
محمد حسن امین الضرب موسس مجلس وکالی تجار به عنوان اولین پارلمان بخش خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکالی تجار را  به عنوان اولین قدم های مدرن سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکالی تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته اند. به خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه آهن و برق را وارد کشور کرد می شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه ای تحت عنوان »نسل امین الضرب« به چاپ رسیده است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخالق مدار می پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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پیشگفتار
ستارگاِن کهکشاِن راه شیری توسعه

از امین الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این سخن را بسیار شنیده ایم که »گذشته چراغ راه آینده است«. سخن درستی است اما 
از گذشــته ای چنان گســترده و بیکران، ماالمال از زندگی با همه ی ابعادش، آکنده از 
رویدادها، حوادث، تجربه ها، شکست ها، پیروزی ها، جهش ها، فروماندن ها، شادکامی ها، 
شوربختی ها، نبوغ ها، ندانم کاری ها، اشک ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان. دشوار 
است چراکه زندگی با همه ی مؤلفه هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در البیرنتی پیچ درپیچ و بی پایان است. اما همین کهکشان بیکراِن 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می زنند؛ با درخشش بی وقفه شان و یا 
هلهله ی خاموش شان. این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 
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را برساخته اند. کهکشان راه شیری بدون آن ها از معنا تهی می شود.
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سخت کوشــی، نبوغ و اراده ی خستگی ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده اند. شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه ی ایران زمین طی کرده است.
دفترهای این مجموعه روایت هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان. این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره های درخشان فقط 
یاد و نام شــان را گرامی بدارد. گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک ترین توشه ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد. اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه های زیســته ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه ی زیسته ی آن ها شریک شویم. نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که ُهرم نفس های دغدغه مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می شوند و باز از پا نمی نشینند، به زانو در 

نمی آیند، دوباره کمر راست می کنند و گام بعدی را محکم تر برمی دارند.
این ها درس هایی است که از این همنشینی ها آموخته ایم. مجموعه کتاب های نسل 
امین الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره ی جشــنواره ی امین الضرب باشد. آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه نگاران و 

روایتگران زندگی.
 »زندگی«، همه ی زندگی اســت. نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم های معمولی 
دریافته می شوند بلکه آن بخش هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند. آری، زندگی، همه ی زندگی است. 
در مواجهه با زندگی و تجربه های زیستن این انسان های بزرگ گاهی اتفاق هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی آیند، همچون آن قطعه ی ریز یک دومینوی عظیم که به 
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تلنگری فرو می افتد و در مســیر خود بزرگ ترین ســازه های غیرقابل تصور را سرنگون 
می سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم زدن آینده و شکل گیری شخصیت این انسان ها 
ایفا کرده اند که مایه ی شگفتی و حیرت است. چطور می توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه ساز بزرگ ترین تصمیم و نقطه ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه ی زیستن بزرگ مرد دیگری 
می بینیم که چگونه در اوج محدودیت های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقالب و یا 
جنگ و نامهربانی ها و بی مهری ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه ی تعطیل مانده اش همچون 

ققنوس دوباره جان می گیرد و پروژه ای عظیم تر را سامان می دهد. 
بازخوانی تاریخ توسعه ی بازشناسی زندگی چهره های درخشان این کهکشان است. 
هر زندگی داســتان ها دارد و هر داستان تجربه ای است و درسی. و این روایت ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می گشاید.
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ هایی افروخته باشد از تجربه های زیسته ی 
بزرگ مردان و زنانی که مسیر پرسنگالخ و دشوار توسعه را با گام های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران.





فصل اول

دیجی  دوقلوها
داستان زندگی برادران محمدی
 بنیان گذاران دیجی کاال
نویسنده: نسیم بنایی





کرکره  ها در تاریکی باز می  شوند
خورشــید با آخرین پرتوهای طالیی اش گونه های بلندترین آسمان خراش های شهر را 
لمس می کند و آرام آرام پشــت کوه ها پنهان می شــود. آسماِن تهی از خورشید هر لحظه 
سیاه تر می شــود و شهر را به خاموشی و سکوت دعوت می کند. حجره ها نخستین عناصر 
شهری اند که به دعوت آسمان پاسخ می دهند و خودشان را برای خواب در خاموشی آماده 
می کنند. حاال دیگر در بازار فقط صدای کرکره هایی به گوش می رســد که پایین می آیند. 
درها یکی یکی به روی مشتری ها بسته می شوند. بازار به خواب می رود، اما مردم شهر هنوز 
بیدارند. خیلی ها تازه بدنشان را کش وقوس می دهند و از پشت میزهای کار بلند می شوند. 
برای آن ها همین چند ســاعت باقی مانده از تاریکی شب تنها فرصت خرید است. نه فقط 
برای خرید که برای گذران زندگِی جدا از کار. اما مغازه ها خیلی وقت اســت که به خواب 
رفته اند. تا چند وقت پیش این جا پایان قصه بود. مشتری ها ناکام از خرید و مغازه ها به جبِر 
تاریکــی ناکام از فروش می ماندند. اما حاال این تازه اول ماجراســت. همان خیلی ها بعد از 
آن که بدنشــان را کش وقوس دادند، دوباره پشت میز می نشینند. با یک کلیک وارد بازاری 
بزرگ می شوند. سبد خرید هر لحظه پُرتر و پُرتر می شود، از بازار کاالهای دیجیتالی به بازار 
صنایع دستی، از بازار پوشاک به بازار کتاب ها و لوازم فرهنگی. بعید است کسی به این بازار 
آنالین همیشه در دسترس ســر بزند و دست خالی به خانه برود. این جا دیجی کاال است، 
فروشــگاه آنالین ایرانی که اگر نه از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، تقریباً هر چیِز قابل فروشی 

در آن وجود دارد.



عصر قهرمانان زندگی14

قبل ترهــا همه  چیز به همین ســادگی نبود. خرید یک دوربین دیجیتال ســاده هزار 
مکافات داشــت. باید چند شبانه روز وقت و هزینه صرف می شد و تازه آخر هم معلوم نبود 
خرید نهایی چه طور از آب در بیاید. حمید و سعید محمدی برادران دوقلوی معروف دنیای 
دیجیتال هم از همان مکافات عبور کردند. ماجرایشان از یک دوربین دیجیتالی شروع شد 

و به دیجی کاال رسید. 

تولد یک ایده
سال 84 است. هنوز خیلی از دانشگاه ها ورودی های جدید را حضوری و با کاغذ و قلم 
ثبت نام می کنند. در دســت این و آن خبری از گوشی تلفن  همراه نیست. دوربین عکاسی 
وسیله ای خاص است، نه چیزی که روی گوشی همه باشد و بشود با آن هر لحظه ای را ثبت 
کرد. دوربین های دیجیتال دو سه سالی است که مد شده  اند. حمید و سعید پس اندازشان 
را جمع کرده اند تا یک دوبین SLR دیجیتال بخرند. شــاید باالی یک میلیون تومان قیمت 
داشــته باشد. حمید جزئیاتش را خوب به خاطر می آورد: »چون پول پس اندازمان بود و با 
زحمت به دســت آورده  بودیم، برایمان خیلی مهم بود که دوربین خوبی بخریم. شــروع 
کردیم به بررسی این که چه دوربینی بخریم، با چه تجهیزات و لنزی و... با دوستان و آشناها 
صحبت کردیم. با کســانی که عکاســی می کردند صحبت کردیم و البته باید بگویم هنوز 
کســی از فضای عکاسِی دیجیتال و جزئیاتش خیلی آگاهی نداشت و همه به دوربین های 
آنالوگ مسلط بودند.« دوقلوهای معمولی احتماالً به همین خرده اطالعاتی که از این و آن 
به دســت آورده  اند، بســنده می کنند و به بازار می روند، اما دوقلوهای محمدی آن قدرها 
معمولی نیســتند. آن ها از ســال 71، 72 در خانه کامپیوتر پی سی داشتند، چیزی که در 
کم تر خانه ای پیدا می شد. اگر هم کسی داشت، احتماالً مثل دکور روی میز می گذاشت و 
اجازه نمی داد حتی یک مورچه از نیم متری اش عبور کند. کسانی که در آن سال ها کامپیوتر 
خانگی داشتند، احتماالً تصویر اشباحی را در هیبت مانیتور، کیس و کیبورد به خاطر دارند 
که زیر هزار الیه کاور و پارچه پوشانده  شده  بود تا مورد آسیب ذرات معلق قرار نگیرد! آن 
زمــان کامپیوتر خانگی از گران ترین اشــیای خانه هم قیمتی تر بــود، اما برای دوقلوهای 
محمدی کامپیوتر وســیله ای بود که به لطف برادر بزرگ تر قدم به خانه گذاشت. از همان 
کامپیوترهای فالپی بزرگ که بچه ها بدون موس و کیبورد اتوکد با آن کار می کردند. البته 
کامپیوتر وسیله ی بازی شان نبود، شاید بازی می نوشتند و می ساختند، اما هیچ وقت بازی 
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نمی کردند. داشــتن کامپیوتر به تنهایی مزیتی محسوب نمی شود. کامپیوتر وقتی به درد 
می خورد که به شــبکه های جهانی متصل شــود: اینترنت. حمید چیزهایی به خاطر دارد: 
»همان سال های اول بعد از خرید کامپیوتر اینترنت هم داشتیم. اگر اشتباه نکنم سال 75، 
76 بود. هنوز اینترنت تحت وب نبود و در محیط تحت DOS کار می کردیم. دوست برادرم 
کــه مهندس کامپیوتر بــود، آمد و اینترنت خانه را وصل کرد و به ما یاد داد.« از همین جا 
دنیای حمید و ســعید به دنیای آنالین پیوند می خورد. این پیوند تا سال 84 با آن هاست، 
همان  زمان که فکر خرید یک دوربین دیجیتال مثل خوره به جانشان می افتد. نمی خواهند 
همین طوری بی گدار به آب بزنند و حاصل زحماتشان را صرف چیزی کنند که بعداً حسرت 
بخورند. پس به اینترنتی پناه می برند که کم تر از یک دهه پیش با آن آشــنا شــده   بودند. 
سعید بقیه ی جزئیات را به خاطر می آورد: »به فکر راه دیگری افتادیم و یکی از گزینه هایی 
که این موقع ها در آســتین داشــتیم و داریم، استفاده از اینترنت است، کاری که آن زمان 
هنوز مرسوم نبود. در اینترنت جست وجو کردیم و دیدیم سایت هایی هست مثل دی پری ویو 
)dpreview.com( که کارشــان همین است؛ راهنمایی و نقد و بررسی محصوالت پیچیده ای 
مثل دوربین، وســایل صوتی و تصویری و... از طریق این ســایت ها با محصوالت مختلف، 
برندهای متنوع و مقایسه ی مدل ها با همدیگر و امکاناتشان آشنا شدیم و در نهایت تصمیم 
نهایی را برای خرید دوربین گرفتیم. آن قدر بررسی کرده  بودیم که دیگر برای خودمان هم 

ماجرا جالب شده  بود.« 

تجربه ی تلخی که شیرین شد
حاصل جســت وجوهای شــبانه روزی در دنیای حقیقی و مجــازی و آنالین دو برادر، 
دوربین Nikon D70 اســت. راسته ی خیابان جمهوری را می گیرند و باال می روند تا باالخره 
مغازه ای پیدا می کنند که دوربین مورد نظرشــان را دارد. از پیدا کردن چیزی که مدت ها 
برایــش وقت صــرف کرده اند آن قدر ذوق می کنند که با خیــال راحت پول را می دهند و 
دوربین را به خانه می آورند. با دنیایی از شوق و ذوق جعبه ی دوربین را باز می کنند، اما باز 
شدن جعبه همان و تجربه ای به یادماندنی از یک کاله برداری همان. آن ها که به جزئی ترین 
موضوعــات هم توجه کرده  بودند و مدت ها بــرای خرید وقت صرف کرده  بودند، وقتی در 
جعبه را باز می کنند متوجه می شــوند لنز دوربین عوض شــده و لنز ضعیف تری روی آن 
گذاشــته  شده است. خبری هم از لرزش گیر دست و فوکوس خودکار روی دوربین نیست. 

دیجی  دوقلوها
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برای حمید این خاطره ی تلِخ خرید است: »به جزئی ترین موضوعات توجه کرده  بودیم، ولی 
در نهایت ســر لنزی که اهمیت زیادی داشت، سرمان کاله رفت! یعنی تجربه ی خوشایند 
بررسی و انتخاب یک محصول دیجیتال به پایان تلخ خرید منتهی شد«. تلخ تر از کاله برداری 
هم این اســت که نمی توانند به مغازه دار اعتراض کنند. تقریباً مطمئن اند فایده ای ندارد و 
می گوید لنز مال من نیست و چرا همان موقع چشمتان را باز نکردید. تجربه ی ناموفق دو 
برادر تجربه  ای تلخ باقی نمی نماند، به ایده ای درخشــان به نام دیجی کاال بدل می شــود. 
خودشــان هم به خاطر نمی آورند که ایده را ســعید داد یا حمید، اما ســعید باور دارد که 
احســاس نیاز از طــرف هر دو نفر به شــکل گیری ایده ی دیجی کاال کمک کرده اســت. 
»جمع بندی آن تجربه ی خوشایند و ناخوشایند به فکر انداختمان. به غیر از ما خیلی های 
دیگر هم همین مسیر را طی می کردند. به این فکر  کردیم که افراد عادی با توجه به شرایط 
از خریدهای دیجیتالی تجربه های خوشایندی ندارند، بنابراین این ایده به ذهنمان رسید. با 
مفهوم فروشگاه های اینترنتی و سایت هایی که در زمینه ی مقایسه ی کاالها کار می کردند 
و راهنمایی می دادند، آشنا بودیم و نمی توانم بگویم ایده مال من بود یا حمید. البته تا قبل 
از آن هم تاحدودی احســاس نیاز کرده  بودیم، ولی همیشــه فکر می کردیم هنوز وقتش 
نیســت. در نظر بگیرید هنوز دسترســی به اینترنت آن چنان زیــاد نبود و فرهنگ خرید 
اینترنتی هم وجود نداشت و خیلی چیزهای دیگر. ولی تجربه ی شخصی خرید دوربین ما 
را به این نتیجه رســاند که باید این کار را انجام بدهیم و زمانش رســیده که کسب  و کار  

خودمان را راه بیندازیم.«
 

سال های نه چندان دور 
یازده بچه ی قد و نیم قد هستند. پدر صبح تا شب مقابل کوره می ایستد و نان می پزد. 
مادر شبانه روز در خانه به بچه ها رسیدگی می کند. حمید و سعید تنها دو نفر از آن یازده 
نفری اند که پدر و مادر هم  و غم خودشــان را صرفشان می کنند. اهل زنجان اند، اما سر از 
جنوب  شــهر تهران، محله ی ابوذر، درمی آورند و بچه هایشان را آن جا بزرگ می کنند. قرار 
گرفتن در آن محله آن ها را هم رنگ طبقه ی جنوب  شــهری نکرده  اســت. سبک زندگِی 
متفاوتی دارند و مهم ترین مسئله این است که به تحصیل بچه ها اهمیت می دهند. حمید 
و سعید 12 تیرماه 1358 در چنین خانواده ای متولد می شوند. حمید چند دقیقه  زودتر از 
ســعید قدم به دنیا می گذارد. مثل اکثر دوقلوها با هم بزرگ می شوند. دوره ی ابتدایی را با 
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هم در یک مدرســه می گذرانند. مدرسه ی ابتدایی شــان در همان محله ی ابوذر است، اما 
دوران با هم بودن دو برادر همین ابتدای کار به پایان می رســد و برخالف ســایر دوقلوها 
مسیرشــان خیلی زود از هم جدا می شــود. حمید در دوره ی راهنمایی و دبیرســتان به 
مدرســه ی تیزهوشاِن شهید بهشتی در شهرری می رود، سعید به نمونه دولتی ابن سینا در 
میدان قزوین. البته حاصل تحصیالت هر دو دیپلم ریاضی اســت. برادرهای بزرگ تر اغلب 
جورشــان را می کشند و کار می کنند، اما این طور نیســت که دوقلوها با فراغ بال بروند و 
بیایند. کمی که بزرگ تر می شوند، پشت دخل نانوایی هم می ایستند، مثل همه ی بچه های 
جنوب  شــهری که خیلی زود دســت به کار می شوند و خرج خودشــان را درمی آورند. به 
گفته ی سعید، کارهای سخت انجام نمی دهند: »بیش تر تابستان ها سرگرم کارهای خودمان 
بودیــم. در خانه ی پدری زیرزمین داشــتیم و معموالً صبح تا شــب آن جا بودیم. نجاری 
می کردیم، با خمیر و کاغذ ماکت درست می کردیم.« با گل هم مدل سازی می کنند. هرقدر 
دو برادر در زمینه ی درس خواندن از هم جدا هستند، عالقه های شخصی و سرگرمی و انواع 
و اقســام شیطنت های بچگی مشترک دارند. کار تیمی را از همین دوران شروع می کنند. 
گروهی کار کردن به خودی خود ســخت است. تصور کنید دو هنرمند بخواهند روی یک 
مجسمه کار کنند! اما حمید و سعید می توانند. از عهده ی تقسیم کار برمی آیند. البته سعید 
معتقد است تقسیم کار نمی کنند: »تقســیم کار نمی کردیم. هم زمان کار می کردیم. یک 
جاهایــی هم اختالف نظــر پیدا می کردیم، ولی یکی دیگری را قانــع می کرد و باالخره به 
نقطه ی مشــترک می رسیدیم.« این البه ال گاهی هم دعواهایی می کنند که از یادآوری اش 
خنده شــان می گیرد. کنجکاوی دوقلوها شــاید در خیلی از خانواده ها کور شــود، اما در 
خانواده ی محمدی با حمایت اعضای خانواده همراه می شود. برادر بزرگ تر برایشان ابزارهای 
نجاری و مدل سازی فراهم می کند و اجازه نمی دهد ذوق دو نوجوان برای ساختن و طراحی 
کردن از بین برود. خاطره ی عالقه به خودرو هنوز در ذهن حمید برجســته اســت: »یادم 
می آید سال های آخر مدرســه و دوره ی دبیرستان خیلی درگیر موضوع هایی مثل خودرو 
شده  بودیم. مجله ی ماشــین می گرفتیم و تک تک شماره ها را همان دقیقه ای که می آمد 
روی کیوســک، می خریدیم.« امکانات زیادی ندارند، ولی خیلی کنجکاوند. دائم دنبال این  
هســتند که چیزهای مختلفی طراحی کنند، بســازند، آزمایش انجام بدهند و از حیوانات 
نگه داری کنند. ســعید از یادآوری این خاطرات می خندد و می گوید: »تخم مرغ را زیر مرغ 
می گذاشــتیم تا به دنیا آمدنش را ببینیم، حشــرات را بررسی می کردیم و...  از چهار، پنج 

دیجی  دوقلوها
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سالگی تا دوران دیپلم همین کارها را می کردیم.«

