ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮوﻧﺪه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﮋو ﺳﯿﺘﺮون؛
اﺗﻬﺎم ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺮم اﻓﺰاری  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی  PSAﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﮋو ،ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ و  DSاﺳﺖ .ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﺘﻘﻠﺐ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای  5ﺑﯿﻠﯿﻮن

دﻻری را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد  DGCCRFﮐﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﯽ

ﭘﺮدازد ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﺳﻨﺎد داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو دﯾﺰﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو 5از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد  PSAﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را رد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺐ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺪه را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری روز را ﻗﻮی ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر

ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه  PSAﻫﯿﭽﮕﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 DGCCRFرا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
در ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﮔﺮوه  PSAﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺎده و ﺷﻬﺮ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ
اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن  NOXﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺟﺎده ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  PSAﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای دور زدن ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و آﯾﺎ
ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ داﻣﻦ ﭘﮋو و ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ
را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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