 به بازار ایران پا گذاشت، تاکنون 6 تیپ 
مختلف از آن را در خیابان ها داشته ایم، اما با توجه به اقبال خوب 
تیپ 2 و 5،  در حال حاضر هنوز همین دو نسخه  روی خط تولید 
ایران خودرو قرار دارند. تیپ5 از پیشــرانه TU5 با 16 سوپاپ 
و 105 اســب بخار قدرت بهره می برد و این در حالی است که 
تیپ2 ارزان تر، موتور TU3A با 8 ســوپاپ و 75 اســب بخار 

قدرت دارد. طبق آخرین لیست قیمت ایران خودرو، پژو 206 تیپ 2 و 5 به ترتیب 33 میلیون و 900 هزار تومان و 39 میلیون و 
200 هزار تومان قیمت گذاری شده اند اما با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط فروش نقدی و تحویل فوری برای این دو خودرو 
وجود ندارد و ثبت نام تنها با اخذ پیش پرداخت با تحویل مدتدار صورت می گیرد، اگر به دنبال خرید 206 باشید باید در حدود 37 

میلیون تومان برای تیپ2 و 42 میلیون تومان برای تیپ5 بپردازید.

207i و پژ
چیزی که ما در ایران تحت عنوان پژو 207 می شناسیم، در واقع همان 206 است که دستخوش تغییرات شده 
و در بــازار جهانی تحت عنوان 206 پالس حضور دارد. اما در کشــور مــا با توجه به اینکه راه اندازی یک خط 
تولید برای خودرویی کامال متفاوت )مثل 207 واقعی( هزینه بســیار زیادی می طلبد، همین فیس لیفت در کنار 
نسخه قدیمی روی خط تولید رفت و 207i نام  گرفت. ایران خودرو محصول مذکور را در دو نسخه اتوماتیک 
و دنده ای به خریداران عرضه می کند که نسخه اتوماتیک آن را می توان یکی از خوش فروش ترین خودروهای 
بازار کشورمان دانست. طبق آخرین لیست قیمتی که ایران خودرو ارائه کرده بود، پژو 207آی اتوماتیک و دنده ای 
به ترتیب قیمتی در حدود 49.5 و 43 میلیون تومان داشتند اما با توجه به اینکه مدتی از تکمیل ثبت نام این دو 
خودرو می گذرد و 207i از خود شرکت قابل خریداری نیست، بدین ترتیب نمونه دنده ای این خودرو در بازار آزاد 
به حدود 50 میلیون تومان و نسخه اتوماتیک بعضا به بیش از 60 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده است!

و رنو ساندر
رنو ساندرو برادر دوقلو و ُدم بُریده رنو لوگان یا همان تندر90 است که در چند سال اخیر سهم خوبی از بازار خودروهای ارزان قیمت کشور را در دست گرفته است. این محصول که در واقع از تولیدات برند داچیا رومانی )مشترک 
با رنو( است، از پلت فرمی کامال مشابه تندر90 بهره می برد و به همین خاطر موتور و گیربکس آن کامال مشابه برادرش است و بدین ترتیب ساندرو و ساندرو استپ وی از موتور K4M  105 اسب بخاری به همراه جعبه دنده 
5 سرعته دستی )JHQ در نمونه های جدید( یا گیربکس 4 سرعته اتوماتیک بهره می برد. نمونه اتوماتیک این خودرو که به نسبت 206 و 207 کیفیت ساخت و مونتاژ باالتری دارد، در نرخ نامه سایپا مبلغ 54 میلیون و 644 هزار 
تومان قیمت گذاری شده و مبلغ 48 میلیون و 956 هزار تومان هم برای نسخه دنده ای آن مصوب شده است که البته با توجه به مقطعی بودن ثبت نام این خودرو، ساندرو در بازار آزاد تقریبا 10 درصد گران تر به فروش می رسد.

H320 برلیانس
برلیانس یکی از برندهای چینی قابل قبول 
اســت که این روزها توســط گروه سایپا 
)پارس خودرو( به بازار کشــورمان عرضه 
می شــود. محصوالت این برند در قالب 
دو خانــواده H200 و H300 به فروش 
می رسند که H320  هاچ بک سایز متوسط 
این برند به شــمار می رود و این محصول 
با توجه به بهره گیــری از ظاهر، امکانات 
و قیمت مناســب، فروش خوبی را تجربه 
کرده اســت. H320 تا همین چند وقت 
پیش تنها با پیشــرانه 1.5 لیتری در بازار 
حضور داشــت اما در حال حاضر نسخه 
1.65 لیتری آن نیز در معرض فروش قرار 
گرفته که موتوری قدرتمندتر و پیشرفته تر 
 H320 ،است. طبق نرخ نامه جدید سایپا
دنده ای با موتورهای 1.5 و 1.65 لیتری به 
ترتیب 52 میلیون و 14 هزار تومان و 56 
میلیــون و 836 هزار تومان قیمت گذاری 
شــده اند و همچنیــن برچســب قیمتی 
نســخه های اتوماتیک این خودرو نیز به 
ترتیب 58 میلیــون و 919 هزار تومان و 
63 میلیون و 741 هزار تومان اعالم شده 

است.

