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دهد؛ شیمی باتری جدید برای مشتریان  جدید، میشیگان را تحت تاثیر قرار می   LFPفورد با کارخانه باتری  

 نماید شغل آمریکایی جدید بیشتر ایجاد می  2500آورد، ارزش، دوام، شارژ سریع را فراهم می 

( در  2LFPآهن فسفات )   ومیتی( و لNCM1کبالت منگنز )  کلین  یهایمتعهد به ساخت باتر  یخودروساز  نیفورد اول •

یاری رساند    2022آمریکا در سال    الکتریکی  کننده وسایل نقلیهتولید  است که این امر به دومین شرکتمتحده    االتیا

 . نمایدمتحده متنوع  االتیخود را در ا نیتام رهیبرساند و زنج یشتریب انیرا به مشتر یبرق یتا خودروها

  ن یا؛  است  گانیشیدر مارشال، م  LFP  یساخت کارخانه باتر  یبرا  یدالر  اردیلیم  5/3  یگذارهیفورد در حال سرما •

 دیاست. تول  3EV جهانی انقالب  یرهبر یدالر برا اردیلیم 50از  شیب ایبا سرمایهاز تالش فورد  یبخش شرکت تابعه

 . کارمند در نظر گرفته شده است 2500با  2026سال  یبرا هیاول

 Mustang  با  شروع   – ( 2023ی )فورد در سال جار  یبرق  یخودروها  دیبه خط تول  LFP  یهاباتری  شدن  اضافه •

Mach-E  –  یاز کارخانه باتر  یبانیو پشت  LFP  طرح    یدیکل  یهابخش  ،متحده   االتیا  +Ford  شرکت هستند.  ن یا  

 انیمشتر  یبرا  یترتر و مقرون به صرفهدر دسترس   یکیالکتر  ی خودروهاتر ارتقا یابد و  تواند سریعبا این ترتیب فورد می

 فراهم آورد. 

  نیو به تامنماید  ، کمتر استفاده میباال   نهیو هز  مواد با تقاضا در حالیکه از    دوام هستندالعاده بافوق   LFP  ی هایباتر •

پ   یسوار  یانواع خودروها  یانرژ بعد  ی هاکاپیو    35  باًیتقر  LFP  دی جد  کارخانه  .نمودفورد کمک خواهد    ینسل 

 . نماید یاضافه م  LFP یباتر تی( به ظرف4GWhساعت )  گاواتیگ

 یخودروها  دیدالر در تول  اردیلیم  6/17تاکنون    2019از سال  اند که  ی اعالم نمودهباتر   یفورد و همکارانش در فناور •

  میشغل مستق  18000از    ش یب  جاد یمنجر به ااند،  که این امر  ی نمودهگذار  هیمتحده سرما  االت یدر ا  یو باتر  یبرق

 شده است. میرمستقیشغل غ  100000از  شیمتحده و ب االتیدر ا

MARSHALL  ،Mich.  ،13  اردیلیم  5/3امروز اعالم کرد    بر اساس تعهد خود به تولید آمریکایی،  فورد  –  2023  هیفور  

  ی باتر  یفناورکه    نمایدیم  یگذارهیسرما  ،خودروسازان کشور  تیتحت حما  LFP  یکارخانه باتر  نیساخت اول  یدالر برا

 . دهد یارائه م انیبه مشتر فورد  یبرق یخودروها دیدر خط تولرا  دوم

، 2026در سال    LFP  یهایباتر  دینام دارد، در ابتدا با آغاز تول  گانیش یم  BlueOval Battery Parkکارخانه که    نیا

  گان، یشیخود را در کارخانه مارشال، م  یباتر  تیرا خواهد داشت که ظرف  نهیگز  نیفورد ا  .نمودنفر را استخدام خواهد    2500

   دهد. شی شرکت تابعه کامالً متعلق به فورد خواهد بود، افزا کیاز  یکه بخش

به    تاکنون  2019از سال    اند کهاعالم نموده  آن  یباتر  یفورد و همکاران فناوری  دالر  ارد یلیم  5/3  یگذار  هیسرما  نیبا ا

در سراسر جهان تا    یکیالکتر  یخودروها  بر رویدالر    اردیلیم  50از    شیب  یگذارهیسرما  ی برا ات خود  از تعهد  یعنوان بخش

بر  اند.  ی نمودهگذار  هیسرما   ،متحده   االت یدر ا  یو باتر  یبرق   یخودروها  د یتول  بر رویدالر    اردیلیم  6/17  ،2026سال  

