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میثاق اخالق روزنامه نگاری در سایت روزنامه

در اصالحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق
مصرفکنندگان خودرو ،حداقل مدت زمان گارانتی
خودروها تعیین شده است.
در دوره گارانتی (تضمین) ،خودروسازان و
واردکنندگان خودرو موظف به تعمیر و تعویض قطعات
خودروی عرضه شده به صورت رایگان و بدون دریافت
وجهشدهاند.درواقعبرایناساسشرکتهایخودروساز

وواردکنندهخودرو،کارکردصحیحخودرودرمدتزمان
گارانتی را تضمین کرده و در صورت بروز هرگونه عیب
مکلف به تعویض خودرو یا حل عیب به صورت رایگان
هستند.در اصالحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از
حقوقمصرفکنندگانخودرو،حداقلمدتزمانگارانتی
خودروهای عرضه شده در ایران تعیین شده است .در این
زمینهدرماده ۱۲اینقانونتاکیدشدهاست”:دورهتضمین

برایخودروهایسبکشاملسواری،ونووانتازتاریخ
تحویلبهمصرفکنندهحداقلدوسالیاکارکردیبرابربا
 ۴۰هزار کیلومتر – هر کدام که زودتر فرا برسد – است”.
در ادامه این قانون آمده است“ :دوره تضمین برای
خودروهایسنگینشاملمینیبوس،میدلباس،اتوبوس،
کامیونت،کامیونوکشندهازتاریختحویلبهمصرفکننده
حداقل دو سال یا کارکردی برابر با ۲۰۰هزار کیلومتر– هر

کدام که زودتر فرا برسد – است .دوره تضمین برای انواع
موتورسیکلتنیزازتاریختحویلبهمصرفکنندهحداقل
یک سال است”.
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اخبار
ی زیرپوستی خودرو در بازار صورت گرفت؛
گران 

