ﭘﺎﯾﺎن  ۱۱ﺳﺎل وﻗﻔﻪ؛ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﻮدرو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان در اواﯾﻞ دﻫﻪ  80ﺷﻤﺴﯽ ،روﯾﺪادی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﻬﯿﺞ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان دﻧﯿﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از رودﺳﺘﺮ دو ﻧﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻧﺎم “آﻧﺎ” در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان
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اﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان و ﻧﺒﻮد ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﻞ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﻄﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار را ﺑﻪ
ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﻮﮐﻮل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺎده ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺴﺎل ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﺎل
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪار و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻇﺮف اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان و
ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺎزه و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد و اواﯾﻞ دﻫﻪ 80

ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﮐﻪ از  26ﺗﺎ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل از ﺳﺎﻋﺖ  12اﻟﯽ  20در

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ )اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ،ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﭘﺎرس ﺧﻮدرو( ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻇﺮف
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ،ﺗﻮان ﺧﻮدرو ﺟﯽ،
ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو ،ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺧﻮدرو ،اﻃﻠﺲ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ ﮔﺮوپ ،اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ ،ام ﺟﯽ ﭘﺎرس و … و ﺣﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﺮوش دﯾﺰل ﻣﺒﻨﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮدروﺳﺎزان دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺳﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و اﯾﻨﺒﺎر در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ از

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ روﯾﺪاد دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

