وﻟﻮو ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺎب اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و
ﺷﻬﺮی ﺑﺪون آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وﻟﻮو ) (Volvo Carsﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺰ آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .از زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺬاب ﮐﻪ »ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ِ
ﺳﺒﺰ« ) (Gothenburg Green Cityﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺷﺪه )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﺑﺮﻗﯽ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﻨﺪه
ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺧﻮدران وﻟﻮو ﻣﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﻟﻮو اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺒﺰ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ،ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺑﺰرگ
ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی ،ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ را در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﺎﮐﺎن ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن ) (Håkan Samuelssonﻣﺪﯾﺮ
ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری وﻟﻮو در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ:

»در اﺻﻞ ،ﻣﺎ ﭘﺮوژهای را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻫﺪف ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف وﻟﻮو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺸﯽ

ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن
ﻫﺪف ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را در ﺷﻬﺮ زادﮔﺎه ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ«.

ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻪ ﯾﮏ »ﻫﺎب ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ« ،وﻟﻮو ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﻨﺎوری
ﺧﻮدران ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺴﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽﺷﺪه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﻮﺋﺪی در ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدرو ﺑﺎ
اﺷﯿﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد .اﺟﺒﺎر ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺎص ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺗﺒﺎدل داده ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز

ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮده و اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ ﭼﻪ وﻟﻮو ﺟﺰو ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺑﻮده و در ﺳﺎل  2019ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران
ﺳﻄﺢ  4را در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  XC90ﻧﯿﻤﻪ
ﺧﻮدران ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اوﺑﺮ رﻗﻢ زده ﺷﺪ ،ﮐﻤﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ
ِ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در آرﯾﺰوﻧﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد و
ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ وی از ﺳﻮی ﺧﻮدرو ،ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

