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ارزانﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﺮﺧﻪ در ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارﻧﺪ .ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪی ﺑﺎﺟﺎج ) (Bajajﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﯿﻮت )(Qute
در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻀﻮر دارد .ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﭼﻬﺎرﭼﺮخ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﻌﻠﯽ ارز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺪود 121
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺿﻌﯿﻔﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ در ﺑﺎزار
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﯿﻮت در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ
ﻧﺎﻣﯿﺪ! در ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﯿﻮت اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  216ﺳﯽ ﺳﯽ ﺣﺠﻢ داﺷﺘﻪ و
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﻘﻂ  10.83اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  18.9ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺳﺮﻋﺖ ﮐﯿﻮت را ﺑﻪ  120ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎﺟﺎج ﮐﯿﻮت ﻣﺠﻮز ﺗﺮدد در اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎ را ﻧﺪارد و اﺻﻼ ﺧﺒﺮی از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ از اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،اﺣﺘﻤﺎل واژﮔﻮﻧﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺟﺎج ﮐﯿﻮت ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 60

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ! اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ  75ﻫﺰار رﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ روز ارز ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  5300دﻻر ﯾﺎ  121ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﯿﻮت ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﻼ ارزانﻗﯿﻤﺖ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺪل دﺳﺖ دوم و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮﺣﺎل ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪای  i10را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ از
ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﻮز ﺗﺮدد در ﺟﺎدهﻫﺎ و اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎ را دارﻧﺪ! ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن آﻧﻬﺎ ،ﺣﺲ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن و دﻟﻬﺮه ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد!

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﻒﻫﺎی زﯾﺎد ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﺟﺎج ﮐﯿﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
روﺑﺮو ﺷﺪه و از ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

