ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ »ﻓﯿﺴﮑﺮ« را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﯾﻔﻮن ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﮑﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن دوﻣﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎل اواﺧﺮ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﺴﮑﺮ ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه »ﺗﺴﻼ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ »والاﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل« ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در

وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ ،ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸از آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﻤﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺟﻬﺎن ﯾﺎد ﮐﺮد ،در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDرا در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮد وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ
 ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت و  ۱۳ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ  ۳درﺻﺪ از
ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ،آنﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺴﻼ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در
اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺳﻤﯽﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم  Ocean SUVرا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۲آﻏﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﻮدروی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﮑﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۲ﻫﺰار درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﮕﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را
دارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﯿﺴﮑﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  Ocean SUVﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
»ﻫﻨﺮﯾﮏ ﻓﯿﺴﮑﺮ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:

از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن زده ﻫﺴﺘﻢ! اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺎ زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ آن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ!

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺎ ﺟﯿﻠﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﯿﻦ و  ،Bytonاﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۰اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﺳﺘﻼﻧﺘﯿﺲ ﺗﻐﺮ ﻧﺎم داد ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﯿﺴﮑﺮ ،ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،ﺑﺎﯾﺪو و ﮔﺮوه ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