توزیعقطرهچکانیبرخیخودروها

خودروسازانباتوزیعقطرهچکانیبرخیمدلهایخودرو،گرانیهای
زیرپوستی را رقم زدهاند تا دیگر نیازی به دریافت مجوز گرانی از شورای
رقابت نداشته باشند و سازمان حمایت هم مسئولیتی نمیپذیرد .بازار
خودرودرایرانداستانپیچیدهایدارد.هرچقدرکهقیمتخودروهاگران
میشود یا حتی خودروسازان تالش بیشتری برای فروش خودروهای
تولیدی خود میکنند ،بازار و مصرفکنندگان ،بیشتر پس میزنند و
خریدهای خود را در بازار قفل میکنند .کافی است سری به آگهیهای
فروشخودروسازانبزنیمتامشخصشودکهجذابیتهایفروشنسبت
بهماههایگذشته چقدربیشتر شده وخودروسازان چقدر ازمواضعخود
درفروشخودروکوتاهآمدهاند.خودروسازانآگهیهایفروشخودرابا
جذابیتهایبسیاربرایمشتریان،طراحیمیکنند؛امادرهمینآگهیهای
فروش نیز تنها خودروهایی خاص را عرضه میکنند که متاسفانه عمدتا
این خودروها ،به دلیل نواقص فنی متعددی که دارند ،کمتر اقبالی را از
سوی مشتریان شاهد هستند .بنابراین خودروساز به دلیل اینکه برای خط
تولید هزینه کرده است ،اقدام به فروش اعتباری با شرایط خاص میکند
تا بلکه بتواند بخشی از مشتریان معطل مانده بازار را به خود جذب کند.
اما اگر همین فروشهای خاص خودروسازان را زیر نظر داشته باشیم،
دقیقا به نقطهای میرسیم که مقابل خودروهایی است که اکنون با حاشیه
قیمتچشمگیردربازاردستبهدستمیشوندومردمباسختیبسیاری
میتواننددرنمایندگیهایخودروسازان،ازاینمدلهایخودرو،خریدی
داشته باشند .حتی اگر برای خالی نبودن عریضه ،خودروسازان اقدام به
فروشهاینقدیاینخودروهاهمبکنند،آنقدرمشتریرادرصفانتظار
نگه میدارند که شیرینی خرید خودرو برایش تلخ میشود .اما آنگونه که
نمایندگانفروشخودروسازانمیگویند،کارخانهتوزیعبرخیمدلهای
خودرو را به شدت کاهش داده و همین امر باعث شکلگیری حاشیه بازار
شده است ،در حالیکه وقتی مشتریان برای خرید به نمایندگیها مراجعه
میکنندنمیتوانندبهراحتیبهخریدخودروبپردازندواگرهمخودرویی
موجود باشد ،باید ماهها پول مشتری در حساب نمایندگی بماند تا بلکه
خودروساز راضی شود خودرو را تحویل دهد .یکی از نمایندگیهای
فروشخودروسازاندرگفتگوباخبرنگارمهرمیگوید:چندماهیاست
که تولید برخی خودروها کاهش یافته و اگر هم تولیدی صورت میگیرد،
شرایط فروشش آنقدر سخت است که مردم را به زحمت میاندازد و این
امر،رویاعتبارنمایندگیهانیزاثرگذاشتهاست.یعنیدرواقع،کارمارانیز
بامشکلمواجهوکسادکردهاست.ویمیافزاید:همینتوزیعقطرهچکانی
خودرو سبب شکل گرفتن حاشیه بازار قیمتی برخی از مدلهای خودرو
در بازار شده است و بنابراین مردم باید نیاز خود را از بازار آزاد تامین
کرده که دالالن هم وارد عمل شده و خودروها را گران کردهاند .بنابراین
خودروسازان باید در این مورد فکری کنند .گشت و گذاری در بازار آزاد
خودرو و نگاه به آگهیهای فروش خودرو در بازار آزاد هم به خوبی
گفتههایایننمایندهخودروسازانراتائیدمیکند.قیمتبرخیمدلهای
صفرکیلومترخودروبهشدتافزایشیافتهوحاشیهبازاریبین ۷۰۰هزار
تومان تا  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان پیدا کرده است .ضمن اینکه قیمت
خودروهای کارکرده نیز افزایش قیمت را تجربه می کند.
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مدیر بخش آفریقا ،خاورمیانه و هند شرکت رنو:

اولویت رنو  ،توسعه صادرات قطعه و خودرو از ایران
بهسایرکشورهاست

مدیر بخش آفریقا ،خاورمیانه و هند شرکت رنو ،سه اولویت اصلی
این خودروساز در ایران را «تولید قطعه و خودرو با کیفیت ،استفاده از
ظرفیت های قطعه سازان ایرانی برای باال بردن میزان داخلی سازی و
همچنین توسعه صادرات قطعه و خودرو از ایران به سایر کشورها» اعالم
کرد .پیمان کارگر» میزان داخلی سازی خودروهای تندر  ،۹۰ساندرو و
تندر ۹۰پیکاپ را به ترتیب  ۳۸ ، ۶۰و  ۳۲درصد اعالم کرد و گفت:
برنامه رنو برای همه بازارهای استراتژیک از جمله ایران ،افزایش درصد
داخلی سازی به  ۸۰درصد است .مدیرعامل رنو پارس اضافه کرد :این
امر مستلزم تالشی بی وقفه برای آموزش قطعه سازان و توامندسازی آنها
و اجرای برنامه ای بلندمدت است .بر اساس این گزارش ،خط تولید
نسل جدید گیربکس های دستی (گیربکس پیشرفته ،)JHQبا همکاری
مهندسان ایرانی و متخصصان رنو ،اوایل آبان ماه امسال در یک مجموعه
صنعتی ایران (شرکت چرخشگر تبریز) افتتاح می شود؛ این شرکت به
عنوان تامین کننده تولید گیربکس از سوی شرکت رنو برای انجام این
پروژه مشترک انتخاب شده است .برای راه اندازی خط تولید گیربکس
 ،JHQشرکت رنو پارس حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار یورو سرمایه
گذاری کرده است؛ فاز نخست این پروژه یعنی مونتاژ گیربکس آبان ماه به
بهره برداری می رسد و دو فاز دیگر پروژه یعنی داخلی سازی پوسته های
گیربکسوهمچنینشفتودندههادرمدتدوسالآیندهبهبهرهبرداری
خواهد رسید .گیربکس  ، JHQنسل جدید گیربکس های دستی است و
ایران از نخستین کشورهای تولیدکننده آن خواهد بود؛ با توجه به کیفیت
باال و تکنولوژی به روز ،امکان صادرات این محصول از ایران نیز فراهم
است .این گیربکس برای همه خودروهای سواری رنو – محصوالتی که
اکنون تولید می شوند و محصوالت آینده – در ایران قابل استفاده است.
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تا دو سال آینده انجام میشود؛

