اﺳﻨﭗ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
آبوﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
اﺳﻨﭗ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد در روزﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺤﻮه
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان آن اراﺋﻪ داد.
»راﺷﺎ ﺷﯿﺪﻣﺎﻫﺮ« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﻨﭗ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎرﻫﺎی اﺳﻨﭗ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﺒﺮ

داد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﺟﻮد دارد و در  ۱۶ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ۳۰۰ ،ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺳﻨﭗ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ در اﺳﻨﭗ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻫﺰار ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮ
ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﻨﭗ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در  ۱۶ﺷﻬﺮ
اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺪﻣﺎﻫﺮ اﻟﺒﺘﻪ از ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دور ﮐﺎر ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در آﻣﺎر ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎی داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﻨﭗ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه رﺷﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻦ  ۳۰اﻟﯽ ۵۶
درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻔﺮ ،در اﺻﻞ درﺻﺪ ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺮ و اﺗﻤﺎم آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ،در ده ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ۷۰ﺑﻪ  ۸۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در  ۱۰ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
 ۱۲درﺻﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن را در اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ۱۰ .ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز راﻧﻨﺪﮔﺎن  ۴.۶۹از ۵
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ  ۴.۷۸رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﺷﯿﺪﻣﺎﻫﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﭗ از ﻣﺪل »ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ« )Market
 (Placeﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻢ راﻧﻨﺪه و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﻣﺎ  ۳۰۰ﻫﺰار
راﻧﻨﺪه ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد
ﺑﺰرگ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و درآﻣﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ راﻧﻨﺪه اﺳﻨﭗ در روز ﻋﺎدی ﺑﯿﻦ ۱۰
اﻟﯽ  ۱۵ﺳﻔﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ در روز ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ روز ﭘﺮ رﯾﺴﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۵ﺳﻔﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درآﻣﺪ راﻧﻨﺪه را در روز ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﻨﭗ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری در روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آبوﻫﻮاﯾﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد و درﺻﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد راﻧﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺗﺎ راﻧﻨﺪه ﺳﻔﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
درﺻﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اوﺑﺮ در
ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۷ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻨﭗ ،ﻣﺎ
ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ۲۰اﻟﯽ  ۳۰درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ در روزﻫﺎی ﺧﺎص ،ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ«.

ﺷﯿﺪﻣﺎﻫﺮ در ﻣﻮرد روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ روز ﺑﺮﻓﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ،
 ۵۳درﺻﺪ از ﺳﻔﺮ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺼﻒ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ» :در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﻗﯿﻤﺖ را  ۱۵درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ و ﻧﺮخ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ  ۵۸درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ  ۲۰اﻟﯽ ۳۰

درﺻﺪی اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺮخ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺳﻔﺮ از ﺳﻮی راﻧﻨﺪه ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرغ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ اﺳﻨﭗ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺋﻢ
ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﯾﺶ آن اﺳﺖ؟ ﺷﯿﺪﻣﺎﻫﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ

ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی آن را دارﯾﻢ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻻزم از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﻠﯿﺲ API

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ دﯾﺘﺎ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ

ﺷﯿﻔﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻣﻨﮑﺮ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

