زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺑﻮﯾﯿﻨﮓ ،اﯾﺮﺑﺎس و ﮔﻮﮔﻞ آﯾﺎ اوﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را ﯾﮑﺴﺮه دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

ﮐﻤﺘﺮ از ۲۲ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه اوﺑﺮ ﺑﻪ ﭘﺮواز درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ  +ﻋﮑﺲ و
وﯾﺪﯾﻮ

در ﺗﺎرﯾﺦ  8ﻧﻮاﻣﺒﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Web Summitﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺟﻒ ﻫﻮﻟﺪن ﻣﺪﯾﺮ
ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻫﺰاران ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ اوﺑﺮ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﻟﺪن ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
اوﺑﺮ ،اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﮑﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و زﻧﺪﮔﯽ وارد ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎر
ﻣﺴﺎﻓﺮان را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮓ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻈﺎرهﮔﺮ آن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ رﻧﮓ و ﺑﻮی واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
ﺟﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اوﺑﺮ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ روی ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎم دارد.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ را راهاﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اوﺑﺮ در اﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  19رﻗﯿﺐ ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮﯾﯿﻨﮓ و اﯾﺮﺑﺎس و ﺣﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ Kitty Hawk
ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اوﺑﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ دوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎﭘﯿﺮ
ﻟﻮپ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﻀﺎی
ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار دارد.

اوﺑﺮ اﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اوﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اوﺑﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺮوژهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺮای ﺳﻪ ﺷﻬﺮ داﻻس ﻓﻮرت-ورث واﻗﻊ در ﺗﮕﺰاس ،ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ و دﺑﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻫﻮﻟﺪن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ
ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

اوﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ از  LAXﺑﻪ  Staplesﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه اﯾﻦﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اوﺑﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺎﺳﺎ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎز دارد .ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه
ﺑﺮای اوﺑﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ درﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ اوﺑﺮ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺧﺘﯿﺎر اوﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮای اوﺑﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از روی آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﻣﺮدم از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی درﺳﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوژه ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻨﮓ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  25ﺳﺎل اﺳﺖ
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه  V-22 Ospreyدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اوﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Osperyدارد .وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮوژه  ،Ospreyﭘﺮوژه اوﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎری ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
آﻣﺎده ﺷﻮد .وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪBell Helicopter، Mooney، .
 Embrearو ﺑﻮﯾﯿﻨﮓ از ﺷﺮﮐﺎی اﺻﻠﯽ اوﺑﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮوژه اوﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان؟
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻟﺲآﻧﺠﺲ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻫﻮﻟﺪن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮ زﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺸﺮ ﺛﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺎ آنرا ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺴﯿﺮی ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ اوﺑﺮ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ اوﺑﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را دارﻧﺪ؟
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ
ارزش دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﯾﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی واﻗﻌﺎ ﺳﻮدده ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺧﻮدران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮوازی را
دوﺳﺖ دارم .اﻣﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮان وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﮕﺮان آن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ از آﺳﻤﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه اوﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
در وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ اوﺑﺮ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﺮواز ﺧﻮد را رزرو ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺑﺮجﻫﺎی وﯾﮋه ﻗﺮار دارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن رزرو ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﻫﻮﻟﺪن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اوﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ را
آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﺎوﮔﺎن از ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را در اﻃﺮاف
ﻓﺮودﮔﺎه داﻻس ﻓﻮرت ورت ﺑﻪ ﭘﺮواز درآورﯾﻢ .ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺗﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  UTMﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ آنرا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ دارای ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺛﺒﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻣﺴﺎل دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎلدار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ راز ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اوﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ را دارد؟
ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ از ﭘﺮوژه اوﺑﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺎﺳﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ در اﺑﻌﺎد اوﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺑﺮ در ﺑﺮﻫﻪای از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻮد را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﻮش رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺪون رﻗﯿﺐ و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮاوﯾﺲ
ﮐﺎﻻﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ دارد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﻫﻤﭽﻮن  Lyftاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری
را ﺑﺮای اوﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ.ﺷﺎﯾﺪ اوﺑﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارا ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮانﻫﺎ را در آﺳﻤﺎنﻫﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ...
 5اﺻﻞ ﻃﻼﯾﯽ دارا ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﮑﻼت اوﺑﺮ ﻣﯽرود

ﻫﻮﻟﺪن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه اوﺑﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﻗﯿﻘﺎ
ﻫﻤﺎن ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ«.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﻘﺪر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اوﺑﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اوﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ  Uber Xﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﭘﺮوژه  Uber Elevateرا اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﺳﻨﺎد  99ﺻﻔﺤﻪای اوﺑﺮ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه Uber
 Elevateﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮدی از
زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و روی آن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  ) VTOLﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ( را از اوﺑﺮ اﺟﺎره ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن اوﺑﺮ و ﻧﺎﺳﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن اوﺑﺮ و
ﻧﺎﺳﺎ رد و ﺑﺪل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺳﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮح ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮی اوﺑﺮ واﮔﺬار ﺷﻮد ﺳﻮدی را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﺮواز
در ﯾﮏ روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﻮاﯾﭙﻤﺎﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه از ﭘﺸﺖﺑﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ 20
دﻻر ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﺳﻮدآوری اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮوازی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد .اوﺑﺮ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺎرک ﻣﻮر ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺺ  VTOLرا
ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی درﺳﺖ ﭘﺮوژه  Elevateﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دوﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
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