ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم داﯾﻤﻠﺮ؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺑﺮﻧﺪ ﺟﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  93ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ،در آن زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯿﻠﯿﺮان از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻣﯽ واردات ﺳﺮی
 EC7از ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﮕﺮﻧﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺑﺮای دوﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺣﺪودا  20ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﺲ از ﺗﻐﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واردات و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺎل  ،2014ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﯿﻠﯿﺮان رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
دﭼﺎر اﺧﻼل ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮐﺮاس اوور  X7از ﭼﺮﺧﻪ واردات
ﺧﻮدرو ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺟﯿﻠﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی  GC6ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻢ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺮاغ واردات ﻣﺪل ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ اﻣﮕﺮﻧﺪ و ﮐﺮاس اوور
ﺗﻮرﺑﻮ  NL3ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﻧﺎﺻﺢ )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ و ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو( رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ اﺳﻢ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺎرس ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﺪﯾﺪ ﺟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ واردات
ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺷﺪه ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺼﺪ دارد
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم داﯾﻤﻠﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ اﯾﻦ ﻏﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ  3اﻟﯽ  5درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم داﯾﻤﻠﺮ دورﺧﯿﺰ ﮐﺮده و ﺧﺒﺮ آن در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه رﺳﻤﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ  5درﺻﺪی ،ﺟﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از Kuwait Investment
 Authorityو  BlackRockﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﺰرگ ﻣﻨﻔﺮد داﯾﻤﻠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دو ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺳﻬﻢ  6.8و  6درﺻﺪی از داﯾﻤﻠﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻗﺪام ﺟﯿﻠﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم داﯾﻤﻠﺮ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ داﯾﻤﻠﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  4.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد

دﻻری ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ را رد ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﺟﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﯾﻤﻠﺮ داﺷﺘﻪ و

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک )ﺟﻮﯾﻨﺖ وﻧﭽﺮ( و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژرﻣﻦ ﻫﺎ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ داﯾﻤﻠﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺎ  BYDو BAIC

در ﭼﯿﻦ دارد.

در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﮔﺮوه وﻟﻮو )AB
 (Volvoﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه وﻟﻮو ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر ،ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺪ ﮐﻮ ،LEVC ،ﭘﺮوﺗﻮن ،ﻟﻮﺗﻮس و  Terrafugiaرا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺟﯿﻠﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮوﯾﺲ  LEVC TXو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺘﺎزی در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  36,000ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﺪﻓﮕﺰاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﺟﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Viaاز ﺳﺎل 2019
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری و ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﻟﻮو ،ﺟﯿﻠﯽ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎﻣﺎت داﯾﻤﻠﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

