ﺗﺮاوﯾﺲ ﮐﺎﻻﻧﯿﮏ و رﻣﺰ و راز اوﺑﺮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ اوﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﺪ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی اوﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری
ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ؛ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اوﺑﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻃﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؟
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  UberCabدر ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺑﺘﺪای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﺟﺎزه ﻣﯽداد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راﻧﻨﺪهای ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻣﯽداد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽرﺳﯿﺪ :ﺑﯿﻨﺶ آﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت را در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ
در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ،ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎی درﺧﻮاﺳﺖ راﻧﻨﺪه را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﮑﺎن راﻧﻨﺪه اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اوﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ را از ﺷﺮﮐﺖ اوﺑﺮ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﯿﺶ از  60ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮاﯾﻪ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﺑﺮ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  6700ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد .راﻫﮑﺎر اﺑﺪاع
ﺷﺪه از ﺳﻮی  UberCabﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ و از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮐﭙﯽﺑﺮداری ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از راﻫﮑﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اوﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Uberisationﯾﺎ ) Uberiﬁcationاوﺑﺮﺳﺎزی( ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﻮار و ﺳﺎده ﻧﺒﻮد
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اوﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬران ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اوﺑﺮ در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪه ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران در ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اوﺑﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
اوﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺣﺘﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﻤﻨﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدران ﺷﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ اوﺻﺎف ﺗﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯿﺎن اوﺑﺮ و  Didi Chuxingﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .دﯾﺪی ﭼﻮﮐﺴﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اوﺑﺮ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺎﮐﺴﯽراﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارد .ﺟﯿﻦ ﻟﯿﻮ ﻣﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف ﯾﮏ و ﺳﺎل ﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از  500ﻧﻔﺮ ﺑﻪ رﻗﻢ  5000ﻧﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ داﻣﻨﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻫﻨﺪ و ﺣﺘﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﺴﻂ داده اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺎن اوﺑﺮ و دﯾﺪی ﭼﻮﮐﺴﯿﻨﮓ ،ﺷﺮﮐﺖ اوﺑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻤﺘﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺖ واﺣﺪ ﭼﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﺪی ﭼﻮﮐﺴﯿﻨﮓ واﮔﺬار ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل  2017اوﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺠﺎدﻟﻪﻫﺎی داﻣﻨﻪدار و ﮔﺴﺘﺮدهای روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﯿﻦ  #DeleteUberدر
اواﺧﺮ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮏ ،در اﺻﻞ
ﯾﮏ ﻫﺸﺘﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و آزار و اذﯾﺖﻫﺎ را دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﺷﯽ ﻋﺠﯿﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎک ﺑﻮدن راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اوﺑﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اوﺑﺮ در اﯾﻦﺑﺎره ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اوﺑﺮ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ارزﺷﻤﻨﺪی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺪه اوﻟﯿﻪاﯾﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری از ﺳﻮی ﺗﺮاوﯾﺲ ﮐﺎﻻﻧﯿﮏ اراﺋﻪ
ﺷﺪ ،اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
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