رونمایی نسل جدید خودروی هیدروژنی هیوندای

هیوندایموتورنسلجدیدخودرویهیدروژنیخودرادرسال2018
همزمان با بازیهای المپیک زمستانی در کره جنوبی معرفی خواهد کرد.
مدیر طراحی خودروی سبز گروه هیوندای موتور گفت این فناوری
در خودروی کامال جدیدی بکار گرفته خواهد شد.
هیوندای فناوری پیل سوختی خود را نخستین بار در سال ۲۰۱۳
در کراس اوور توسان معرفی کرد و تاکنون کمتر از هزار دستگاه از این
خودرو را تولید کرده است .پیل سوختی جدید کوچکتر بوده و به پالتین
کمتر در کاتالیزور نیاز دارد .در این سیستم باتری بزرگتر خواهد بود در
حالیکهموتوربرقیکوچکتروسبکتربودهاماتولیدباالتریخواهدداشت.
به گفته مدیر طراحی خودروهای سبز هیوندای ،بازیهای المپیک
زمستانی  ۲۰۱۸عرصه ای خواهد بود که به این شرکت امکان می دهد
نسلجدیدخودروهایهیدروژنیخودرانمایشدهد.هیوندایهمچنین
در حال طراحی یک اتوبوس هیدروژنی برای این بازیهاست.

خبر

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی:

سایپا مرکز تولید و صادرات محصوالت سیتروئن در منطقه شود
عضو هیات علمی دانشگاه
صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
گفت :تولید صادرات محور و
با اولویت حضور گسترده در
بازارهای منطقه و جهان باید به
عنوان شرط اصلی همکاری در
دستور کار قرار گیرد که به نظر می
رسد نگاه شرکت سیتروئنبه سایپا
نیز به همین شکل است و سایپا می
تواند به مرکز تولید و صادرات
محصوالت سیتروئن در منطقه
تبدیلشود.
شهرام آزادی اظهار کرد :با توجه
به اظهار نظرات مختلف مسئوالن
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
مدیران گروه خودروسازی سایپا،
انتظارمیرودکهقراردادجدیدسایپا
وسیتروئنویژگیهاییشاملتولید
چندینمحصولبهروزوبرخوردار
ازفناوریهایپیشرفتهوقیمتهای
مختلف ،انتقال گسترده فناوری و
تولید صادرات محور را در بر گیرد.
وی با بیان این که مطالبه امروز
مشتریانخودرو،تولیدمحصوالت
دارایفناوریروزاستکههمزمان
در بازارهای داخلی و خارجی
عرضه شود ،افزود :تجربیات
گذشته در همکاری با شرکای
اروپایی میتواند منجر به یک
قرارداد بسیار خوب همکاری با
شرکت سیتروئن شود.
این کارشناس صنعت خودرو