315H ام وی ام
در اوایل دهه شمســی جاری، شرکت مدیران خودرو 
محصولی جدید بــرای رقابت با 206 کهنه کار به بازار 
کشورمان عرضه کرد که 315 نام داشت. این محصول 
که در بازار جهانی تحت عنوان چری A13 شــناخته 
می شود در دو نسخه سدان و  هاچ بک به تولید می رسد 
که البته نسخه سدان آن با وجود ابعاد نه چندان بزرگ 
و شمایل نامتناسب بخش عقب، آنچنان که باید موفق 

نبود. اما 315 که این روزها با نسخه فیس لیفت در بازار کشور حضور دارد، توانست نقش یک چینی موفق را بازی کند و 
برای مدیران خودرویی ها ســودده واقع شود. این روزها MVM 315H )پسوند H برای نسخه  هاچ بک این خودرو به کار 
می رود( با قیمتی معادل 45 میلیون و 797 هزار تومان در لیست قیمت مدیران خودرو حضور دارد و همچنین اگر قصد خرید 
این محصول به صورت اقساطی را داشته باشید، شرکت سازنده شرایط ویژه ای با بازپرداخت منعطف 6 الی 36 ماهه در نظر 

گرفته است که مبلغ اولیه در تمامی شرایط 10.6 میلیون تومان خواهد بود.

میتسوبیشی میراژ
میراژ ارزان ترین محصول این روزهای برند میتسوبیشــی است که در زمره  هاچ بک های کوچک شهری قرار 
می گیرد. این کوچولوی ژاپنی که یک گزینه بسیار کم مصرف و کم استهالک است، با توجه به جثه ریزش، یک 
خودروی کامال مناسب برای استفاده در شهرهای بزرگ محسوب می شود که البته با توجه به بهره گیری از یک 
برند معتبر ژاپنی، پرستیژ متناسب با رقم پرداختی را نیز تامین می کند. این محصول که از پیشرنه 1.2 لیتری با 79 
اسب بخار قدرت و گیربکس ضریب متغیر CVT بهره می برد، با دو مدل 2017 و 2018 در لیست قیمت فعلی 
گروه آرین موتور جای گرفته که ثبت نام نمونه 2017 با قیمت قطعی 99 میلیون تومان و مدل 2018 با قیمت 
علی الحساب 112 میلیون تومانی صورت می گیرد. البته این شرکت شرایط اقساطی نیز برای این خودرو در نظر 
گرفته که در صورت بازپرداخت 12 ماهه هیچ سودی به قیمت خودرو اضافه نخواهد شد. همچنین در صورت 
انتخاب شرایط اقساطی پیش پرداخت برای نسخه های 2017 و 2018 به ترتیب 40 و 59.4 میلیون تومان است.

i20 هیوندای
نســل جدید هیوندای I20 چند ماهی است که 

 روی خط تولید کرمان خــودرو قرار گرفته 
اســت. I20 که یــک  هاچ بک کوچک 
شــهری به شــمار می رود، از پیشــرانه 
4 ســیلندر 1.4 لیتری با 98.6 اسب بخار 

قدرت و 134 نیوتن متر گشتاور بهره می برد 
و با وجود جعبه دنده 4 سرعته اتوماتیک، همراه 
با امکاناتی مثل فرمان برقی MDPS، ترمزهای 
 ABS ، EBD دیســکی چهار چرخ به همــراه
HAC ، و ESC بــه بازار عرضه می شــود. در 
آخرین شــرایط فروش این خودرو که از تاریخ 
دهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه در دسترس بود، 
I20 با قیمت علی الحساب 115 میلیون تومانی 
ثبت نام شــد.   طبق این بخشــنامه شما در ابتدا 
50 میلیون تومان پرداخت می کنید و 18 درصد 
سود مشارکت به شما تعلق خواهد گرفت و مابقی 
مبلغ نیز در زمان تحویل خودرو پرداخت می شود.  
همچنین شرایط اقساطی با پیش پرداختی مشابه 
و سود مشــارکت و انصراف به ترتیب 18 و 15 
درصــد و زمان بندی بازپرداخــت 10، 20 و 30 
ماهه بــرای این خودرو تعریف شــده که البته 

تحویل در مردادماه 1397 صورت می گیرد.

