اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ از ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺎﯾﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﺷﻮارﺗﺮ
ﮐﺮده و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻫﺮﺑﺮت دﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ
ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻗﺎی دﯾﺲ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی داﺷﺘﻪ
و ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺘﻪ:

»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺟﺰو ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﻟﺒﺘﻪ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰوده ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ورود ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وی
ﺗﻼش ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻫﺮ دو ﺣﺰب ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﻗﺎی دﯾﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﺗﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎ آﺛﺎر زﯾﺎنﺑﺎر ﮐﻮوﯾﺪ 19-و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﻫﺮﺑﺮت دﯾﺲ در آﯾﻨﺪه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﻟﻮازم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ!
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻧﻮﮐﯿﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه رخ دادن ﯾﮏ ﺗﻐﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽزﻧﻢ«.

ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮفﻫﺎ ﺑﮕﺬارد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ،

ﺧﻮدروﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮهای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ  iOSو ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻧﯿﺰ از اﺗﺨﺎذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  62ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﺴﻼ را »رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از دﯾﺪ وی اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻮﭘﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

آﻗﺎی دﯾﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺴﻼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ،وﻟﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺘﺎزی در
ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻨﻮز در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