در بخش دیگری از اظهارات خود
تصریح کرد :انتقال فناوری از سوی
شرکت سیتروئن به داخل کشور
نباید به تولید قطعات ساده مانند
قطعات بدنه و تزئینی خودرو اکتفا
شود ،بلکه تولید قطعاتی در دستور
کار قرار گیرد که از فناوریهای
پیچیده و باال برخوردارند تا از این
طریق دانش فنی قطعه سازان نیز
ارتقایابد.هرچندکهدرانتخاباین
نوع قطعات باید به گونهای عمل
شود که توجیه اقتصادی نیز داشته
باشد .یک راه برای اقتصادی کردن
این موضوع وارد شدن در زنجیره
تامین شرکت پژو سیتروئن است.
عضو هیات علمی دانشگاه
صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی

در ادامه گفت :قرارداد با سیتروئن
باید به گونه ای باشد که مسائل و
اختالف نظرات جزئی سیاسی
نتواند آن را تحت تاثیر خود قرار
داده و روند کار را با اختالل مواجه
کند .وی در خصوص تولید
محصوالتموردتوافقدرسایهاین
قراردادخاطرنشانکرد:بایدسطوح
مختلفیازمحصوالتباقیمتهاو
ویژگیهایمتفاوتدرسایپاتولید
شود زیرا تولید خودروهای صرفا
لوکسوگرانقیمتسیتروئننمی
تواند توجیه اقتصادی داشته باشد،
زیرا عرضه این محصوالت با تیراژ
کم خواهد بود و انتقال تکنولوژی
برای این تعداد امکانپذیر نیست.
آزادی ادامه داد :باید تولید

خودروهای دارای قیمت اقتصادی
و رقابتی در سطوح پایین و متوسط
در تیراژ باال در دستور کار قرار
گیرد و تولید خودروهای گران
قیمت و لوکس نیز در تیراژ
پایین تر هدفگذاری شود .راه
اندازی خطوط تولید برای مونتاژ
خودروهای لوکس تنها موجب
ضرر و زیان برای اقتصاد کشور
خواهد بود و هیچ ارزش افزوده
ای را برای صنعت خودروسازی
به همراه نخواهد داشت.
ویاولویتاصلیسایپادرفرایند
همکاریباسیتروئنراانتقالدانش
فنی و تولید خودرو با برند مشترک
عنوان کرد و گفت :باید استفاده
از ظرفیت های سیتروئن برای

توسعه محصول و تولید خودرو با
برند مشترک در دستور کار گروه
خودروسازی سایپا قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو
با یادآوری قراردادهای گذشته
خودروسازان داخلی با شرکت
های اروپایی تصریح کرد :در
گذشته این قراردادها تنها با هدف
تولید یک نوع خودرو منعقد می
شد و هیچ برنامه ای برای توسعه
محصول وجود نداشت؛ بر همین
اساس به نظر میرسد این بار سایپا
با استفاده از تجربیات گذشته اقدام
به یک برنامهریزی برای توسعه
محصولوتولیدخودروهایمتنوع
با همکاری سیتروئن کرده است.
آزادی با اشاره به نحوه همکاری
شرکت های اروپایی با ایران در
شرایط کنونی پسا برجام ،اظهار
کرد:شرکتهایاروپاییدرتمامی
قراردادهای خود با ایران ،همه چیز
را موکول به گذر زمان کرده اند و
این موضوع فقط مختص صنعت
خودرو نمیشود ،بنابر این در کوتاه
مدتنمیتوانانتظارداشتتمامی
مفاد قراردادهای خودروسازان به
صورت دقیق اجرا شود ،اما به نظر
میرسد در صورت ادامه همین
روند ،در دراز مدت موفقیت های
بسیار خوبی نصیب خودروسازان
داخلی به ویژه گروه خودروسازی
سایپا خواهد شد.