وقتی دوقلوها دوباره دوقلو شدند
دوران شــیرین شیطنت های حمید و سعید هم زمان با دریافت مدرک دیپلم به پایان 
می رسد، اما دوره ی کنجکاوی شان تازه شروع می شود. طراحی صنعتی و مهندسی مکانیک 
عالقه ی اصلِی دو برادر برای کار و آینده است و همین عالقه سبب می شود در هر دو رشته  ی 
هنر و ریاضی کنکور بدهند. البته پیش از آن که قدم به دنیای دانشجویی بگذارند، در دنیای 
حرفه ای مشغول به کار می شوند. قبل از ورود به دانشگاه تا زمان کنکور در بخش طراحِی 
یک شرکت قطعه سازِی موتورسیکلت مشغول می شوند. یک  سالی آن جا کار می کنند. در 
دوره ی دبیرستان به موضوعاتی مثل اتوکد و 3D Studio مسلط شده  اند و به همین دلیل به 
محض این که وارد قطعه ســازی می شــوند، کار را به شکل جدی شــروع می کنند. برادر 
بزرگ ترشان کارخانه ی کوچک تولید کفش راه اندازی کرده  و دوقلوها آن جا کفش طراحی 
می کنند. زندگی و تحصیل خرج دارد و باید همه ی هزینه ها را خودشان بدهند. تک تک این 
روزها با همه ی تلخی ها و شیرینی هایش در ذهن سعید نقش می بندد: »تقریباً از همان سال 
اولی که دانشــگاه رفتیم، هزینه های زندگی و تحصیل را خودمان می دادیم. درآوردن پوِل 
شهریه خیلی سخت بود.« البته به لطف حضور برادر بزرگ تر خیلی از این سختی ها آسان 
می شود. او کامپیوتر را به خانه آورد و در شکل دادن مسیر حرکت دوقلوها آن قدر تأثیرگذار 
بود که حمید هنوز هم از اثرش می گوید: »داشتن کامپیوتر و کار کردن با آن سبب شده 
 بود در دانشــگاه از بقیه ی دانشجوها جلوتر باشــیم.« دوقلوها با این زمینه ی قبلی مسیر 
تحصیالت آکادمیک را آغاز می کنند. سعید در رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد 
علوم تحقیقات و حمید در رشته ی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر پذیرفته می  شود. 
به این ترتیب دوقلوها در دوران دانشــجویی هم از یکدیگر دورند. باالخره لیسانسشــان را 
می گیرند. هر دو MBA را شروع می کنند، اما با دو سال فاصله. حمید بعد از مدرک لیسانس 
بدون وقفه به دانشگاه علم وصنعت می رود و به تحصیلش ادامه می دهد، اما سعید دو سالی 
به سربازی می رود و بعد برای فوق لیسانس اقدام می کند. در تمام این سال ها از نظر کاری 
از یکدیگر جدا هستند و شرایط طوری نیست که بخواهند با هم کار کنند. سعید در حوزه ی 
صنعت نفت و انرژی مشغول می شود و حمید در یک نیروگاه. تا این که قصه ی دوربین دوباره 

دوقلوهای کنجکاو را با یکدیگر همراه و هم سو می کند. 
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نه آمازون، نه ای ِبی، فقط دیجی کاال
از نظر اکثر کاربراِن ایرانی ایده ی دیجی کاال الهام گرفته از فروشگاه های آنالین خارجی 
مثل آمازون یا ای بی است، اما کم تر کسی می داند که تجربه  ی تلخ خرید دوربین دیجیتال 
آن ها را به ایده ی دیجی کاال رسانده است. حمید می گوید: »از تجربه ی خودمان برای خرید 
دوربین و بررســی برای خرید استفاده کردیم و شروع کردیم به نوشتن مدل کار. دیگر به 
جمع بندی نهایی رســیده  بودیم و فقط کافی بود کار را عملی شروع کنیم. از آن جایی که 
همیشــه عجله داریم، گفتیم باید سریع دست به کار شویم و سایت را طراحی کنیم. اوایل 
ســال 1385 بود. برای این که سایت را باال بیاوریم، شــروع به برنامه نویسی کردیم. توجه 
داشته  باشید که اولین سایت فروشگاه اینترنتی در کشور بودیم و شبیه یا مدلی نداشتیم. 
باید خودمان از اول تا آخرش را طراحی می کردیم.« حمید همین جا آب پاکی را روی دست 
همه ی کســانی می ریزد که ادعا می کنند دیجی کاال نسخه ی ایرانی آمازون یا ای بِی است: 
»اصاًل این شــکلی نیســت. ما ســایت هایی مانند آمازون و ای بِی را به عنوان سایت های 
فروشــگاهی صرف می شناســیم که تازه آن زمان تا این حد در ایران شناخته شده نبودند. 
عالوه براین، تمرکز ما بر فروش اینترنتی نبود، بلکه بیش تر به دنبال راه اندازی یک ســایت 
نقد و بررسی بودیم. شاید چیزی شبیه به دی پروی الگوی بهتری برایمان بود تا فروشگاه های 
اینترنتی.« حمید در ســاعت های بیکاری دوران سربازی روی برنامه کار می کند. برنامه ی 
اولیه اشــکاالت زیادی دارد، اشکاالت بزرگ امنیتی، اما برای زمان خودش جواب می دهد. 
سعید هم در کنارش کار می کند: »اگر نسخه ی اول سایتمان را در ماه های اول می دیدید، 
متوجه می شــدید که نگاهمان خیلی نقد و بررســی محور بود و ســایت هم بر این اساس 
طراحی شــد. این نیازی بود که خودمان لمس کــرده بودیم. از طرفی هم دوره ای بود که 
وسایل جدید دیجیتالی مانند کامپیوترهای جیبی، موبایل های نسل جدید، لپ تاپ و حتی 
وســایل خانه تازه وارد بازار شــده  بود. همه درگیرش بودند و تشــنه ی اطالعات به زبان 
فارسی.« تحصیالت هیچ کدام کامپیوتر نیست، حتی آموزش  برنامه نویسی هم ندیده  اند، اما 
مطمئن اند که محصول را در ظرف زمانِی درستی ارائه می دهند. از یک سو ترس دارند و از 
سوی دیگر اطمینان از این که اطالعاتشان در اختیار هیچ کس نیست. حمید همه ی جوانب 
را در نظر دارد: »می دیدیم که هر روز بر تعداد کاالهای دیجیتال در بازار، ویترین مغازه ها 
و قفسه ی فروشگاه ها افزوده می شود. وقتی به رشد اینترنت هم نگاه می کردیم، می دیدیم 
با ســرعت زیادی در حال گسترش اســت و مثاًل تعداد کاربران با دو سه سال قبلش قابل 
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مقایسه نیست.« این طور می شود که دو برادر برای انجام کارشان مصمم می شوند. 
ســال 85 است، صدها اسم برای شــرکت از اطرافیان، دوســتان و خانواده پیشنهاد 
می گیرند و لیست می کنند تا در نهایت به دیجی کاال می رسند. آن ها دنبال اسمی هستند 
که هدف گذاری و تعریفشان را که نقد، بررسی و فروش اینترنتی است درست نشان بدهد 
و دیجی کاال برای مقصودشان کاماًل حساب شده و مناسب است. کسی سد راهشان نمی شود، 
اما کسی هم تصور نمی کند قرار است این ایده همان ایده ای باشد که به قول حمید بترکاند 
و حســابی سروصدا کند. خانواده در ســکوت به دوقلوهایی نگاه می کنند که تصمیم های 
بــزرگ می گیرند. به تصمیمشــان احترام می گذارنــد، با این که فکــر نمی کنند ایده ی 
فوق العاده ای باشــد. شاید هم به قول حمید انتظار دارند دو برادر خسته شوند و این کار را 

رها کنند، ولی همه چیز جور دیگری پیش می رود.

از سعدی شمالی تا میدان عطار
کسب  و کار  به سرمایه نیاز دارد. دیجی کاال هم کسب  و کاری نیست که بتوان بدون 
سرمایه آغازش کرد. حمید ماشینش را می فروشد و سعید پس اندازش را به میان می آورد. 
سرجمع زیر بیست میلیون  تومان به دست می آید. اولین دفترشان خیابان سعدی شمالی 
اســت. برادرشان آن جا دفتر دارد و چند سالی در همان دفتر پذیرای دوقلوها می شود. کار 
با یک تیم هفت نفره شروع می شود. دو مترجم که تولید محتوا می کنند، یک پیک موتوری، 
یک حســاب دار و یک نفر که خریدها را انجــام می دهد، به اضافه ی دوقلوها که همه جا و 
همیشه پای کار هستند و هر کاری می کنند. هیچ کدام به خاطر نمی آورند اولین تماس و 
ثبت سفارش از طرف چه کسی بوده، اما حمید به یاد دارد که خیلی سریع واکنش نشان 
داده شــد: »دنبال این بودیم که مشــتری هایمان را بشناســیم و بدانیم چه کسانی به ما 
ســفارش می دهند، چه طوری فکر می کنند و چه  نوع سبک زندگی  دارند. یادم نیست چه 
کسی اولین بود، ولی خیلی سریع واکنش نشان دادند. در عرض یکی، دو روز.« سعید دلیل 
واکنش کاربران را می داند: »علتش این بود که هیچ متن و محتوایی به زبان فارسی وجود 
نداشــت. خیلی سریع توجه ها را جلب کردیم. از چند ماه قبل از باال آمدن سایت داشتیم 
تولید محتوا می کردیم و ســایت با کلی مطلب باال آمد. طبیعی بود در دوره ای که چیزی 
وجود نداشــت، در جســت وجوهای اینترنتی دیده  شویم یا به اصطالح ویزیت بگیریم. آن 
زمان فقط در حوزه ی موبایل و دوربین کار می کردیم، ولی خیلی زود به جایی رسیدیم که 
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موجودِی انبار داشتیم. البته زمان شروع کار، وقتی سفارش می گرفتیم، همان موقع خرید 
و ارسال می کردیم.« کار ریسکی آن ها خوب جواب می دهد. حق با سعید است. برای خیلی 
از کسب  و کارها نیازی به تحصیالت آکادمیک در آن حوزه نیست. کافی است مدل کسب 
 و کاری که ارائه می شود، هوشمندانه باشد. آن ها همه ی تالششان را می کنند تا مشتری را 
به شوق بیاورند. در جایی که خبری از FedEx و DHL نیست، با همان زیرساخت هایی که در 
کشــوری مثل ایران وجود دارد، باالتر از انتظار مشــتری ظاهر می شــوند و او را به شعف 
می آورند. از نظر حمید کارشان فراز و نشیب زیادی نداشته است: »از روز اول روند رشد کار 
خطی و رو به باال بود و هیچ وقت چیزی متوقف نشــد. رشدمان هر سال دو، سه برابر سال 
قبل بوده است. دائم محتوای جدید روی سایت قرار گرفته، محصوالت جدید معرفی شده 
و گروه های کاالیی جدید به ســایت اضافه شده  است. همیشــه قبل را می بینیم، حال را 
بررســی می کنیم و با پیش بینِی آینده برنامه ریزی می کنیــم و تا امروز با این خط پیش 
رفته ایم.« ســال اول در دفتر ســعدی و با هفت نفر می گذرد، ســال دوم و سال سوم هم 
همین طور. البته هر ســال کار در همان محل کمی گســترش پیدا می کند. یک طبقه در 
همان ساختمان به دیجی کاال اضافه می شود و پارکینگ هم نقش انبار را دارد. تعداد اعضای 
گروه به بیست وپنج تا سی  نفر می رسد. باالخره اولین نقل مکان شروع می شود و به خیابان 
مطهری می روند. فضایی ســیصد متری در اختیار دیجی کاالیی هاست که بخشی از آن را 
انبار می کنند. دو سال در این دفتر می مانند و به پنجاه نفر می رسند. سال 90 به خانه ای 
بزرگ تر در خیابان جلفا، روبه روی فرهنگ سرای ارسباران نقل مکان می کنند. سعید از آن 
روزها می گوید: »اولین جایی بود که یک ساختمان کامل داشتیم و لمس می کردیم که در 
حال بزرگ شدن هستیم.« در این دفتر تعداد نیروهای دیجی کاال به هفتصد نفر می رسد و 
در نهایت به دفتری در میدان عطار می آیند و در ســال 95 جشــن هزارمین نیروی کاری 
شرکت را برگزار می کنند. به این ترتیب دوقلوها از سعدی شمالی به میدان عطار می رسند 

و در این فاصله بزرگ و بزرگ تر می شوند. 

عبور از موانع تا یک آفرین ناقابل
از قدیم گفته اند نان خوردن دندان می خواهد. هیچ کاری با آسانی و بدون چالش انجام 
نمی شــود. اگر کاِر خرده فروشی آنالین باشد، در کشــوری مثل ایران که سیستمش هنوز 
سنتی و ناکارآمد اســت، مشکالت نه تنها دوچندان، بلکه صدچندان می شود. سعید از این 
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چالش ها دل پردردی دارد، از نظام توزیع گرفته تا مشکل قاچاق: »نظام توزیع و خرده فروشی 
محصول در ایران به شدت سنتی و ناکارآمد است. خیلی عامیانه بگویم، سیستم هنوز بازاری 
و حجره ای است. هنوز خیلی از تأمین کننده ها به سطح کیفی نرسیده اند که قابل اطمینان 
باشند و شفاف عمل کنند. به نظرم این موضوع مکانیزم و برنامه ریزی خاصی می خواهد. از 
طرف دیگر، مشــکل ما شــفاف عمل کردن در جریان رودخانه ای است که خیلی ها در آن 
شفاف نیستند. متأسفانه شفافیت مالی در ایران ارزش نیست. بسیاری از کاالهای بازار قاچاق 
هســتند و ما نمی توانیم کاالی قاچاق بفروشیم. در این شرایط شفافیت شرکت به ضررمان 
تمام می شود، چون اگر فضای کسب  و کار  ایران را بشناسید، می دانید که محدود شدن به 
فروش کاالهایی که رســماً از گمرک وارد می شوند، یعنی محروم شدن از شصت تا هفتاد 
درصد بازار که به صورت قاچاق وارد می شود. این یعنی گرفتاری بزرگ. چون مصرف کننده 
می بیند قیمت ما باالتر از بازار اســت و حتی بعضی می گویند دیجی کاال گران فروش شده  
است. تا در ایران برندی مشهور می شود، همین کار را می کنند. درحالی که ما با کسی رقابت 
می کنیــم که در بازار کاالی قاچاق می فروشــد و هیچ گمرکی برای جنس پرداخت نکرده 
 است.« با همه ی این مشکالت و چالش ها، دوقلوها در فضای کسب  و کار ایران به موفقیت 
می رسند. به قول سعید دیجی کاال برایشان مساوی با Custom Experience است، یعنی تجربه ی 
مشــتری. از نظر آن ها رمز موفقیت دیجی کاال هم همین است. آن طور که حمید می گوید: 

»یعنی مشتری نیازش را بگیرد، حالش خوب باشد، ِکیف کند و بگوید آفرین!« 

آمازون
هشــتاد و ســه میلیارد دالر رقم کالنی است که حساب کردنش به 
تومان با نوســان ارزش دالر قدری دشوار است. این رقم کالن ارزش 
تقریبِی خرده فروشــی یک فروشگاه آنالین آمریکایی در سال 2017 
اســت: آمازون. نامی که برای اکثر کاربران اینترنتی کاماًل آشناست. 
جف بزوس، مدیرعامل این شرکت، براساس رتبه بندی های مجله ی 
فوربــز، یکی از َده میلیاردر بزرگ دنیاســت. بزوس به تنهایی مالک 
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هفده درصد از کِل سهاِم شرکت آمازون است، شرکتی که خودش در 
سال 1994 در گاراژی در ســیاتل راه اندازی کرد. این مدیرعامل به 
لطف خرده فروشــی آنالین آمازون آن قدر پیشرفت کرد که در سال 
2013 موفق شــد بــا درآمدهایــش واشنگتن پســت را به قیمت 
دویست و پنجاه میلیون دالر خریداری کند. البته که بزوس هم از ابتدا 
غول میلیاردر نبود. زمانی که مادر شانزده ساله اش او را در سال 1964 
بــه دنیا آورد، تصور نمی کرد پســرش مدیرعامل یکی از بزرگ ترین 
شرکت های اینترنتی دنیا بشود. حاال نام جف در ردیف معروف ترین 
کارآفرین هــای حوزه ی فناوری و خرده فروشــی قرار گرفته  اســت. 
آمازون در پنجم جوالی 1994 متولد شده. عمرش بیش از دو برابر 
عمر شــرکت دیجی کاالســت. آن زمان که آمازون راه اندازی شــد، 
وضعیــت آمریکا به لحاظ زیرســاخت های اینترنتی چندان مطلوب 
نبود، اما در عصر انفجار کسب  و کارهای اینترنتی قرار گرفته  بود و به 
همیــن خاطر آمازون رفته رفته بزرگ شــد و خالقش را از فرش به 
عرش رســاند. این فروشگاه خرده فروشــی آنالین جرقه ی ایده های 
بســیاری را در سایر نقاط دنیا روشن کرده است. نمونه  اش فروشگاه 
ِجی دی چین اســت. حاال آمازون آن قدر بزرگ شده که روی دست 
والمارت هم زده است؛ بزرگ ترین فروشگاه خرده فروشی آمریکایی که 

چاره ای جز همکاری با این غول اینترنتی ندارد. 
کار آمازون با فروش کتاب در جوالی 1995 شــروع می شود. پنج قلم 
کاال در دستور کار قرار دارد: دیسک های فشرده، سخت افزار کامپیوتری، 
نرم افزار کامپیوتری، ویدئو و کتاب. اما در نهایت بزوس به ایده ی فروش 
آنالین کتاب بسنده می کند. البته آن قدر بی حساب  و کتاب هم نیست. 
شرایط را کاماًل بررسی می کند، از تقاضای جهانی برای ادبیات گرفته 
تــا قیمت پایین کتاب ها و خیل عظیم عنوان هایی که برای فروش در 
دسترس اند. به این ترتیب آمازون کارش را به عنوان یک کتاب فروشی 
آنالین شروع می کند. در سال 2011 سی هزار نفر به طور تمام وقت در 
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ایــاالت متحده ی آمریــکا در آن کار می کنند. تا ســال 2016 تعداد 
کارکنان تمام وقت آن به صدوهشــتاد هزار نفر می رسد. اگر کارکنان 
پاره وقت را هم در نظر بگیرید، تعداد نیروهای انسانی آمازون به بیش 
از سیصدوشــش هزار نفر می رســد. ایــن روزها آمــازون روی بازار 
خرده فروشی چنبره زده است؛ از مبلمان گرفته تا پوشاک و خوراک و 
جواهرات. هر چیزی در آن پیدا می شــود. سودرســانی اش به قدری 
خیره کننده اســت که هر روز عده ای از کارآفرینــان جوان را به فکر 
وامی دارد در راه بزوس قدم بردارند. نمونه اش هم چشــم بادامی ها که 

قصد ندارند در زمینه ی کسب  و کار از دنیا عقب بیفتند. 