 18000از  شیها منجر به بیگذارهیسرما  نیا نده، ی، در سه سال آ 2020مستقل در سال  ایمطالعه یشناسروش اساس

 خواهد شد.  می رمستقیشغل غ  100000از  شیو ب یسوریو م ویاوها ، یتنس ،یکنتاک   گان،یشیدر م میشغل مستق

 
1 nickel cobalt manganese 
2 lithium iron phosphate 
3 electric vehicle 
4 gigawatt hours 
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به    نیو ا  میهست  کایدر آمر  یکیالکتر  یانقالب خودروها  ی: »ما متعهد به رهبراظهار داشتفورد    ییاجرا  سیفورد، رئ  لیب

من    .دارندیدر صنعت خود نگه م  ی تحول جهان  نیا  یاست که ما را در لبه  ی و مشاغل  یدر فناور  یگذارهیسرما  یمعنا

 . «میانتخاب کرد یباتر دیمرکز مهم تول نیا یرا برا ،گانیشیم  ،خود التیمفتخرم که ا نیهمچن

بوم و  کشورها  یباتر  ن یتام  رهیزنج  یسازیتنوع  در  خودروها  یی فورد  و  نمایندیم  دیتول  ی برق   یکه  بودن  در دسترس   ،

فورد در   .نماید یم  تیمصرف کننده را تقو  یحال تقاضا  ن یبخشد و در ع یبهبود م   انیمشتر  یبه صرفه بودن را برامقرون 

 ونیلیم  2و    یسال جار  انی تا پا  یبرق  یخودرو   600000خود، نرخ ساالنه    Ford+از طرح    یتالش است تا به عنوان بخش

   .را تحقق بخشد 2026سال  انیخودرو در سراسر جهان تا پا

  دهدیبه فورد اجازه م  LFP  ی هایباتر یمعرف  دهد،یم  شیرا افزا  یبرق  یخودروها  دیشرکت به سرعت تول  نیکه اییاز آنجا

  ت یو به حما  نمایدارائه    یبرق  یخودروها  دیجد  انیرا به مشتر  یشتریب  یهاو انتخاب  دیتول  یشتریب  یکیالکتر  یتا خودروها

 . رساندیاری می 2026تا سال  eمدل  یبرا  EBITسود  هیدرصد حاش 8 یاز هدف شرکت برا

 فورد  ان یمشتر  مزیتی برای ، LFP  یباتر   یمیش

 ه ی نقل  لهیانتخاب وس امکان  انیمشتر  رایب  -(  NCMکبالت منگنز )  کلیعالوه بر ن  -دوم   یباتر  یمیبه عنوان ش  LFPارائه  

 نماید.  ها فراهم میهای آنتر با نیازو هماهنگمنحصر به فرد  یباتر  یعملکرد یهایژگیبا و  یکیالکتر

و شارژ مکرر و    نمایند یاستفاده م  یکمتر  نهیو پرهز  تقاضاحال از مواد پر  نیبادوام هستند و در ع   اریبس  LFP  یها  یباتر

را   ی برق   یخودروها  متیتا ق  رساندیاری میبه فورد    ، تولید مقیاس بزرگدر    نه،یهزکم  یباتر   ن یاآورند.  تاب میتر را  ع یسر

  ینسل بعدالکتریکی  فورد   یهاونیو کام  یسوار  یانواع خودروها  یانرژ  LFP  یهایباتر کاهش دهد.   شتریب  انیمشتر  یبرا

   متحده مونتاژ خواهند شد. االت یکه اکثر آنها در ا نمایندمی  نیمناسب را تام متیبا ق

کرده    جادیرا ا  یادیز  یفورد تقاضا  یکیالکتر  یخودروها  دیخط تول"  اظهار داشت:عامل فورد    ریو مد   سیرئ  ،یفارل  میج

  یهایمتعهد به ساخت باتر  ، ی برق  ی خودروها  دسترسی بیشتر مشتریان به  یبراسازی هستیم که  ما اولین خودرواست.  

NCM    وLFP  ا  یایاز مزا  یمشتر  هاونیلیم  ی و به زود  میما در حال انجام تعهدات خود هست  .م یمتحده شد  االتیدر 

 " .شوندیتر ممقرون به صرفه به مرورکه   برندیو بادوام بهره م  شرفتهیپ  یباتر یها یفورد با فناور  یبرق یخودروها

از    یحت باتر  بازگشایی قبل  باتر  ، دی جد  یکارخانه  در    LFP  ی هایفورد  جاری  Mustang Mach-Eرا   F-150و  سال 

Lightning    انیمشتر  یبا هدف کاهش زمان انتظار برا د،یتول  تیظرف   ش یافزا  یبرا،  خواهد کرد  یمعرف  2024را در سال. 

