ورود

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﺑﻪ

ﺣﻮزه

ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺧﻮدران ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در
ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮوز ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی وارد
ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ردﻣﻮﻧﺪیﻫﺎ ارزش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮوز ﺑﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

رﺳﯿﺪ و ﺳﻬﺎم ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ۹.۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺮوز اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﻬﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺷﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل
و ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺑﺮای ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،ﺑﯽ ام و و ﻓﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم »ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺮوز و ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز از ﭘﻠﺘﻔﺮم
راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آژور ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ ،وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎزهای ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ و در واﻗﻊ ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻤﻮ
ﺷﻮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻤﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻫﻢﺗﺮاز وﯾﻤﻮ ﻣﯽﺷﻮد.

»ﻣﺎری ﺑﺎرا« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ۳۰

ﺧﻮدروی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۲۵ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ دوش
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﺑﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮐﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  ۲.۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮد ﺗﺎ ارزش ﮐﺮوز ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻌﺪی
ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ارزش ﮐﺮوز ﺑﻪ  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﺮوز در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮر و ﻫﻮﻧﺪا آﻏﺎز ﮐﺮد .در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۶ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮد ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮوز ﺗﻨﻬﺎ  ۴۰ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از

 ۲۰۰۰ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۷۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺮوز اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