ِجی دی
خرده فروشــی آنالین به قدری وسوســه برانگیز است که بسیاری از 
کارآفرین ها را در نقاط مختلف دنیا به خود سرگرم می کند. یکی از 
معروف ترین خرده فروشی های آنالین ِجی دی در چین است که قباًل 
آن را با نام جینگ دانگ می شناختند. رقیب سفت وسخِت علی باباست. 
تعداد کاربرانش برای کسانی که در این عرصه کار می کنند، رؤیایی 
است: »بیش از دویست  وپنجاه و هشت میلیون کاربر فعال ماهانه در 
سال 2017.« ایده ی ِجی دی ایده ی بکری نبوده، اما مطابق نیازهای 
جامعه طراحی شده و برای همین هم جواب گرفته است. در جوالی 
1998 لیــو کیانگ دانگ آن را راه اندازی می کند. زمینه های فعالیت 
این شــرکت در ابتدا محدودند، اما رفته رفته با شــناخته شــدن و 
اطمینان از وضعیت بازار، سایر محصوالت هم به کاالهای فروشی این 
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شرکت اضافه می شود. ِجی دی یکی از شرکت هایی است که برادران 
محمدی در گفت وگوها زیاد به آن اشاره می کنند. دو برادر درباره ی 
ورود این غول های بزرگ به ایران نگران نیســتند. آمازون به عنوان 
یکی از مهم ترین فروشــگاه های آنالین هنوز به بازارهای بزرگ تری 
مثل ترکیه وارد نشده، به همین دلیل آن ها نگران دخالت غول های 
تجارت آنالین در کسب  و کارشان نیستند. البته معتقدند شاید برای 
ورود این شرکت ها زود باشد، اما باالخره اتفاق می افتد و تا آن زمان 
فروشــگاهی مانند دیجی کاال باید خودش را آماده ی رقابتی جانانه 
کند. اعتماد به نفس ســعید در این زمینه باالســت و معتقد است 
دیجی کاال توان رقابت دارد. کسب  و کارها و از همه مهم تر دولت باید 
رقابت های احتمالی با غول ها را در نظر بگیرند. این زمین بازی است 

و همه ممکن است در آن بازی کنند. 

خرده فروشی آنالین
یک کلیک روی نام دیجی کاال کافی اســت تا دنیایی از کاالها جلوی چشــم کاربران 
ردیف  شــوند. کاالها زیر عنوان های مختلف صف کشیده اند و برچسب قیمت دارند. این جا 
بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی کشور است که سه اصل دارد: ارسال سریع، ضمانت بهترین 
قیمت و تضمین اصل بودن کاال. از کاالهای دیجیتالی شــروع شد؛ موبایل، تبلت، لپ تاپ، 
کامپیوتر و لوازم جانبی، ماشــین های اداری و لوازم صوتی و تصویری، اما حاال به کاالهای 
دیگر هم رسیده اســت. لوازم خانگی، لوازم زیبایی و سالمت، کاالهای حوزه ی فرهنگ و 
هنر، ابزار ورزش و ســرگرمی. البته حرکت از ابزار دیجیتال که نقطه ی آغاز کار دیجی کاال 
بود، به سمت فروش هر کاالی فروختنی به این سادگی هم نبود. دوقلوها باید نامی را که 
بر ســر زبان ها انداخته اند، کمی تغییر بدهند. برندشان لباس نو به تن کرده و همه باید از 
آن باخبر بشــوند: ری برندینگ. دیجی کاال به فکر می افتد که حق انتخاب مشــتری ها را 
بیش تر کند. حاال وقت تبلیغ برای کاالهای این بازار اســت. شرایط کاماًل رقابتی می شود، 
دست های جدیدی وارد بازار می شوند. باید برای حفظ کسب  و کار قدیمی آن را نو کرد و 

دیجی  دوقلوها
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هم گام با نیازهای معاصر پیش بُرد. به همین دلیل دیجی کاال در چند سال اخیر به تبلیغات 
شــهری و محیطی هم روی آورده اســت. تا اواخر سال 95 روزانه حدود نهصد هزار نفر از 
وب سایت و موبایل اپ دیجی کاال بازدید  کرده اند و دو میلیون و پانصد هزار کاربر موبایل اپ 
دیجی کاال را روی تلفن همراهشان نصب کرده اند. همین تعداد هم به عنوان عضو ثابت در 
ســایت دیجی کاال ثبت نام کرده اند و پروفایل دارند. اعداد و ارقام بسیار است، اما اکثرشان 
رقابتی اند و شرکت ها در این فضای رقابتی اعداد را برای خودشان نگه می دارند. دیجی کاال 
تمام کشــور را پوشش می دهد، از روستایی دورافتاده با َده خانوار سکنه تا مراکز استان ها، 
شهرها و تمام نقاط تهران. دیجی کاال برای این خدمت رسانی انبار نه، اما محل پردازش کاال 
دارد. حمید جزئیات بیش تری می گوید: »در تهران مرکز بزرگی داریم که ظرفیتش دو برابر 
خواهد شــد و البته در بیست شهر بزرگ کشور هم فعالیم. مراکزی راه اندازی شده که به 
بزرگی تهران نیست. سرعت و دقت برای ما اهمیت زیادی دارد و همه ی تالشمان این است 
که سفارش افراد را در کم ترین زمان تحویل بدهیم. در حال حاضر در تهران چهار ساعته 
و در شهرهای دیگر بیست وچهار ساعته کاالها تحویل داده می شود. درصورتی که اگر شما 
بخواهید بسته ای را به اهواز ارسال کنید، از طریق پُست پنج روز طول خواهد کشید. عالوه 
بر این ها در نظر داشته  باشید کاالیی که از دیجی کاال می خرید، اصل است و چیزی در آن 
تعویض نشده  است.« البته اعداد و ارقام درباره ی حجم خرده فروشی آنالین در ایران هنوز 
خیلی پایین اســت. اطالعات دقیقی هم از آن در دسترس نیست. بعضی بررسی ها نشان 
می دهد حجم خرده فروشی آنالین در کشوری مانند چین باالی هشت درصد و در انگلستان 
باالی ســیزده درصد اســت. در ایران این رقم حدود نیم  درصد برآورد شده که از یک سو 
فعاالن این عرصه را برای آینده و پیشرفت این کسب  و کار  امیدوار می کند و از سوی دیگر 
نشــان می دهد شــرایط آن قدر هم آسان نیســت. اما دوقلوها دنیای بزرگی دارند. آن قدر 
ایده آل گرا هستند که دوست دارند پنج سال دیگر همه ی دنیا از دیجی کاال بگویند. چنین 
چیزی دور از ذهن نیست. ایده های جدیدی که هر روز در این شرکت مطرح می شود، حکم 

تأییدی بر این ادعاست؛ مثل ایده ی جعبه باز یا دیجی استایل. 

ایده های نو
اوپن باکس، فیدیبو، دیجی استایل. به تازگی این  نام ها در کنار نام دیجی کاال زیاد شنیده 
می شــود. ایده ی اوپن باکس یا جعبه باز یکی از جذاب ترین ایده هایی اســت که در شرکت 
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دیجی کاال طرح شــده و مورد توجه قرار گرفته  است. بعضی کاالها وقتی به دست مشتری 
می رســند، به هر دلیل، دچار آسیب های جزئی شــده اند و دیگر مطلوِب خریدار نیستند. 
مشــتری ها این کاالها را به دیجی کاال پس می فرســتند و کاالی مطلوبشــان را تحویل 
می گیرند. در قدیم محصول جعبه باز عموماً با قیمت پایین تر به کارکنان دیجی کاال فروخته 
می شد یا برای مصارف ســازمانی مورد استفاده قرار می گرفت. گاهی هم برای استفاده ی 
داخل ســازمانی شرکت های طرف قرارداد با دیجی کاال فرستاده می شد. البته کاالهایی که 
آسیب جدی دیده بودند، به کلی از بین می رفتند. از ابتدای زمستان 94 دیجی کاال ایده ی 
جعبه باز را برای فــروش این کاالها به قیمتی پایین تر مطرح کرد و کاالهایی که کم ترین 
آســیب را دیده اند در اوپن باکس به فروش می رسند. البته همه چیز به این سادگی نیست. 
محصول آسیب دیده ابتدا بررسی می شود و با توجه به ایرادهایی که دارد، نمره ای دریافت 
می کند. از ایرادهای کاال عکس برداری و در سایت به مشتری نشان داده می شود. کارشناس 
قیمت گذاری با توجه به نمره ی کاال و ایرادهایش و هم چنین مدت زمان تولید کاال، قیمتش 
را مشخص می کند. کسانی که از اوپن باکس دیجی کاال خرید می کنند، بیست وچهار ساعت 
برای تست و بررسی محصول فرصت دارند. به این ترتیب کاالهای جعبه باز با ضمانت و البته 

با قیمتی کم تر در اختیار مشتری قرار می گیرد. 
دیجی استایل یکی دیگر از ایده های دیجی کاالست؛ فروشگاهی اینترنتی برای عرضه ی 
پوشــاک باکیفیت. معروف ترین برندهای پوشــاک ایرانی با دیجی کاال قرارداد بسته اند و 
کاالهایشــان را از این راه به فروش می رســانند. به این ترتیب مشتری ها با خیال راحت از 
دریافت کاالی اصل از دیجی اســتایل خرید می کنند. اگر کاالیی را برای خودشان مناسب 
ندیدند، تا هفت روز بعد با یک تماس می توانند تعویض کنند. دیجی استایل مانند دیجی کاال 
مجله ای دارد که در آن اطالعات عمومی و کامل تری درباره ی کاالهای موجود در سایت را 

در اختیار مشتریان  می گذارد. 
فیدیبــو برای اهــل کتاب ها در ایران آشناســت، بزرگ ترین ســامانه ی خرید کتاب 
الکترونیک و صوتی در ایران که طیف وسیعی از کتاب ها و مجالت را در اختیار کاربرانش  
قرار می دهد. در واقع این اپلیکیشــن مثل کتاب خانه ای اســت که افراد روی گوشی تلفن 
همراه خود نصب می کنند. این فروشــگاه از اســفند 92 آغاز به کار کرده و در ســال 95 

مجموعه ی دیجی کاال آن را خریداری کرد. 
دیجی کاال مگ یا مجله ی اینترنتی دیجی کاال هم یکی دیگر از خدماتی اســت که این 

دیجی  دوقلوها
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استارتاپ ارائه می دهد. از خبر گرفته تا پادکست و ویدئو، هر چیزی در دیجی کاال مگ دیده 
می شــود. شــرکت دیجی کاال با این ایده های کوچک و بزرگ هر روز بیش تر از گذشته به 
مشــتریانش بها می دهد و با همین ترفند پیش مــی رود. البته دیجی کاالیی ها اصولی برای 
برقراری ارتباط با مشــتری دارند: رو راست بودن با مشــتری. محتوایی که ارائه می دهند، 
خدمات پس از فروش، مشــاوره و سرعت از جمله نیازهایی است که دیجی کاال در رابطه با 
مشــتریانش شناسایی کرده و سعی دارد درباره ی آن پاسخگو باشد، اما در عین حال تالش 
می کند هر لحظه ایده ای بکر و تازه به ایده ی اولیه تزریق کند و آن را بیش از گذشته پر و 
بال بدهد. حاصل این ایده ها مجموعه ای است که نام خالقانش را بر سر زبان ها انداخته  است. 

عصر شفافیت
دیجی کاال بیش از یک دهه عمر کرده اســت. در هر جای دیگر دنیا شاید کسب  و کار 
جوانی محســوب می شد، اما در ایران که عمر کســب  و کارها کوتاه است، دیجی کاال یک 
اســتارتاپ پیر تلقی می شــود! هرچند برای دوقلوهای محمدی تازه اول راه اســت. آن ها 
معتقدنــد در بازار خرده فروشــی آنالین فضــای زیادی برای کار وجــود دارد. برای آن ها 
دیجی کاال مثل بچه ای پنج ســاله است که باید دائم از آن مراقبت کنند، آن را با ایده های 
جدید پرورش بدهند و هر روز بیش از روز قبل بر ســر زبان ها بیندازند. مشتری ها با یک 
کلیک ساده به بازاری بزرگ وصل می شوند. فرقی نمی کند چه ساعت از شبانه روز باشد. هر 
کاالیی که می خواهند به راحتی انتخاب می کنند. همه چیز کاماًل واضح و شــفاف است، از 
عکس ها گرفته تا مشخصات و قیمت و حتی سایز کاالها. بقیه ی کاربران هم مدام به سایت 
ســر می زنند، دربــاره ی محصولی که خریــداری کرده اند نظر می دهنــد و رتبه  اش را با 
امتیازهایشــان مشخص می کنند. خرید در چنین شــرایطی خیلی ساده تر می شود. دیگر 
نیازی نیســت دربه در دنبال افرادی که کاالیــی را خریده اند، بگردند و از چند و چون آن 
اطــالع پیدا کنند. همه ی افراد در فضایی شــفاف تجربه  شــان  را از آن کاال با دیگران به 
اشتراک می گذارند تا بقیه هم در آرامش و با اطمینان خرید کنند. بازارهای آنالین با جهان 
شیشــه ای خود حجره ها را هم شیشــه ای کرده اند. دیگر کســی نمی تواند مثل دوربین 
دیجیتالی که دوقلوها در سال 84 خریدند، لنز را عوض کند و آب از آب تکان نخورد. این 
روزها به لطف فناوری عصِر شفافیت است. اگر مشتری ها به این فضای شفاف اعتماد کنند، 
تجربه ی کاله برداری ها به حداقل می رسد و این قدم بزرگی برای انسان عصر مدرن است. 
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پرواز در آسمان استارتاپ ایران
روزهای آن ها مثل آدم های معمولی شروع می شود. ساعت هشت یا هشت ونیم سر کار 
می روند، اما شب هایشان عموماً دیرتر از آدم های معمولی تمام می شود. باید ساعت نُه شب 
خانه باشند، اما گاهی ده یا یازده و حتی نیمه های شب به خانه می روند. همیشه از آخرین 
نفراتی هستند که از شرکت خارج می شوند. هر دو متأهل اند، در عین حال تمام تمرکزشان 
را روی کار گذاشته اند. به قول سعید مثل لیزر روی کسب  و کارشان متمرکز شده اند. از آن 
روزهــا که هنر را در کنار ریاضــی انتخاب کرده بودند، بیش از یک دهه می گذرد. هرچند 
وقت تفریح و تماشای فیلم ندارند، عالقه شان هنوز به آن کور نشده  است.حمید نشانه های 
این ذوق را بروز می دهد: »خیلی کم برای این کارها وقت داریم، ولی اگر فیلم خوب باشد 
می بینیم. اگر وقت داشته باشیم، موسیقی  هم گوش می کنیم، معموالً آثار فاخر.« و سعید 
جمله  اش را کامل می کند: »منظور حمید این اســت که حتی اگر راک گوش کنیم، راک 
باکیفیت انتخاب می کنیم، ولی خیلی دنبال سبک خاصی نیستیم.« از آدم هایی نیستند که 
پنج تا کار را با هم انجام می دهند. خیلی ها در دنیای اقتصاد فعال اند و درعین  حال که یک 
سر دارند و هزار سودا، دنیایی از کارهای دیگر را هم انجام می دهند، اما دوقلوهای دیجی کاال 
این طور نیســتند. نه این که تک بُعدی باشند، بُعد هنری و فرهنگی شان هم برجسته است، 
اما به قول خودشــان روی کارشــان تمرکز کرده اند و همین سبب شده حتی وقت ورزش 
کردن هم نداشته  باشند. قباًل که بیش تر وقت داشتند، گاهی می پریدند: پاراگالیدر. اما حاال 
ورزششــان در حد پیاده روی است. شــاید این روزها وقت نکنند با پاراگالیدر بپرند، اما با 
دیجی کاال در آسمان استارتاپ های ایران سیر می کنند. آن ها با تمرکزشان به اوج رسیده اند. 
رؤیایی دارند، رؤیای ســخن گفتن از دیجی کاال در همه ی دنیا و با تمام وجود خودشان را 

وقف این رؤیا می کنند. 
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فصل دوم

سینما پارادیزوی 
ایرانی
داستان زندگی محمدجواد شکوری مقدم،  
مدیر استارتاپ های آپارات و فیلیمو

نویسنده: نسیم بنایی





باالی سر همه در اتاق تنگ و مرموزی می نشست. یک دستگاهِ زغالی داشت که باید 
آن را ُمدام و آرام می چرخاند. یک شــاگرد هم داشــت که حواسش به زغال ها بود تا کم 
نشود. باریکه نوری را از تنها دریچه ی اتاق به بیرون هدایت می کرد. نور راهش را می گرفت 
و در دل تاریکی از باالی سر آدم هایی که ردیف به ردیف کنار هم روی صندلی ها نشسته  
بودند و زیر پایشان فرشی از پوست تخمه پهن شده  بود، می گذشت تا به پرده ی نقره ای 
برســد. همزمان با نور، صدا هم می آمد. آن وقت بود که تصاویر روی پرده ی بزرگ جان 
می گرفتند و حرکت آغاز می شد. آدم ها در تاریکی به تنها بخش نورانِی سالن ُزل می زدند 
و نوِر روی پرده صورتشان را روشن می کرد، چشم هایشان تنها نقطه ی صورتشان بود که 
در آن تاریکِی آغشته به نوِر پرده دیده می َشد؛ گاهی از شادی برق می زد و گاهی از اشک 
پُر می شــد. درست در باالی سرشان، در امتداد همان باریکه نور، پشت دریچه ی آن اتاق 
تنگ و مرموز آپاراتچی بی وقفه دســتگاه آپارات زغالی اش را می چرخاند و منتظر اصوات 
می شد. گاهی صدای سوت تماشاچی ها و گاهی صدای قهقهه ی خنده و گاهی هم آهی 
که از نهادشان برمی خاست و در نهایت صدای کف زدن و ترک کردن سالن سینما. آن ها 
ســالن سینما را ترک کردند و آپاراتچی ها را در آپارات خانه هایشان تنها گذاشتند. دنیای 
دیجیتال آمد و آتش به دنیای نگاتیوها زد، اما سینما را به خانه ها بُرد تا هر کسی در هر 
جایی و هر زمانی که بخواهد در نقش تماشاچی فرو برود. آپاراتچی های امروزی نور را از 
فیبرهای نوری هدایت می کنند و به سیستم های کامپیوتری تماشاچی ها می رسانند و بعد 
با کامنت ها و الیک ها به صدای ســوت و قهقهه خنده ی تماشــاچی ها گوش می دهند. 



عصر قهرمانان زندگی38

محمدجواد شــکوری مقدم یکی از آن آپارتچی هایی است که آپارات خانه ای آنالین دارد. 
ایده اش با نام »آپارات« که قرار بود نمونه ای از یوتیوِب ایرانی باشــد، چنان ُگل کرد که 
فضــا را برای »فیلیمو« و پروژه های بعدی هــم مهیا کرد. روزی بود که آپاراتچِی آنالین 
ایران با خودش می گفت: »وقتی یوتیوب باشــد، چه کسی می آید آپارات را ببیند؟« اما 
حــاال کلید پروژه هایی بزرگ تر از آپارات را می زند و هر روز به دنبال ایده های جدیدتری 
در شرکت صباایده است. این آپاراتچی هم مثل همان آپاراتچی های قدیمی از چرخاندن 
بی وقفه ی دستگاه آپارات مدرنش خسته نمی شود، آن قدر آن را می چرخاند تا صدای کف 

زدن تماشاچی ها را بشنود. 