 یی کایآمر  دیتعهد به تول

فورد   دی جد  یباتر  تی ساعت در سال به ظرف  گاواتیگ  35  باً یدر ابتدا تقر  گان، یشیدر م  د یکامالً جد  یباتر  دیمرکز تول  نیا

  کند.  نیرا تأم نده یفورد آ یبرق یخودرو 400000 باًیتواند تقر  یکه م  -کند    یمتحده اضافه م  االتیدر ا

، مطابق با رشد و پیشرفت اقتصادی  فورد یدالر اردیلیم 5/3 یگذارهیسرما"اظهار داشت:  گانیشیفرماندار م تمریگرچن و

نسل   یگذارهیسرما  . نمایدیم  جادیمارشال ا  یکیالکتر  یخودروها  یشغل با درآمد خوب در ساخت باتر  2500  میشیگان،

رساند که یاری می  و  مشاغل کوچک و کل جامعه را ارتقاء خواهد داد  ، یمحل  یهاخانواده  ، ییکایآمر  یامروز توسط نماد

ها  تراشه   ،یکیالکتر  هینقل  لیوسا  نیتام  رهیبه آوردن زنج   د ییا یب  تبدیل شود.    رسانیبرق جایی و  هدایتگر آینده جابهبه  ایالت ما  

از    . نماییم  ایخود را اح  التیاز ا  یاو هر منطقه  جاد یحال هزاران شغل پردرآمد ا  نیو در ع   م یها به خانه ادامه دهیو باتر

  ی کارخانه خودروها  نیو چند  میادهنمو  نیرا تضم  یشغل خودروساز   30000از    شیما ب  دم، یکه من به قدرت رسیزمان

 ". میپدال گاز نگه دار یرا رو مانیپا د ییایپس ب  م،یما در حرکت  .میادهنمو  جادیا یسازو تراشه  یکیالکتر

  دیتول یبرق یکه در آن خودروها یدی در مناطق کل ییایمیو منبع ش دیجد یارائه باتر یاز برنامه فورد برا یبه عنوان بخش

  -Contemporary Amperex Technology  (CATL  )مسئولیت محدود  با شرکت    یدی ، فورد به توافق جدنمایدیم
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را  یباتر یهاسلول  تماماً متعلق به فورد رمجموعهیزبه این ترتیب،  است. افتهیدست  -در جهان  یباتر شرویکننده پ  دیتول

 ی برداربه بهره  ایکارخانه را در اروپا و آس  13، که  CATLو خدمات ارائه شده توسط    LFP  یبا استفاده از دانش سلول باتر

   .نماید یم دیرسانده است، تول

ا ادغام خواهند کرد.  هینقل  لیرا در وسا  LFP  یباتر  یهاسلول  نیمهندسان فورد  به    CATLبا    دیقرارداد جد  نیا  خود 

 LGو    SK Onاز جمله با    -   یدی کل  یهایهمکار  قیکه از طر  د یافزایموجود م  یباتر  یفورد و فناور  یفعل   یباتر  تیظرف

Energy Solution (LGES) شده است. ریپذامکان   

 داریپا EV نیتام   رهیزنج

  جادیا  یدر راستا  که  شودیو کبالت م   کل یمانند ن  یاتیح  ی به مواد معدن  یکاهش وابستگکمک    باعث  LFP  یباتر  یفناور

   .استو حقوق بشر  یداری در مورد پا  آنتعهدات  و حفظفورد برای  یکیالکتر یخودروها نیتام رهیزنج

  . ابدی خود دست    نیتام  رهیو زنج  ات یعمل  ه،ینقل  لیوسا  تمامدر  صفر  به کربن    2050فورد قبالً متعهد شده است تا سال  

به عنوان   یجهان شی گرما راتیمحدود کردن تأث یبرا یالمللنیبود که با جامعه ب ییکایخودروسازان آمر نیاز اول یکیفورد 

  ی ندگیبدون آال  یی هاخودروها و وانت  یبرا  یائتالف که    وست یپ   RouteZeroهماهنگ شد و به    س ینامه پاراز توافق  یبخش

 نیفورد همچناست.    2035تا سال    نیمتحده، اروپا و چ  االتی ا  انندم   شرویپ   یو در بازارها  2040تا سال  در سراسر جهان  

