ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ؛ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ
ﭼﺎﻟﺶ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮوﺧﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﺎزون ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺟﺎن آدﻣﯿﺰاد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻣﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﭼﺎﻟﺶ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻮب ﻧﺎک ﺑﺎزار
ﺧﻮدرو اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻀﻮری آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺸﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ
ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺒﺰ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزار
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺗﺮ اﺳﺖ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺪﯾﺮان
ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ و ذوق و ﺷﻮق دﻻﻻن ﭘﺮﺷﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋو  207را ﺑﻪ ﺻﻮرت  9ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش

ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮاری و روﻟﺰروﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.
اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻧﺒﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه
ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ
وی ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدرو ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮدروﯾﯽ را ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎی دارای ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ،دوره اﻧﺘﻈﺎری ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ وﺟﻮد دارد و

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺷﻤﺎره
ﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮﺳﺪ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ وارد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ
در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت

ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻮک ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی
وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ﮔﻤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺗﻐﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واردات و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻀﻮری ﺧﻮدروﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

زﯾﺎد آﭘﺸﻦ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮدن ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدرو واﺣﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻋﻤﻼ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ را در روﻧﺪ ﻓﺮوش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺎﺳﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ از ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﺮان
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزاری ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاری دادن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
از ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را

ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ از ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺰﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد

دارد.

ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺧﻮدروﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎی
“دﺳﺘﯽ” و “اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ”  ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮه ای و … .از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان روش
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺮﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻧﻪ )ﺳﻮاری -اﺳﺘﯿﺸﻦ -ﻫﺎچ ﺑﮏ -ﮐﺮاس اوور و  (..و
ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺎوارد دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﻧﺪ ﮐﻪ
راه ﺣﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺠﯿﺐ ،ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻌﻀﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزه
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻮارد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﭘﺮ
اﺳﭙﺮت ﻫﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاری و ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن وارداﺗﺸﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻫﺪف دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن آﭘﺸﻦ ﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻌﺪود ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﮐﺎﻣﻞ درج ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات رﻓﺎﻫﯽ و آﭘﺸﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻓﺮوش دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو وب ﺳﺎﯾﺖ
دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو از اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ،از ﻧﻈﺮ
ﻗﯿﻤﺖ و ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ

ﺑﺨﺶ ،ﻋﺒﺎرت “ﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮد” درج ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺪود ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪاری رﯾﺴﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد وﻟﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از
ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻧﺘﺨﺎب ،اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ

ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ،ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدرو و آﭘﺸﻦ ﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و … .دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺎ

ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ آﻧﻘﺪر ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو را ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورده اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪی در ﺑﺎزار
ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﭼﯿﻨﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻻزم ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ )ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از آﻣﺎزون ﺷﻬﺮت دارد اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدرو ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی وارد ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