از دانشگاه امیرکبیر به دیپلم
یک روز معمولی بود. ســر کالس آزمایشگاه فیزیک نشســته  بود و به استاد گوش 
می داد که یک دفعه تصمیمش را گرفت و از سر کالس بلند شد. محمدجواد، دانشجوی 
ترم پنجم یکی از معتبرترین دانشــگاه های مهندسِی کشور بود؛ دانشگاه امیرکبیر. برق 
الکترونیــک می خواند و قرار بود تا دکتری ادامه بدهد: »جالب اســت که هیچ وقت فکر 
نمی کردم درسم را رها کنم. فکر می کردم تا دکتری می خوانم.« اما آن طور که فکرش را 
می کرد، نشد. نه این که کسی مانعش بشود. خودش نخواست: »در دانشگاه امیرکبیر برق 
می خواندم و همزمان برنامه نویســی هم می کردم و به برنامه نویسی عالقه داشتم. بعدها 
احســاس کردم در برنامه نویسی می توانم موفق تر و مؤثرتر باشم.« انصراف داد و به سراغ 
برنامه نویسی رفت که از شانزده سالگی انجام می داد: »پنج یا شش ترم خواندم، اما درس 
خواندنم خیلی موفقیت آمیز نبود. کار برنامه نویسی می کردم و از دیدن نتیجه اش احساس 
بهتری داشتم، نسبت به الکترونیکی که هیچ نتیجه ی عملی از آن نمی دیدم.« البته غیر 
از عالقه، موضوع دیگری هم بود که ســبب شد با انگیزه ی بیش تری سراغ برنامه نویسی 
برود: »در نوزده سالگی ازدواج کرده  بودم و برای تأمین زندگی باید کار می کردم. در واقع 
کارمند بودم.« بعضی از ترم ها حتی کتاب های درســی اش را هم نمی گرفت و به زحمت 
امتحان می داد: »به این نتیجه رســیدم که ده ساله لیسانس گرفتن با این وضعیت اصاًل 
خوب نیست. یعنی یا باید درست درس خواند یا رهایش کرد.« به همین خاطر است که 
در جمع کارآفرین ها می گوید: »آدم وقتی درس می خواند نباید کار کند، چون این طرف 
می بیند به نتیجه می رسد و آن طرف باید ببیند هشت سال دیگر چه چیزی دستش را 



39 سینما پارادیزوی ایرانی

می گیرد.« مخالف درس و دانشگاه نیست، اما در آن سن وسال بهترین تصمیم را گرفت: 
»مهم این بود که آدم برای خودش هدفی مشــخص کنــد. البته فضای زمان مثل اآلن 
راه اندازی استارتاپ و فکر پول دار شدن نبود، اما می دانستم اگر بخواهم در کاری شماره ی 
 یک باشــم، باید روی آن تمرکز کنم. این طور بود که یک روز از ســر کالس آزمایشگاه 
فیزیک درس را رها کردم. موضوع ســختی درس نبود. مهم انگیزه بود که برای ادامه ی 
تحصیل نداشتم. سر کالس زجر می کشــیدم، اما برای کارم روزی هفده، هجده ساعت 
وقت می گذاشــتم و لذت می بردم. می خواســتم تمرکزم را روی برنامه نویسی بگذارم و 
برنامه نویس خوبی بشوم.« این طور شد که به جای دکتری، به دیپلم قناعت کرد و به جای 

تحصیل، یکی از موفق ترین استارتاپ های ایرانی را کلید زد. 

صدا، دوربین، حرکت!
تازه شبکه ی اجتماعی اورکات )Orkut( ُمد شده  بود. هر کسی پرونده ای برای خودش 
داشــت و در آن دوســتانش را جمع می کرد، برایشان پیغام می فرستاد و با آن ها انجمن 
گفت وگو تشــکیل می داد و هر روز این حلقه ی دوســتی را گسترده تر می کرد. هر کس 
می خواســت عضو شــود، کافی بود پرونده ای برای خودش بسازد و به چند سؤال پاسخ 
بدهد. این شــبکه ی اجتماعِی تازه کار و جذاب عده ی زیادی را سرگرم کرده  بود، اما فکر 
آن هایی که به دنبال راه انداختن کسب  و کار اینترنتی بودند، جای دیگری بود. محمدجواد 
یکی از همان ها بود: »آن زمان که برنامه نویسی می کردم، به این نتیجه رسیده  بودم که 
فضای آنالین خیلی قدرتمند است و می توان ایده ها را در آن به ثمر رساند. سه، چهار ایده 
را شروع کردیم که همه شان خیلی محکم به دیوار خورد. کم کم یاد گرفتیم اول تیم سازی 
کنیم و بعد درســت انتخاب کنیم.« این دستاوردهای محمدجواد همزمان با کار کردن 
اورکات در ایران بود. برایش جالب بود که این شرکت بدون تبلیغ و تنها با راه اندازی یک 
موتــور، کاری کرده که آدم ها برایش کار کنند. این طور شــد که تالش کرد با یک تیم 
چیزی شبیه به آن را در ایران راه اندازی کند: »حدود دی ماه سال 83 اورکات که شبکه ی 
اجتماعی معروف آن زمان بود، در ایران بسیار گل کرده  بود و ما کشور سوم در استفاده 
از اورکات بودیم. به همین دلیل پروژه ی کلوب را به عنوان نمونه ی فارسی این شبکه ی 
اجتماعی راه اندازی کردیم. آن موقع ســرویس های اینترنت ایران تنها وبالگ ها بودند و 
مردم از این که می توانســتند در این فضا بنویســند و بازخورد بگیرند، بسیار خوشحال 



عصر قهرمانان زندگی40

بودند.« هنوز مای اســپیس و فیس بوک و خیلی از شــبکه های اجتماعی امروزی رواج 
نداشتند و سرویســی که محمدجواد با دوستانش راه اندازی کرد، با استقبال همراه شد: 
»دنیای شبکه های اجتماعی این گونه که اآلن می بینید نبود. فارسی بودِن کلوب هم برای 
مردم بســیار مهم بود. سه چهار سال بعد، شرکتمان کمی بزرگ تر شده  بود و ما شرکتی 
به نام صباایده تأسیس کرده  بودیم.« مشاجره میان دو نفر در میهن بالگ برای صباایده ای ها 
سبب خیر شد: »حدود سال 86 میهن بالگ را از صاحبان آن خریدیم. آن زمان میهن بالگ 
جزو سه بالگ برتر ایران بود و ما می خواستیم کارمان را توسعه بدهیم، اما مدل خاصی 
در ذهنمان نبود. احســاس می کردیم با ارتباط دادن این سرویس ها به یکدیگر، بسته ی 
خوبی برای کاربران تهیه می َشود.« کار به شکل فشرده شروع شد، حدود چهل وپنج روز 
شبانه روزی روی میهن بالگ کار کردند و توسعه اش دادند، اما رفته رفته مشکالت پدیدار 
شدند: »رفته رفته به مشکالت مالی خیلی جدی برخوردیم، زیرا به همان نسبت که این 
سرویس ها بزرگ می شوند و احتیاج به سخت افزارهای گران قیمت دارند، باید درآمدها هم 
زیاد شود. این بیش تر شدن درآمد تنها به استعداد و خالقیت ما بستگی نداشت، بلکه به 
فرهنگ جامعه هم مربوط می شد، مثاًل جامعه، تبلیغات در اینترنت و فضای وب را چه قدر 
می فهمند.« آن زمان تمرکز زیادی روی تبلیغات نداشــتند، اما به خاطر تأمین هزینه ها 
مجبور شدند به تبلیغات با تمرکز بیش تری نگاه کنند: »آژانس تبلیغات صبا را راه اندازی 
کردیم و با چند شــرکت قرارداد بستیم و هزینه ها را تأمین کردیم.« از همین جا بود که 

سنگ بنای آپارات گذاشته  شد. 

آپارات خانه ی آنالین
»بی قراری«! این تنها دلیلی اســت که به نظر شکوری مقدم سبب شده او و تیمش 
هیچ گاه به ایده های موفقشان بسنده نکنند و باز هم به سوی تکامل قدم بردارند. با این که 
کلوب یکی از کارهای موفق بود، اما به نظر می آمد جای کار برای ایده های جذاب تری هم 
وجود دارد. بهمن 89 عده ای از کاربران درخواست کردند سرویس پخش ویدئو به کلوب 
اضافه شود: »رفتیم سراغ چند تا از سرویس های نوپای آن موقع که به ما سرویس بدهند 
و تعاملی با آن ها ایجاد کنیم، اما به نتیجه ای نرســیدیم و تصمیم گرفتیم این سرویس 
راخودمان ایجاد کنیم. در جلسات تصمیم گیری به این نتیجه رسیدیم که پتانسیل این 
ســرویس از زیرســرویس بودن باالتر است. این بود که آن  را به عنوان یک سرویس جدا 
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ایجاد کردیم و آن را آپارات نامیدیم.« آپارات با همه سختی ها و چالش هایی که به لحاظ 
فنی وجود داشــت، باالخره متولد شــد: »در ابتدای کار پهنای باند چالش بسیار بزرگی 
برایمان بود و یک سال و نیم این مشکل را داشتیم تا اوضاع پهنای باند اندکی بهتر شد. 
در دو مــاه اول آپارات چهل مگابایت بر ثانیه پهنای باند ایجاد کرده  بود.« حاال اوضاع به 
کلــی تغییر کرده و محمدجواد آن را موفق ترین اســتارتاپی می دانــد که تا به حال راه 
انداخته و برای این موفقیت هم دالیلی دارد: »یکی از بزرگ ترین دالیل انتخاب درســت 
بوده. به نظرم خلئی خیلی جدی در سرویس ویدئویی وجود داشت. البته یوتیوب هم نبود 
و همین عامل موفقیت بود. نمی شود غیرمنصفانه صحبت کرد. ولی انتخاب خوب و بستر 
فنی که در این مدت روی تیم ایجاد شــده  بود، خیلی کمــک کرد. یاد گرفته  بودیم با 
سرویس ها و ویزیت های میلیونی و بانک های میلیونی کار کنیم و با چگونگِی مارکتینگ 
کردن این سرویس ها آشنا شده  بودیم.« البته همان ابتدا که این کار را راه می انداختند، 
این  قدر هم خوش باور نبودند: »راستش را بگویم خیلی باور نمی کردیم که بگیرد. دلیلش 
هم این است که وقتی مشغول به کارید، گروه جدی برای تحقیق ندارید. فکر می کردیم 
مردم وقتی از یوتیوب اســتفاده می کنند، چیزهایــی را می بینند که ما قطعاً نمی توانیم 
پخش کنیم.« البته این تنها مورد نبود. دغدغه های دیگری هم داشتند: »ریسک خیلی 
جدِی دیگر مســائل فنی بود. میزبانی )هاست کردن( میلیون ها ویدئو کار بسیار سختی 
بود. می دانستیم با هزاران ویدئو اصاًل این کار شدنی نیست و سرویس، سرویس نمی َشود. 
وقتی هم می گفتیم میلیون ها ویدئو، تجربه اش را نداشــتیم.« اما به قول خودش همان 
روحیه ی عملیاتی و شــجاعتی که در اعضای تیم وجود داشت، به آن ها جسارت داد که 
وارد این کار شــوند: »در تجربه به من ثابت شده وقتی آرام آرام کاری را شروع می کنید، 
به خاطر تمرکز تیم، انرژی مثبتی دور آن جمع می َشود. آدم ها به سیستم می پیوندند و 
به آن کمک می کنند.« در واقع وقتی خیلی جدی به مسئله فکر می کردند، به این نتیجه 
می رســیدند که اصاًل نباید ســراغش بروند، چون از کارهایی که در گذشته کرده  بودند 

خیلی بزرگ تر بود: »خدا کمک کرد و توانستیم آن را به جایی برسانیم.« 

برابری با غولی به نام یوتیوب
سال 2005 بود که سه نفر در کالیفرنیا تصمیم گرفتند وب سایت به اشتراک گذارِی 
ویدئو را راه بیندازند. این وب سایت امروز به غولی به نام »یوتیوب« بدل شده  است. چند 
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سال بعد هم چند ایرانی به رهبرِی محمدجواد شکوری مقدم تصمیم گرفتند مشابه آن را 
در ایران راه اندازی کنند و به عبارتی یوتیوب را بومی سازی کنند که حاصلش آپارات بود. 
یوتیوب اثرگذاری های فرهنگی بسیاری داشته است. خالق آپارات معتقد است که نمونه ی 
ایرانی آن هم دســت کمی از نمونه ی اصلی اش ندارد: »اگر درباره ی ابزار و محتوا صحبت 
کنیم، باید بگویم قطعاً. زیرا هم ابزار و هم جنس محتوا مشــابه یوتیوب اســت. هم در 
این جا، هم در خارج از کشور تأثیرپذیرها انسان هستند، ساختار هم همان ساختار است. 
ترافیک و اســتفاده ی مردم از آپارات در ایران به اندازه ای اســت که می شود گفت تأثیر 
همه گیــر دارد.« هرچند به لحاظ محتوایی می توان این دو را در کنار هم قرار داد، اما از 
نظر فنی تفاوت از زمین تا آسمان است: »باید بگویم ما از نظر فنی هم محدودیت هایی 
نسبت به خارج از کشور داریم، مثاًل در یوتیوب چهار طبقه فقط مشغول تبدیل ویدئوها 
و باال بردن کیفیت و کم کردن حجم اند، اما ما این جا چنین امکاناتی نداریم، به خصوص 
با مشکالت شبکه ی داخلی ایران.« زیرساخت های اینترنتی و مسائل فنی در ایران طوری 
است که گاهی مردم در منزل سرویس را خوب دریافت نمی کنند. این مسئله ممکن است 
به برند آپارات ضربه بزند. البته فرایند توسعه متوقف نمی َشود: »ما دائم در حال توسعه ایم. 
مثاًل کانورتوِر ویدئوی اولیه مان را بعد از دو ماه عوض کردیم و بعدی را پس از هفت ماه 
و همین طور جلو می رویم. این مســیری است که دائم باید در آن پیش برویم.« هرچند 
شرایط طوری پیش رفته که سرویس آپارات خودش را به یوتیوب در ایران برساند، هنوز 
هم برای خیلی ها ســؤال اســت که اگر روزی یوتیوب آزاد شود، چه اتفاقی برای آپارات 
می افتد؟ این مســئله برای محمدجواد هم مطرح است: »ریسک قابل تحلیلی است. دور 
اســت، اما قابل تحلیل است. همیشه به آن فکر می کنیم و به همین دلیل همیشه بین 
پروژه هایمان تنوع ایجاد می کنیم و پروژه های جدیدی راه می اندازیم.« به نظر او شــاید 
آپارات از دید بسیاری از اهالی کسب  و کار موفق باشد، اما هنوز موفق نشده  است. برای 
موفقیت باید کارهایی انجام بدهد، مثاًل به ســمت ویدئوهای بومی تر حرکت کند: »باید 
شــرایط طوری باشد که مثاًل اگر کسی ویدئوی آموزشــی تولید می کند، از ما سرویس 
بگیرد و ما هم بتوانیم سرویس خوبی به او بدهیم.« آن فرد می تواند ُمبلِغ این کار باشد 
و چرخــه را کامل کنــد. البته که حضور یوتیوب ممکن اســت بــازی را عوض کند و 
ســرویس های بومی را تحت تأثیر قرار بدهد، چرا که تجربه ی جهانی دارد، اما آپاراتی ها 

هم تا آن زمان بیکار ننشسته اند و فکرهایی کرده اند. 
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سرمایه گذار خوب نیست!
پراید هم می تواند ســرمایه ی خوبی برای شــروع یک کســب  و کار اینترنتی باشد، 
دست کم محمدجواد و برادرش ثابت کردند که می شود. نیازی به سرمایه کالن نداشتند. 
یک اتاق کافی بود تا بتوانند کارشان را شروع کنند: »پرایدم را فروختم. با برادرم با یک 
ماشین می رفتیم. در عرض هفت، هشت ماه توانستیم حداقلی از تبلیغات را برای خودمان 
جذب کنیــم.« البته همچنان این مقدار کافی نبود، اما ظاهراً بخت هم با آن ها یار بوده  
اســت: »دو نفر دیگری که در این کار به ما پیوســتند اعتقاد داشــتند این کار در ایران 
می گیرد و خدا را شــکر هر دو کم ســن بودند و مثل من و برادرم متأهل نبودند. توقعی 
نداشتند و به همین خاطر آرام آرام توانستیم گردشی را ایجاد کنیم.« هر بار می خواستند 
بخــش جدیدی را راه اندازی کنند یا محصول جدیدی را ارائه بدهند، نیازی به ســرمایه 
نداشــتند، گردش مالی آن قدر بود که سرمایه ی کار بعدی را از درون همان پروژه تأمین 
کننــد. محمدجواد به ســرمایه گذار خیلی باور ندارد: »ســرمایه گذار خیلی چیز خوبی 
نیســت!« دســتش را به شــکل افقی جلوی گردنش می گیرد: »تا به این جا نرسیدید، 
ســرمایه گذار نگیرید.« دلیل اولش این است که سیستم استارتاپ در ایران هنوز به بلوغ 
کامل نرســیده و بهتر است برای کارهای اســتارتاپی سرمایه گذار گرفته نشود. اما دلیل 
دومش از اولی مهم تر اســت: »فرد تمام اشــتیاقش را یک باره از دست می دهد.« گاهی 
سرمایه گذار با تصمیم های مخرب به میان کار می آید و بدون آشنایی با فرهنگ شرکت، 
اشــتیاق اولیه ی کارآفرین را کور می کند: »معموالً سرمایه گذاران نگاه بیزنسی دارند، اما 
آدم هایــی که دارند کار می کنند، نگاه تکنیکال دارند. بهتر اســت تا جایی که می توانند 
خودشــان کار کنند. وقتی پروژه به حداقل رســید، وارد این بازی ها بشوند. تا جایی که 
می توانند سختی بکشند و اگر چیزی دارند، بفروشند و کارشان را جلو ببرند.« این روزها 
خیلی ها تب استارتاپ دارند و زمان کوتاهی که کار کردند،  منتظر سرمایه گذار می نشینند. 
اما محمدجواد معتقد است چنین مسیری راه به جایی نخواهد برد: »دو ماه کار می کنند 
و منتظرند یکی بیاید و چند میلیون تومان بگذارد، عدد و رقم ها هم باورکردنی نیست.« 
ممکن است استارتاپ به مرحله ای از بلوغ برسد که مدیر شرکت به سرمایه گذار نیاز پیدا 
کند. در این شرایط هم جذب سرمایه گذار نباید ساده و سهل گیرانه باشد: »اگر نتوانستید 
و مجبور شدید سرمایه گذار بگیرید، حتماً با او شام بیرون بروید و گپ بزنید. صرفاً جلسه 
نباشد. روحیه ی غیرکاری همدیگر را در نظر بگیرید. احساسات در استارتاپ خیلی درگیر 
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است، باید به آن بها بدهید. اگر با کسی که از او خوشمان نمی آید، پروژه را شروع کنیم، 
هفته ی اول نه، هفته ی دوم نه، هفته ی ســوم حتماً اشــتیاقمان را به کِل پروژه از دست 
می دهیم.« همه ی تأکیدش این اســت که احساسات را کنار نگذارید: »با آدمی که از او 
خوشــتان نمی آید، کار نکنید. قرار است گاهی دوازده تا چهارده ساعت با هم کار کنیم. 
قرار است وقتی مشکلی پیش می آید، با هم حرف بزنیم. باالخره همه چیز پیش می آید. 
پس به احساسات حتماً توجه کنید. اگر احساس خوبی درباره ی کسی ندارید، شک نکنید 
که برای توسعه ی کار مناسب نخواهد بود.« تمام حرف این است که هر کسی باید با اتکا 
به ســرمایه های خــودش کارش را راه بیندازد و منتظر ســرمایه گذار ننشــیند، چون 

سرمایه گذار از راه نخواهد رسید. 

