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ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ و دوﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﺧﯿﺮا درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ادﻏﺎم اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را رد
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎز در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و داﯾﻤﻠﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﺴﻼ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺴﻼ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻗﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .داﯾﻤﻠﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷دﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺴﻼ ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ارزش اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ارزش ﺳﻬﺎم آن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی رﺷﺪ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﺎﯾﺰه » «Axel Springerرا آﻟﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن
ﺑﻪ ﻧﺎم » «Mathias Döpfnerدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮش ﺑﻮده،
ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی روﯾﮑﺮد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺗﺴﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻨﺒﺎره ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
ﻣﺎﺳﮏ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ:

»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﯾﮏ رودﺳﺘﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﻣﺎ را ﯾﮏ
ﻣﺸﺖ اﺣﻤﻖ ﺧﻄﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ رﻗﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮده و اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎﺣﺐ ﯾﺎ ادﻏﺎم ﺑﺎ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺴﻼ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎدی را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدروﺳﺎز ﻣﻄﺮﺣﯽ را ﻧﺨﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺴﻼ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ارزش ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ارزش ﺗﻨﻬﺎ
ارزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دارد ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ ﺑﯿﺶ از ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

