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ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ،دوم دی ﻣﺎه  [98ﺳﺎﯾﭙﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮﮏ  Rﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
ﺣﺪودا دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮی در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات ﮐﻮﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

و ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ )ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ( در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ

ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو ﺻﺎداراﺗﯽ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﮏ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﺒﺎ ﻫﺎچ ﺑﮏ دارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد

ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﭼﻨﺪ آﭘﺸﻦ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،آن را ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﺟﺰﺋﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﺎ ﺗﺮﯾﻢ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ و

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﮐﻮﮏ ارﺗﻘﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺎچ ﺑﮏ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ  C3وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﻨﺰی
ﺗﻠﺦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ  C3ﻓﻘﻂ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﺳﻘﻒ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﺎﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ و ﭼﺎﻧﮕﺎن ،ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﺎﺷﺎن
ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﮏ ﻧﺪارد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو زﻣﺎن
ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﺛﺮی از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ در زﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮت
ﮐﻮﮏ ﮐﺮاس دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ،اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و آﭘﺸﻦ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﯾﭙﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اﺻﻼ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﻨﺪ آﭘﺸﻦ ،ﮐﻮﮏ ﮐﺮاس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاده ﭘﺮاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ  70ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮدروﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺎزار ﻋﻤﻼ از ﺧﻮدروﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
 150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﻮﮏ ﮐﺮاس را )در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ( ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻮﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻋﮑﺲ ﻓﻮق( ﺑﺎ ﮐﻮﮏ
ﮐﺮاس ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
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