ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺑﺎزار
ﺧﻮدرو :ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻘﺸﯽ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻮاوی ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر دارد

و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدش را
ﺑﺴﺎزد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو اﺳﺖ و آن را ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻟﯽ ﺟﻮن« اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ

واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻟﯽ ﺟﻮن دوﺑﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺖ و ﻇﺎﻫﺮا رﺷﺪ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در آن ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺑﺎزار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ
ﻧﺪارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺸﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﻧﯿﺴﺎن ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺮده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ورود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮدروﺳﺎزان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺴﻼ دردﺳﺎز ﺷﻮد.
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