ﺳﺮ ﻃﺮاح بامو :ﺑﺎ دﯾﺪن ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه از ﻧﺰدﯾﮏ،
ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ بامو اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮی  4و  M4ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺮ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ زﺷﺖ و ﺑﺪﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻮده و اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽﻫﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﮔﺮوه بامو اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
آن را ﺳﺘﻮد!

در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  BMWblogﺑﺎ دوﻣﺎﮔﻮج دوﮐﺞ ) (Domagoj Dukecو آدرﯾﻦ ون
ﻫﻮﯾﺪوﻧﮏ ) (Adrian Van Hooydonkاﻧﺠﺎم داده ،آﻗﺎی دوﮐﺞ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺘﻢﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ
از ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﮔﺮ  M3و  M4را از ﻧﺰدﯾﮏ و در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﺮﺷﺎن درﺑﺎره
ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻗﺎی دوﮐﺞ ﺗﺎ ﺣﺪودی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ  M4و

 M3ﺑﻪ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﺎن بامو را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﻃﺮاح ﺟﻮان بامو در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  BMWblogﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻐﺮات
در اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﻣﺮی ﺿﺮوری در ﮔﺬر زﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﻌﺎد ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﻟﻤﺎن ﭼﺮاغﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوﻗﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪای ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺒﻮب ) Hofmeister kickﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص ﺳﺘﻮن  (Cﻧﯿﺰ
ﮐﻪ از دﻫﻪ  60ﻣﯿﻼدی ﺟﺰو ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﻣﺤﺼﻮﻻت بامو اﺳﺖ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﺬف ﺷﺪن

ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ روﻧﺪ رﺷﺪ اﺑﻌﺎد ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت بامو ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮاساوور  X7و ﻓﯿﺲﻟﯿﻔﺖ

ﺳﺮی  7ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ ﺳﺮی  4و  M3ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺪلﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺣﺠﯿﻤﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎف و دو دﺳﺘﮕﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران بامو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

