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 ۲۰۰۸در ﺑﺎزار ﮐﺮاس اوور ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
در اداﻣﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﭘﮋو  2008ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻢ ﯾﮑﻪ زارع؛ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ را  98.9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ

ﺑﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  100ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﭘﮋو  2008ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮی ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
 2008ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺠﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺮی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﻧﭽﻪ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋو  2008ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  1.6ﻟﯿﺘﺮی  115اﺳﺐ ﺑﺨﺎری
)ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ( در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﯿﺐ رﻧﻮ ﮐﭙﭽﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در
اﯾﺮان ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ  163اﺳﺐ ﺑﺨﺎری
ﺣﺘﯽ از ﺧﻮدرو ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.

از اﯾﻦ رو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﮋو در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻗﯿﻤﺖ
 2008را در ﻣﺤﺪود  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ،ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ

ﺧﺮﯾﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺪ ﭘﮋو آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  2008ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺳﻬﻢ  20درﺻﺪی ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو
 2008اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﻼ وارداﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
رﻧﻮ ﮐﭙﭽﺮ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺣﺪود  100اﻟﯽ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( را
ﺑﺮای  2008در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری
از ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  2008ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ در اﯾﻦ رده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﺗﯿﻮوﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی  128اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در
ﺣﺪود  100اﻟﯽ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد ،ﺑﻬﺎی رﻧﻮ داﺳﺘﺮ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺗﮏ و دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ
ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  2.0ﻟﯿﺘﺮی اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ  143اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺣﺪود  110اﻟﯽ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  7ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ  147اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﺣﺪود  130ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﻌﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻬﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯽ وای دی ﺳﺎﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  2.0ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ 205
اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﺣﺪود  134ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮزوﮐﯽ
وﯾﺘﺎرا ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ،ﮐﯿﺎ اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﻦ  150اﻟﯽ  190ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮاس اوور ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺰ  ،2008ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی  117اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﺣﺪود  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد و در ﻧﺴﺨﻪ اﺳﭙﺮت
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ  190اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﺣﺪود  174ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﻫﻮﻧﺪا  HR-Vﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدرو ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی  129اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﺣﺪود

 180ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  C-HRﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﺣﺪود 200
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ رﻗﻤﯽ ﮔﺰاف ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدرو  120اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮر  1.2ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﮋو  2008ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪ

دﻫﻨﺪه ﺷﺎﻧﺲ رﻗﺎﺑﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از روی
ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮاس اووری
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻇﺮﯾﻔﺘﺮ از ﺗﺼﻮرات اوﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎی  ۱۰۰اﻟﯽ  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﭼﯿﻨﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

