ﻓﻮرد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﻇﺎﻫﺮا راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯿﺘﺸﺎن در ﻣﻮرد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ
ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ و از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻓﻮرد ﻗﺼﺪ دارد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
ﻓﻮرد ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻪ ی ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺪان و
ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ را در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﺮاس اور و واﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎی

ﺗﻌﺤﺐ دارد ﺑﻪ دراز ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮدرو در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ را ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻟﻊ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺳﻮﺧﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮق ﮐﺮده ،ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﺳﯿﻄﺮه اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ درآﻣﺪه و ﻫﺮ روز ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﻓﺮوش ﺑﺎزار در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮوش ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﯾﺰ ۲۷.۸
درﺻﺪ و ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ  ۹.۷درﺻﺪ ﻓﻘﻂ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر اﮔﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی وارد ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزار را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺪان و ﻫﺎﭼﺒﮏ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮ روﻧﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،دوران
ﻃﻼﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از

ﻣﺎه ﻣﺎرس  ۲۰۱۷ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﺎرس  ۲۰۱۸ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود  ۱۴.۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺣﺎل و روز ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮاس اور ﻫﺎ و ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ

ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ اﻓﺮاد و ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﺎده ﻫﺎ
و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻫﻤﻮار اﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺟﺎدارﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ردﯾﻒ ﮔﻮاه
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻼس
ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس اور اﺷﺎره ﮐﺮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻼس ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﯾﺰ و
ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺣﺪ ﻋﺎدی دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺮاس اور ﻫﺎ ﻫﻤﺎن
ﻫﺎﭼﺒﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی(
ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ ارﺗﻔﺎع اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ ﭼﺎﺑﮑﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﭘﺎرک ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻣﻮرد ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮاس اور ﺟﺪﯾﺪ
ﺟﮕﻮار و ﮐﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ در آن ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪار آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ دوﺳﺖ دار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺪ و ﻫﻢ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
را ﻧﺎﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮق زﯾﺎدی را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺪان و ﻫﺎﭼﺒﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﯿﺴﺎن ﻟﯿﻒ ،ﺷﻮروﻟﺖ ﺑﻮﻟﺖ و ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  ۳از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻫﻢ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ

ﻣﺪل ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﯾﺰی ﻣﺜﻞ ﺷﻮرﻟﺖ ﺑﻮﻟﺖ ﮐﺮاس ﺑﺎﺷﯿﻢ) .ﺗﺐ ﮐﺮاس و ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﻣﺪل
ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻓﻘﻂ ﺳﺎﯾﭙﺎ را ﺑﺮای ﮐﻮﮏ ﯾﺎ اﯾﺮان ﺧﻮدرو را ﺑﺮای  ۲۰۷ﮐﺮاس
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد(.
ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺪان و ﻫﺎﭼﺒﮏ ﻣﻨﻘﺮض ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺮدم آن ﻫﺎ در
ﺗﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی

ﻫﺎﭼﺒﮏ و ﺳﺪان را ﺑﻪ وﻓﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرد
ﻓﯿﺴﺘﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺎص ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﯿﺴﺘﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻓﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎزار اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻮرد را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺮ روی اﻋﺪاد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺳﻮدآوری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ

روی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﭼﺒﮏ ﻫﺎ و
ﺳﺪان ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر

زﯾﺎدی از رﺳﺘﻮران ﻫﺎی دراﯾﻮ-ﺗﺮو اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )رﺳﺘﻮران ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ وارد ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﻏﺬا داﺧﻞ
ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد( ﺷﻤﺎ اﮔﺮ در ﺧﻮدروی ﻋﺎدی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺶ و ﻗﻮس دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻏﺬا رﺳﯿﺪه و ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻻی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎ و

ﮐﺮاس اوور ﻫﺎ درون ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