واردکنندگان خودرو دیگر بهانهای ندارند
رییس انجمن ملی حمایت از
حقوق مصرفکنندگان گفت:
با اجرایی شدن برجام و برداشته
شدن تحریمها شرکتهای
واردکننده خودرو دیگر نمیتوانند
تحریم را بهانه مشکالت موجود
در شبکه خدمات پس از فروش
خود قرار دهند .محمد جعفری
اظهار کرد :در شبکه خدمات پس
از فروش نمایندگیهای رسمی
خودروسازان خارجی مشکالت
زیادی چون کمبود قطعات
یدکی وجود دارد.وی با بیان

اینکه در مواردی مصرفکنندگان
حدود یک ماه معطل میشوند
تا قطعه یدکی خودروی آنها
تامین شود ،خاطرنشان کرد :در
گذشته نمایندگیهای رسمی
خودروسازان خارجی مشکالتی
چون کمبود و نبود قطعات یدکی
را به تحریم ربط میدادند که البته
هماکنوناینبهانهازبینرفتهاست.
رییس انجمن ملی حمایت از
حقوق مصرفکنندگان ادامه داد:
متاسفانه شرکتهای واردکننده
خودرو به قدری که برای فروش

و تبلیغات محصوالت خود هزینه
میکنند به شبکه خدمات پس
از فروش و تامین قطعات یدکی
اهمیت نمیدهند.وی افزود:
همچنین تعداد نمایندگیهای
خدمات پس از فروش برخی از
شرکتهای واردکننده خودرو
پایین بوده و از پراکندگی مناسبی
برخوردار نیستند به همین دلیل
مصرفکنندگان دسترسی سریع و
راحتی به خدمات این نمایندگیها
ندارند.جعفری با بیان اینکه
نظارتها بر عملکرد شرکتهای

واردکننده خودرو باید افزایش
یابد ،تصریح کرد :مصرفکنندگان
نیز باید دقت کرده و از خرید

خودروهایوارداتیازشرکتهایی
که خدمات پس از فروش مناسبی
ندارند خودداری کنند.

تولید 5خودروی جدید «سایپا» بر اساس «پلتفرم» خودروهای ژاپنی

افزونبر  ۲دهه از فعالیت مرکز تحقیقات
و نوآوری سایپا میگذرد و اگرچه قرار است
تاپایانامسالنخستینمحصولطراحیشده
روی پلتفرم جدید سایپا روانه بازار شود
اما به نظر میرسد وزیر صنعت ،معدن
و تجارت از اقدامات اجرایی انجام شده در
زمینه طراحی پلتفرم بهوسیله دو خودروساز
بزرگ کشور رضایت ندارد و در آخرین
جلسه شورای سیاستگذاری خودرو از
ایرانخودرووسایپاخواستهتابرنامهاقدامات
اجرایی در ارتباط با پلتفرم را به وزارتخانه
ارائه دهند تا با تحقق این امر شرکتها به
منظور تغییر طراحی ظاهری (فیسلیفت)
خودروهای موجود برای جلب رضایت
مشتریان وارد عمل شوند .بیستودوم تیر
بود که مهندس نعمتزاده از مرکز تحقیقات
و نوآوری سایپا دیدن و پس از بازدید از
این مرکز محرمانه در جمع خبرنگاران ،از
فعالیتهای پژوهشی در بخش طراحی و
مهندسی این شرکت ابرازخرسندی کرد.
گروه خودروسازی سایپا از سال  ۹۲تاکنون
دراینمرکزرویطراحیوراهاندازیپلتفرمی
جدید تمرکز کرده و آنطور که مدیرعامل این
شرکت میگوید اواخر امسال نخستین
محصول این پلتفرم به بازار عرضه خواهد
شد .اگرچه وزیر صنعت ،معدن و تجارت
حرکت سایپا در زمینه توسعه محصول را
موفقدانستهاماسخنانویدرجلسهشورای
سیاستگذاری خودرو حکایت دیگرگونه
از وضعیت تحقیق و توسعه و همچنین
روند طراحی پلتفرم از سوی خودروسازان
کشور دارد .موضوع طراحی پلتفرم در
گروه خودروسازی سایپا به زمان مدیریت

