ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﯿﻮﻧﺪای  HB20در
ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺨﺖ در
ﺗﻼش ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮوز و اﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺗﺮاز اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻻﺗﯿﻦ اﻧﮑﭗ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای را
اﻣﺎ ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ
ِ
ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎﭼﺒﮏ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮی  HB20ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺿﻌﯿﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﭗ ﻻﺗﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ
 HB20ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺮﺷﯿﻨﺎن ﺧﺮدﺳﺎل
اﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﺪل ﺗﺴﺖ ﺷﺪه از ﻫﯿﻮﻧﺪای  HB20ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﺨﺎﻧﺪرو ﻓﻮراس ) (Secretary Generalدﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﻧﮑﭗ ﻻﺗﯿﻦ ،در ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻟﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﭘﻨﻞ درﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ  HB20ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﮑﭗ ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻐﯿﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای  HB20اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﻮﻧﺪای واﮐﻨﺸﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺳﻒﺑﺎر  HB20در ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف اﻧﮑﭗ ﻻﺗﯿﻦ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ  HB20ﯾﮏ ﻫﺎﺟﺒﮏ ﮐﻼس  Bاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮزﯾﻠﯽ
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺮای ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدروی اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﯿﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻮروﻟﺖ
اﻧﯿﮑﺲ ) (Onixرا ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﻧﯿﮑﺲ در ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف  5ﺳﺘﺎره
اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺎﯾﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺷﺶ اﯾﺮﺑﮓ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

