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ﺧﻮدروی ﻋﻤﻮدی در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 720
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود  5.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮج ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی

ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ زده و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت،
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ از روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮدﮐﺎر
) (vending machineاﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه و در  15ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﮔﺮی ﻫﻮﻧﮓ ) (Gary Hongﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺗﻮﺑﺎن ﻣﻮﺗﻮرز درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه را
ﺑﺒﺮﯾﻢ.

وی درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﯾﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ
اش و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻓﺮاری ،ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ،ﻣﺎزراﺗﯽ ،ﺑﻨﺘﻠﯽ ،ﭘﻮرﺷﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﺳﭙﻮرت و ﻟﻮﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ روی
ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

وی ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﻮﻧﮓ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ ،ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  30درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  70اﻟﯽ  80دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو را در ﺧﻮد
ﺟﺎی دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺎرک اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻮﺑﺎن ﻣﻮﺗﻮرز ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻤﻮدی در ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮده و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﻦ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎی  8ﻃﺒﻘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را اﺣﺪاث ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  30دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺪازه و ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ
رﻗﯿﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺰرگ ﺗﺮ در دوﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