سعید مدنی در این شرکت بازمیگردد
و به نظر میرسد در این  ۳سال ،مهندسان
داخلی با وجود تحریمها و مشکالت مالی
خودروسازان ،به موفقیتهای ارزندهای
دستیافتهاند.
از آنجایی که سایپا به طور محرمانه روی
این پروژه تمرکز و اطالعاتی کلی دراینباره
منتشر کرده است ،صمت برای آگاهی از
جزییات پروژه پلتفرم سایپا به گفتوگو با
مدنی ،مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی
سایپانشست.بهگفتهمشاورخودروییوزیر
صنعت،معدنوتجارت،پروژهپلتفرمسایپا،
مگاپلتفرم بوده و SP۰یا SP۱۰۰نام دارد .این
پلتفرم روی کالس Cطراحی شده و قابلیت
تبدیل شدن به کالس  Bرا دارد بهگونهای که
مونتاژ خودرویی نظیر پراید و پژو نیز روی
آن امکانپذیر است .مدنی در ارتباط با پیشینه
اینپروژهوشرکتیکهباسایپاهمکاریداشته
است،اینگونهتوضیحداد:طراحیاینپلتفرم
از اوایل سال  ۹۲با همکاری یک شرکت
چینی آغاز شد .البته در پروژه تنها از امکانات
پرسنلی ،نرمافزاری و سختافزاری این
شرکت بهره بردهایم .این شرکت حدود۲۰۰
مدل خودرو در چین طراحی کرده است.
در دورانی که خودروسازان چینی تصمیم
به رشد گرفتند از آنجایی که باید هزینههایی
را به تحقیق و توسعه اختصاص میدادند،
شرکتهایی ایجاد شد که تمرکزشان روی
طراحی پلتفرم ،اتاق ،ساخت قالبها و...
بود که اکنون این شرکتها رشد کردهاند.
اکنون که خودروسازان چینی پیشرفت کرده
و هرکدام مراکز تحقیق و توسعه راهاندازی
کردهاند ،این شرکتها کوچکتر شدهاند.

آنطور که مدنی میگوید ،پلتفرم جدید سایپا
براساس خودروهای ژاپنی (تویوتا) طراحی
شده که  ۵مدل خودرو روی آن به تولید
خواهد رسید .اتاق این خودروها به صورت
هاچبک ،صندوقدار ،کراساور و طراحی
شدهاست.طراحیاینخودروها۱۰۰درصد
بهوسیلهمتخصصانکشورانجامشدهکهاین
شرکت خارجی به آنها کمک کرده است.
عالوه بر آن یک مشاور کرهای و همچنین
یک مشاور آلمانی به کمک متخصصان
کشور آمدهاند .مدیرعامل پیشین سایپا نقطه
قوت این پروژه را بکارگیری قطعهسازان
داخلی دانست و گفت :قطعهسازان کشور
از همان ابتدا با طراحان خودرو در ارتباط
هستندوقطعاتیهمچونموتوروگیربکس
نیز در ایران به تولید خواهد رسید .برخالف
همکاریهای قبلی که با پژو و رنو داشتیم
بهگونهای که این دو شرکت خود در ایران
به طراحی پلتفرم پرداختند ،در این پروژه پایه
طراحی بهوسیله مرکز تحقیقات سایپا انجام
شده است .در ارتباط با زمان عرضه نخستین
محصولاینپلتفرم،زمانهایمختلفیاعالم
میشودامابرپایهسخنانمدنی،نخستینمدل
خودروساختهشدهرویاینپلتفرمنیمهدوم
سال  ۹۶به بازار عرضه میشود .وی معتقد
است از آنجایی که این خودروها بر پایه
قطعات داخلی به تولید میرسند ،قیمت
باالیی ندارند اما باید پذیرفت که بهتدریج
در کشور خودرویی زیر  ۳۰میلیون تومان
عرضه نخواهد شد .اگرچه رنو تصمیم دارد
«کوئید» را با قیمت پایین در ایران به تولید
برساند اما قیمت آنهم زمان عرضه به بازار
قطعی خواهد شد .به گفته مشاور خودرویی

