 ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن؛ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺰدا  ۳ﻓﻮل
آﭘﺸﻦ در ﺳﺎل  - ۹۶دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻣﺰدا  3ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﻣﺤﺒﻮب در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  10ﺳﺎل
اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ در ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در
ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ روﯾﻪ ﺣﺎﻻ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  96ﻧﯿﺰ

ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪل  96اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺗﯿﭗ  4ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  117ﻣﯿﻠﯿﻮن و  950ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل  95دارد.

اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻣﻮﺗﻮر  2ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  145اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  187ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  5ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺰدا  3ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،دارای  6ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮای اﯾﻤﻨﯽ ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ،
ﺳﺎﻧﺮوف و… اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا ،ﮐﯿﺎ ﺳﺮاﺗﻮ ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﺮوﻻ و… ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺰدا  3ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﺢ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺰدا اداﻣﻪ دارد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  96ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺗﺎزه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﺎم ژاﭘﻨﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﻣﺰدا  ،3ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺮاس اوور ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪل  cx-5ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه

ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در ﭘﯽ داغ ﺷﺪن ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮاس اوور ﻫﺎ در اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺮاس اوور ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺪان در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

