اﺑﺮاز ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ) (Financial Timesﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن
دارد ﭼﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ

ﺑﯽﻣﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،اﺳﺘﻼﻧﺘﯿﺲ ،ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و
بامو دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺣﺴﺎب

وﯾﮋهای روی ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮﺑﺮت دﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ در ﻋﺮض  10ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎدهای از ﻫﯿﺪروژن را در ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺖ آن ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ ﭘﯿﻞ
ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر درونﺳﻮز ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی آن ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  10ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ و ﯾﮏ
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ«.
ﮐﺎرﻟﻮس ﺗﺎوارس ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه اﺳﺘﻼﻧﺘﯿﺲ ﻫﻢ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﺟﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ!

اﻣﺎ رﻧﻮ ﺟﺰو ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺗﯿﺮه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻓﯿﻠﯿﭙﻪ ﭘﺮﯾﻮل
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد .وی اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ رﻧﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
 30درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﺒﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﭘﺮﯾﻮل ،ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺶ از  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او اﻓﺰوده ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وزن ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻗﺎی دﯾﺲ ﺑﺎور دارد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻗﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد وزن

ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺗﺮی ،ﮐﻤﺎﮐﺎن راﻫﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮدد ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن
ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪود  3ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی

آﻗﺎی دﯾﺲ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﺎﻟﮏ دو ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎن و اﺳﮑﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮده و
ﻧﻈﺮات او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ آن دو ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