دی اس3
این محصول برند پریمیوِم دی اس، یکی دیگر از  هاچ بک های موجود در بازار ایران است که البته با توجه به افزایش نرخ ارز و تغییر تعرفه های گمرکی یک جهش 
قیمتی قابل توجه داشــته اســت. در واقع این روزها DS3 به عنوان یک  هاچ بک لوکس فرانسوی 200 میلیون تومان قیمت گذاری شده  که ممکن است این مبلغ 
برای یک خودرو  ریزجثه و شهری چندان مناسب نباشد اما کیفیت ساخت، امکانات و لذت رانندگی این کوچولوی فرانسوی چیزی نیست که در هر خودرویی یافت 
شود. طبق شرایط اعالم شده توسط آرین موتور تابان، در صورت خرید نقدی DS3، خودرو پس از 15 یا 30 روز تحویل شما خواهد شد و همچنین شرایط فروش 
مشارکتی )قیمت علی الحساب( نیز برای این محصول تعریف شده که در صورت انتخاب آن، ملزم به پرداخت 3 مرحله 53 میلیون تومانی به فاصله 30 روز با سود 

مشارکت 18 و سود انصراف 15 درصد خواهید بود و در پایان 90 روز، باقی مبلغ بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد.

http://www.asrekhodro.com/News/133773
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 نوشته:
علیرضا داودی

در میانه های دهه 80 شمسی که ورود کامیون ها و کشنده های چینی به کشورمان آغاز شد، می توان گفت دانگ فنگ T300 به همراه کشنده هوو، سهم باالیی در بدنام کردن کامیون های 
چینی و ثبت خاطرات ناخوشایند با این خودروها تا امروز داشته اند. در این میان T300 کشنده ای ضعیف و بی کیفیت بود و هوو نیز نقش فعالی در تصادفات جاده ای داشت.

چینی ناموفق

اینجا کلیک کنید

 افزایش قیمت بی سابقه خودروهای تجاری در ماه های اخیر

هفت خوان نوسازی ناوگان
از ابتدای دهه 80 شمســی بود که با شــروع ســهمیه بندی سوخت، طرح 
نوسازی خودرو های فرسوده سبک و سنگین نیز جدی تر مطرح شد، اما تا 
امروز که بیش از یک دهه از شــروع جدی این برنامه می گذرد، می توان 
بــه جرأت گفت که هنوز این طرح نه در بخش ســواری ها و نه خصوصا 
در بخش خودروهای تجاری حتی به کمترین انتظارات و پیش بینی ها نیز 
نرسیده است. با افزایش قیمت ارز، وضعیت خروج خودروهای فرسوده 
سنگین چندین پله سخت تر و مشکل تر شد که برای نمونه در اینجا به مرور 
بخشنامه جدید سایپادیزل برای این نوسازی می پردازیم. قابل ذکر است که 
وضعیت شرکت های دیگر خودروسازی نیز چندان تفاوتی با شرایط این 

مجموعه معتبر و کهنه کار کشورمان ندارد.

بیسابقه افزایشقیمت
همان طور که در باال نیز گفته شد، افزایش قیمت خودروهای سنگین فقط مربوط 
به تولیدات شرکتی خاص نیســت و شامل همه سنگین سازان کشور می شود و 
هدف از بررسی این وضعیت، نمایش برنامه های بی هدف شرکت ها و دولت برای 
نوسازی این بخش حساس در کنار آگاهی از قیمت های نجومی این خودروهاست. 
کشنده FH500 که در پاییز سال قبل هنوز با قیمت های زیر 500 میلیون تومان 
عرضه می شد، این روز ها به قیمت رسمی 595 میلیون تومان رسیده است که این 
افزایش قیمت در تریلر ها نیز دیده می شود و عمال مجموعه کشنده و تریلر را به 
قیمتی رسانده است که نه کسی از عهده نوسازی خودروی فرسوده خود بر می آید 
و نه برگشت سود و سرمایه با این حجم عظیم سرمایه گذاری، ممکن و محتمل 
است. این روزها برای کشنده FH500 در طرح نوسازی قیمت 595 میلیونی در 
نظر گرفته شده  که در صورت خرید نقدی، 10میلیون تومان از قیمت آن کاسته 
خواهد شــد و اگر خرید برای بیش از 4 دستگاه باشد، باز هم 10میلیون دیگر از 
قیمت هر دســتگاه کم شده و تحویل به صورت فوری خواهد بود. قیمت قطعی 
پیش خرید با مهلت تحویل 5 ماهه نیز 535 میلیون تومان تعیین شــده  که برای 
خرید بیش از 5 دستگاه نیز، رقم 526 میلیون تومانی برای ولوو FH500 در نظر 

گرفته شده است. 

 ،FH460 اما برای دیگر کشنده محبوب ولوو در بازار یعنی کشنده سه محوره ولوو
قیمت قطعی 605 میلیون تومان اعالم شــده اســت که در طرح نوسازی نیز با 
همین قیمت عرضه می شود. رقم خرید نقدی و تحویل فوری این کشنده نیز 587 
میلیون تومان عنوان شده است که برای خرید های بیش از 5 دستگاه این قیمت 

