اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﻘﻮط ﺳﻬﺎم

ﺗﻘﻠﺐ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری در ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪل 2015

ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻫﺎی داغ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و رﺳﻮاﯾﯽاش اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﭘﺎی ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار و
دﺳﺘﮑﺎریاش در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا زﯾﺎد ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه ﻧﮑﺮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺎرﺗﯿﻦ وﯾﻨﺘﺮﮐﻮرن؛ رﺋﯿﺲ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﻘﻮط  20درﺻﺪی ﺳﻬﺎم و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی  2015ﺧﻮد در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای آنﻫﺎ را ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ رو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻃﻮری اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﺳﺎزﺷﺪه در ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﯿﺰان دﻓﻊ ﮔﺎزﻫﺎی آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا را ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮدرو
ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  500ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی دﯾﺰﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ را ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.

ﻣﺎرﺗﯿﻦ وﯾﻨﺘﺮﮐﻮرن رﺋﯿﺲ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ وﯾﻨﺘﺮﮐﻮرن؛ رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروزﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﺶ ،اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش و دﻋﺎوی
آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪای  18ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﺪا ً واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺳﻬﺎم ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  20اﻟﯽ  30درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻮدران ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ آﻣﺪه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎزﮔﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ
اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
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