ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﻬﺎن؛ از ﭘﺮاﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  Cﮐﻼس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻮع
ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺮور ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﭘﯿﮑﺎپ ﻓﻮرد ﺳﺮی  Fﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و از ﺳﺎل  1981ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی آﻣﺮﯾﮑﺎ را از آن
ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮرد در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ رﻗﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮوی ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ!

اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﮐﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﺎﯾﻠﻮﮐﺲ ﯾﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در  25ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻮده و از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
آرژاﻧﺘﯿﻦ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﮐﺎﻣﺮون ،ﺳﻮدان ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻋﻤﺎن و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻨﺪﮐﺮوزر،
ﮐﺮوﻻ ،ﮐﻤﺮی ،ﯾﺎرﯾﺲ و  RAV4دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺪل  Aquaﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﯾﻮس  Cﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﺒﺎی ﻫﻢ ﮐﻼس و ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﮐﻼس
اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻫﺎﯾﻠﻮﮐﺲ ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﻠﻒ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد در رده دوم ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻫﺎچ ﺑﮏ
آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﮐﺮواﺳﯽ ﻧﺮوژ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺪ اﺷﮑﻮدا )ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﻮده و ﻣﺪل اﮐﺘﺎوﯾﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
ﮐﻤﺐ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺑﺮﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی رﻧﻮ ﯾﻌﻨﯽ داﭼﯿﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎﻧﺪرو در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮﻓﺮوش ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه؛ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز اﺻﺎﻟﺘﺎ
روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺑﺎ ﻟﻮﮔﺎن )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﺪر  (90و در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ون داﮐﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .رﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻠﯿﻮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺒﻞ و ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺳﻮد ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﻮرد

ﺗﻮﺟﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮدروی ﮐﻢ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن  Wuling Hongguangدر
ﺻﺪر اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺳﺎل  2016ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ  650,018دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽ ون

ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ.

در ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﻮﻻرﯾﺲ – اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم

اﮐﺴﻨﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد – ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮده و ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای در ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و اﮐﺴﻨﺖ ﭘﺮﻓﺮوش

ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب
ﺑﻮده و ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﮔﺮﻧﺠﻮر ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آزرا را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺳﺖ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ
اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﯿﺎت و ﻣﺪل ﭘﺎﻧﺪا ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮده و ﻣﺪل ) Egeaﺗﯿﭙﻮ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮاﯾﺪ ﺳﺮدﻣﺪار ﺟﺪول ﻓﺮوش ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺪود ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ون و ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﮐﯿﺎ ﻓﺮاﻧﺘﯿﺮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﺮوﻻ ،در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻻدا  4×4ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻮا و در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺎن ﭘﺎﺗﺮول در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺪس  Cﮐﻼس داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ،اﯾﻦ ﺳﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺧﻮدروﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪودا  5.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ،ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﺑﻪ  5000دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ رﺳﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﭘﯿﮑﺎپ ﮔﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﭘﺮا در ﻟﯿﺒﯽ و
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻮزوﮐﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻮﻟﯿﻮی ،آﻧﮕﻮﻻ و ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻮروﻟﺖ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ

ﺧﻮدروی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺷﯿﻠﯽ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺎروﺗﯽ آﻟﺘﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻮزوﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﺎزار اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﻣﻮﻓﻖ وﻃﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮاﯾﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﺒﻮد رﻗﯿﺒﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای آن ﻧﺴﺒﺖ داد .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ
ﻫﺮﮔﺰ در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻦ ﻧﯿﺎورده و ﺑﺎ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﯾﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﻧﺪازه اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

