ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮدروی اﭘﻞ از
اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺒﺮ داد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎی اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺣﺎﻻ اﻣﺮوز

ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۳در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺴﺎزد و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺰﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری » ،Nikkei Asiaﯾﺎﻧﮓ ﻟﯿﻮ« ) (Young Liuﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﭘﻞ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروی اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏاﻧﺪ .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آﯾﻔﻮن و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ روی ﺑﯿﺎورد.

ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ ،دل ،اچﭘﯽ ،ﺳﯿﺴﮑﻮ ،آیﺑﯽام و
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از
 ۵۰درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺣﻮزه
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮد .در واﻗﻊ از ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ
 ۳۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ اﭘﻞ ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﺧﺒﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ زودی اﻋﻼم ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ آنﻫﺎ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

