ﺑﺮﺧﻼف آﺋﻮدی BMW ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
درونﺳﻮز را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونﺳﻮز ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺻﺮف ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و آﺋﻮدی دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ بامو اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونﺳﻮز ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،از اﯾﻦ
رو ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﯿﻞ ﻟﺒﯿﻮ ) (Phil LeBeauﻣﺠﺮی  CNBCاز ﻗﻮل ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ بامو ﺗﻮﺋﯿﺖ ﮐﺮده ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ از ﻗﻮل آﻗﺎی اﻟﯿﻮر
زﯾﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺋﻮدی ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اروﭘﺎ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ را ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی دﺋﻮﺳﻤﻦ اﻓﺰوده ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،آﺋﻮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونﺳﻮز ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی دﺋﻮﺳﻤﻦ ،آﺋﻮدی ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی درونﺳﻮز را اداﻣﻪ داده و ﺑﺎ ﺑﺮوزآوریﻫﺎی
ﻣﺪاوم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎرﮐﻮس ﺷﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻫﻢ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ  Handelsblattاﻇﻬﺎرات
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی

ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺻﺮف ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ بامو در ﺣﺎﻟﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد از ﺳﺎل  2030ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در
اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻗﺎی زﯾﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ بامو روی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺳﺪان ﺑﺮﻗﯽ  i4ﭘﺮدهﺑﺮداری
ﮐﺮد؛ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮاساوور ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ  iXرا ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

