ﻓﺮوش ﺻﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل  Sدر آﻣﺮﯾﮑﺎ؛
رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻼ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از
ﻧﻈﺮ ﻓﻼن ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ.
اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪی آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺴﻼ ﻋﻼﻗﻪ

دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺷﻤﺎ
ﺟﺰو ﮐﺪام دﺳﺘﻪ اﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارد؟ اﮔﺮ ﺟﺰو دﺳﺘﻪ دوم ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮام ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎ  ،اﻣﺎر و

ارﻗﺎم اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﮐﻤﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺗﺴﻼ ﻣﺪل اس در ﺑﺎزار اﻣﺮﯾﮑﺎ از 100ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت  INSIDEEVSﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  99،932ﻋﺪد ﺗﺴﻼ ﻣﺪل اس  EVSﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺠﺪه روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﻼ
ﺑﯿﺶ از  68دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل اس را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺰاف ﻧﮕﻔﺘﻪ اﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﺟﺮات ﻣﯿﺘﻮان ورود ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sرا ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺻﺪﻫﺰارﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ.

ﻣﺪل اس در ﺳﺎل  2017ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  9000دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  28,896دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺻﺪ ﻫﺰار دﻻری  ،آن ﻫﻢ ﭘﺲ از
ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺎه از آﻏﺎز ﻋﺮﺿﻪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل 3ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻓﺮوﺷﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻣﺪل اس ﺑﺮای ﺗﺴﻼ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﻪ ﻓﺮوش را ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻟﻘﺐ ﭘﺮﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ ﺗﺴﻼ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺠﻞ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻟﻮﮐﺲ اس ﮐﻼس ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،ﺳﺮی ﻫﻔﺖ ب ام و و  A8آﺋﻮدی ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی درون ﺳﻮز داﻧﺴﺖ،
روﯾﺪادی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
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