وزیرصنعت،معدنوتجارت،درحالحاضر
متخصصان کشور روی طراحی موتور و
گیربکس این پلتفرم تمرکز کردهاند .طراحی
آن تمامشده و قالبهای تریم و بدنه نیز در
دست ساخت است .مدنی به این پرسش که
سایپابرایاینپروژهچهمیزانسرمایهگذاری
کرده است ،اینگونه پاسخ داد :بخشی از
سرمایهگذاریهای این پروژه به طراحی و
بخشی دیگر به ساخت قالبها اختصاص
دارد .سرمایهگذاری در بخش طراحی ناچیز
است اما در زمینه قالب ،باتوجه به اینکه
برخی قالبها نظیر داشبورد و سپر در ایران
قابلساخت نیست ،برای سرعتبخشی به
پروژه برخی قالبها در کشور و برخی در
خارج ساخته میشود .برای این پروژه حدود
۳۸۰میلیاردتومانسرمایهگذاریشدهاست.
وی در ارتباط با مکان تولید این خودروها
پیشبینیکرد:اینمحصوالتدرسایپاتهران
به تولید میرسد اما امکان دارد تولید آن در
سایتهای مختلف تقسیم شود .از آنجایی
که تولید پراید بهتدریج متوقف خواهد شد
و این محصول بیشتر در سایپا تهران به تولید
میرسد ،به نظر میرسد این خودروها در
تهران تولید شوند .براساس اطالعاتی که
مدیرعامل پیشین سایپا در اختیار صمت
گذاشت ،به نظر میرسد این پروژه روندی
منطقی و قابلقبولی را طی کرده و ورود
خودروهای تولیدی روی پلتفرم سایپا ،بازار
خودروهای ارزانقیمت در کشور را متحول
سازد .با این توضیحات شاید ابراز نارضایتی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت دلیلی باشد
تا خودروسازان حرکت سریعتری در این
عرصه داشته باشند.

