ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ژﻧﻮ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ؛
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ژﻧﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدرو
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎل  2021ﻣﯿﻼدی
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدرو ژﻧﻮ  FGMISدر ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ وام ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  2022ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺧﻮدرو ﺣﺘﯽ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﺣﺪود  600ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه و  10ﻫﺰار ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮداری ژﻧﻮ ﯾﮏ وام  16.8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮاﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  2021ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ وام اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ  FGIMSآﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ژﻧﻮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ در ژﻧﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم  Palexpo SAﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدرو در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ  .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک و دﯾﺘﺮوﯾﺖ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﮑﻦ ﻧﯿﺰ از آورﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آن ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دو ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎرﯾﺲ-ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ

ﺳﺎل در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﯿﺦ

اﻧﺘﻘﺎل داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