به 575 میلیون تومان تنزل پیدا می کند.
حال به این رقم های نجومی نگاهی بیندازیم و مسائل کاری موجود در این حرفه را 
در نظر بگیریم که از آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: هزینه های باالی تعمیر 
و نگهــداری، کرایه پایین حمل و نقل، هزینه های اضافی تحمیلی مثل مالیات ها 
و کســری هایی که روی بارنامه اعمال می شود، عوارض سنگین جاده ای که در 
راه های کشــورمان از خودروهای سنگین اخذ می شود و در یک مسیر شمال به 
جنوب به رقم بســیار باالیی می رســد، دوری از خانواده و مشکالت خاصی که 
رانندگان با آنها در طی ســال های کاری درگیر می شوند. مجموع این مشکالت 
و مسائل، این کار را بیش از پیش سخت و طاقت فرسا خواهد کرد و جدا از همه 
این موارد باید در نظر بگیریم که خودروهای گران قیمت فعلی، هزینه تعمیرات و 
افت قیمت بسیار باالیی نیز دارند که در صورت خرابی در دوران خارج از گارانتی 

می توانند به راحتی زحمت یکساله راننده را خرج کنند. 
با این تفاسیر می توان گفت نوسازی ناوگان فرسوده و حتی انتظار خرید کشنده ها و 
کامیون های جدید از سوی خریداران، بیش از پیش ضرباهنگ آهسته تری پیدا کند 
چرا که گرانی بیش از 120 میلیون تومانی برای یک کشنده اروپایی که در دیگر 
کشنده ها نیز تا حدودی اما با شدت کمتر دیده می شود، توجیه علمی و فنی ندارد و 
معلوم نیست باالخره چه زمانی گره از مشکالت این صنف باز خواهد شد. اجرای 
یک طرح اجرا شدنی با خودروهای فرسوده ای که به دست صاحبان اصلی آنها با 
قیمت های منطقی برسد، هم در اشتغال زایی این بخش و خطوط تولید کشورمان 
نقش بسیار پررنگی خواهد داشــت و هم در سالمت رانندگان، جاده ها و محیط 
زیســت اثر باالیی می گذارد. مهم ترین رقبای ولوو در این بخش از ساخته های 
اسکانیا هست که 3 محصول R500 8سیلندر، کشنده R450 و همینطور کشنده 
G410 با قیمت های تقریبــی 550 تا 590 میلیون تومان، 518 تا 550 میلیون 

تومان و 518 میلیون تومان در بازار عرضه می شوند.

طرح قیمت نقدی
فرسوده

تحویل فوری 
برای یک تا 

4دستگاه

خرید نقدی برای 
یک تا 4 دستگاه با 

تحویل 5 ماهه

تحویل فوری 
برای بیش از 

5دستگاه

خرید نقدی برای 
بیش از 5 دستگاه با 

تحویل 5 ماهه
595595575535565526ولوو FH500 دو محوره
605605587546575535ولوو FH460 سه محوره
510510495460485451ولوو FM460 دومحوره

590590572531560520ولوو FM460 باری سه محوره
605605587546575535ولوو FMX460 سه محوره

بازار خودروهای سنگین کشورمان به گونه ای است که با توجه به تاثیر بسیار شدید و مستقیم نرخ 
ارز  روی آن، خرید کشنده های به روز اروپایی برای بسیاری سخت و حتی غیر ممکن است و در این 
میان، کشنده های ارزان قیمت شرقی می توانند در صورتی که از کیفیت باالیی برخوردار باشند، تا 

حجم زیادی از این کمبود و مشکل را پوشش دهند. 
محصوالت چینی هنوز هم جایگاه خوبی در ذهن مردم کشــورمان ندارند و باید قبول کنیم که 
این خودروها با اینکه هنوز هم از نظر کیفی و تکنولوژی تا رسیدن به بزرگان بازار فاصله دارند اما 
با سرعت باالی پیشرفت صنایع خودروسازی چین چه در رده سبک وزن ها و چه سنگین وزن ها، 
باید امید داشــت که به زودی این خودروها در مرحله نزدیکی به ساخته های اروپایی قرار بگیرند. 
ضمن اینکه با توجه به بازار بزرگ کشــور چین و نیازی که خودروسازان اروپایی به حضور در آن 
دارند، همکاری های گســترده ای بین آنها صورت می گیرد که منجر به افزایش سرعت رشد آنها 

خواهد شد.
همان طور که گفته شــد، حضور محصوالت ارزان قیمــت و البته با کیفیت چینی می توانند تا حد 
زیادی به تعادل بازار خودروهای سنگین کشورمان کمک کند، چرا که بی شک محصوالت چینی 
به دالیل مختلف دارای قیمت های ارزان تری هستند که افراد بیشتری قادر به خرید آنها خواهند 
بود. برای مثال، در حالی که تا چند سال پیش خبری از سیستم تعلیق پنوماتیک، گیربکس خودکار 
و یا موتور های پر قدرت در ساخته های چینی ها نبود، امروزه این سه ویژگی در بیشتر محصوالت 
این کشور دیده می شود. کشنده C&C  با موتور 480 اسب بخاری و گیربکس خودکار با سیستم 
تعویض دنده AMT در کنار تعلیق بادی و طراحی زیبایش اولین کشنده ای بود که در بازار با قیمت 
مناسبش حرف های زیادی داشت و حاال نیز کشنده دانگ فنگ T480 که البته با نام Kx480 نیز 
شناخته می شود، می تواند دومین محصول اینچنینی در بازار باشد. ضمن اینکه کشنده هایی چون 
فوتون جدید با موتور 440 اسب بخاری و یا شاکمن با موتور 460 اسبی نیز با می توانند به خوبی 

در این بازار جوالن دهند.

