ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﺐ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ؛ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎل - ۲۰۱۵
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۴
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ
آﻻﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﻞ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﻮن ب ام و
روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ
ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺖ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو را در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ از

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎده ﺳﺎزی روﻧﺪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ

ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و اﻧﻔﺮادﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در واﻗﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺮآورد ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از  30ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ از دﺳﺖ داده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اراﺋﻪ
ﻧﺪاده اﺳﺖ.ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎی اﯾﺸﺎن در راﺳﺘﺎی ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از اﯾﻦ
روﯾﺪاد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ در رده ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم اﺻﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش  5درﺻﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﺿﺮر
و زﯾﺎن ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ارزش ﺳﻬﺎم ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ وارد آﻣﺪه
اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ب ام و ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﻐﺮی در ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روی ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻓﻨﯽ ب ام و ،آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺪک ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
و ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻗﺐ رﺳﻮاﯾﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازﻧﻪ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭘﺲ از
اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﭼﺎﻟﺶ
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﻀﻮر ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﺮان را ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

