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اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﺮﮐﺖ »ﮐﺮوز« ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺧﻮدران ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﻓﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻫﻮﻧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﺑﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه و ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در  ۲۰۲۳آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽ دﺑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی »ﮐﺮوز اورﯾﺠﯿﻦ« اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ

ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﺪال ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی
اورﯾﺠﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪزودی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺮوز ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻢ در دﺑﯽ راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن راه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
دﺑﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺧﻮدرو ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۲۰۳۰ﺷﻤﺎر ﻧﺎوﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .روﺑﻮﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و

رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

»ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ« ،وﻟﯿﻌﻬﺪ دﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮوز ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎزی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮدران دﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ از ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﺟﺎدهای را ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮدران ﺑﺴﭙﺎرد .در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﺮوز ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺧﻮدران و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی درﺑﺴﺘﯽ دﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن راه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ اﻧﺤﺼﺎری
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﻔﺼﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﺑﯽ
ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮود.
دﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن درﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺣﻤﺪان ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ و ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﭘﯿﺸﮕﺎم در
زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران ﻣﯽداﻧﺪ.
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