بیسابقه افزایشقیمت
همزمان با افزایش قیمت خودروهای اروپایی، این خودروهای چینی هســتند که شتاب بیشتری 
در افزایش قیمت پیدا می کنند به نحوی که از اوایل زمســتان ســال قبل تا االن، درصد افزوده 
شده به قیمت محصوالت اروپایی و چینی نه تنها تا حدودی زیادی به هم نزدیک بوده است بلکه 

لزوم وجود محصوالت چینی با قیمت مناسب

نیـــاز ارزان

در برخی موارد این روند افزایشــی از ســمت چینی ها شتاب بیشتری 
داشــته و این در حالی است که قیمت دالری و ریالی این محصوالت 
 باهم قابل مقایســه نیســت. برای مثال، در شــرایط فعلی، کشنده 
C&C u480 که یکی از بهترین چینی های بازار اســت، زمزمه هایی 
از قیمت 350 میلیون تومانی برایش شــنیده می شود و این در حالی 
است که در زمستان سال قبل این خودرو در حدود 305 میلیون تومان 
 R500 قیمت گذاری شــده بود. در همان زمان یک کشنده اسکانیا
بــا قیمتی در حدود 517 میلیون تومان عرضه می شــد که این روز ها 

بــا افزایش قیمتش در حدود 550 تا 580 میلیون تومان قیمت گذاری 
می شــود. البته در این میان نبایــد از افزایش قیمت عجیب و غریب 
محصوالت ولوو نیز غافل شد. اما غیر منطقی ترین افزایش قیمت در 
طی این سال ها در دست دانگ فنگ KX480 است که گفته می شود 
این شتاب بسیار زیاد در افزایش قیمت آن به خاطر نبود این خودرو و 
مجبور شدن خریداران به انصراف است به نحوی که این خودرو زمانی 
هم قیمت کشنده C&C عرضه می شــد اما این روزها از طرف سایپا 
دیزل، رقم بسیار عجیب 440 میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده 

 است. این قیمت برابر با یک کشنده اروپایی چند سال کار کرده است.
 ایــن رویه افزایــش قیمت غیر منطقی باعث می شــود تا عمال بازه 
قیمتی خودروهای ارزان قیمت با کیفیت قابل قبول در بازار جمع شود 
و بســیاری ترجیح دهند تا یک اروپایــی کارکرده به جای یک نمونه 
چینی صفرکیلومتر خریداری کنند و همین می تواند در دراز مدت به ضرر 
بازار و عرضه کننده تمام شود، چرا که افت قیمت یک محصول اروپایی 
کارکرده برای خریدار، قابل قبول تر از افت قیمتی به همان میزان در یک 

محصول چینی صفر کیلومتر است. 

اینجا کلیک کنید
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عکس:
اعظم صباغ

عکسی که مشاهده می کنید، یک ماک سری R بازسازی شده در شرکت سایپا دیزل است که در گذشته با نام ایران کاوه به ساخت کشنده ها و کامیون های ماک مشغول بود. بازسازی 
کامیون های فرسوده در کشور های پیشرفته دنیا امری عادی و البته جذاب برای حفظ میراث تاریخی چرخه حمل و نقل است. 

کهنهکاربازسازیشده

اینجا کلیک کنید

ایکس تریل نیوفیس 2018 هوشــمندتر از قبل آمد
بررسیمشخصاتفنیوامکاناتشاسیبلندجدیدنیساندرایران

شــرکت جهان نوین آریا نماینده محصوالت نیسان در ایران در روز یکشنبه 16 اردیبهشت از مدل نیو فیس 
2018 ایکس تریل رونمایی کرد. این رویداد که در شعبه مرکزی شرکت جهان نوین آریا واقع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص کرج صورت گرفت همچنین میزبان مراسم قرعه کشی یک دستگاه نیسان جوک برای 100 

خریدار نخست محصوالت نیسان از 8 الی 15 اردیبهشت ماه بود. 
نیسان ایکس تریل نیوفیس 2018 با تغییرات فراوانی در نمای ظاهری ، امکانات و تکنولوژی ها نسبت به مدل 
قبل به بازار ایران عرضه خواهد شد. از مهم ترین تغییرات ظاهری این خودرو می توان به بدنه ای عضالنی تر با 
خطوطی قدرتمند تر، جلو پنجره عریض تر با شکل معروف V مخصوص نیسان و سپری اسپرت تر، رکاب های 
کروم، چراغ های جلوی LED طیفی و پروژکتورهای مه شکن زاویه دار و مدرن تر نسبت به مدل قبلی اشاره 
کرد. در کابین این خودرو نیز فرمان با طراحی جدید  D شکل سوار و پیاده شدن را بیش از پیش برای راننده 
تســهیل می کند و همچنین سیستم های کنترلی روی فرمان به صورت جوی استیک 4 طرفه طراحی شده 
اســت تا راننده با تمرکز بیش تر بتواند از تنظیمات روی فرمان بهره ببرد. سیســتم صوتی با برند مطرح و با 
کیفیت Bose با 8 بلندگو و نمایشگر لمسی 7 اینچی نیز از دیگر مشخصه های جذاب در کابین شاسی بلند 

