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همه چیز از آنجا شروع شد
اوبر در سال ۲۰۰۹ بنیان گذاشته شد و یک شرکت فناوری مستقل است که فعالیت 
وقتی  کالنیک  تراویس  و  کمپ  گرت  است.  کرده  آغاز  سانفرانسیسکو  در  را  خود 
تاسیس کردند، حتی  را در سال ۲۰۰۹  به اسم »اوبرکب«  استارت آپ ساده خود 
نداشتند.  کند،  بزرگ  تغییراتی  را دستخوش  دنیا  اپلیکیشن  این  روزی  اینکه  تصور 
اوضاع مالی آنها به قدری سطح پایین بود که همان سال اول ۲۰۰ هزار دالر وام از 
موسسه Seed Funding دریافت کردند. این شرکت نوپا تنها یک کار از دستش 
برمی آمد؛ نوشتن اپلیکیشن پیدا کردن مسافر برای تاکسی ها. ایده ای در ظاهر خنده 
انداز  اما چشم  بود؛  به شکست  دید کارشناسان محکوم  از  پاافتاده که  پیش  و  دار 
از یک سال شکل  کمتر  این شرکت طی  تعداد  کم  پرسنل  و  مدیران  که  روشنی 
میلیون دالری   ۱  /۲۵ دیگر  وام  اخذ یک  برای  اعتبار الزم  که  کرد  کاری  دادند، 
بنگاه های کوچک گوگل  گذاری  ۲۰۱۳ بخش سرمایه  در  آوردند.  به دست  نیز  را 
موسوم به »GV« چیزی معادل ۲۵۸ میلیون دالر را در اوبر سرمایه گذاری کرد. 
آنها تا اواخر سال ۲۰۱۴ مدام برنامه ساده خود را توسعه می دادند و از روش های 
جذابی برای مشتری مداری استفاده می کردند. همین حرکت روبه جلوی آنها کاری 
کرد که »بایدو« غول اینترنتی چین قرارداد سرمایه گذاری مشترکی را با اوبر امضا 
کرد. دنیا در تعجب همکاری این گروه بود که خبر شوکه کننده افزایش سرمایه تا 
۲ میلیارد دالر منتشر شد. مدیران شرکت ادعا کردند که در حال حاضر ظرفیت ها 
برای افزایش سرمایه تا ۵۰ میلیارد دالر فراهم است. اوبر هنوز تولد ۷ سالگی اش 
مدت  کوتاه  تاریخ  رویدادهای  بزرگترین  از  دیگر  یکی  با  که  بود  نگرفته  را جشن 
زندگی اش روبه رو شد. در ۲۰۱۶ تویوتا یک سرمایه گذاری »با سقف نامعلوم« را 
در اوبر پیاده کرد. این اولین ورود اوبری ها به دنیای واقعی خودروسازی بود. طرف 
ژاپنی در ازای این فرصت طالیی، مسئولیت طراحی بخشی از نرم افزارهای رابط 
کاربری خودروهایش را نیز به آن سپرد. همان طور که گفتیم طرح اشتراکی اوبر 
سرآغاز شکل گیری پدیده ای بود به نام اوبریزاسیون .نه تنها مدیران این شرکت، 

اگـر مطالبـی کـه در مـورد تکنولـوژی و صنعت فناوری منتشـر می شـود 
شـنیده اید.  زیـاد  را  آپ  اسـتارت  واژه  بـدون شـک  کنیـد،  مطالعـه  را 
و کمابیـش می بینیـم  وارد کشـورمان هـم شـده اسـت  ایـن موضـوع 
را  آی تـی گردهمایی هایـی  یـا شـرکت های  دانشـگاه های مختلـف  کـه 
تحـت عنـوان اسـتارت آپ ویکنـد، در مناطـق مختلـف برگـزار می کنند. 
شـاید بتـوان گفـت کـه اسـتارت آپ یـک شـرکت نوپا اسـت کـه ایده 
جدیـدی را در رابطـه بـا یـک موضوع خـاص مطـرح می کند. ایـن واژه 
بـرای اولیـن بـار در دره سـیلیکون شـکل گرفـت و بیشـتر در وصـف 
شـرکت های تـازه تاسیسـی بـه کار مـی رود کـه راه حل هـا و ایده هـای 
نوینـی را بـرای حـل مشـکالت و معضـالت موجـود در جهـان فنـاوری 
پیـدا می کننـد. البتـه هیـچ تضمینـی بـرای بـه موفقیـت رسـیدن ایـن 

