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دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﮑﻮدا اﮐﺘﺎوﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ داد  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮ و روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ب ام و ﺑﮑﺸﺪ.
ﺟﻮزف ﮐﺎﺑﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﻧﺎﻣﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺧﻮدروﺳﺎزی دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون ﻧﯿﺴﺖ.

او ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ب ام و ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را در 44
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺒﯿﺐ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آدرﯾﺎن

ون ﻫﻮوﯾﺪوﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوﻣﺎﮔﻮج دوک ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ  M Powerو ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  iﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﮐﻪ از ﺳﺎل  2010ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ  i8و  i3را ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﻃﺮﻓﯽ اﺷﮑﻮدا ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او در ﺳﻤﺖ ﻃﺮاح ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺪاده و
ﻫﻨﻮز ﺻﻨﺪﻟﯽ او ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﺑﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
داﺷﺘﻪ  ،ﻣﺪل ﺳﯿﺘﯿﮕﻮ  ،و رﭘﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺘﯽ
ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻨﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ب ام و ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  Z4و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞ از  X7را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد و ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﭙﺨﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺒﯿﺐ در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﻬﺮی ب ام و ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
و ﭘﺲ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮی  6ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر

ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮزف ﮐﺎﺑﺎن در ﺑﺨﺶ ﻃﺮﺣﯽ ب ام و ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻮچ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﭼﯿﻦ )ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ( اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺘﺮ ﺷﺮاﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﯿﺎ و
ﻫﯿﻮﻧﺪای رﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدروﺳﺎزان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ از
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ،BYDﭼﺮی و ﺟﯿﻠﯽ در آوردﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺒﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ب ام
و و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺎت اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
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