ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺟﯿﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺼﺎﺣﺐ داﯾﻤﻠﺮ
آﻟﻤﺎن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺳﺨﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی روز ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﻤﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری وﻟﻮو در ﺳﺎل  2010ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وﻟﻮو ،ﺟﯿﻠﯽ از ﺳﺎل 2017

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻟﻮﺗﻮس اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪ  9.7درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم داﯾﻤﻠﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻟﯽ ﺷﻮﻓﻮ ) (Li Shufuرﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﯿﻠﯽ اﺧﯿﺮا در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روﯾﺘﺮز ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﺟﺎﻟﺐ اﺷﺎره
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﯾﻤﻠﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺟﯿﻠﯽ و داﯾﻤﻠﺮ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻮﯾﻨﺖ وﻧﭽﺮ )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک( ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  50-50ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺳﻤﺎرت در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

آﻗﺎی ﺷﻮﻓﻮ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰوده  2020ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﺮﻧﺪ ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺪ ﮐﻮ ) (Lynk & Coاﻣﺴﺎل وارد ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮات داﯾﻤﻠﺮ و وﻟﻮو ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی

درونﺳﻮز ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺟﯿﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی داﯾﻤﻠﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
داﯾﻤﻠﺮ و وﻟﻮو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ و اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل
 2025اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروی ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده و اﻓﺰوده اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی اﺳﺖ .او وﻗﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ 19-اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺟﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮوﺗﻮن ،ژﺋﻮﻣﺘﺮی ،ﭘﻮﻟﺴﺘﺎر )ﺷﺎﺧﻪ اﺳﭙﺮت و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی وﻟﻮو( و
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻟﻨﺪن )ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﻟﻨﺪن( را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و
ﻣﺎﻟﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

