ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺑﯿﺘﻞ؛ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از  80ﺳﺎل ،در ﺳﺎل  2019ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﺪل از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ وﺋﺒﮑﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
»ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ای ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ دﻫﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﻮد«.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﺑﻮد.
ﻣﺮدم

ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1938و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﯿﭗ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ

ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﯿﻮ ﺑﯿﺘﻞ )ﺑﯿﺘﻞ ﺟﺪﯾﺪ( از ﺳﺮ
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﯿﺘﻞ در ﺳﺎل 1994
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2003اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﺑﯿﺘﻞ اﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  1979ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺘﻞ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد اﻣﺎ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد در
ﺑﺮزﯾﻞ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اداﻣﻪ داد.
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از آن در ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  420ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل در دﻫﻪ  1960ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ  15ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻣﺪل را در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﺪ.

ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ای ﺑﯿﺘﻞ در دﻫﻪ  1930ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدرو ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮر در
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﺪل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ای از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪل
ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﯿﺘﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮودی و ﻏﯿﺮ ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻫﺮﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ واﻟﺖ دﯾﺰﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﺑﯿﺘﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ درک و ﺷﻌﻮر دارد.
ﻓﻮﻟﮑﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺘﻞ در ﺳﺎل  2019ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﺮات ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﺑﯿﺘﻞ ﺑﻌﺪی در ﺻﻮرت اﺣﯿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺪﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

