ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ؛ وﻗﺘﯽ ﻣﺰدا  ۳ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎزار ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ،ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ
در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﻦ ازدﺣﺎم و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮن ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق
روزﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ و ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪن ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺗﺎ وارد ﯾﮏ ﻧﺒﺮد
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺪود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﻮه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺰدا  3ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺎت
اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮا اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮور
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت آن در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻔﺘﻪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ  1.5ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻧﮑﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ

اﻣﮑﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﯾﺎ ﺗﻌﻦ روش ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎی ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎه و ﻫﺠﻮم دﻻﻻن ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﯾﯽ و
ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﯾﺰی ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰدا ﺳﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای
)ﺣﺪود  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﯾﺎﻓﺖ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای( و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار )در ﺣﺪود  230اﻟﯽ 240
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﯿﭻ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮای ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﻠﺒﺸﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮدرو را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ )ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه اﻧﺪ( و روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو در رﻫﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ دﻻﻻن را ﺑﺮای ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﯿﭻ روش ﻋﺎدﻻﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺮات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﯾﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ دﻗﯿﻖ  269دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﺮای  212000ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺲ  0.0012وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎوال اچ  ،2رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو ،ﭘﮋو  ،207ﻣﺰدا  3و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮ
ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺎزار ﺗﺎ آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ای ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

