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اوﻟﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ  Redدر ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﯿﻢ ﺟﻨﺎرد
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ای از ﮔﻮﺷﯽ رد ﻫﯿﺪروژن وان ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻫﯿﺪروژن ﺗﻮ ) (۲در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻗﺎی ﺟﻨﺎرد در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﯿﺪروژن وان را ﻋﻬﺪی ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﭼﯿﻨﯽ داﻧﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻤﺎن و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺪروژن وان ﺑﺴﯿﺎر
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺴﯿﺮ
درﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺎزه ،ﮐﺎر روی ﻫﯿﺪروژن  ۲را از ﺻﻔﺮ و ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺴﺎزد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم را از آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورد.

ﮔﻮﺷﯽ رد ﻫﯿﺪروژن وان در  ۱۸ﻣﯽ  ۲۰۱۸ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﺧﺎص آن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎژول
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻫﻢ داﺷﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﺟﻨﺎرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺎزه ای را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺴﺨﻪ دوم از ﮔﻮﺷﯽ رد ﻫﯿﺪروژن وان ﮐﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد.
در واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ رد
ﻫﯿﺪروژن وان را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﺎزد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻣﺎژول ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﻮﻣﻮدو را در ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﻫﯿﺪروژن ۲
و ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ اش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آن زود ﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﻨﺎرد اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﯿﺪروژن وان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
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