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گزارش امروز دخل و خرج نگاهی به خودروهای دنده اتوماتیک داشته و انواع مطمئن تر آن ها را از نظر کارکرد گیربکس و تامین قطعات یدکی
مورد بررسی قرار داده است.همچنین خوب و بد خودروهای اتوماتیک موضوع دیگری است که به آن اشاره شده است .در ادامه نیز به نکاتی
کاربردی درباره خرید پراید دست دوم اشاره خواهیم داشت.

نگاهی به خودروهای اتوماتیک زیر120میلیون تومان
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در ماه های اخیر بازار خودروهای تولید داخلی که به
خودروسازانخارجیبیشتروابستهاست ،باریسک
عمده ای مواجه شــده و آن خــروج خــودروســازان
اروپایی (رنو و پژو) از بــازار تولید خــودروی ایران

است.هرچندباشرایطبهوجودآمدهدرخصوصبازگشتتحریمهای
آمریکا ،معلوم نیست بازار سایر خودروهای داخلی که با خودروسازان
خارجیمرتبطاست،نیزچگونهخواهدبود.دراینمیان،بدیهیاست
که خودروهای اتوماتیک به عنوان طیف جدیدی از خودروهای بازار

خوبو بدخودروهای اتوماتیک دریک نگاه
بد نیست نگاهی به مزایا و معایب خودروهای دنده
اتوماتیک نسبت به دنــده ای داشته باشیم .در
ابتدا به برخی مزایای خودروهای دنده ای اشاره
می کنیم .آن گونه که بررسی قیمت خودروها در
بازار نشان می دهد ،خودروهای دنده دستی در
حدود  5تا  20میلیون تومان از انواع اتوماتیک
خود ،قیمت کمتری دارند و برای همین مقرون
به صرفه تر هستند.
عــــاوه بـــر ایــــن هــزیــنــه تــعــمــیــر و نــگــهــداری
گیربکسهای دستی نسبت به گیربکسهای
اتوماتیک کمتر بــوده و مکانیک آن نیز ساد هتر
اســت .بــه عــنــوان مــثــال ،تعمیر یــا تعویض یک

گیربکس دستی هزینه چــنــدان بــاالیــی را بر
مالک خودرو تحمیل نمیکند و در نهایت نیاز به
تعویض صفحه کالچ است .کما این که معموال با
همان صفحه کالچ معیوب هم مدتها میتوان
رانندگی کــرد .موضوعی که در گیربکسهای
اتوماتیک وجود ندارد .از طرف دیگر ،با نگاهی به
خودروهای اتوماتیک بازار ایران می توان متوجه
شد که شتاب خودروهای اتوماتیک نسبت به دنده
ای کندتر است .مصرف سوخت این خودروها
نیز تا حدی از خودروهای دنده ای بیشتر است.
(این تفاوت در خودروهای به روزتر بسیار کاهش
یافته است)

ویژگیهای برجسته دیگر گیربکسهای دستی،
تعامل بیشتر راننده با خودروست ،که حس نسبت ًا
بهتری را به راننده می دهد.
همچنین نکته دیگر این است که اگر قصد داشته
باشید خــودروی خود را بعد از مدتی به فروش
برسانید ،قطعا خودروی دنده دستی شما مشتری
بیشتری دارد و خـــودروی دنــده اتوماتیک در
زمان فروش احتماال برای شما دردسر بیشتری
ایجاد خواهد کرد .موضوعی که به فراگیری این
خودروها در بازار بستگی دارد.
اما خودروهای اتوماتیک ،مزیت های قابل اشاره
ای در مقایسه با خودروهای با گیربکس دنده ای
دارند .اولین و بارزترین ویژگی مثبت آن ها ،این
است که بهترین گزینه برای رانندگی در شهرهای
بزرگ و پر ترافیک هستند .به طوری که رانندگان
خودروهای دنده اتوماتیک دارای تمرکز بیشتری
بوده و از رانندگی هم لذت بیشتری می برند.
از طرف دیگر گیربکس اتوماتیک باعث استهالک
کمتر موتور خودرو خواهد شد ،این موضوع به ویژه
در مواردی که راننده از مهارت باالیی برخوردار
نباشد بیشتر نمود پیدا می کند.
همچنین معموال شرکتهای خودروسازی در
مد لهای اتوماتیک خود امکانات و آپشنهای
بیشتری را نسبت به مدل دستی درنظر میگیرند
که این موضوع در خودروهای موجود در کشور نیز
به وضوح دیده میشود.

که با اقبال خوبی هم مواجه شده اند و نیز فناوری متفاوتی نسبت به
خودروهایسنتیدارند،احتما ً
البامسئلهتامینقطعهمواجهخواهند
شد .این نکته ،می تواند مد نظر خریداران داخلی این خودروها قرار
گیرد .گزارش امروز دخل و خرج نگاهی به خودروهای دنده اتوماتیک
داشته و انواع مطمئن تر آن ها را از نظر کارکرد گیربکس و تامین
قطعات یدکی مورد بررسی قرار داده است.

