روﯾﺘﺮز :اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻮاوی اﻣﺴﺎل
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻀﻮر ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮی در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارد ،ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ روﯾﺘﺮز از ﺗﻼش ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی »ﭼﺎﻧﮕﺎن« و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﯾﮏ
ﺗﻐﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺠﺎرت
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،ﻫﻮاوی در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری » «BlueParkﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﻮاوی در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ:

»ﻫﻮاوی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺑﻬﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺧﻮدروی
ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»رﯾﭽﺎرد ﯾﻮ« ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻮاوی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدورﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده و ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروی ﭼﺎﻧﮕﺎن در»ﭼﻮﻧﮓ ﮐﯿﻨﮓ« ،ﺷﺮﮐﺖ »ﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮرز« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ BAIC
 BlueParkدرﺑﺎره ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