از نگاتیوهای سوخته تا آپارات
سوپرمارکت آنالین راه انداخته  بود؛ یک سوپرمارکت شیک و تمیز که قرار بود کسب  
و کار موفقی بشود. از یونیفرم گرفته تا ادبیات مشتری و پاکت هایی که آن قدر َشکیل و 
زیبا طراحی شــده  بود که آدم می خواست قابشان کند. همه چیز حساب شده و سنجیده 
بود. تماس می گرفتند، سفارش می گرفتند، پیک می گرفتند. در این بین خودش هم دو 
بار به عنوان پیک سفارش هایی را تحویل داد و شصت وپنج هزار تومان از یک خانم انعام 
گرفت! چهار ماه شــبانه روز یا دست کم تا ساعت ده شب کار می کرد، اما ایده اش جواب 
نداد. از یک سو سوپرمارکتی ها فرهنگ متفاوتی داشتند و هنوز نمی توانستند با فرهنگ 
آنالین خو کنند، از سوی دیگر مشکالتی در کار وجود داشت که در نهایت سبب می شد 
جز تشکر چیزی دریافت نکنند: »زیاد تشکر می کردند، اما تشکر که نان و آب نمی شود.« 
دو ساعت جلسه گذاشــتند و عددها و رقم ها را بررسی کردند. فهمیدند حاشیه ی سود 
کفاف نمی دهد و نمی توانند کار را ادامه بدهند. پرونده ی چهار ماه کار شبانه روزی را در 
دو ساعت بستند و کنار گذاشتند، اما دست از ایده های جدید برنداشتند: »هفت روز بعد 
آپارات را راه انداختیم، چون نمی توانستیم بیکار بنشینیم.« در گعده های غیرکاری خود 
به این نتیجه رســیده  بودند که کار قبلی جواب گو نیســت: »با تحلیل آن را بســتیم و 
خوشــحالیم که بســتیم.« آپارات را که راه انداختند، دید دیگری داشتند و تجربه های 
جدیدی کسب کرده  بودند: »بینش درستی درباره ی پروژه پیدا کرده بودیم. آدم وقتی در 
بعضی مســائل شکست می خورد، به این بینش می رسد که چه کاری درست است و چه 
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چیزی انتخاب خوبی خواهد بود.« همان طور که وقتی فهمیدند کاری درســت نیست و 
نتیجه نمی دهد، اگر دو سال هم روی آن کار کرده  اند، کنارش می گذارند. وقتی هم به این 
نتیجه می رسند که فکری خوب است، آن را دنبال می کنند. به این ترتیب از تجربه های 
تلخ و تالش های بی وقفه ای که بی حاصل ماند، به آپاراتی رســیدند که اکونومیســت هم 
درباره اش نوشت. سال 93 مجله ی اکونومیست ارزش این شرکت را بالغ بر سی میلیون 

دالر و دومین استارتاپ موفق ایرانی اعالم کرد. 

تب استارتاپی
»استارتاپ چیز بدی نیست.« این را محمدجواد خطاب به کسانی می گوید که دلشان 
می خواهد یک سیلیکون ولی در ایران به راه بیندازند و هر روز ایده های خالقانه جدیدی 
را به بدنه ی اقتصاد کشــور تزریق کنند. آن قدر تبشــان تند اســت کــه دائم از واژه ی 
»کپی برداری« برای توصیف بســیاری از اســتارتاپ های بزرگ و موفق ایران اســتفاده 
می کننــد و به دنبال این هســتند که ایده های خودشــان را عملی کننــد و از آن پول 
دربیاورند. آن ها که سال هاست وارد بازی کسب  و کارهای اینترنتی شده اند، اغلب نظرات 
متفاوتی دارند. در نگاه آن ها آن قدر ایده ی خوب در جهان برای بومی ســازی وجود دارد 
که نیازی به ایده ی جدید نیســت. راه انداختن اســتارتاپ هم کار هر وقت و هر کسی 
نیست: »یک استارتاپ خوب قطعاً خوب است، اما به موقع! باید تجربه ای در چالش های 
تیمی داشته  باشم و بدانم اگر امروز هم تیمی ام حالش بد است، ممکن است روی کار اثر 
بگذارد و باید برایش وقت بگذارم، کافه برویم و حرف بزنیم تا حالش خوب شود. باید بدانم 
یک گره اجتماعی کوچک ممکن اســت کل تیم را ببرد هوا، یا چیزهای کوچکی از این 
دست. همه ی این ها در تجربه ی کار تیمی به دست می آید. آدم باید کار انجام بدهد تا با 
این مســائل آشنا شود.« هرچند خودش دانشگاه را رها کرده، نگاهش این نیست که هر 
کســی دانشــگاه و تحصیالت را رها کند و وارد بازار کار شود. اصول و ارزش هایی دارد و 
معتقد است بیش از هر چیزی در روند کاری مؤثر است: »کار را باید اصولی و در تیم یاد 
گرفت. وقتی هنوز بلد نیســتند در تیم درســت با هم صحبــت کنند و طوری صحبت 
می کنند که طرف مقابل عرق سرد روی پیشانی اش می نشیند، کارشان تمام است. مگر 
تیم چند نفر اســت؟ هر کسی هم که می رود، پس لرزه هایی دارد.« جوان ها دوست دارند 
کســب  و کارهای نو راه بیندازند و ایده های خالقانه بدهند، اما شاید به قول محمدجواد 
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قبــل از آن باید چیزهای دیگری یاد بگیرند که مهم تر اســت: »اصاًل به این چیزها فکر 
نمی کنند. تصور می کنند اگر مدل کســب  و کاری موفقی داشــته  باشــند، حتماً موفق 
می شوند. برای همین تأکید دارم که روی کار تیمی بیش تر وقت بگذارید. ما در شرکت 
می دانیم که همه باید درســت با هم صحبت کنند. چون درســت صحبت نکردن سبب 
می شود کِل تیم از هم بپاشد. به نظر می رسد موضوع ساده ای است، اما هرچه قدر استعداد 
داشته  باشند یا نداشته  باشند، این موضوع مهم تر است. خدا را شکر آدم های فنی  باهوش 
هســتند و هوش هم ابزار مناسبی برای توجیه کردن اســت. درباره ی استارتاپ ها باید 
بیش تر روی این مســائل کار شــود.« محمدجواد فقط حرف نمی زند، این حرف ها را در 
شــرکت عملی کرده  است. برای همین در فرایند اســتخدام و جذب نیرو بیش از اندازه 
سخت گیر است: »گاهی در هر مصاحبه سه ساعت با شخص صحبت می کنم تا بفهمم به 
فرهنگ شــرکت ما می خورد و هارمونی را به هم نمی زند.« به دنبال کسی می گردد که 
بتواند با بقیه دوست باشد. وقتی با آن شخص مصاحبه می کند، با خودش فکر می کند با 
کدام یــک از کارمندها می توانــد رابطه ی خوب و صمیمانه ای برقــرار کند: »بعد از این 
مصاحبه می روم سراغ مسائل فنی و بعد هم مسائل مالی. ولی تا زمانی که مطمئن نشوم 
که شــخص می تواند به لحاظ روانی به تیم اضافه شــود، ایــن کار را نمی کنم.« همین 
سخت گیری ها سبب شده که کِل خروجی از تیم، از ابتدای کار تا دوازده سال بعد، تنها 

ده نفر باشد و بقیه در کار خود مانده باشند. 

برجسته سازِی یک برند
بــازی فوتبال تیــم محبوبش با یکی دیگر از تیم های اروپایی اســت. پای تلویزیون 
نشسته و فوتبال تماشا می کند. در حاشیه ی زمین چیزی می بیند که فکرش را مشغول 
می کند. تبلیغات فیس بوک دور تا دور زمین به چشــم می خورد: »با خودم فکر می کردم 
چه کاری است که به آن جا تبلیغ بدهد؟ نمی فهمیدم دارد چه کار می کند. داشت روی 
برندش کار می کرد. هیچ ربطی هم به ترافیک نداشــت، یعنی وقتی کسی آن را می دید، 
نمی گفت بروم فیس بوکم را چک کنم ببینم چه اتفاقی افتاده  است.« از همین جا بود که 
به اهمیت بازاریابی و تبلیغات بیش تر پی برد و تصمیم گرفت روی آن کار کند. تا پیش 
از آن، به این مســئله چندان بها نمی داد و ده ســال حسرتش را می خورد: »اگر به عقب 
برمی گشتم حتماً به مارکتینگ و برندینگ بیش تر بها می دادم.« اما برای پروژه های بعدی 
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چشم و گوشــش را تیز کرده و بیش تر حواسش به این مسئله است: »برای هر پروژه ی 
جدی که قرار است النچ شود، از قبل برنامه  ی بازاریابی داریم. این که محصول قرار است 
چه طور به بازار نفوذ کند، خیلی برایمان مهم اســت.« به این ترتیب مســائل بازاریابی 
یک باره در کانون توجه تیم محمدجواد قرار گرفت: »در این ســال ها متوجه شدم آن چه 
آن ها در ســیلیکون ولی بلدند، بیش  از مسائل فنی، مسئله ی مارکتینگ است. می دانند 
چه طوری برند را در موقعیتی خاص قرار بدهند و بعداً از آن استفاده کنند.« این طور شد 
کــه صباایده ای ها هم به فکر تبلیِغ برندها و محصوالتشــان افتادند تا بتوانند تبلیغ هم 

بگیرند و برای خودشان درآمدزایی کنند. 

جرم های نابخشودنی
میلیون ها دقیقه ویدئو روی آپارات قرار گرفته، هر کسی چیزی را به اشتراک گذاشته 
و حاال یکی باید این میلیون ها دقیقه را بررسی کند تا به لحاظ محتوایی مشکلی نداشته  
باشد: »یکی از چالش های بسیار جدی در سرویس های محتوامحور، نه فقط در ایران بلکه 
در همه ی دنیا، محتواست. حتی یوتیوب هم خط قرمزهایی برای خودش دارد.« با وجود 
خط قرمزهــا اوضاع آن قدر هم بد پیــش نرفت: »بر خالف انتظــار اولیه ی ما که تصور 
می کردیم با توجه به فرهنگمان با محتوای نامناسب مشکالت بزرگی داشته  باشیم، بسیار 
کم اتفاق می افتد ویدئوهای نامناســبی روی آپارات قرار بگیرد.« اما همین درصد پایین 
ویدئوهای نامناســب هم مشکل ساز است و اگر بررســی نشود، ممکن است دردسرهای 
بزرگی برای شرکت ایجاد کند: »ما به دو روش محتوا را کنترل می کنیم. یکی این که کِل 
محتوا با توجه به گزارش کاربر کنترل می شــود. گزارش کاربــر در تمام دنیا مهم ترین 
شیوه ی کنترل است. به عالوه با توجه به فرهنگ ایران از سرویس هایی استفاده می کنیم 
که تصویر را پردازش می کنند تا اگر خدای ناکرده محتوای نامناســبی قرار گرفت، سریع 
در توری بیفتد که بتوانیم حذفش کنیم.« تاکنون این دو شیوه پاسخگو بوده و ویدئوی 
نامناسبی روی آپارات قرار نگرفته  است. خطر ویدئوهای نامناسب برای این کسب  و کار 
این اســت که ممکن است منجر به فیلتر شدن آن بشود. البته از ابتدای کار هم به این 
مســئله فکر می کردند: »سرویس هایی که در اول کار راه انداخته بودیم، جرم های کاماًل 
نابخشودنی بودند.« به خاطر می آورد که تجربه فیلتر شدن هم داشته اند: »زمانی که شروع 
کردیم، کلوب واقعاً خیلی جدید بود. شبکه ی اجتماعی هم که اصاًل جرم نابخشودنی بود. 
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وبالگ کمی بهتر بود. اآلن فضا بهتر شده  است. کلوب تقریباً پنج بار فیلتر شد و بیش ترین 
زمانش چهل روز بود.« اما وقتی آپارات به میدان آمد، فضا دیگر عوض شده  بود و همه از 
شبکه های اجتماعی می گفتند: »در زمان آپارات هم سایت ساماندهی راه اندازی شده  بود. 
ســایت خودت را که ثبت می کردی، دیگر فیلترت نمی کردند. با ای میلی که آن جا داده  
بودید، ارتباط برقرار می کردند. چون این مکانیزم ها درســت شده  بود، سِر آپارات اتفاق 
خاصی نیفتاد.« باالخره جرم های نابخشــودنی هم بخشیده شــدند و کسب  و کارهای 
اینترنتی مثل آپارات موفق شــدند بدون دردسر به کارشان ادامه بدهند: »خیلی طبیعی 
اســت، اما آرام آرام که ســرویس پا می گیرد، می بینند که محتوا چیزی نیست که تصور 

می کردند. فرق می کند.« 

میراث پدر
سال ها درس خوانده  بود، اما در یک دقیقه تصمیمش را گرفت و ترک تحصیل کرد 
تا به هدفش برسد. وقتی چنین تصمیمی گرفت، خانواده اش سد راهش نشدند: »موقعی 
کــه درس را رها می کردم، پدرم هیچ عکس العملی نداشــت. از اول هم نداشــت، چون 
می گفت کاری را که دوست داری، انجام بده.« از پدرش یاد گرفت پای کاری که دوست 
دارد بایســتد و ســد راه تصمیم های بقیه نشــود. همین روحیه را با خودش به شرکت 
صباایده هم آورد: »در مرحله ی اول، نباید برای آدم ها نقشه کشید. نکته ی بعدی این که 
اعتماد به مرور بین آدم ها شــکل می گیرد. آن جایی که می توان گفت من روی این آدم 
سرمایه گذاری می کنم، همان جا اعتماد اســت.« با اعتماد کردن کارش را پیش می برد. 
برای انگیزه  بخشیدن از مسائل مالی استفاده نمی کند: »ما در شرکت سیستم اضافه کاری 
نداریم.« از نظر او همین که فرد بتواند به سیستم اعتماد کند و ببیند تعداد زیادی از افراد 
شــرکت بیش از یک دهه است در آن مشــغول به کارند، کافی است تا برای کار کردن 
انگیزه بگیرد. محمدجواد در شرکت آدم ها را برای کار از هم جدا نمی کند؛ کسی که در 
بخش آپارات مشغول به کار است، با پروژه ی فیلیمو هم همکاری می کند. در واقع سعی 
دارد کسی حِس قدیمی بودن یا جدید بودن نداشته  باشد و همه در کنار هم کار کنند: 
»ما آدم ها را جدا نمی کنیم. همه هر کاری می کنند تا حس خوبی داشته  باشند.« در واقع 
آن ها آرام و بی صدا در کنار یکدیگر زندگی می کنند و هیچ کدام سِد راه دیگری نمی شود 

تا صباایده به ایده های بزرگ برسد. 
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نتفلیکس، ابرقدرِت دنیای سرگرمی

از حمل ونقــل گرفته تا خرید و خوراکی، هر چیزی ســر از دنیای 
استارتاپ ها درآورد، اما یک قلم جا افتاده  بود: »سرگرمی«. جذاب ترین 
استارتاپ ها و کسب  و کارهای اینترنتی دسته ای هستند که تمرکزشان 
را روی سرگرمی ها قرار داده اند. نتفلیکس یکی از شرکت هایی است که 
شکوری مقدم با فیلیمو سعی دارد نمونه ی ایرانی اش را بومی سازی کند. 
شرکت آمریکایی نتفلیکس در 29 آگوست 1997 در کالیفرنیا راه اندازی 
شــد و حاال به غولی بزرگ در دنیا تبدیل شده  است. شرکت های کمی 
قادرند با این سرعت و کارایی کسب  و کارشان را توسعه ببخشند، اما از 

این کسب  و کار موفق چه درس هایی می توان آموخت؟
1. تعصب را کنار بگذارید. زمانی که نتفلیکس آغاز به کار کرد، دی وی دی 
کرایه می داد و می فروخت. خیلی سریع به مدل اشتراک پناه آورد، یعنی 
مشتری می توانســت ماهانه مبلغی برای اشتراک پرداخت کند و از آن 
محتوا بهره بگیرد. آن ها بارها و بارها مدل ها و استراتژی هایشان را عوض 
می کننــد تا بتوانند بهترین را پیدا کننــد. در واقع به جای این که روی 
کارها و استراتژی هایشان تعصب داشته  باشند و اجازه ی تغییر ندهند، با 
انعطاف پذیری، پیشرفِت درازمدت را برای خودشان می خرند و این را به 

یک مزیت رقابتی تبدیل می کنند. 
2. تصویِر پیش رو را بزرگ ببینید. زمانی که نتفلیکســی ها آغاز به کار 
کردند، بزرگ ترین فکرشــان این بود که دسترســی به دی وی دی ها را 
بیش تر کنند و بفروشــند، اما در ســال 2004 دور هم جمع شــدند و 
تصمیمات جدیدی گرفتند. آن ها می خواستند تصویر آینده را بزرگ تر 
کنند، پس شعارشان را بزرگ تر کردند: »آسان سازی لذت فیلم«. از آن 
زمــان به بعد، هر هزینه ای تنها برای این هدف بود. هر بار که مدیرهای 
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نتفلیکس می خواستند تصمیمی بگیرند، کافی بود از خودشان بپرسند: 
»آیا این کار لذت از فیلم را برای مشتری بیش تر می کند؟« این طور بود 
که موفق شــدند هم خودشان از کارشــان لذت ببرند و هم لذت را به 

مشتری بفروشند. 
3. تغییرات بازار را دنبال کنید و به آن واکنش نشــان بدهید. تا ســال 
2004 بزرگ ترین استراتژِی نتفلیکس این بود که به بزرگ ترین شرکت 
دی وی دی در دنیا تبدیل بشــود، اما افزایش ســرعت اینترنت و بهبود 
زیرســاخت ها سبب شــد آن ها به فکر فرو بروند. نباید درباره ی چنین 
تغییرات بزرگی در بازار بی تفاوت می ماندند و سریع تر باید به آن واکنش 
نشان می دادند. این طور بود که دوباره دور هم جمع شدند و برنامه های 
جدیدی برای وضعیت جدید بازار در نظر گرفتند. آن ها می دانستند که 
تکنولوژی به ســرعت پیشرفت می کند و عناصر موجود در بازار را تحت 
تأثیر قرار می دهد، پس بهترین و هوشمندانه ترین کار این است که با این 

تغییرات همراه شوند و از آن بهره بگیرند. 
4. از تغییر تصمیمات نترسید. تا جایی نتفلیکس با بازار همراهی می کرد، 
از جایــی به بعد دیگر خودش آن را رهبری می کرد. این رهبری به این 
معنا نبود که همه ی تصمیمات شــرکت در هر شــرایطی درست است. 
نتفلیکســی ها از تغییر تصمیمات خود نترســیدند و این طور شــد که 
توانســتند به بهترین شکل بازار را هدایت کنند. کار به جایی رسید که 
توانستند برندهای بزرگی مثل سامسونگ، مایکروسافت و سونی را قانع 
کنند تا نتفلیکس را در وسایل و ابزار تولیدی خود بگنجانند. آن ها خوب 
بلدند تصمیم بگیرند یک کار اشــتباه را متوقف کنند و به جای آن یک 

کار درست را پیگیری کنند. 
5. فرهنگ از روی زمین ســاخته می شــود. هر شــرکتی فرهنگ شرکتی 
خودش را دارد. همه از اســطوره های ســیلیکون ولی شنیده اند، اما فرهنگ 
شــرکتی نتفلیکس چیز دیگری است. اعضای این شرکت اقرار می کنند که 
فرهنگ این شــرکت خاص خودش اســت. آن ها این فرهنگ را به شــکل 
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اســاس نامه  روی کاغذ ننوشته اند، هیچ مرام نامه ای هم وجود ندارد، بلکه به 
مرور به آن دســت پیدا کرده اند. مدیر شــرکت راه را برای کارمندانش باز 
گذاشته تا تصمیم بگیرند و آن ها به بهترین شکل کار را پیش برده اند. به هر 
حال هیچ شرکتی کامل نیست، حتی نتفلیکس، اما شاید موفق ترین باشد. 