 د.نمودرباره حقوق بشر منتشر  یبود که گزارش ییکایخودروساز آمر نیاول

 از جامعه   تیحما

 ن،یزم  نیا  قرار داده شده است.  یدر حق ارتفاق حفاظت  تیسا  یهکتار در لبه جنوب  245که    نمایدی م  نیشرکت تضم  نیا

  ی فورد با مقامات دولت  محافظت خواهد شد.  نده یآ  یهانسل  یبراو    نده یآ  یدر امتداد رودخانه کاالمازو، در برابر توسعه صنعت

  یگیاز تعهد خود به همسا  یبه عنوان بخش  سات،یتأس  یکیدر نزد  حاتیو تفر  یعیحفظ منابع طب  یو رهبران جامعه برا

خواهد   گذاریسرمایه  بایز  نیزم  نیجامعه از ا  برای بیشترین برخورداری  نیهمچنصندوق فورد    .نمودخواهد    یخوب، همکار

  .نمود

اظهار داشت:  شوارتز، شهردار مارشال  میج  ا"،  از  فورد موتور   زیانگ  جانیو ه  دی جد  یهمکار  ن یشهر مارشال  با شرکت 

در سراسر  یبه مارشال و توسعه اقتصاد  د یمشاغل جد  ورود منجر به   یدر جامعه محل یگذارهیسرما نیا . نمایدیاستقبال م

را در امتداد رودخانه   گانیشیم  یعیطب  ییبایفورد که ز  یاز حق التفات حفاظت   تیحما  یما به خصوص برا  منطقه خواهد شد.

  ."میهست زدهجانی، هنمودکاالمازو حفظ خواهد 

 فورد   یدرباره شرکت خودروساز 

  ییایکمک به ساختن دنبرای  است که    گانیش یم  ربورن،ی مستقر در د  یجهان  ی( شرکتNYSE: Fفورد )  یشرکت خودروساز 

  یشرکت برا  نیطرح فورد+ ا  . نمایدخود را دنبال    یاهایحرکت و رو  تواند یآزادانه م  یکه هر فرد  ییبهتر متعهد است، جا

را   انیتا تجارب مشتر آمیزدبا هم میرا  انیبا مشتر یو روابط دائم  دیجد یهاتیرشد و خلق ارزش، نقاط قوت موجود، قابل

  یها و خودروهاون  ،ی ورزش  سودمند   هینقل  ل ی، وساوریو ضر  مبتکرانه  یهاونیکامفورد    .نماید  ترقیآنها را عم  یو وفادار  یغن

سه بخش   قیکار را از طر  نیا  فوردنماید.  توسعه و ارائه می  را  همراه با خدمات  ،Lincoln luxury  یو خودروها  یتجار

اختراع    Ford Model eی؛  مهندس  نینماد  یدیبریگازسوز و ه  یخودروها  ،Ford Blueدهد:  یمحور انجام می مشتر  یتجار

  انیهمه مشتر  یروشن را برا  -شهیهم  تالیجید  اتیکه تجرب  شدههیافزار تعبهمراه با نرم  هشرفتیپ   ی بدیع کیالکتر  یخودروها

و خدمات متناسب با    هینقل  لیبا وسا آورد که  برای مشتریان تجاری این امکان را فراهم می  Ford Proو  نماید؛  یم  فیتعر

 Ford  قیحمل و نقل را از طر  یهافورد راه حل  ن،یعالوه بر ا.  داده و گسترش دهند   رییکسب و کار خود را تغشان،  ازین

Next  قیرا از طر  ی و خدمات مال  پیگیری  Ford Motor Credit Company  را  نفر    173000فورد حدود    .نمایدیارائه م
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م استخدام  جهان  سراسر  ب  .نماید یدر  ا  شتریاطالعات  مورد  در  نیدر  آن  خدمات  و  محصوالت  و    شرکت 

corporate.ford.com .موجود است 

 منبع
https://media.ford.com 

 ترجمه و ویرایش 

 مریم مهاجر 

 کلمات کلیدی 

تنوع ؛  ترتر و مقرون به صرفهدر دسترس  ی کیالکتر  یخودروها؛  آهن فسفات  ومیتیلهای  ؛ باتریکبالت منگنز  کلین  ی هایباتر

 و بادوام شرفتهیپ  یباتر یهایفناور؛ فورد  یباتر نیتام رهیزنج یسازیو بوم

https://media.ford.com/

