ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن؛ از اﺧﺮاج
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ رﻧﻮ ﺗﺎ ادﻏﺎم  PSAو  - FCAدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2019ﻣﯿﻼدی و رﮐﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺧﻮد را آﻣﺎده ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از رﮐﻮد دﻫﻪ
ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﺒﺮ اول ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮرﺷﻪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و  ITاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎی “ﻟﻮﺗﺰ ﻣﺎﺳﮑﻪ”
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
“ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﻪ ای از اﯾﻦ ﮐﯿﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ و راه ﺣﻞ
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺗﺎ  4دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮرﺷﻪ از
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  1ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ  2دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد”.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻠﯿﺪ زده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  22ﻣﺪل از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
زودی در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد  15درﺻﺪی
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺧﺒﺮ دوم ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺴﺎن-ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺑﺎ اﺧﺮاج
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن آﻗﺎی “ﺗﯿﺮی ﺑﻮﻟﻮر” ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺷﺮﯾﮑﺖ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺎن ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﺗﯿﺮی ﺑﻮﻟﻮر در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻞ ﯾﻌﻨﯽ “ﮐﺎرﻟﻮس ﮔﻮن” و دﺳﺘﮕﯿﺮی آن را ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و او را ﮐﺎرﻟﻮس ﮔﻮن دوم ﻣﯽ داﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺑﻮﻟﻮر اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه را ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و در راس ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺎن ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻮن آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻧﻮ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از

ﭘﯿﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﻧﻮ ﯾﻌﻨﯽ )FCAﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ( ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﻮد.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ
ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﻧﻮ زوﯾﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  ID 3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .رﻧﻮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2022ﻣﯿﻼدی  8ﻣﺪل ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﻟﮑﺴﻮس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻏﻮل ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﯿﺰان واراﻧﺘﯽ
ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ  10ﺳﺎل و ﯾﺎ  240ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺗﻮر ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ  8ﺳﺎل و ﯾﺎ  160ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ واراﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از  44درﺻﺪ ﺑﺎزار
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺴﻼ و ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اش در ﭘﯿﺴﺖ ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ آﻟﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ

ﮔﺰارش ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺪل  Sدر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ “ ”Plaidﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در

ﻫﻤﺎن ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪل آﺑﯽ رﻧﮓ
را ﺑﺮای ﺗﺴﺖ و ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ دارد.

ﺧﺒﺮ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش آن در ﺑﺎزار اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺪان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺪان

ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪل رده ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﯿﻨﮕﺮ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  V6را در
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2018ﮐﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ  14ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از اﭘﺘﯿﻤﺎ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از  10درﺻﺪ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺎت را ﺑﻪ ﻓﺮوش

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش اﺳﺘﯿﻨﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  3820دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ

ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