هنجارشکنی های یوتیوبی

یک مســتطیل قرمز که مثلثی سفید درون آن قرار گرفته و با یک 
اشاره دنیایی از ویدئوکلیپ ها پیش روی مخاطب قرار می گیرد. سه نفر 
در ســال 2005 تصمیم گرفتند یوتیوب را راه اندازی کنند و در نوامبر 
2006 ایده به قدری جذاب بود که گوگل یک میلیارد و ششصد و پنجاه 
میلیون دالر برای آن داد تا مال خودش باشد. حاال گوگلی ها یوتیوب را 
اداره می کنند. حاال این وب ســایت یکی از محبوب ترین وب سایت های 
جهان است. در سال 2017 رتبه دوم را داشت و این موفقیت های بزرگ 
جهانی را مدیون عواملی است که در چند سطح رخ می دهد. مروری بر 

این عوامل ممکن است به شرکت های مشابه، نظیر آپارات ایده بدهد. 
1. در ســطح محتوا: باال بردن محتوای ابزرد! نگاهی به محتوای نخستین 
ویدئوهایی که در یوتیوب به اشــتراک گذاشــته می شد، نشان می دهد 
ابزردترین ویدئوها بیش ترین بازدید را داشتند. یوتیوب خیلی زود متوجه 
این مسئله شد و از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهدافش بهره گرفت. 
2. در ســطح مدل کسب  و کار: خالقانه ترین تبلیغات. یوتیوب از معدود 
شرکت هایی بود که تفکرات قالبی و کلیشه ای درباره ی پول درآوردن را 
شکســت. آن ها متفاوت تریــن و خالقانه ترین تبلیغــات را در دوره ی 

خودشان داشتند.
3. در ســطح قانونی: به بازی گرفتن هالیوود. حقــوق قانونی یک اثر از 
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مشکالتی است که مانع انتشار قانونی ویدئوها می شود، اما یوتیوب نقاطی 
را کــه خأل قانونی وجود دارد شناســایی می کند و از همان ها برای پیش 
بردِن قانونی کارهایش بهره می گیرد. در واقع چیزی که از ابتدا برایشــان 

چالش بود، با درایت مدیر به فرصتی طالیی بدل شد. 
4. در ســطح تولید محتوا: نمایش سطح جدیدی از خالقیت. هر کسی 
چیزی در یوتیوب می بیند، به آن چه دیده حسادت می کند. در واقع هر 
کسی ویدئویی در یوتیوب داشته  باشد، به راحتی به یک سلبریتی تبدیل 
می شود، بدون این که هزینه ای کرده باشد. نمونه های حسادت برانگیز آن 

نیز تا کنون بسیار اتفاق افتاده  است. 
5. در سطح آینده: به دنبال بازسازِی خود. طراحی و ظاهر یوتیوب بعد 
از گذشت سال ها هنوز مخاطب را گیر می اندازد. این طراحی حاصل نگاه 
به آینده است. در واقع آن ها پیش از آنکه زمان آینده از راه برسد، آن جا 
نشسته اند و مخاطب را غافلگیر می کنند. آن ها هنوز هم مخاطبانشان را 

غافلگیر می کنند. 

از آپارات تا فیلیمو و از فیلیمو تا بی نهایت
میز پینگ پنگی در پارکینگ گذاشته اند و با هم بازی می کنند. هر سال چند بار با هم 
به سفرهای غیرکاری می روند. قبل از این که با هم کار کنند، در کنار هم زندگی می کنند 
و حاصل این زیســت بوِم کاری، کسب  و کارهای موفقی در صباایده است. این موفقیت را 
مدیون مدیر خود هســتند و مدیر هم موفقیتش را مدیون این تیم می داند: »ما یک تیم 
هستیم؛ یک تیم خوب که من نماینده اش هستم. از ابتدا هم روی همین تیم تأکید داشتم. 
روی آن ســرمایه گذاری کردیم و وقت گذاشتیم. محصوالت این شرکت حاصل همین کار 
تیمی اســت.« معتقد است اگر محمدجواد را از این تیم بیرون بکشند، باز هم خروجی اش 
همان خواهد شــد: »وقتی روابط و معادالت تیم را خود اعضای تیم درســت بچینند، اگر 
روزی من نباشــم هم صباایده باید راه خودش را بــرود و به نظر من می رود.« اما این تیم 
حاصل دست رنِج خودش است، حتی اگر به آن اقرار نکند: »شاید آدم های بسیاری به لحاظ 
فنــی از بچه هــای تیم ما بهتر باشــند، اما یکی از ویژگی های تیم ما این اســت که اعضا 
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فوق العاده هماهنگ اند. اعضا از نظر فنی خیلی شاخص نیستند، اما خیلی هماهنگ هستند. 
این دوازده سال خیلی روی این مسئله کار کرده ایم. نه این که بنشینم و به بچه ها  بگویم از 
فردا هماهنگ تر باشید، از پس فردا خیلی هماهنگ تر باشید. خیلی کارهای غیرکارِی جدی 
با هم می کنیم؛ مثاًل هر ســال دو، سه روز شــمال می رویم. در سفر هم هیچ اتفاق کاری 
نمی افتد، اما در روابط انسانی معجزه می کند.« معجزه هایی به همین سادگی که با مدیریت 
محمدجواد شکوری مقدم در شرکت صباایده عملی شده، دست شرکت را گرفته و به جایی 
رسانده که روابط انسانی در آن حرف اول را می زند: »آدم هایی این جا هستند که بعد از سه 
روز انگار هشت ماه است در این شرکت کار می کنند. دوستی هایی که پیش می آید، سی، 
چهل درصد از اصطکاک هایی را که قرار اســت مدیریتی رفع کند، خودش رفع می کند.« 
تجربه ی این سال ها سبب شده برای آدم هایی که می خواهند کارشان را شروع کنند، فقط 
یک توصیه داشته  باشد: »با هم رفیق باشید و احساس خوبی به هم داشته  باشید.« رفقایی 
که دور هم شرکت صباایده را راه انداخته اند، یک ویژگی مشترک دارند: »بی قراری«! آن ها 
کاماًل عملیاتی اند و به پروژه هایشان به چشم هنر نگاه نمی کنند، بلکه آن را در قالب چیزی 
ناقص می بینند که برای تکمیلش قدم باید بردارند: »همیشــه وقتی می خواهیم کاری را 
شروع کنیم این مثال را می زنم. برادران رایت وقتی توی هواپیما نشستند، عینکشان را باد 
می بُرد. اآلن شما می نشینید در هواپیما و قهوه می نوشید. یعنی تکامل!« و آن ها که همه با 
بی قراری به دنبال همان تکامل هستند، خیلی سریع دست به کار می شوند: »فکر کنم کِل 
آپارات را در چهل وپنج روز راه انداختیم. تصمیم، اســم، دیزاین، النچ، همه چیز!« در تمام 
ســال هایی که گذشته در حال توســعه بوده اند و تالش کرده اند به محصول قدیمی خود 
ویژگی جدیدی اضافه کنند. آپارات پروژه ی موفقی بود، اما نقطه ی تکامل نبود. فیلیمو بعد 
از آن راه افتاد. فیلیمو هم قرار نیست نقطه ی پایان کار باشد. پژوهش ها برای توسعه ادامه 
دارد. اعضای تیم رفیقانه کار می کنند و آپاراتچی همچنان دستگاه آپاراتش را می چرخاند 

تا صدای کف زدن تماشاچی هایش را بشوند. 
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ــود و آرامشــی  ــه شــفافیت اشــک ب ــی ب ــی کــه چشــم کار می کــرد آب ــا جای ت
ــه اینجــا مشــغول کار  ــود ک ــی ب ــد وقت ــارس. چن ــج ف ــه وســعت خلی خلســه آور ب

ــد.  ــردن می گذران ــدم زدن و فکرک ــه ق ــی اش را ب ــان خال ــود و زم ــده  ب ش
»زمانــی کــه در شــرکت برکــر هیــوز کار می کــردم مدتــی، در ســکویی نزدیــک 
جزیــره ی کیــش، به عنــوان مهنــدس عملیــات حضــور داشــتم. صبــح تــا بعدازظهــر 
کار می کردیــم و بعضــی وقت هــا بعدازظهــر تــا صبــح فــردا. مــن موقــع اســتراحت 
روی هلی پــد ســکو می رفتــم، قــدم مــی زدم، دریــا را نــگاه می کــردم و فکــر 
ــا خــودم گفتــم ایــن چاهــی کــه مــا  می کــردم. روزی بــه اطــراف نــگاه کــردم و ب
روی آن کار می کنیــم و فکــر می کنیــم کار خیلــی بزرگــی انجــام می دهیــم. 
تقریبــاً چنــد میلیــون دالر ارزش دارد و، تــا جایــی کــه چشــم کار می کنــد، چنــد 
ــه  ــا س ــی دو ی ــان حوال ــاً در هم ــود دارد. قطع ــی وج ــن یک ــابه همی ــاه مش ده چ
میــدان نفتــی دیگــر و به طــور کل در دنیــا چنــد ده هــزار از ایــن ســکوها وجــود 
ــه  ــردم ک ــاس ک ــا دارم. احس ــی از آن ه ــک در یک ــیار کوچ ــی بس ــن نقش دارد و م
ــل  ــوق قاب ــم و حق ــادی می کش ــت زی ــی زحم ــت. یعن ــت اس ــدر کارم بی اهمی چق
ــدارد و احتمــاالً مســیر  ــادی ن ــدر زی ــا کارم اهمیــت آن ق ــرم ام ــی هــم می گی قبول

آینــده ی شــغلی مــن در مهندســی همیــن باشــد.«
مهنــدس میــالد منشــی پور، هم بنیان گــذار و مدیرعامــل شــرکت تپســی، ایــن 
خاطــره را به عنــوان لحظــه ای کلیــدی از زندگــی خــود تعریــف می کنــد. باســرعت 
ــو  ــه گفت وگ ــد لحظ ــس از چن ــه پ ــت ک ــته افرادی س ــد و از آن دس ــرف می زن ح
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متوجــه می شــوید از شــاگرد زرنگ هــای مدرســه بــوده اســت کــه همــه ی معلم هــا 
ــه یــک ســکوی نفتــی  ــد. محــل کارش دیگــر ن ــاره اش حــرف می زدن و فامیــل درب
ــران  ــرب ته ــمال غ ــزرگ در ش ــاختمانی ب ــه س ــش بلک ــره ی کی ــی جزی در نزدیک
اســت. او یــک دنیــا راه رفتــه تــا از کیــش بــه تهــران برســد. ایــن ســاختمان مقــر 
ــا همــکاری دو نفــر از دوســتانش  اصلــی شــرکتی اســت کــه چنــد ســال پیــش ب
ــد و آن  ــبتاً دور می افت ــال های نس ــاد س ــاختمان ی ــن س ــرد. از همی ــدازی ک راه ان
ســکوی نفتــی نزدیــک جزیــره ی کیــش؛ یــاد لحظــه ای کــه باعــث شــد او از مســیر 
مهندســی خــارج شــود و بــه مدیریــت روی بیــاورد. اگــر نگاهــی بــه دســتاوردهای 
شــغلی و علمــی مهنــدس منشــی پور بیندازیــم، حتــی اگــر بــه شــکلی فهرســت وار 
ــرد  ــن ف آن هــا را بررســی کنیــم، ســرمان ســوت می کشــد و متوجــه می شــویم ای
ــان  ــهور جه ــزرگ و مش ــرکت های ب ــیاری از ش ــت بس ــد مدیری ــی می توان به راحت
ــر عهــده بگیــرد. امــا چــه شــد کــه پســری از غــرب تهــران توانســت ســال ها  را ب
ــروز  ــد و ام ــان فعالیــت کن ــی و مدیریتــی جه ــن مجموعه هــای صنعت در بزرگ تری
ــن  ــخ ای ــیند؟ پاس ــور بنش ــن کش ــای نوی ــن مجموعه ه ــی از بزرگ تری ــر رأس یک ب
پرســش را یــک داســتان بــه مــا می دهــد. داســتان زندگــی میــالد منشــی پور بــه 
ــوش  ــا ه ــی ب ــی را به خوب ــاالی تحصیل ــوش ب ــوان ه ــور می ت ــوزد چط ــا  می آم م

شــغلی و تعییــن مســیر کاری ترکیــب کــرد.

بچه ی درس خوان مادر
در 1361/2/18 در تهــران، بیمارســتان ایران مهــر، بــه دنیــا آمــد. تک فرزنــدی 
بــود کــه مــادرش او را به تنهایــی بــزرگ کــرد. هرگــز بچــه ی شــیطانی نبــود امــا از 
ــرد؛  ــی درک می ک ــا را به خوب ــود و آن ه ــود ب ــراف خ ــائل اط ــه مس ــی متوج کودک
ــا  ــان ب ــی اش هم زم ــود. بچگ ــادرش ب ــن م ــه در ذه ــی را ک ــاً دغدغه های مخصوص
دوران جنــگ بــود و پــس از جنــگ تــازه پــا بــه مدرســه گذاشــت. عمــده ی دوران 

کودکــی خــود را در اکباتــان گذرانــده بــود.
تــا ســال ســوم دبســتان در اکباتــان بــه مدرســه ی دولتــی می رفــت . معلم هــای 
خوبــی داشــت. بــا اینکــه در آن زمــان تنبیــه دانش آمــوزان هنــوز رواج داشــت امــا 
میــالد هرگــز تنبیــه نشــده بــود. معلــم ســال اول ابتدایــی او خانــم کیهانیــان نــام 
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ــزا گرفــت بــه خانــه ی آن هــا می رفــت و درس  داشــت و زمانــی کــه میــالد آنفوالن
آن روز را بــه او مــی داد.

ــاظ اقتصــادی گشایشــی  ــا به لح ــد ت ــه اراک رفتن ــارم و پنجــم دبســتان ب چه
در زندگــی  صــورت گیــرد امــا ایــن برنامــه اشــتباه از آب درآمــد. در نزدیکی هــای 
ــی  ــر انتفاع ــه ی غی ــه مدرس ــا ب ــد. در آنج ــی می کردن ــی اراک زندگ ــدان دارای می
می رفــت. وقتــی کــه تیزهوشــان اراک قبــول شــد تصمیــم گرفتــه بودنــد برگردنــد 
ــرای انتقالــی، مراجعــه کردنــد  تهــران. در تهــران بــه مدرســه ی عالمــه ی حلــی، ب
امــا ایــن مدرســه جــا نداشــت و ظرفیتــش پــر شــده بــود. شــانس بعــدی بــا کــرج 
ــد  ــه مدرســه  ی تیزهوشــان کــرج رفتن ــرای بررســی موضــوع ب ــی کــه ب ــود. زمان ب
ــر مدرســه داشــتند،  ــا مدی پــدر یکــی از دانش آمــوزان، به خاطــر بگومگویــی کــه ب
تصمیــم گرفــت پســر خــود را بــه ایــن مدرســه نیــاورد و این طــور شــد کــه جایــی 
بــرای میــالد در مدرســه ی تیزهوشــان کــرج پیــدا شــد و میــالد از اول راهنمایــی تــا 
آخریــن ســال دبیرســتان را در ایــن مجموعــه گذرانــد. بــه همیــن دلیــل هــم بــرای 
ســکونت بــه کــرج نقــل مــکان کردنــد. دوران تحصیــل در کــرج بســیار خــوب بــود 

و میــالد دوســتان فراوانــی پیــدا کــرد. 
ــود کــه شــالوده های ذهنــی میــالد شــکل گرفــت. از آنجایــی  در ایــن دوران ب
کــه در مــدارس تیزهوشــان دانش آمــوزان بــا هــر پیشــینه ی اجتماعــی و خانوادگــی 
ــف  ــان های مختل ــا انس ــور ب ــه چط ــت ک ــالد آموخ ــد می ــدا می کنن ــور پی حض

ارتباطــی ســازنده برقــرار کنــد.

