آﺧﺮﯾﻦ ﻟﻔﺮاری آﭘﺎرﺗﺎ؛ ﺧﻮدروﯾﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۷۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮاری  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاری از ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺧﻮدروی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻻﻓﺮاری ﻧﺎم داﺷﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺴﺖ  FXXﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ.
ﻻﻓﺮاری ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2013و  2015در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  499ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ی
ﻣﻬﯿﺐ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻓﺮاری ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻦ ﻻﻓﺮاری رﮐﻮرد
ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻣﺪرن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ را ﺷﮑﺴﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻓﺮاری ﮐﻮﭘﻪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی رودﺳﺘﺮ آن را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﭘﺮﺗﺎ ) (Apertaﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 209
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺣﺮاﺟﯽ ﻣﻌﺮوف  RM Sotheby’sاﺧﯿﺮا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮاری ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﮐﻮﭘﻪ ،ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ی رودﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﭘﺮﺗﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﻫﻔﺘﺎدﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاری ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدروی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  3.5اﻟﯽ  4.7ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش دوﯾﺴﺖ و دﻫﻤﯿﻦ ﻻﻓﺮاری اﭘﺮﺗﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﯾﻮﯾﺪ ﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮد دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری از اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮاری دارد ،ﻗﺒﻼ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻻﻓﺮاری اﭘﺮﺗﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ وی را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﺪل
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ او را از ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮد.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪ ی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد
دارد ،اﯾﻦ ﮐﺎر وی ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاری ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻻﻓﺮاری اﭘﺮﺗﺎ ﺑﻪ او
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاری در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﻫﺮ
ﻓﺮدی را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

