اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺬب  ۲۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر،
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻤﻮد ﭘﺮواز ﻣﯽﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ » «Volocopterﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۲۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻤﻮد ﭘﺮواز ) (VTOLﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻤﻮد ﭘﺮواز ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری دﯾﮕﺮی از آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺎوﮔﺎن ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  Volocopterدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:

»اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه  VoloCityﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻣﺪل ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار
اﺳﺖ اﺑﺘﺪا در ﭘﺎرﯾﺲ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۲۴ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه
ﯾﻌﻨﯽ  VoloDroneزودﺗﺮ از  VoloCityﺑﺘﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد«.

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Volocopterﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺮوازﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮدروی ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮد در دﺑﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ دﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۳۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮردوی ﭘﺮﻧﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﺷﻮد و ﺑﺮآورد ﮐﺮده رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود ۶۲۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Volocopterﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺎل  ۲۰۱۱آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروی
ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻤﻮد ﭘﺮواز اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ درآﻣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ آن رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻗﺒﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار دارد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش ﺧﻮدروی ﭘﺮﻧﺪه
را در زﻣﺎن وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

