ادﻋﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺮهای :الﺟﯽ و اﭘﻞ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ اﭘﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک الﺟﯽ و ﻣﮕﻨﺎ ﮐﻪ » «LG Magna e-Powertrainﻧﺎم دارد ،در ﯾﮏ
ﻗﺪﻣﯽ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻃﯽ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ال ﺟﯽ و ﻣﮕﻨﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دور اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدروی اﭘﻞ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﮐﺎر

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن الﺟﯽ و ﻣﮕﻨﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ ﻣﺸﺘﺮی
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﺮهای از ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اﭘﻞ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﻮدروی اﭘﻞ ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ
و ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺸﺎﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﭘﻞ ﮐﺎر
ﻗﻄﻌﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آن را ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﻮش
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﮐﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدروﺳﺎز
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

الﺟﯽ و ﻣﮕﻨﺎ ﭼﻨﺪان در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ الﺟﯽ و ﻣﮕﻨﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮی و
ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻼ ،ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،ﻓﻮرد و ﺑﯽامو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎزار آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺗﺤﺖ ﭘﺮوژه »ﺗﺎﯾﺘﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدرو ﺧﺒﺮ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