دانشگاه، این سکوی پرش
درس خــوان بــود و همــه فکــر می کردنــد در کنکــور رتبــه ای دو رقمــی کســب 
کنــد امــا اســترس بســیار زیــاد در جلســه ی کنکــور تمرکــزش را از بیــن بــرد و تــا 
آنجــا کــه یــادش می آیــد رتبــه اش 631 منطقــه شــد؛ کــه رتبــه ی بســیار عالــی ای 
اســت. میــالد در دانشــگاه تهــران، رشــته ی مهندســی مکانیــک، پذیرفتــه شــد. بیــن 
هوافضــا و مکانیــک شــک داشــت و زمانــی کــه نظــر دکتــر نیکخــواه بهرامــی، اســتاد 
ــا شــد پاســخ شــوخ طبعانه ای شــنید  ــن زمینــه جوی برجســته ی مکانیــک، را در ای

کــه تصمیمــش را مســجل کــرد: »تــو تــا حــاال اصــاًل هواپیمــا دیــدی؟«
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ــن  ــی ممک ــر جوان ــرای ه ــه ب ــت ک ــش می رف ــی پی ــا پیچیدگی های دانشــگاه ب
ــه  ــالد در ســال اول نتوانســت آن طــور ک ــه می ــن شــد ک ــد و ای ــش بیای اســت پی
ــا  ــت ب ــت توانس ــا درنهای ــد. ام ــت کن ــی را ثب ــرد خوب ــت عملک ــار می رف از او انتظ
ــی در  ــته ی مهندس ــرای رش ــه ب ــود؛ ک ــل ش ــده فارغ التحصی ــر از هف ــی باالت معدل
ــش از  ــه پی ــی ک ــد. اتفاق ــاب می آی ــه حس ــوب ب ــیار خ ــخت گیر بس ــگاهی س دانش
ــی  ــگاه رخ داد؛ یعن ــوم دانش ــال س ــر داد در س ــی او را تغیی ــی زندگ فارغ التحصیل
ــد  ــود. »چــرا اصــاًل بای ــر پرسشــی بســیار جــدی ب ســالی کــه ذهــن میــالد درگی
ــهور  ــی مش ــرکت های خارج ــال ها ش ــم؟« در آن س ــی بخوان ــگاه مهندس در دانش
کم وبیــش در ایــران فعالیــت می کردنــد و تــوان باالیــی بــرای جــذب اســتعدادهای 
ایرانــی از دانشــگاه ها داشــتند. ســال ســوم دانشــگاه میــالد، شــرکت نفتــی مشــهور 
شــلومبرژر وارد دانشــگاه تهــران شــد تــا، بــا ارائــه ی ویژگی هــای خــود و برگــزاری 
جلســات مصاحبــه، نیــروی کار مســتعد و نخبــه  جــذب کنــد. فراینــد اســتخدام ایــن 
ــر  ــلومبرژر خب ــه ی ش ــاًل از برنام ــالد اص ــود. می ــخت گیرانه ب ــیار س ــرکت ها بس ش
ــرده  ــرکت ک ــا ش ــن مصاحبه ه ــه در ای ــای او، ک ــی از هم کالس ه ــا یک ــت ام نداش
ــردای آن روز  ــالد ف ــرد. می ــه تشــویق ک ــن مصاحب ــردن ای ــه امتحان ک ــود، او را ب ب
ــرای  ــی ب ــی الزم ــه آمادگ ــرد، و گرچــه هیچ گون ــه شــرکت ک در جلســه ی مصاحب
ایــن کار نداشــت، تنهــا کســی بــود کــه از ســوی ایــن شــرکت پیشــنهاد همــکاری 

ــود.« ــل ب ــا دنیــای بین المل دریافــت کــرد. »ایــن شــروع آشــنایی مــن ب
دو راه پیــش روی میــالد وجــود داشــت: یــا ورود بــه کار دائمــی و یــا گذرانــدن 
دوره ی کارآمــوزی یــا همــان اینترنشــیپ. میــالد، کــه هنــوز درس خــود را بــه پایان 
ــدن بخــش اول  ــرای گذران ــود، گزینــه ی دوم را انتخــاب کــرد. میــالد ب نرســانده ب
کارآمــوزی خــود بایــد بــه جبــل علــی دبــی می رفــت. ایــن دوره ی کارآمــوزی گرچه 
به لحــاظ رفاهــی خیلــی خــوب بــود امــا به لحــاظ کاری دشــواری های خــاص خــود 
ــی  ــای دب ــای طاقت فرس ــاعت در گرم ــاً روزی دوازده س ــالد تقریب ــت و می را داش
مشــغول بــه کار بــود. پــس از پایــان ایــن دوره ی کارآمــوزی ســه ماهــه شــلومبرژر 
به دلیــل رضایــت از عملکــرد میــالد بــاز هــم پیشــنهاد جدیــدی مقابــل او گذاشــت. 
ــرای  ــروم ب ــد ب ــرای او روشــن کــرد. »دیگــر بای ایــن پیشــنهاد مســیر زندگــی را ب
ــا  ــود ب ــل خ ــی دوره ی تحصی ــت ط ــه می توانس ــالد ک ــم.« می ــلومبرژر کار کن ش
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تکیه بــر کفالــت مــادر از خدمــت ســربازی معــاف شــود به ســرعت کارهــای معافــی 
ــه ی  ــه از پایان نام ــگاه بالفاصل ــارم دانش ــال چه ــان س ــام داد و در پای ــود را انج خ
ــع  ــران، در مقط ــگاه ته ــک دانش ــی مکانی ــته ی مهندس ــرد و از رش ــاع ک ــود دف خ

ــد. ــل ش ــی، فارغ التحصی کارشناس

اخراج از شلومبرژر هم اتفاق تلخی نیست
ــت  ــلومبرژر بازگش ــرکت ش ــه ش ــگاه ب ــی از دانش ــس از فارغ  التحصیل ــالد پ می
ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــتان، کار خ ــای تابس ــه ی گرم ــت، در میان ــتم آگوس و روز هش
ســاختار و نحــوه ی عملکــرد شــلومبرژر بــرای میــالد جذابیــت خاصــی داشــت. ایــن 
شــرکت، جــدای اینکــه یکــی از مشــهورترین شــرکت های تاریــخ جهــان صنعتــی 
ــعه  ــال توس ــورهای درح ــتعد کش ــان مس ــال جوان ــی را درقب ــوی جالب ــت، الگ اس
ــتعداد کشــورهای  ــراد بااس ــاد اف ــال زی ــه به احتم ــی ک ــود. از آنجای ــرده ب ــاذ ک اتخ
پیشــرفته وارد کارهــای دشــوار میدانــی صنایعــی چــون نفــت نمی شــدند و بیشــتر 
ــلومبرژر  ــد ش ــط مناســب تری دارد، روی می آوردن ــه محی ــری، ک ــای دفت ــه کاره ب
افــراد مســتعد در کشــورهای درحــال توســعه را جــذب می کــرد و باســرعت بســیار 
زیــادی در مســیر مهندســی و مدیریــت فنــی قــرار مــی داد. بــرای مثــال این شــرکت 
ــه  ــازه کار ب ــل یــک نیــروی ت ــرای تبدی ــا پنــج ســاله ب ــاً ســه ت چشــم اندازی تقریب
ــن  ــد ای ــی نتوان ــر کس ــاد اگ ــال زی ــود و به احتم ــه ب ــر گرفت ــدان در نظ ــر می مدی
مســیر را بــا موفقیــت پشــت ســر بگــذارد بــا خطــر اخــراج از طــرف ایــن شــرکت 

روبــه رو اســت. 
بــا نگاهــی بــه ایــن نقشــه ی راه نکتــه ای بســیار جالــب نظــر میــالد را بــه خــود 
جلــب کــرد. »آنجــا فهمیــدم چیــزی کــه بــرای مــن جــذاب اســت بخــش مربــوط 
بــه مدیریــت اســت و جرقــه ای بــرای ورود بــه مســیر مدیریــت در ذهــن مــن شــکل 
ــفاف  ــر ش ــم و غی ــی مبه ــوز خیل ــودن هن ــل کم تجربه ب ــه به دلی ــه البت ــت؛ ک گرف

بــود.«
میــالد، کــه به تازگــی از دانشــگاه خــارج شــده بــود، ناگهــان خــود را در یکــی 
ــه ی کاری  ــن تجرب ــرای اولی ــد و ب ــان دی ــی جه ــرکت های صنعت ــن ش از بزرگ تری
خــود عــازم مقــر ایــن شــرکت در انگلســتان شــد. در آن ســال اتفــاق خاصــی بــرای 

دور دنیا در هشتاد روز و چند سال
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ــا  ــاً در 120 کشــور دنی ــه تقریب ــن شــرکت، ک ــود. ای ــاده ب ــلومبرژر افت شــرکت ش
ــاه  ــک چ ــار ی ــا انفج ــرد، ب ــامان دهی می ک ــی را س ــف مهندس ــای مختل عملیات ه
ــرداری از آن، دچــار نقــص  ــکا، طــی فراینــد بهره ب نفــت در ایــاالت متحــده ی امری
ایمنــی شــد و همیــن مســئله ضــرری چنــد صــد میلیــون دالری بــه ایــن شــرکت 
وارد کــرد. متأســفانه میــالد هــم کــه هنــوز تجربــه ی کافــی در ایــن زمینــه نداشــت، 
هنــگام کمک کــردن بــه یــک دوســت، دقیقــاً همــان اشــتباهی را کــرده بــود کــه 
در چــاه نفــت امریکایــی اتفــاق افتــاده بــود؛ البتــه در مقیــاس آزمایشــگاهی. همیــن 
مســئله باعــث شــد او، کــه در مســیر رســیدن بــه رتبــه ی اول ایــن مرکــز آمــوزش 
ــرکت  ــود از ش ــای خ ــر از هم تیمی ه ــر دیگ ــش نف ــراه ش ــه هم ــود، ب ــی ب تجرب
ــت و  ــه ای مثب ــم نکت ــه چش ــور کل ب ــه را به ط ــن تجرب ــالد ای ــوند. می ــراج ش اخ
ســازنده ارزیابــی می کنــد و بــا خنــده می گویــد: »یــادم اســت کــه، چــون نفــر اول 
گــروه بــودم، مســئول بخــش اروپایــی شــرکت بــرای بررســی دالیــل ایــن اخــراج 
بــه مرکــز آمــد و مــن هــم خیلــی راحــت و در کمــال صداقــت مقابــل او گفتــم کــه 
بلــه مــن می دانســتم بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد و خــب او هــم تأییــد کــرد کــه بایــد 

اخــراج بشــویم.«
گرچــه امــروز میــالد ایــن مســئله را به عنــوان تجربــه ای مفیــد ارزیابــی 
ــخص  ــم مش ــل آن ه ــت و دلی ــی گرف ــترس فراوان ــع اس ــان موق ــا هم ــد ام می کن
ــازه کار  ــک ت ــدس مکانی ــک مهن ــه ی ــلومبرژر ب ــرکت ش ــه ش ــی ک ــت. حقوق اس
ــه  ــی ب ــرکت های ایران ــن ش ــه بهتری ــود ک ــی ب ــر حقوق ــت براب ــاً هف ــی داد تقریب م
ــادرش  ــرای م ــود ب ــوق خ ــن حق ــا اولی ــم ب ــالد ه ــد و می ــردی می دادن ــن ف چنی
ــران  ــود نگ ــده ب ــراج ش ــه از کار اخ ــاال ک ــود و ح ــده ب ــودروی 206 خری ــک خ ی
اقســاط ایــن خــودرو بــود. خوشــبختانه نگرانــی میــالد زیــاد دوام نداشــت و یــک 
مــاه بعــد بــه اســتخدام رغیــب شــلومبرژر، یعنــی شــرکت امریکایــی برکــر هیــوز، 
درآمــد. ایــن ورود بــه برکــر هیــوز همــان جرقــه ای را در ذهــن میــالد زد کــه در 
ابتــدا بــه آن اشــاره شــد. میــالد بــا ایــن اخــراج متوجــه شــد کــه حتــی اگــر ســطح 
ــل  ــروی کاری قاب ــم نی ــاز ه ــد ب ــته باش ــی داش ــارت مهندس ــاظ مه ــی به لح باالی
ــی  ــکوی نفت ــیر را، در س ــر مس ــعله ی تغیی ــر ش ــرز فک ــن ط ــت و ای ــن اس جایگزی

ــت. ــن او انداخ ــش، در ذه ــره ی کی ــک جزی نزدی
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پیچ شدید
در آن زمــان رشــته ی MBA هنــوز در ایــران خیلــی جــا نیفتــاده بــود و افــراد 
زیــادی هــم بــرای تحصیــل ایــن رشــته ی گران قیمــت بــه خــارج از کشــور نرفتــه 
بودنــد تــا بتواننــد تجربیاتــی را دربــاره ی آن بــه داخــل مرزهــا منتقــل کننــد. فکــر 
ایــن رشــته بــه ذهــن میــالد افتــاد و او بــرای مشــورت نــزد یکــی از برجســته ترین 
اســاتید مدیریــت در ایــران رفــت؛ دکتــر علینقــی مشــایخی. گرچــه میــالد تــا آن 
ــرای  زمــان شــاگرد دکتــر مشــایخی نبــود امــا توصیه هــای ایــن اســتاد بزرگــوار ب
او کارگشــا شــد. اطالعــات دیگــری هــم به صــورت پراکنــده از ایــن  ســو و آن  ســو 
جمــع کــرد و بــه یــک نتیجــه ی کلــی رســید. »بایــد وارد مســیر مدیریــت بشــوم. 
بایــد بــه خــارج از ایــران بــروم. و تحصیــل در رشــته ی MBA می توانــد راه حلــی 

بــرای همــه ی ایــن اهــداف باشــد.«
حــاال کــه مســیر روشــن شــده بــود میــالد بــا دو مســئله ی جدیــد روبــه رو بــود: 
چطــور پذیــرش بگیــرم و هزینــه ی تحصیــل را چطــور فراهــم کنــم؟ در آن ســال 
حادثــه ی یــازده ســپتامبر به تازگــی اتفــاق افتــاده بــود و ایــاالت متحــده به راحتــی 
ویــزای تحصیلــی نمــی داد و همیــن مســئله ایــن کشــور را از دایــره ی گزینه هــای 
ــگاه  ــت ن ــود. درنهای ــت ب ــیار گران قیم ــم بس ــتان ه ــرد. انگلس ــذف ک ــالد ح می
میــالد متمرکــز بــر فرانســه و کانــادا شــد. فراینــد درخواســت تحصیــل آغــاز شــد 
ــته ها،  ــیاری از رش ــرای بس ــه ب ــی GMAT ک ــان بین الملل ــا امتح ــالد ب ــاال می و ح
ــان در آن  ــن امتح ــرایط ای ــود. ش ــه رو ب ــت روب ــروری اس ــت، ض ــاً مدیری مخصوص
زمــان بســیار دشــوار بــود و از آنجایــی کــه در ایــران هــم برگــزار نمی شــد میــالد 
ــی  ــا درحال ــه ی این ه ــرود؛ هم ــری ب ــور دیگ ــه کش ــان ب ــرای امتح ــود ب ــور ب مجب
بــود کــه به لحــاظ کاری یــک  مــاه مشــغول کار بــود و یــک مــاه اســتراحت داشــت. 
تصمیــم گرفــت کــه بعــد از دو نوبــت از ایــن اســتراحت ها امتحــان GMAT خــود 
را در بهمــن  مــاه بدهــد. آذر مــاه کــه بــود مدیریــت امتحــان GMAT تغییــر کــرد 
ــا  ــه نه تنه ــود ک ــن نتیجــه رســیده ب ــه ای ــا ب ــن تحریم ه ــد از قوانی و شــرکت جدی
ایــران نمی توانــد ایــن آزمــون را برگــزار کنــد بلکــه ایرانی هــا در هیچ جــای دیگــر 
ــریع تر و  ــه س ــد هرچ ــالد بای ــه می ــد. درنتیج ــرکت در آن را ندارن ــی ش ــم توانای ه
ــت  قبــل از اتمــام فرصــت امتحــان مــی داد: »بیســت روز فرصــت داشــتم کــه نوب

دور دنیا در هشتاد روز و چند سال
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ــروم.«  ــی ب ــه دب ــم و ب ــه کن ــرای امتحــان مطالع ــم، ب ــی رزرو کن امتحــان را در دب
ــود و  ــترس نب ــروز در دس ــد ام ــی مانن ــاری بین الملل ــای اعتب ــان کارت ه در آن زم
ــی  ــواری های مضاعف ــا دش ــالد ب ــته ی MBA می ــیر رش ــودن مس ــل غریب ب به دلی
روبــه رو بــود. نهایتــاً، نســبت بــه وقتــی کــه بــرای مطالعــه داشــت، توانســت ایــن 

امتحــان را بــه شــکلی قابــل قبــول پشــت ســر بگــذارد.
ــرد و از  ــدام ک ــگاه اق ــک دانش ــرای ی ــا ب ــالد تنه ــون GMAT می ــس از آزم پ
همــان دانشــگاه هــم پذیــرش گرفــت؛ مجموعــه ی آموزشــی HEC فرانســه. ایــن 
ــت و در  ــت در اروپاس ــاد و مدیری ــگاه های اقتص ــن دانش ــی از برتری ــگاه یک دانش
رشــته ی MBA هــم جایــگاه بســیار قابــل قبولــی دارد. هزینــه ی تحصیــل را هــم 
ــم بســتگانی  ــن وام بانکــی ه ــن ای ــرد و ضام ــه ک ــک وام بانکــی تهی ــه کمــک ی ب

ــد. ــه در فرانســه ســاکن بودن ــد ک بودن

باألخره مدیریت
بــا ورود بــه دانشــگاه HEC مســیر زندگــی میــالد به طــور کامــل تغییــر کــرد. 
ــته های  ــود رش ــر خ ــر تأثی ــرفته و از آن مهم ت ــوری پیش ــور در کش ــویی حض از س
مدیریتــی باعــث شــدند کــه میــالد بــه شــکل دیگــری دنیــا را ببینــد، بــا 
ــود  ــتعدادهای خ ــا و اس ــود و روی مهارت ه ــنا ش ــر آش ــف بهت ــای مختل فرصت ه
ــش  ــیر را پی ــوند دو مس ــته ی MBA می ش ــه وارد رش ــرادی ک ــود. اف ــز ش متمرک
روی خــود می بیننــد؛ ورود بــه بانــک داری ســرمایه گذاری یــا مشــاوره ی مدیریــت. 
ورود بــه هــر یــک از ایــن دو مســیر آینــده ی شــغلی بســیار خوبــی را بــرای فــردی 
کــه ایــن رشــته را در دانشــگاه تحصیــل کــرده اســت رقــم می زنــد و افــراد بســیار 

ــه ایــن مســیرها وارد شــوند.  ــد ب زیــادی عالقــه دارن
میــالد کــه خــود را زیــر بــار وام ســنگین بانکــی می دیــد در چنــد مــاه ابتدایــی 
ــت کاری  ــرعت موقعی ــد به س ــا بتوان ــد ت ــدرت می خوابی ــب ها به ن ــود ش ــل خ تحصی
ــه  ــرار اســت ژانوی ــود »حــاال کــه ق ــا خــود وعــده کــرده ب ــد. او ب ــدا کن مناســبی پی
ــا بــدون  ــه ایــران، پیــش مــادرم برگــردم، حتمــاً قبلــش شــغلم را پیــدا می کنــم ت ب
ــاه پیــش  ــران.« همین طــور هــم شــد. یــک م ــروم ای ــال راحــت ب ــا خی اســترس و ب
ــرد.  ــدا ک ــت شــغلی مناســبی پی ــادر موقعی ــه م ــران و ســرزدن ب ــه ای از برگشــتن ب
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ــک  ــن بان ــا، بزرگ تری ــی پاریب ــه بی ان پ ــوط ب ــغلی او مرب ــت ش ــبختانه موقعی خوش
فرانســه، بــود و میــالد می توانســت بــا آرامشــی فــراوان و امیــد بــه آینــده ای موفــق بــه 
ایــران بازگــردد. بــه ایــران رفــت و وقتــی بــه فرانســه برگشــت کار جدیــد خــود را آغــاز 
ــازه  ــت. »ت ــا آرام نمی گرف ــن راحتی ه ــه ای ــالد ب ــه ی ماجراجــوی می ــا روحی ــرد. ام ک

نشســتم و بــا خــودم فکــر کــردم کــه آیــا واقعــاً ایــن کار را دوســت دارم یــا نــه؟«
ــعله  ــالد ش ــود می ــیع تر کاری در وج ــد وس ــتن دی ــه داش ــه ب ــم عالق ــوز ه هن
ــل  ــت کل متمای ــاوره و مدیری ــمت مش ــه س ــتر ب ــت بیش ــت داش ــی زد و او دوس م
ــه  ــد را هــم بررســی کــرد و ب ــه همیــن دلیــل موقعیت هــای شــغلی جدی شــود. ب
ــی  ــت مال ــل موقعی ــی برخــورد. به دلی ــه در دب ــک گزین ــدن و ی ــه در لن ــک گزین ی
بهتــر دبــی ایــن شــهر را انتخــاب کــرد تــا وام قبلــی خــود را بــا ســهولت بیشــتری 
ــود را روی  ــن خ ــان ذه ــت هم زم ــادت داش ــالد ع ــه می ــی ک ــد. از آنجای بازگردان
چنــد مســئله متمرکــز کنــد، درحیــن طی کــردن ایــن فرایندهــا، بــرای مهاجــرت 
بــه کانــادا هــم اقــدام کــرد تــا هنــگام کارکــردن در دبــی موقعیــت مهاجــرت بــه 
کانــادا را هــم بــرای خــود داشــته باشــد. در دبــی محــل کار جدیــد میــالد شــرکت 
ــن  ــز اَل ــه بول ــود کــه بعدهــا ب ــن همیلتــون ب ــز اَل مشــاوره ی مدیریــت مشــهور بول
ــای  ــن کاره ــن شــرکت در بزرگ تری ــه ای ــی ک ــام داد و، از آنجای ــر ن ــی تغیی کامپن
اقتصــادی منطقــه ی خاورمیانــه درگیــر بــود، تجربــه ای بســیار گران بهــا بــرای میالد 
ــده ای  ــتره ی خیره کنن ــرکت گس ــن ش ــان ای ــای آن زم ــان آورد. پروژه ه ــه ارمغ ب
ــت  ــازی صنع ــرای خصوصی س ــر ب ــور قط ــاله ی کش ــتراتژی ده س ــتند. از اس داش
نفــت خــود گرفتــه تــا برنامــه ی بیســت ســاله ی تولیــد نفــت کویــت و بهینه ســازی 

ــارات. ــی در ام ــای خصوص ــت های بانک ه سیاس
ــا افــرادی  ــود ب ــه کار ب طــی دو ســالی کــه میــالد در ایــن شــرکت مشــغول ب
ــد  ــود کــه همگــی در بهتریــن دانشــگاه های جهــان تحصیــل کــرده بودن همــکار ب
ــن دو  ــس از ای ــتند. پ ــی داش ــه ی فراوان ــب وکار تجرب ــت کس ــه ی مدیری و در زمین
ــی  ــر زندگ ــه فک ــالدی، ب ــال های 2009 و 2010 می ــی س ــی در حوال ــال، یعن س
ــادا را به عنــوان مقصــد خــود انتخــاب کــرد و در  ــکای شــمالی افتــاد و کان در امری
ــد.  ــه کار ش ــغول ب ــون Bain و BCG مش ــته ای چ ــاوره ی برجس ــرکت های مش ش
ــود و میــالد طــی  ــادا از ســال 2008 آغــاز شــده ب ــه کان البتــه شــروع مهاجــرت ب

دور دنیا در هشتاد روز و چند سال



عصر قهرمانان زندگی70

ایــن دو ســال بــه ایــن کشــور رفت وآمــد داشــت. امــا نهایتــاً در ســال 2010 عــازم 
کانــادا شــد.