جدید نیسان است. 
طراحــی تمام چرم داخل کابین در مدل نیوفیس موجب القای حس لوکس بودن بیش از گذشــته شــده و 
صندلی های عقب نیز همانند دو صندلی جلو در این مدل جدید به گرم کن مجهز شده است. نیسان ایکس تریل 
نیوفیس 2018 همچنین با طراحی جدید کابین، 15 لیتر فضای بار بیش تر در اختیار سرنشینان قرار می دهد و 
با خواباندن صندلی های عقب این فضا تا حدود 2000 لیتر افزایش می یابد که معادل فضای بار حدود 5خودرو 

سواری است.
ایکس تریل 2018 عالوه بر آرایش سبک برای جذابیت بیش تر به تکنولوژی های نوینی مجهز شده که آن 
را یک قدم به خودروهای خودران نزدیک تر می کند . سیستم اتوماتیک تشخیص عابر پیاده در زمان مواجهه 
با اعمال ترمز از برخورد خودرو با شخص ثالث جلوگیری می کند. سیستم تشخیص اشیا متحرک عقب خودرو 
راننده را در زمان حرکت با دنده عقب از وجود اشــیا متحرک در نقاط کور خارج از دســترس راننده با خبر و با 
اعمال ترمز های جزئی از برخورد راننده با آن جلوگیری می کند. سیستم هوشمند خطوط ترافیکی به راننده در 
زمان خروج از خطوط هشدار می دهد. سیستم پایداری هوشمند این خودرو در مواقع تغییر مسیرهای اضطراری 
با اعمال گشــتاور های متفاوت روی هر چرخ خودرو را به مسیر اصلی باز می گرداند. سیستم کمکی در زمان 
شروع حرکت در سر باالیی راننده را برای کنترل خودرو در سطوح شیب دار کمک می کند و از به عقب رانده 
شــدن خودرو جلوگیری می کند. رادار هوشــمند جلوی این خودرو فاصله ایمنی با اشیا یا خودرو های روبرو را 
حفظ می کند و با اعمال کمکی ترمز از بروز حادثه جلوگیری می کند. به طور کلی سیستم های نوین رانندگی 
هوشمند نیسان برای ایمنی، راحتی و رفاه بیشتر رانندگان طراحی شده است تا با مجموعه ای از عملکردهای 
اتوماتیک در برابر عوامل خارجی و شرایط محیطی، خطاهای انسانی را کاهش و امنیت رانندگی را افزایش دهد.
ایکس تریل 2018 همانند مدل قبل از پیشــرانه 2.5 لیتری با حداکثر توان 171 اســب بخار بهره می برد و با 
بهره گیری از گیربکس اتوماتیک CVT با قابلیت تعویض دستی  مصرف سوخت ترکیبی آن به 8.3 لیتر می رسد 
و در جاده تنها 6.6 لیتر ســوخت مصرف می کند . شاسی بلند 4.6 متر جدید نیسان برای بازار ایران عالوه بر 
ده ها تکنولوژی پیشگیری از تصادف به 6 کیسه هوا مجهز شده است و از امکاناتی نظیر سیستم تهویه مطبوع 
اتوماتیک دوگانه، سیستم مدیریت مصرف سوخت ECO ، سیستم ترمز برقی پارک ، کروز کنترل ، درب برقی 

صندوق عقب مجهز به سنسور حرکت ، سانروف پانورامیک ، رینگ های 18 اینچی آلیاژی و ... بهره می برد.

سیروس جوکار مدیرعامل شرکت جهان نوین آریا در 
زمینه قیمت این محصول جدید گفت: قیمت محصول 
جدید ما بر اســاس نــرخ ارز بانــک مرکزی 344 
میلیون تومان محاسبه شده است اما با توجه به اینکه 
ســامانه ارزی جدید بانک مرکزی بــه مرحله اجرایی 
نرسیده مجبور بودیم فروش آن را متوقف کنیم چرا که 
این خودرو در صورت عدم تخصیص ارز در این سامانه 
اجازه ورود ندارد. به گفته جوکار بر اساس این سامانه 
اگر به شما ارز تعلق بگیرد اجازه واردات خودرو خواهید 
داشــت و از آنجایی که ما نمی خواهیم بدقولی کنیم و 
نتوانیم خودرو را در موعد مقرر تحویل مشتریان دهیم 
لذا این محصول که در کشــور موجود نیســت را فعال 
نخواهیم فروخت تا این سیستم جا بیافتد و تکلیف این 
موضوع مشخص شود.مدیرعامل جهان نوین آریا قیمت 
قطعی و نهایی ایکس تریل 2018 را متاثر از نرخ روز 

ارز پس از تخصیص ارز توسط دولت اعالم کرد.

