ﺟﺮﯾﻤﻪ  210ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﮐﯿﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺻﺪور ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاﺧﻮان -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،آذر ۱۳۹۹
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (NHTSAاﻋﻼم ﮐﺮده دو ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺮهای
ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﮐﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺻﺪور ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاﺧﻮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ  210ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺮی  Theta IIﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺮهایﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ NHTSA .اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﮐﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان رﯾﺸﻪ در ﻧﻘﺺ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮﺗﻮر داﺷﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 2014-2011
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ اﺳﭙﺮت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 2014-2013
ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 2014-2011
ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 2014-2012

ﮐﯿﺎ اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 2013-2011

ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮهایﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎی ﻣﺪل  2011و  2012ﻣﺸﻤﻮل

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪا درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر  2و  2.4ﻟﯿﺘﺮی Theta II
 GDIﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﺎ در ﺳﺎل  2015اﻋﻼم ﮐﺮد اﭘﺘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺳﺎل  2017ﮐﯿﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻌﺎت رﯾﺰ ﻓﻠﺰی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺠﺮای روﻏﻦ ﻣﯿﻞﻟﻨﮓ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی اﭘﺘﯿﻤﺎ ،ﺳﻮرﻧﺘﻮ و
اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  NHTSAﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن و ﻣﯿﺰان درﺳﺘﯽ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای

آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﻓﺮاﺧﻮان و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای  140ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﮐﯿﺎ  70ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ،ﮐﯿﺎ ﻣﻠﺰم ﺷﺪه ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ؛ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺎزد.

ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ

ﻋﯿﻮب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.

ﺟﯿﻤﺰ اوﻧﺰ ) (James Owensﻣﻌﺎون  NHTSAدر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
و دﻗﯿﻘﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