کمپانی هـا وجـود نـدارد. البتـه در ایران بیشـتر شـرایط بـه این 
گونـه اسـت کـه اسـتارت آپ هـا بـه دنبـال سـرمایه گـذار 
می گردنـد. ولـی بـه طـور کلی اسـتارت آپ هـا مکانـی برای 
اندیشـه های نـو و خالقیـت هسـتند. بـه هـر حـال اگر شـما 
بـه فکـر راه انـدازی یک اسـتارت آپ هسـتید باید یـک تیم 
از افـراد خـالق داشـته باشـید کـه ایده هـای منحصـر بـه 
فـردی را در سـر می پروراننـد و بـا اسـتفاده از آن ایده هـا 
یـک تجـارت نوپـا را بـه راه اندازیـد. بـرای ایـن کار هیـچ 
قانـون خاصـی وجود نـدارد و بسـیاری از شـرکت های موفق 
کـه در حال حاضـر فعالیـت می کنند، روزی یک اسـتارت آپ 
بوده انـد. اپلیکیشـنی ماننـد اینسـتاگرام، تلگرام و بسـیاری 
از موارد پیش چشـم شـما ماننـد فیس بوک، روزی اسـتارت 
بسـیار  زمـان  مـدت  در عـرض  بـوک  فیـس  بوده انـد.  آپ 
کوتاهـی خـودش توانسـت مسـتقل عمـل کـرده و پله هـای 
ترقـی را یکـی بعـد از دیگـری طـی کنـد. ایـن کمپانـی بـه 
قـدری بـزرگ و معتبـر شـد کـه وقتـی اینسـتاگرام کار خود 

را بـه عنـوان یـک اسـتارت آپ آغـاز کـرد، سـریعا بـه فکـر 
خریـد آن افتـاد. فیـس بـوک از ایـن اسـتارت آپ حمایـت کـرد 

و بـا خریـد آن باعـث افزایـش تعـداد کاربـران این اسـتارت آپ 
شـد. تمامـی ایـن مـوارد را گفتیـم تـا بدانیـد، ایده هـای جدید تا 
چـه حـد می تواننـد موفـق ظاهـر شـوند و باعـث ایجاد تحـول در 

محیـط اطـراف ما شـوند. یکی از اسـتارت آپ هایی که در چند سـال 
اخیـر بسـیار موفق ظاهر شـده و توانسـته توسـعه پیدا کند، اپلیکیشـنی 

اسـت کـه ایـده بسـیار سـاده ای را مطرح کـرده اسـت. این اپلیکیشـن 
صنعـت حمـل و نقل را مـورد هدف خـود قرار داده و شـاید اگر کسـی به 
شـما بگویـد یک ایـده جدید مطـرح کنیـد، هیچ گاه بـه این فکـر نیفتید 
کـه موضوعـی ماننـد پیـدا کـردن تاکسـی را در ذهن خـود جا دهیـد. اما 
اپلیکیشـنی کـه نـام آن اوبـر اسـت، موضوع بسـیار سـاده »پیـدا کردن 
تاکسـی« را مـورد هـدف قـرار داده اسـت. ایـن اپلیکیشـن هفت سـال 
اسـت کـه کار خـود را در زمینـه حمـل و نقـل آغاز کـرده و تازه دو سـال 
اسـت کـه نام آن بر سـر زبان ها افتـاده و کسـب و کار آن در جهان رونق 

