ﻫﻤﮑﺎری داﯾﻤﻠﺮ و ﺟﯿﻠﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﺴﯿﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ داﯾﻤﻠﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ ﺟﯿﻠﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﺴﯿﺮ و ﺧﻮدرو در ﭼﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﻓﺎش ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ژرﻣﻦ ﻫﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺟﻮﯾﻨﺖ وﻧﭽﺮ )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک( ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  50-50درﺻﺪی آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  10درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم داﯾﻤﻠﺮ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎی

ﻫﻤﮑﺎری ﺟﯿﻠﯽ و داﯾﻤﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .آﻗﺎی ﻟﯽ ﺷﻮﻓﻮ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﻌﺮوف ﭼﯿﻨﯽ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﺟﯿﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ،زﯾﺮا وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻋﺼﺮی
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،داﯾﻤﻠﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺪ
دﻧﺰا ) (Denzaﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ژرﻣﻦ ﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  BYDﺑﻮده و ﺑﺮ
روی اراﯾﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎک ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
در ﮐﻨﺎر داﯾﻤﻠﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی

دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﺑﯿﻞ روﺳﻮ ) (Bill Russoﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﻋﺘﻘﺎد دارد
در ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻮدرو ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک رو ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺷﺪ ﺳﻪ دﻫﻪ ای
ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ اول را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ دﯾﺘﺮ زﭼﻪ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ داﯾﻤﻠﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را “ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه” ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و
اﻓﺰود ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی درﺑﺎره زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ داﯾﻤﻠﺮ و ﺟﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺟﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم  Caocaoدارد .اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ در  24ﺷﻬﺮ ﭼﯿﻦ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و  23ﻫﺰار ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺎوﮔﺎن آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .داﯾﻤﻠﺮ ﻫﻢ در اروﭘﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد آن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎری و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