جوک همچنان می آید :
مدیرعامل شرکت جهان نوین آریا در زمینه توقف تولید 
خودرو جوک گفت: در منطقه خلیــج خودرویی با نام 
کیکس جایگزین جوک شده اما از آنجایی که خودرویی 
که به ایران وارد می شود، استاندارد اروپا را می خواهد 
و نیسان نیز همچنان جوک را برای اروپا و آمریکا تولید 
می کند لذا ما همچنان امکان واردات این خودرو به ایران 

را خواهیم داشت.

به دنبال تولید نیسان در ایران هستیم
جوکار در زمینه عرضه مدلهای جدید نیســان به بازار 
ایران گفت : در حال حاضــر برنامه ای برای محصول 
جدید نداریم و همین 2 محصول جوک و ایکس تریل 
را خواهیم داشت و شــاید اگر اقبالی صورت بگیرد در 
زمینه خودروهای عمومی مانند یک ون یا MPV برنامه 
داریم اما بیشتر به دنبال تولید این برند در ایران هستیم. 
جوکار همچنین از همکاری بــا پارس خودرو در زمینه 
تولید خبر داد و گفت هم اکنون چند محصول برای آغاز 
تولید در ایران کاندید شده است.وی همچنین در ادامه 
افزود : برای ســازمان دهی خوب و ارائه خدمات بهتر 
طی یک سال آینده برنامه ای برای محصول جدید در 

ایران نخواهیم داشت.

ویم وند به ارس و انزلی می ر بعد از ار
به گفته مدیرعامل شرکت جهان نوین آریا این شرکت 
در منطقه آزاد اروند با 3 شــعبه در حال فعالیت است و 
خودروها را با پالک منطقه و پالک ملی عرضه می کند. 
وی همچنین در ادامه گفت: اگر شرایط اقتصادی اجازه 
دهد به دنبال گسترش فعالیت در ارس و انزلی هستیم.

نمایندگان  درصــدی   50 افزایــش  برنامه 
نیسان طی یک سال آینده

امیرحســن امیری عضو هیات مدیره ، معاون فروش 
و خدمات پس از فروش شــرکت جهان نوین آریا در 

حاشــیه این مراسم از فعالیت 20 نمایندگی در شبکه 
نمایندگان شرکت جهان نوین اریا در حال حاضر و در 
سراسر ایران خبر داد و افزود : از این تعداد 6 نمایندگی 
مستقیما زیر نظر شــرکت جهان نوین آریا در تهران 
فعال هستند و14 نماینده نیز در سراسر کشور فعالیت 
می کنند. وی افزود : در تالشیم تا این تعداد را همزمان با 
افزایش واردات به 30 نمایندگی طی برنامه ای یکساله 
افزایش دهیم. امیری همچنین در ادامه گفت: کیفیت 
ارائه خدمات برای ما مهمتر از افزایش واردات اســت 
و رتبه ها و مقام هایی کــه در زمینه فروش و خدمات 
پس از فروش کسب کرده ایم را می خوهیم حفظ کنیم 

و ارتقاء دهیم.
امیری در ادامه از برنامه های شرکت جهان نوین آریا 
برای ارائه پکیج هایی برای افزایش گارانتی خودروها 
به 5 سال به جای 3 سال کنونی خبر داد و افزود: دلیل 
اینکه در حال حاضر خودروهای نیســان با گارانتی 3 
ســال یا 80 هزار کیلومتر عرضه می شوند این است 
که نیسان در سراسر جهان این گارانتی را به مشتریان 

ارائه می کند.
ارائه شــرایط فروش اقســاطی از دیگر تقاضاهای 
روزافزون مشتریان خودروهای نیسان است که امیری 
در پاســخ به این درخواســت از برنامه جامع شرکت 
جهان نوین آریا برای همکاری با بانک ها و شرکت های 
لیزینگ برای افزایش دوره پرداخت ، افزایش ســطح 

تسهیالت و ...خبر داد. 

ایکستریل2018چهقیمتیدارد؟
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خوشرکابها
با کدام خودروهای زیر 100 میلیون می توان از رانندگی لذت برد؟

اینجا کلیک کنید

محمدرضا برخورداری/ امروزه بسیاری از خودروسازان  روی فاکتورهایی مانند کاهش مصرف سوخت، حجم مناسب صندوق، آپشن های 
نصب شده و بسیاری دیگر از المان های جانبی تمرکز می کنند اما متاسفانه در بسیاری از موارد، تجربه لذت بخش رانندگی در سایه این موارد 
قرار گرفته و از اولویت مناسبی برخوردار نیست. در نهایت می توان گستره باالیی از محصوالت را در بازار یافت که با وجوود دارا بودن 
امکانات جانبی مناسب از پتانسیل الزم برای یک رانندگی به یاد ماندنی  بهره مند نیستند. اما همچنان برخی  خودروهای موجود در بازار کشور 
این قابلیت را به شما عرضه می کنند و با کمی جست وجو می توان خودروهای مناسب این پارامتر را یافت. با محدود کردن سقف قیمت به 
100 میلیون تومان شاید انتخاب ها بسیار محدودتر شوند اما همچنان می توان مواردی را یافت که در کنار هزینه کمتر، لذت یک رانندگی 

خوب را به راننده القا می کنند. در ادامه این مقاله به معرفی چند خودرو با این ویژگی ها خواهیم پرداخت.

