ﻣﺮﺳﯿﺪس ﺑﻨﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ  ۶ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎف ﺗﺴﻼ ﻣﯽ رود  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درون ﺳﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داد آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺴﻼ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﺑﯽ ام وی ،ﺷﻮروﻟﺖ ،ﻧﯿﺴﺎن و ﭼﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه داﯾﻤﻠﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺮﺳﯿﺪس ﺑﻨﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  ،Sﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ
اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﯾﻤﻠﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی روﯾﺘﺮز اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﻗﺼﺪ دارد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ  6ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻼ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ داﯾﻤﻠﺮ در ﺣﺎل ﺗﺪارک دﯾﺪن ﺣﺘﯽ  9ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮﺳﯿﺪس در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻟﻮﮐﺲ را ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺴﻼ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ از ﺳﺎﺧﺖ دو ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ
و دو ﺳﺪان ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺳﯿﺪس ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺮﺳﯿﺪس  Bﮐﻼس ﺑﺮﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ  Automobilwocheآﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺘﺎره اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرﺗﯽ ﺑﺮ روی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﮐﺮاس اوور ،ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﺪان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2018اﻟﯽ  2024ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺮﻗﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ روﯾﺘﺮز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮﺳﯿﺪس ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺮﻗﯽ-ﻫﯿﺪروژﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد.

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮐﻢ و ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی
ﮐﺎراﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ

اﻧﺠﺎم داده و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯽ ام وی ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،داﯾﻤﻠﺮ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮش و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﺴﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

