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ﻫﺎ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۷
ﺳﺎل  2017ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدرو ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭼﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از ﺧﻮد اراﺋﻪ داده و ﺑﺮﻧﺪ ﭼﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻟﻮﮐﺲ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺴﯿﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﭼﺮی ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﻣﯿﻮم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺳﻬﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن

ﭼﺮی در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ را ﭘﺎس ﮐﺮده و وارد ﺑﺎزار
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد .در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﭼﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎز
ﺟﮕﻮار–ﻟﻨﺪرور ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﮐﺴﯿﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺎم ﭼﺮی در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز و ﻣﺘﺪ ﻃﺮاﺣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﭼﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺪرن ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت و اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ورود ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورش ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ

ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
اﻫﺪاف ﺧﻮد اﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺑﺮﻧﺪ اﮐﺴﯿﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت  EXEED TXﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﺮی ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ اروﭘﺎ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ زﯾﺒﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺪ اﮐﺴﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺮی ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻌﺪی آن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻮﭘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺪل ﮐﻮﭘﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ژاﭘﻨﯽ و

اروﭘﺎﯾﯽ را دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

