ﺟﺎن ﮐﺮاﻓﭽﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺶ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺮوژه ی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ دارای ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ رﺳﻤﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺟﺎن ﮐﺮاﻓﭽﮏ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ  ۲۵ﺳﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎل

ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﯿﻮﻧﺪای در آﻣﺮﯾﮑﺎ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮده.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﺧﺒﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه را روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﮐﺮاﻓﭽﮏ ﻫﻨﻮز ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم  TrueCarﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﻓﺮوش

ﺧﻮدرو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد وی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۸اﻟﯽ  ۲۰۱۳ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺗﻮر

در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده و  ۱۴ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮرد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﻗﺮار اﺳﺖ از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه ﺟﺎری رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﺎرﻓﭽﮏ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺮح در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر در
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام درآﻣﺪه و
ﻣﻮرد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدراﻧﺶ اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺸﺘﻪ.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از راﻧﻨﺪه ی ﮔﻮﮔﻞ ﻃﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺠﻮز آزﻣﺎﯾﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون راﻧﻨﺪه
دارﻧﺪ ﻧﻤﻮده.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻫﻢ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﻫﻤﻪ ای ﮐﻪ از ورود ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮد
دارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺪروﯾﺪ  Autoرا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذش را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮده.
ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد اﺑﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ
ً
ﺧﺎص و وﯾﮋه ی ﺧﻮدش را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ در ﭘﺮوژه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ران ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺮاﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز “ﮐﺮﯾﺲ ارﻣﺴﻮن” رﯾﺎﺳﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺎ
ورود ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ وی در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺮاﻓﭽﮏ ﻫﻢ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺎزه اش اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﻮده ﺗﺮی را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاﻫﻢ آورد و آﻧﻬﺎ را از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
آزار دﻫﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزد«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ران ﺣﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺠﺰا دارد وﻟﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﮕﻮی

ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﻔﺎﺑﺖ ﮔﺮدد وﻟﯽ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

