ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رﻧﻮ-
ﻧﯿﺴﺎن رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺳﻪ در رده ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺴﺎل ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﻋﻨﻮان ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮاﻧﺴﻮی-ژاﭘﻨﯽ رﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
رﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن در آﻣﺪ ،آﻣﺎر ﻓﺮوش آن ﺑﻪ آﻣﺎر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ژوﺋﻦ ﺳﺎل  2017اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  5,268,079دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮوش
 5,155,600و  5,129,000ﺧﻮدرو را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻫﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد و ﺑﺎ
ﻓﺮوش  4.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻟﻮس ﮔﻮن ﻣﺪﯾﺮ  63ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮوه رﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

اﺗﺤﺎد ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﮔﺮوه رﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل 1,879,288 ،ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ رﻧﻮ 2,894,488 ،ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺎن و 494,303
ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ،رﻧﻮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ،روﺳﯿﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻮده؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺎن و ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن را ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  2017ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه زﯾﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
رخ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮان ﯾﺎد ﺷﺪه،
ﺑﺴﯿﺎر داغ و ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﺴﻞ آﺗﯽ
ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﭘﺎﺟﺮو ﺑﺮ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﯿﺴﺎن ﭘﺎﺗﺮول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