اتوماتیکهایمطمئنتر
هم اینک و در بین خودروهای اتوماتیک داخلی در قیمت های زیر  120میلیون تومان،
می توان حدود  20خودروی پر فروش در بازار را مشاهده کرد .در این جا با طبقه بندی
این خودروها به سه دسته ،آن ها را از نظر کیفیت بهتر گیربکس یا تامین مطمئن تر
قطعات ،بررسی می کنیم( .البته قیمت برخی خودروها با توجه به نوسانات نرخ ارز
در زمانی که این گزارش را می خوانید ممکن است دستخوش تغییرانی شده باشد)

در بازه  80تا  120میلیون تومان:
در این بازه هم اینک خودروهایی مانند آریزو 5توربو ،ام جی 360توربو ،بسترن  ،B30ام وی ام
ایکس  33و چانگان سی اس  35را می توان نام برد .به گزارش همراه مکانیک ،هم اکنون از بین
این مدلها بهترین انتخاب بسترن B30است ،که از یک گیربکس 6سرعته تیپ ترونیک استفاده
می کند؛ این مدل گیربکس ساخت کمپانی ژاپنی آیسین است.

در بازه  50تا  80میلیون تومان:
در این رده ،هم اینک خودروهایی نظیر رنو ساندرو استپ وی،
برلیانس سری  ،300آریو سایپا ،ام وی ام ایکس  ،22پژو 207
اتوماتیک و دانگ فنگ اچ سی کراس حضور دارند.
از میان خودروهای فوق ،می توان گفت که گیربکس های گروه رنو
مانند رنو ساندرو استپ وی از کیفیت باالتری برخوردار هستند .با این
حال ،با توجه به خروج رنو و پژو از ایران به احتمال زیاد تامین قطعات
برای این خودروها و تندر ،90ساندرو و  207بعدها با مشکل مواجه
شود .اما خودروهایی نظیر برلیانس سری  300که شامل مدل های
سی کراس  ،اچ  320و اچ  330می شود ،از گیربکس پاورتک ساخت
کره استفاده می کنند که می توان گفت نسبت به دیگر خودروها مثل
آریو و ام وی ام از کیفیت باالتری برخوردار است.

در بازه  30تا  50میلیون تومان:
شاید در سال گذشته در این بازه قیمتی
خــودروهــای بیشتری وجــود داشــت اما
بعد از تحریم ها و گرانی دالر و دخالت
دالالن در قیمت گذاری خودروها ،فقط
سه خودروی راین  ، V5ساینا اتوماتیک و
کوئیک سایپا در این لیست قیمتی قرار
می گیرند .در این میان ،ادامه تولید راین
 V5بهدلیلاستقبالنکردنمردموفروش
نامناسب هنوز در هاله ای از ابهام است.
ساینااتوماتیکوکوئیکنیزتازهواردهای
اتوماتیکبازارایرانهستند.گیربکساین
دومدلخودروساختکمپانیپانچبلژیک
است .اما باید منتظر بود و دید که بلژیک
رابطه خود را با ایران حفظ می کند یا مثل
فرانسویهاازخاکایرانمیرود.
درپایانبایدگفتکهباتوجهبهخروج
قطعیخودروسازانفرانسویازایران
احتما ًال تامین قطعات اصلی آن ،با
مشکلمواجهخواهدشد.مگراینکه
تحول خوبی در صنعت قطعه سازی
داخلیرخدهد.موضوعیکههرچند
اص ً
البعیدنیستامابههرحالسابقه
خوبیدرذهنخریدارایرانیندارد.

 ۷نکتهمهمبرایخریدپرایدکارکرده
پراید بیشترین سهم را از بازار خودرو در ایران دارد و با اقتدار برای خود در
این بازار میتازد .مهم نیست که پراید از لحاظ فنی ،ایمنی و کیفیت در چه
جایگاهی قرار دارد ،همین که با تمام کمبودها توانسته با بیشترین سهم در
رتبه نخست بازار خودروی داخل ایران بایستد ،کافی است.
البته نباید از قیمت این خودرو به راحتی گذشت .پراید هم اکنون ارزانترین
خودروی بازار ایران است .خودرویی که نه تنها قیمتش کم است بلکه قیمت
لوازم جانبی و خرج و مخارجش کمتر از تمام خودروهای دیگر است؛ یعنی هم
خرید پراید کم خرج است و هم نگهداریاش .بدین ترتیب هم قشرهای کم
بررسی سالمت بدنه

بدنه پراید یکی از مواردی است که باید به
دقت قبل از خرید بررسی شود .از آن جایی
که بدنه این خودرو بسیار نازک و انعطاف
پذیر است ،به راحتی میتوان اثر تصادفات
جزئی یا خطرناک را از بدنه آن محو کرد .در
این خصوص باید از یک کارشناس خبره
کمک بگیرید .البته مشکالت دیگری چون
زنگ زدن بدنه ،خورده شدن و جوشکاری شدن شاسی،
تعویض شدن در یا گلگیر و رنگ شدن سقف باید توسط این
کارشناس بررسی شود تا دچار ضرر مالی در هنگام خرید
نشوید و قیمتگذاری بر این اساس انجام شود.
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بررسی جلوبندی
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جلوبندی پراید یکی از مواردی است که در
بیشترخودروهایپرایدحاضردرشهرهایی
چون تهران دچار مشکل است .در صورتی
که پراید کارکرده ای را که می خواهید
بخرید از این نظر بررسی نکنید ،احتما ًال
باید به زودی بــرای تعمیر ایــن بخش ،به
تعمیرگاه بروید.

