ﺑﺎﺗﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺴﻼ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﺴﻼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال
در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎزه ای را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﻣﺎ اﻣﺮوز ،دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط اﺑﻬﺎم ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﺴﻼ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺮده ﻫﺎ را از روی دو ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺧﺘﯿﺎر
 BuzzFeedﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺴﻼ »در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺗﺮ« را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ »در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎب ﻣﺰاﯾﺎی
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﻣﻮرد درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
وی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف
ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او در اداﻣﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻧﻮع ﺧﻮد
»ﻓﻮق اﻟﻌﺎده« ﺑﻮده و او ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻮرد آن »ﻫﯿﺠﺎن زده« اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آن و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ارزان را در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﭘﺎﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ در ﺧﻮد
ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺣﺪود  20اﻟﯽ
 30درﺻﺪ از ﺑﻬﺎی ﻗﺒﺾ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮑﺎﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ را در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزی
ﭘﺮوژه  SolarCityدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ از »راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ« در ﺗﺴﻼ ﺧﺒﺮ
داد اﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه ) 30آورﯾﻞ( در اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻃﺮاﺣﯽ Hawthorne
واﻗﻊ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

