ﮐﺘﺎب  Amazon Unboundﺣﺴﺎدت ﺷﺪﯾﺪ
ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮﻣﻼ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
»ﺑﺮد اﺳﺘﻮن« در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ » «Amazon Unboundﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺰش و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻒ ﺑﺰوس در
دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎظ ﺿﻌﻒ او ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺰوس ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺴﺎدت
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻮ
اورﯾﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺰوس در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در ﺣﻮزه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وبﺳﺎﯾﺖ  Ars Technicaﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺰوس ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺳﻌﯽ
داﺷﺖ »ﮔﻮﺋﯿﻦ ﺷﺎتول« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد.
ﺷﺎتول از اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۰۲در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺰوس را رد ﮐﺮد.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،ﺑﺰوس ﺑﻪ ﺳﺮاغ »ﺑﺎب اﺳﻤﯿﺖ« ،ﻣﺪﯾﺮ وﻗﺖ  Honeywell Aerospaceرﻓﺖ و او
را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .اﺳﻤﯿﺖ در آن ﺑﺮﻫﻪ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ را از ﻓﺎز اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ
ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اداﻣﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺰوس ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و از رﻗﯿﺒﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎب اﺳﻤﯿﺖ
در ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮ و ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ از آنﭼﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در ﺣﺎل ﻃﯽ
ﮐﺮدن ﺑﻮد ﻗﺮار داد .اﺳﻤﯿﺖ اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮی ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی اﺳﺘﻮن ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻠﻮ

اورﯾﺠﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺰوس ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻐﺮ ﻧﺪاد
ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﭙﺮدازد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

