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اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻫﻮاوی ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن روزﻫﺎی ﭘﺮﺗﻼﻃﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺼﺪ دارد

روزﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻮاوی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻮاوی
را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮد را در ﺗﺠﺎرت
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از دﺳﺖ داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻮاوی ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻼ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﻮاوی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی »ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭘﮑﻦ«» ،ﭼﺎﻧﮕﺎن ﻣﻮﺗﻮرز« و
»ﮔﺮوه ﮔﺎک« ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﻫﻮاوی از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺗﺴﻼ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
»ارﯾﮏ ژو« ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻮاوی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آن رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﺮ ﺧﻮدروی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۵۳۰
دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻫﻮاوی آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻮاوی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺪانﻫﺎی ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  BAIC BluePark New Energyﻫﻤﮑﺎری
دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﭘﻞ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﻫﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺧﻮدران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪیﺗﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش
 ،Canalysدر ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﭼﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