FAW Besturn B50F
قیمت: 63 الی 77 میلیون تومان

این خودرو از یک پیشرانه 1.8 لیتری با توان تولید  142 اسب بخار قدرت بهره می برد که می تواند به لطف گیربکس 6 سرعت اتوماتیک آیسین، در کمتر 
از 11 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت دست یابد. هر چند آسا حدود 1395 کیلوگرم وزن دارد اما به دلیل ارتفاع بسیار کم تا زمین 
و طراحی  روی پلت فرم مزدا 6، مرکز ثقل در نقطه مناسبی واقع شده و می توان با اطمینان خاطر و با سرعت باال از پیچ ها عبور کرد. در کنار لذت باالی 
رانندگی به دلیل طراحی مناسب شاسی و توان مناسب، این خودرو از ظاهری معقول و متفاوت نیز برخوردار است. همچنین در زمینه امکانات رفاهی 
و ایمنی نیز آسا b50f در شرایط مناسبی قرار دارد. متاسفانه تولید این خودرو در حال حاضر متوقف شده و تنها نسخه های کارکرده آن در بازار موجود 

هستند، اما کیفیت مواد و متریال به کار رفته بسیار مناسب بوده و نگرانی خاصی را ایجاد نمی کند.

مزدا 3 جدید
حداقل قیمت : 73 میلیون تومان

مزدا 3 یکی از شناخته شــده ترین خودروهای 
نسبتا اقتصادی بازار اســت که توسط بهمن 
خودرو عرضه می شــود. این خودرو از جثه ای 
نه چندان بــزرگ برخوردار اســت و به لطف 
طراحی بی نظیر شاســی، شــرایط رانندگی 
لذت بخشی را به شما خواهد بخشید. پیشرانه 
2 لیتری این خودرو توان تولید قدرتی معادل با 
145 اسب بخار را داراست که این رقم با توجه 
به وزن 1340 کیلوگرمی مزدا 3، عدد مناسبی 
به شمار می رود. شــتاب صفر تا 100 در این 
خودرو برابر با 9.2 ثانیه خواهد بود و به لطف 
ارتفاع کم نســبت به زمین، شتاب جانبی نیز 
افزایش می یابد. در کنار این ویژگی ها ، مزدا 3 با 
بهترین امکانات رفاهی و ایمنی عرضه شده و از 

شرایط خوبی در بازار نیز برخوردار است.

سراتو 2 لیتری
حداقل قیمت: 60 میلیون تومان

کیا سراتو از سال 2008 وارد کشور شد و در نسل دوم استقبال بسیار خوبی را به خود دید. این نسل که از سال 2010 آغاز شد ، از پیشرانه 2 لیتری با توان 
تولید 156 اسب بخار برخوردار است و می تواند در عرض حدود 8 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند. این خودرو در 
مدل های فول از گیربکس 6 سرعته با قابلیت تعویض از پشت فرمان بهره می برد و لذت رانندگی فوق العاده ای را به راننده منتقل می کند. شتاب فوق العاده 
به همراه چسبندگی مناسب در قوس ها ، سراتو را به یکی از بهترین گزینه های این بازه قیمتی بدل کرده اند. این خودرو از سال 93 به خط تولید سایپا اضافه 
شد و به صورت ckd تولید می شود. از جمله ویژگی های این خودرو می توان تجهیز به امکانات به روز و ایمنی مناسب اشاره کرد. همچنین از نظر کیفیت 

ساخت نیز این خودرو در سطح مناسبی قرار دارد و تا کنون شرایط خوبی را سپری کرده است.

هیوندای کوپه
حداقل قیمت: 65 میلیون تومان

هیوندای کوپه با ظاهر اســپرت خود به محض ورود به کشــور، کالس جدیدی را به همراه آورد. این خودرو  
دیفرانســیل جلو، از پیشرانه 2.7 لیتری 164 اسب بخاری بهره می برد و می تواند در عرض 8.6 ثانیه از حالت 
سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت دست یابد. این خودرو به لطف روح اسپرت خود همچنین از هندلینگ 
مناسبی )در قیاس با سدان های کوچک ُکره ای( نیز برخوردار است. وزن کم و مرکز ثقل نزدیک به زمین در کنار 
جثه کوچک باعث شده اند چسبندگی خودرو در حد قابل قبولی قرار گیرد. کوپه کوچک هیوندای همچنین از 

امکانات رفاهی و ایمنی مناسبی نیز برخوردار است و با تجهیز به سیستم ESP به شما اجازه می دهد به راحتی در قوس ها حرکت کنید.
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