ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروی
ﺑﺮﻗﯽ :ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ورود ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﺮوژهای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﺧﯿﺮا در ﺧﺒﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وارد ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و »ﻟﯽ ﺟﻮن« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ورود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اراﺋﻪ داد.
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ
ﺻﺤﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺎﺪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺑﺎزار

ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .از آن زﻣﺎن زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎی و

ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ واﮐﻨﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻮری و ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