تجربه رانندگی با پژو ۳۰۸محصول جدید
ایران خودرو

نسل جدید پژو ۳۰۸همانند مدلهای دیگر
تولید شده توسط شیر فرانسوی در تیپهای
مختلف به فروش میرسد که خودروی مورد
بررسی در رده میانه به باال قرار میگرفت تا تنها
مدلهای  GTiفراتر از آن باشند .از آن جایی که
سلیقهمشتریانایرانیبیشتربهسمترنگهای
روشن خصوصا سفید متمایل استLine- ،
 308GTنیز به رنگ سفید صدفی وارد کشور
شدهتاحداقلدرنگاهاول،مطابقبانظرخریدار
به حساب آید! از آنجایی که قبال نسل اولیه
 ۳۰۸را از نزدیک مشاهده کرده بودیم ،طراحی
نسل دوم این خودرو به شکل مشهودی زیباتر
و اسپرتتر به چشم می آید تا در ظاهر دیگر
خبری از یک خودروی خسته کننده فرانسوی
نباشد و در عوض با یک هاچ بک جذاب رو به
روباشیمکهتقریباتمامنگاههاراهنگامحرکت
به سوی خود جلب میکند .یکی از موارد قابل
توجه که در این خودرو در همان وهله اول به
سرعت به چشم می آید ،ارتفاع کمتر بدنه در
مقایسه با مدل پیشین است تا با در نظر گرفتن
طولوعرضتقریبایکساننسبتبهقبل،بایک
هاچ بک اسپرتتر مواجه باشیم به خصوص
این که اضافه شدن رده تجهیزات Line-GTبر
شدت این امر نیز افزوده است .به هر صورت،
در دیدار اول با این خودرو به راحتی میتوان
سیر تحول طراحی در پژو را مشاهده کرد تا
در بازارهای مختلف از جمله ایران ۳۰۸ ،یک
رقیب جدی برای مطرحترین خودروهای این
کالس باشد.
طبقآمارمنتشرشدهدرسالجاریوپارسال
بیشترین تعداد فروش پس از خودروهای
متوسطمتعلقبهمدلهایکوچکشاملکراس
اوورها ،سدان ها و هاچ بک های بوده که در
این بین اروپا به عنوان دومین بازار بزرگ جهان
پسازچین،بیشترینرشدفروشرانیزبهخود
اختصاص داده است .هر چند در قاره سبز رویه
افزایش تقاضای خودروهای شاسی بلند مانند
بازارهایدیگربهشدتدرحالگسترشاست،
اماهمچناننرخفروشهاچبکهایمتوسطو
کوچک در این بازار در مقایسه با سایر کشورها
بسیار باالست تا خودروسازان فرانسوی نقش
پر رنگی در آن دارا باشند .پژو  ۳۰۸یکی از
هاچ بکهای جذاب و پر فروش نه تنها در
اروپا بلکه سایر بازارهای جهان به حساب می
آید که به واسطه ابعاد بزرگتر در مقایسه با برادر
خود ، ۲۰۸حتی خانواده های کم جمعیت را
نیز به سوی خود میکشاند .از زمان معرفی در
سال  ۲۰۰۷تاکنون ،مجموع فروش دو نسل
این خودرو از مرز دو میلیون دستگاه گذشته تا
به نوعی از موفقیت آن در بین خریداران خبر
دهد .همچنین نسل دوم ۳۰۸در سال ۲۰۱۴به
عنوانخودرویسالاروپاشناختهشدتارقبایی
مانند ب ام و  i3و تسال مدل  Sدر پس آن قرار
گیرند ،اما راه یابی این خودرو به بازار داخلی
پس از برجام خبر خوبی بود تا برای دوست
داران هاچ بک های داغ و با کیفیت یک نقطه
عطف باشد البته بر خالف سه محصول دیگر
پژو ( )– ۲۰۰۸ – ۳۰۱ ۲۰۸تولید و مونتاژ این
مدلهمچنانصددرصدینیست،اماشنیدهها
حاکی از آن دارد که واردات آن به کشور محتمل
تر از مونتاژ آن است .به هر صورت چندی پیش
فرصتی پیش آمد تا تنها پژو  ۳۰۸موجود در
کشور که اتفاقا پسوند  Line-GTرا نیز به خود
می بیند و در نمایشگاه سال گذشته خودروی
تهران در معرض دید عموم قرار گرفته بود را
طی چند روز مورد بررسی قرار دهیم .آن چه
درادامهمیخوانیدنخستینتجربهرانندگیبااین
هاچ بک متوسط اسپرت است.
بانگاهیبهبدنه ۳۰۸جدیدبهراحتیمیتوان
دریافت که خط سیر فلسفه طراحی پژو در این
هاچ بک متوسط نیز به صراحت دنبال شده تا
حتی از فاصله دور نیز نتوان آن را با خودروی
دیگریاشتباهگرفت.البتهتوجهبهخصوصیات
اسپرتی در این خودرو اندکی در فضای داخلی
کابین تاثیرمنفی داشته که در ادامهبه آنخواهیم
پرداخت ،اما پیش از این موضوع باید به سلیقه
پژو در خصوص شکلدهی به  ۳۰۸تبریک
گفتچراکهبدونشکنهتنهایکیاززیباترین
مدلهای این شرکت تا به حال حساب می آید
بلکه در بازارهای مختلف نیز در مقابل رقبای
چون گلف نیز زیباتر وخشنتر احساسمیشود
چیزی که در باطن این مدل نیز البته وجود دارد!
در نمای جلو ،این چراغ های دوگانه متصل به
هم هستند که بیشترین توجه را به خود جلب
میکنند .پژو عالوه بر طراحی خشن و اخموی
این چراغ ها از تکنولوژی کامل  LEDنیز در
آنها استفاده کرده تا به خوبی متمایز بودن خود
در مقابل بیشتر مدلهای هم سطح را نشان دهد.

