درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ ای از دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از ﺳﻮد ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ  17ﺧﻮدروﺳﺎز اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻮرد ،ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،وﻟﻮو ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ،ب ام و و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺬﮐﻮر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و  13اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ آﻣﺪه:

ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺎور دارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺧﻮب در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﻓﺮوش
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻃﺮف ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎ ﺻﻒ آراﯾﯽ ﭘﺸﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،اﮐﻨﻮن وی
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ را ﺑﺮدارد .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻌﻦ روﯾﻪ ای ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺪرال

ﻗﺒﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﺮاﻣﭗ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮارد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در زﻣﺎن اوﺑﺎﻣﺎ را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  4.31ﻟﯿﺘﺮ
در ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  6.35ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺪود

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و  13اﯾﺎﻻت دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺑﺮگ ﮐﻮﺋﯿﺴﺖ ) (Gloria Bergquistﻣﻌﺎون ارﺷﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﮔﻔﺘﻪ:

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﮔﯿﺮ
زﻣﺎن وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

