ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎزی ﺧﻮدروﻫﺎی از
دﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻧﺸﺮﯾﻪ روﯾﺘﺮز از ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺰم ﺟﺪی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای ﺣﺬف
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪن ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﭼﻮن وﻟﻮو ،ﻓﻮرد و ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺎ ﺗﻌﻦ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی درونﺳﻮز اﺧﻄﺎر داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ژاﭘﻨﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از دوﻟﺖﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻓﺮوش
ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

آﮐﯿﻮ ﺗﻮﯾﻮدا ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ژاﭘﻦ ،در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی
ﺟﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﭼﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .وی در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻓﺰوده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﯿﻦ  135اﻟﯽ  358ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .راﺑﺮت وﯾﻤﺮ ) (Robert Wimmerﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﯿﻂ

زﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ روﯾﺘﺮز ﮔﻔﺘﻪ:

»اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎرژ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﺮی،
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮی و ﻗﯿﻤﺖ«.
وﯾﻤﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﻗﺒﺎ آرزوﻫﺎی ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪای دارﻧﺪ ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 2
درﺻﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،از ﻧﻮع ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و  20ﺳﺎل ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ رﻗﻢ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻣﺴﺎل دو ﻣﺪل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺪل
ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﮑﺴﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
ﺑﺠﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮده

و اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮدروﺳﺎز ژاﭘﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺎرژی ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺎرژی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی ﮐﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﻗﻮل آﻗﺎی اﻟﯿﻮر زﯾﭙﺲ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ بامو ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