تولید قبل از  ۸۲نباشد
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خریدپرایدتولیدسالهایقبلاز ۸۲سبب
مــیشــود شما

درآمد و هم با درآمد متوسط به پراید روی میآورند و این خودرو را برای خود
تهیه میکنند.
در این شرایط و با توجه به افزایش قیمت خودروها در بازار ،خرید پراید کارکرده
هنوز به وفور در بازار جریان دارد و هر کس که سرمایه مالی کمی داشته یا
نمیخواهد برای خودروی خود هزینه زیادی کند ،خرید پراید کارکرده را در
برنامههای خود قرار میدهد.
برای خرید پراید کارکرده باید مواردی را رعایت و بررسی کرد تا بعدها دچار
مشکل نشد که در ادامه به هفت مورد از آن ها اشاره میکنیم.

احتماال نتوانید خودروی خود را بیمه بدنه کنید .زیرا برخی
شرکتهای بیمه ،خودروهای با سن باالی ۱۵سال را بیمه
بدنه نمیکنند .هر چند پرایدهای تولید شده قبل از ۸۲
قطعات بهتری دارند اما به دلیل این که سختتر بیمه بدنه
میشوند شما را به دردسر می اندازند.
پراید نیمه انژکتوری نخرید

در مقطعی از سال  ،۸۳سایپا اقدام به تولید
خودروهای پراید نیمه انژکتوری کرد که
خط تولید آن ها پس از دوره کوتاهی جمع
شد .این خودروها هم اکنون در شهرهای
مختلف خرید و فروش میشود اما قطعات
آن ها به سختی پیدا مـیشــود .با خرید
پــــرایــــدهــــای نــیــمــه انــــژکــــتــــوری هــم
هزینههایتان افزایش مییابد و هم در زمان خراب شدن
خودرو به دلیل کمبود قطعات ،شاید زمان زیادی بدون
خودرو باشید.
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از خرید پراید کاربراتوری بپرهیزید
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با انژکتوری شدن خودروها ،امروزه بساط
خودروهای کاربراتوری در حال جمع شدن
از ب ــازار اســت .بــرای همین احتمال به
مشکل خـــوردن در هنگام تعمیر این
خودروها وجود دارد .به عنوان مثال این
روزها تعداد تعمیرکارانی که عیب یابی و
شست و شوی کاربراتور را
انــجــام مــی دهــنــد،
کمتر از پیش

شده است .از طرفی در تهران قرار است اجازه تردد به
خودروهای کاربراتوری در محدوده طرح زوج و فرد و طرح
ترافیک لغو شود و این خودروها عمال برای مالکانشان با
یک خودروی ناسالم تفاوتی نخواهند داشت .این پدیده
ممکن است در شهرهای پرترافیک دیگر نظیر مشهد نیز
دیر یا زود اتفاق بیفتد .موتورهای کاربراتوری یک ایراد
مهمی هم دارند که به هنگام مسافرت به مناطقی که هوای
آن مرطوب است ،تنظیم شان به هم می خورد و دچار خام
سوزی و احتراق ناقص در موتور می شود .موضوعی که به
موتور خودرو فشار وارد کرده و در صورت کم توجهی منجر
به آسیب های جدی به موتور می شود.
سینی صندوق عقب را چک کنید

وقــتــی پــرایــد از ناحیه صــنــدوق عقب با
خودرویی دیگر تصادف میکند ،امکان
دارد که در صندوق ،سپر و چراغها سالم
مانده یا تعویض شود اما تغییری در سینی
صندوق عقب داده نشود .پس بهتر است در
زمان خرید با برداشتن موکت کف صندوق
و درآوردن الستیک زاپاس از سالم بودن
سینی صندوق عقب کام ً
ال اطمینان پیدا کنید.
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حتم ًا دیاگ بزنید
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مشکالت فنی خــودروهــای انژکتوری با
دیــاگ زدن به صــورت کامپیوتری آشکار
میشود .هرچند این دیاگ زدن برای شما
هزینهای دارد ،امــا سبب جلوگیری از
هزینههای غیرقابل جبران و ضررهای
میلیونی بعدی خواهد شد.
کارکرد تسمه تایم را پس از خرید جدی بگیرید

کارشناسان توصیه می کنند پس از خرید
پراید و البته هر خــودروی دست دوم
دیگر از فروشنده های غریبه ،برای
تعویض تسمه تایم خ ــودرو حتم ًا
اقــدام کنید .در غیر ایــن صــورت،
کارکرد تسمه تایم را از فروشنده
بپرسید و تعویض آن در حــدود
 70هزار کیلومتر را مدنظر داشته
باشید.
(منبع :صبحانه آنالین ،مشاهدات
میدانی روزنامه خراسان)
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