آﯾﺎ آرزوی ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﻫﺎم ،اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدرو ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ  +ﻋﮑﺲ

ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺳﺪان ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  sp1اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻫﺎم روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺧﻮدرو اﯾﺮاﻧﯽ رﻫﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺳﺪان ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  sp1اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻧﺎم
رﻫﺎم روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو رﻫﺎم:
در ﺳﺎل ۱۳۹۵ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺧﺒﺮ از ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺖ ﻓﺮﻣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ داد:
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺳﺎﻳﭙﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮدروي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  SP100ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﻳﭙﺎ )رﻫﺎم( ﺑﻪزودی روﻧﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻬﺮودی اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﭙﺎ ،اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل )ﺧﻮدروی رﻫﺎم( ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،در ﺳﺎل
ﺟﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﭙﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو )رﻫﺎم( در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺪرنﺗﺮﻳﻦ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻢرده ﺧﻮد در ﺑﺎزار اﻳﺮان از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ رﻗﺎﺑﺖ
ﻛﻨﺪ .وي درﺑﺎره ﻧﺎم اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﭙﺎ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﻮدروی اﻳﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﻧﻤﺎدي از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﻧﺎم اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدرو ﺳﺎزی
ﺳﺎﻳﭙﺎ اﻓﺰود :ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪﻣﻮازات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در زﻣﻴﻨﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ ﻓﺮمﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در آﻳﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮمﻫﺎ
را در ردهﻫﺎ و ﻛﻼسﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺟﻬﺮودی ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻳﭙﺎ در آﻳﻨﺪه،
اداﻣﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  SP100ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزي اﻳﺮان در
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ ﻓﺮمﻫﺎی ﺧﻮدروﻳﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮدروی اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اﻳﺮان ،ﮔﺮوه ﺧﻮدرو ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮدرو ﺳﺎز ﻛﺸﻮر ،ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺧﻮدرو را از
ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  SP100در ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوری ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎﻳﭙﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه و در آن ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺑﺎزار اﻳﺮان ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺳﻤﻨﺪ ﺑﺮ روی ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺧﻮدرو  GLX ۴۰۵ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋو ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺧﺒﺮ زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻮدروی رﻫﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ:
ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  sp100در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪاﯾﯽ ﭘﺎور ﺗﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎز دوم ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪاﯾﯽ
ﭘﺎور ﺗﮏ )(HPTدر ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ۶ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮕﺎ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻀﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﻔﺖ :ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮕﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪاﯾﯽ ﭘﺎور ﺗﮏ از
اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۹۵آﻏﺎز ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ وارد ﻓﺎز دوم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮ روی
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی  spﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪاﯾﯽ ﭘﺎور ﺗﮏ را اﻧﺘﺨﺎب
و در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۵ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮاردادی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺧﻮدروی  sp100ﺑﻪ
اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪ.

در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ )رﻫﺎم( ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ داد.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدروی رﻫﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
دﯾﺮوز ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺳﺪان ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  sp1اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻫﺎم روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎﯾﭙﺎ
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم  .زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدرو رﻫﺎم ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﻮدروﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

از ﺟﻤﻠﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ
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دارای ﯾﮏ ﺧﻂ ﺷﺎﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﻮدروﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
از اﯾﻦ دو اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮدروی رﻫﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮدروی رﻫﺎم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  ۱۶۵۰ﺳﯽﺳﯽ ،ﮐﻪ در ﮔﺸﺘﺎور  ۱۵۴ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۱۳اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻗﺪرت را داراﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر و  ۱۶ﺳﻮﭘﺎپ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروی ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ H330
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺗﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺧﻮدروی رﻫﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ ﭼﯿﻦ و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺑﯿﻦ  ۱۱اﻟﯽ  ۱۲ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﺣﺪود  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ را از ﺧﻮدروی رﻫﺎم اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ؛ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدرو ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H330دارﻧﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدروی رﻫﺎم
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﻮدروی رﻫﺎم ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره از ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻮزه ﯾﻮرو
 NCAPرا داﺷﺘﻪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ ،ﺗﺮﻣﺰ اﺿﻄﺮاری  ،YBSﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاری،
ﺳﺎﻧﺮوف ۶ ،ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا ،اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرو ،ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎرک ،دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ...ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو رﻫﺎم
در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدروی رﻫﺎم و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻤﺮده ،اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی را اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ در ﺑﺎزار
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮدرو ،رﻫﺎم در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۴۰اﻟﯽ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 28ﺗﻴﺮ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
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