ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ؛ ﻣﮏﻻرن ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﮏ ﻻرن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  GNLﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ارزش  170ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮏﻻرن
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻦآوری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﺮو را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﺑﺮای  20ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺮ
را از ﮔﺮوه  GNLاﺟﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﻣﮑﻼرن در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﻓﺮوش رخ دادهاﺳﺖ.

ﻣﮏﻻرن ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻣﻮل  1را ﻧﯿﺰ دارد و از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺮای آن اﺳﺖ.
ﻣﮏﻻرن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎدن رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪﺷﺪت از ﻧﻈﺮ
ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺑﯿﺶ از  1200ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﮏ ﻻرن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺒﻠﻎ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ وام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ وام 275
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی دﯾﮕﺮ در ازای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  GNLﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد و در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻧﯿﺰ

ﺣﻀﻮر دارد.

ﻣﻘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮏ ﻻرن در ووﮐﯿﻨﮓ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  2004ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﮏ ﻻرن ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﻣﺪل آرﺗﻮرا روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﺳﺎل  2009ﻣﯿﻼدی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل  12Cاﺳﺖ.

ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ  V6ﺑﺎ زاوﯾﻪ  120درﺟﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  2ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﮏ ﻻرن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را آﻏﺎز راه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