گرفتـه اسـت. ایـن رونق به انـدازه ای بوده اسـت کـه در چند ماه گذشـته 
نـام ایـن اپلیکیشـن در صـدر اخبـار مشـاهده شـده اسـت و هـر روز اخبـار 
جدیـدی را از رشـد و گسـترش آن می بینیم. بسـیاری از کارشناسـان اعتقاد 
دارنـد کـه اوبـر توانسـته تا صنعـت حمل و نقـل را دچـار تحول کنـد. به این 
خاطـر در موضـوع ویـژه ایـن هفتـه بایـت، بـه شـما ایـن برنامـه را معرفی 

کـرده و تصمیمات جدیـد ایـن کمپانی جهت 
توسـعه بیشـتر را بررسـی خواهیـم کـرد. 

و  اپلیکیشـن ها  از  دسـته  ایـن  بررسـی 
شـرکت ها نشـان خواهـد داد کـه هیـچ 
گاه بـرای مطـرح کردن یک ایـده جدید 
و تجـارت نوپا دیر نیسـت و اگـر روحیه 
ریسـک پذیـری در تیمـی وجود داشـته 
باشـد و ایـده منحصـر به فـردی مطرح 
شـود، امـکان رسـیدن بـه موفقیـت در 
اسـتارت آپ ها بسـیار زیـاد خواهـد بود. 

اپلیکیشنی که صنعت حمل و نقل را متحول کرد

استارت آپ ها را جدی بگیریم

از حمل و نقل تا اقتصاد
همان طور که گفتیم، کسب و کار اوبر در 
دو سال اخیر چنان رونقی پیدا کرده است 
بسیار  روزها  این  اپلیکیشن  این  نام  که 
از گذشته شنیده می شود. در حال  بیشتر 
حاضر نه تنها حوزه حمل و نقل و خودرو، 
بلکه حوزه اقتصاد هم درگیر مدلی شده اند 
که اوبر برای کسب و کار خود چیده است. 
ماجرا به قدری جدی است که پدیده ای به نام 
اوبریزاسیون از جانب تحلیلگران اقتصادی مطرح 
شده است. مدل کسب و کار اوبر بر پایه اقتصاد اشتراکی 
است و سعی بر این دارد که دیگر بخش ها را هم به تکاپو واداشته و بازده آن ها را 
افزایش دهد. از سال ۲۰۰۰ به بعد به دلیل توسعه فناوری های نوین این مدل از 
کسب و کار به شکل جدی تری دنبال شده است. بسیاری از کارشناسان به قدری 
از این مدل استقبال کرده اند که اعتقاد دارند کاری که اوبر در هفت سال کرده 
است، دولت ها در هفتاد سال گذشته به دنبال انجام آن بوده اند. بسیاری از آن ها 
می گویند از زمانی که تاکسی تلفنی ها کار خود را آغاز کرده اند چیزی در حدود ۷۰ 
سال می گذرد و از آن زمان به بعد هیچ تغییر در شیوه حمل و نقل درون شهری 
رخ نداده است تا این که اوبر شکل گرفت. از صفر تا ۱۰۰ در اوبر به قدری کامل 
و بی نقص چیده شده است که بعد از ایجاد تحول در زمینه حمل و نقل این 
اپلیکیشن در اقتصاد صاحبان خود هم تحوالتی را ایجاد کرده است. این اپلیکیشن 

در حال حاضر به محبوبیتی که مد نظر مدیرانش بوده است، دست پیدا کرده 
و به تازگی اخباری مبنی بر این منتشر شده است که اوبر تصمیم دارد 

تا حوزه کسب و کار خود را بیشتر گسترش دهد و به حوزه حمل و 
نقل هوایی هم وارد شود. در ادامه در این رابطه بیشتر توضیح 

خواهیم داد اما شاید بد نباشد که قبل از آن کمی در رابطه 
با نحوه شکل گیری این اپلیکیشن و شروع به کار آن 

صحبت کنیم.
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