ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴﻼ در ﻫﻨﺪ؛ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻓﺘﺢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺎش ﺷﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎرﻧﺎﺗﺎﮐﺎ ) (Karnatakaرا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ Energy

 Private Limitedدر ﺷﻬﺮ ﺑﻨﮕﻠﻮر اﺳﺘﺎن ﮐﺎرﻧﺎﺗﺎﮐﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺎرﻧﺎﺗﺎﮐﺎ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺋﯿﺘﯽ از آﻏﺎز دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻼ در ﺑﻨﮕﻠﻮر ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻌﺪا ﺣﺬف ﺷﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﺴﻼ و ﻧﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺎرﻧﺎﺗﺎﮐﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش واﮐﻨﺸﯽ رﺳﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ.

ﻧﯿﺘﯿﻦ ﮔﺎدﮐﺎری ) (Nitin Gadkariوزﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻨﺪ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ  2020ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
داﺷﺖ ،از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺴﻼ از ﺳﺎل  2021در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .وی در آن ﻣﻘﻄﻊ اﻓﺰوده
ﺑﻮد ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻓﺮوش ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی

از ﺑﺎزار ﺧﻮدروی آن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺳﺎل  2019ﺗﻨﻬﺎ  3,400ﻣﺪل ﺑﺮﻗﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺣﺪود  1.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر درونﺳﻮز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪل  3اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﺪان ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  5.5ﻣﯿﻠﯿﻮن روﭘﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  76ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺪل  3ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ارزانﻗﯿﻤﺖ را در

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﻮل و ﺣﻮش  25ﻫﺰار دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