امریــکای شــمالی به لحــاظ ســطح و ســبک کســب وکار اصــاًل قابــل مقایســه بــا 
اروپــا و خاورمیانــه نیســت و میــالد به محــض ورود بــه کانــادا متوجــه ایــن مســئله 
شــد؛ اینکــه حــاال در جبهــه ی اصلــی پیشــرفت کســب وکار در جهــان حضــور دارد. 
ــد  ــا، مانن ــته ی دنی ــرکت های برجس ــیاری از ش ــود؟ بس ــه ب ــاً چ ــالد دقیق کار می
ــر جهــان در رتبه بنــدی فورچــون  شــرکت هایی کــه در فهرســت 100 شــرکت برت
قــرار می گیرنــد، هــر از گاهــی بــه مســائلی در زمینــه ی مدیریتــی برخــورد 
ــن  ــی ای ــن مواقع ــت. درچنی ــل نیس ــل ح ــا قاب ــود آن ه ــرای خ ــه ب ــد ک می کنن
شــرکت ها ســراغ شــرکت های مشــاوره ای چــون Bain و BCG می رونــد و از 
ــی  ــالد و تیم ــه ی می ــا وظیف ــن راه حل ه ــه ی ای ــد. ارائ ــل می خواهن ــا راه ح آن ه
ــد. هزینــه ای کــه شــرکت های اصلــی  ــر نظــر او کار می کردن ــود کــه همــراه و زی ب
ــن  ــاد اســت و همی ــد بســیار زی ــن مشــاوره ها پرداخــت می کنن ــت ای ــرای دریاف ب

ــا چــه حــد اســت. ــه ســطح و دشــواری مشــکالت ت مســئله نشــان می دهــد ک
یکــی از جالب تریــن پروژه هایــی کــه در ایــن دوران بــه او ســپرده شــد مربــوط 
ــد  ــین آالتی تولی ــادا ماش ــکی کان ــرکت هاس ــود. ش ــادا ب ــکی کان ــرکت هاس ــه ش ب
ــاختند  ــتیکی می س ــای پالس ــی، بطری ه ــتفاده از روش تزریق ــا اس ــه، ب ــرد ک می ک
ــواع نوشــیدنی های جهــان اســتفاده  و نزدیــک 90 درصــد از بطری هایــی کــه در ان
ــرکت  ــود؟ ش ــه ب ــروژه چ ــوند. پ ــد می ش ــین ها تولی ــن ماش ــط ای ــوند توس می ش
هاســکی می خواســت ســهم بــازار خــود را افزایــش دهــد. به عبــارت بهتــر شــرکتی 
کــه 90 درصــد از بــازار صنعتــی را در ســطح جهــان از آن خــود کــرده بــود حــاال 
می خواســت ایــن ســهم را بیشــتر هــم بکنــد و همیــن صورت مســئله، در ســاده ترین 
ــامل  ــئله ش ــن صورت مس ــه ای ــد. البت ــودن می ده ــر از ناممکن ب ــود، خب ــت خ حال
خدمــات پــس از فــروش هــم می شــد کــه در ایــن زمینــه ســهم هاســکی نزدیــک 
60 درصــد بــود؛ و رقبایــی در چیــن داشــت. جنــس مســائلی کــه میــالد بــا آن هــا 
ســروکار داشــت از همیــن قبیــل بودنــد و وظیفــه ی او بــود کــه در قالــب یــک کار 
تیمــی پاســخی روشــن و قابــل اجــرا بــرای مســائلی بیابــد کــه قطعــاً در نــگاه اول 

ــند.  ــر می رس ــه نظ ــخ ب ــن و بی پاس ناممک
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البتــه آن ســال ها هنــوز رد پــای بحــران مالــی 2008 وجــود داشــت و 
ــه میــالد ســپرده می شــد کــه هنــوز هــم در ذهنــش  ــاک هــم ب پروژه هایــی دردن
ــر  ــک معتب ــک بان ــه ی ــوط ب ــروژه ی مرب ــه پ ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــده اســت. ب مان
در امریــکای شــمالی اشــاره کــرد کــه درنهایــت مجبــور بــه تعدیــل بیســت هــزار 
نفــر از نیروهــای کار خــود شــد. بــا ایــن حــال بــه لحــاظ تجربــی کــوره ی آهنگــری 
مناســبی پدیــد آمــده بــود کــه میــالد می توانســت در آن خــود را آبدیــده کــرده و 
طــی چنــد مــاه افــق و وضعیــت چنــد ســاله ی برتریــن کســب وکارهای جهــان را 
بــا دقــت زیــادی مطالعــه کنــد. بخــش دیگــری از کار او مربــوط بــه تصمیــم خریــد 
ــه شــرکت  ــد ک ــک شــرکت مشــاوره می دادن ــه ی ــد ب ــالد بای ــم می ــی تی ــود. یعن ب
ــد  ــه بای ــا ســه هفت ــا طــی دو ی ــت تنه ــن حال ــا نخــرد و در ای دیگــری را بخــرد ی
ــه  ــری اش را مطالع ــده و رقابت پذی ــی آین ــی، پیش بین ــدل مال ــدل کســب وکار، م م
ــث  ــئله باع ــن مس ــد. همی ــالم می کردن ــم را اع ــن تصمی ــت ای ــد و درنهای می کردن
شــد کــه تجربیــات بــه شــکل فشــرده تری بــه ذهــن او منتقــل شــوند. کــه البتــه 
کاری بســیار دشــوار بــود و میــالد مجبــور بــود هــرروز از ســاعت هشــت صبــح تــا 

دو بامــداد کار کنــد.

فیل و یاد هندوستان
ــد  ــود بزن ــادر خ ــران و م ــه ای ــری ب ــت س ــم گرف ــالد تصمی ــه می ــار ک یک ب
ــران  ــد در ذهــن او روشــن شــد؛ اینکــه طــی ســه ماهــی کــه در ای مســیری جدی
اســت به صــورت داوطلبانــه دوره ای آموزشــی در دانشــگاه شــریف ارائــه کنــد. ورود 
بــه ایــن دوره ی آموزشــی بســیار دشــوار بــود و از 80 نفــری کــه درخواســت داده 
ــد. طــی  ــر را انتخــاب کردن ــزده نف ــا پان ــش، تنه ــد، میــالد و یکــی از همکاران بودن
ــران آشــنا شــد. چــون پیــش از آن  ــای کســب وکار در ای ــا زوای ایــن دوره میــالد ب
تصویــر دقیقــی از ایــران نداشــت و عمــده ی زندگــی خــود در وطــن را بــه تحصیــل 
گذرانــده بــود. »دیــدم هنــوز چقــدر کار دارد تــا بتوانیــم فضــای کســب وکار کشــور 

را بــه حــد متوســط برســانیم.«
ــد  ــه زد و چن ــن او جرق ــا در ذه ــران از همین ج ــه ای ــتن ب ــه بازگش ــه ب عالق
ــای بســیار  ــادا پروژه ه ــود. طــی ســال های آخــر حضــور در کان ــراه او ب ــالی هم س
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بزرگــی بــه او ســپرده شــد کــه از بیــن آن هــا می تــوان بــه بهینه کــردن برنامــه ی 
توســعه ی پانــزده میلیــارد دالری یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های معدنــی جهــان 
ــا ده  ــه ی توســعه را ب ــن برنام ــالد توانســتند ای ــا مشــاوره ی می ــه ب ــرد ک اشــاره ک
درصــد، یعنــی یــک و نیــم میلیــارد دالر، هزینــه ی کمتــر اجــرا کننــد. یــا پــروژه ی 
دیگــری کــه از جنــس تصمیــم خریــد بــود و بــه خریــد یــا عــدم خریــد یکــی از 
ــا  ــن پروژه ه ــه ای ــا اینک ــد. ب ــوط می ش ــادا مرب ــی کان ــرکت های نفت ــن ش بزرگ تری
ــی  ــه به راحت ــالد، ک ــرای می ــه ب ــا رفته رفت ــتند ام ــادی داش ــیار زی ــت بس عظم
ــه  ــود ک ــم ب ــری ه ــئله ی دیگ ــه مس ــدند. البت ــراری می ش ــد، تک ــیراب نمی ش س
ذهــن او را قلقلــک مــی داد. »بــدون اینکــه بخواهــم شــعار بدهــم حــس می کــردم 
کــه انجــام کاری در کشــوری خارجــی بــا کشــور خــودم فــرق دارد و تــوی کشــور 

ــبد.« ــتر می چس ــودم بیش خ
از زمانــی کــه میــالد تصمیــم بــه خوانــدن رشــته ی MBA گرفتــه بــود تقریبــاً 
ــود و  ــوب ب ــیار خ ــادا بس ــی اش در کان ــت زندگ ــت. وضعی ــالی می گذش ــت س هش
تصــوری بســیار مبهــم و سرشــار از شــنیده های حاکــی از دشــواری های گوناگــون 
ــه ی  ــردد و در عرص ــران بازگ ــه ای ــت ب ــم گرف ــت تصمی ــت. درنهای ــران داش از ای
فنــاوری فعالیــت کنــد؛ گرچــه لزومــاً تخصــص مشــخصی در ایــن زمینــه نداشــت. 
دلیــل ایــن انتخــاب ایــن بــود کــه ایــران تــوان بالقــوه ی بهتــری بــرای ایــن عرصــه 

از خــود نشــان مــی داد. 
میــالد همــراه دو شــریک دیگــر خــود یعنــی آقایــان حمیــد مهینــی و هومــن 
دمیرچــی تصمیــم گرفتنــد کســب وکاری را در عرصــه ی فنــاوری در ایــران راه اندازی 
کننــد. در ابتــدا تصمیــم بــر ایــن نبــود کــه لزومــاً در عرصــه ی تاکســی اینترنتــی 
ــت کننــد امــا، بــا مطالعــه ی دقیق تــر وضعیــت بــازار و زیرســاخت های  فعالی
فنــاوری ایــران، ســراغ تاکســی اینترنتــی رفتند و »تپســی« را تأســیس کردنــد. ابتدا 
خودشــان ســه نفــر بودنــد و ســه توســعه دهنده ی نرم افــزار را هــم اســتخدام کــرده 
ــک محیــط کار اشــتراکی  ــود و در ی ــری این چنینــی نب ــر از دفت ــوز خب ــد. هن بودن
ــد و همــه ی ایــن تیــم شــش نفــره مجموعــاً دو میــز  ــان وزرا کار می کردن در خیاب
داشــتند. بعــد از اولین بــاری کــه توانســتند فانــد جــذب کننــد یــک آپارتمــان 200 
متــری را در ســعادت آباد اجــاره کردنــد. میــالد فکــر می کــرد ایــن فضــای جدیــد 
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کار کفــاف دو ســه ســال را می دهــد امــا خوشــبختانه کار بــا چنــان ســرعتی پیــش 
رفــت کــه طــی کمتــر از شــش مــاه مجبــور شــدند جــای خــود را تغییــر داده و بــه 
فضــای بزرگ تــری برونــد. حــاال بــا نیروهــای میدانــی خــود تقریبــاً بیــش از هــزار 

ــد. ــرای تپســی کار می کنن ــر ب نف

یک کلیک و چند هزار شغل مستقیم
ــت  ــی را مدیری ــود تپس ــاص خ ــت خ ــا ذهنی ــی پور ب ــالد منش ــدس می مهن
ــز  ــت و هرگ ــذاری اس ــت دارد تأثیرگ ــش اهمی ــه در کار برای ــزی ک ــد. چی می کن
هــدف اصلــی اش راه انــدازی کســب وکاری از آن خــود نبــوده اســت. »از ابتــدا هــم 
از آن افــرادی نبــودم، کــه بــه مجــرد خــروج از دانشــگاه، عالقمنــد بــه راه انــدازی 
ــم  ــن مه ــرای م ــه ب ــزی ک ــدم چی ــرور فهمی ــتند. به م ــان هس ــب وکار خودش کس
اســت میــزان اثرگــذاری کاری ا ســت کــه انجــام مــی دم. بنابرایــن اگــر مســئولیت 
معنــاداری در کشــور داشــته باشــی یــا صنعــت معنــاداری را رهبــری کنــی، حتــی 
ــرده  ــاد نک ــو نباشــد و آن را ایج ــا ت ــت آن کســب وکار و مســئولیتش ب ــر مالکی اگ

ــذاری بیشــتری داری.« ــزان اثرگ باشــی، می
ــره ی  ــد. خاط ــگاه می کن ــود را ن ــوی کســب وکار خ ــده الگ ــی حساب ش ــا ذوق ب
مشــهوری از او نقــل می شــود کــه مربــوط بــه حضــور او در یــک برنامــه ی 
ــود و  ــران ب ــرب ته ــر شــرکت تپســی در شــهرک غ ــی دفت ــی اســت. زمان تلویزیون
خانــه ی مهنــدس منشــی پور هــم در همــان حوالــی. یــک روز غــروب قــرار بــود از 
شــرکت بــه خانــه و از آنجــا بــه محلــه ی جــردن بــرود تــا بتوانــد در یــک برنامــه ی 
تلویزیونــی حضــور داشــته باشــد. زمــان تنــگ بــود و او بــا گوشــی اش درخواســت 
ــرد  ــالم ک ــده اع ــه رانن ــین نشســت ب ــه در ماش ــی ک ــرد. زمان ــرویس تپســی ک س
کــه درخواســت را دو ســفره خواهــد کــرد تــا او را پــس از خانــه بــه جــردن ببــرد. 
راننــده به دلیــل ترافیــک وحشــتناک غــروب جــردن ایــن درخواســت را نپذیرفــت 
ــی  ــان معطل ــه زم ــرد ک ــوان ک ــده را داشــت عن ــردن رانن ــه قصــد متقاعدک و او ک
ــد.  ــران کن ــده جب ــرای رانن ــا ب ــد ت ــت می کن ــود ثب ــت خ ــادی را روی درخواس زی
ــی پور  ــدس منش ــت. مهن ــت او را نپذیرف ــال ادب درخواس ــده در کم ــم رانن ــاز ه ب
ــه راننــده گفــت کــه یکــی از کارمنــدان خــود تپســی اســت امــا ایــن  در ادامــه ب
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ــن  ــه م ــت ک ــه او گف ــاً ب ــرد. نهایت ــاد نک ــری ایج ــع او تغیی ــم در موض ــئله ه مس
مدیرعامــل تپســی هســتم و راننــده در کمــال خونســردی جــواب داده بــود: »باشــه. 
ــود در  ــور شــده ب ــه مجب ــدس منشــی پور، ک ــن جــردن نمــی رم.« در آخــر مهن م
خانــه درخواســت یــک ســرویس تپســی دیگــر بدهــد، از ســویی عصبانــی بــود کــه 
احتمــاالً بــا تأخیــر بــه برنامــه ی تلویزیونــی می رســد امــا از ســوی دیگــر: »خیلــی 
خوشــحال بــودم کــه چقــدر مــدل کســب وکار مــا جالــب اســت کــه یــک ســمت 
عرضــه اش کامــاًل آزاد اســت و می توانــد به راحتــی زیــر بــار حــرف مدیرعامــل هــم 

نــرود.«
مهنــدس منشــی پور، کــه در دوران کودکــی و تحصیــل از خانــواده ی ثروتمنــدی 
ــداد. گرچــه شــاید  ــرار ن ــور محرکــه ی خــود ق ــروت را موت ــود، هرگــز کســب ث نب
ــا واقعیــت زندگــی  ــد ام ــه نظــر بیای ــه ی اول اندکــی شــعار ب ــن مســئله در وهل ای
بســیاری از کارآفرینــان موفــق همین طــور بــوده  اســت و پــول به عنــوان دســتاورد 
فرعــی اهــداف اصلــی آن هــا حاصــل شــده اســت. »زمانــی کــه خــارج از ایــران کار 
ــا به طــور  ــن وجــود داشــت، ام ــرای م ــی ســقفی ب ــردم، گرچــه به لحــاظ مال می ک
کل وضعیــت اقتصــادی بســیار مســاعدی داشــتم. همیــن مســئله باعــث شــد زمانــی 
کــه بــه فکــر راه انــدازی کســب وکار خــودم در ایــران افتــادم متوجــه باشــم کــه مــن 
بــه مقــدار مشــخصی از دارایــی نیــاز دارم و هرچــه ســریع تر بتوانــم ایــن مقــدار را 
ــال بیشــتری  ــراغ ب ــا ف ــم در مراحــل بعــدی کاری ب کســب کنــم ســریع تر می توان
ــم دارم  ــه در دل و ذهن ــزی ک ــرای  چی ــی ب ــی مانع ــه ی مال ــم و دغدغ ــل کن عم
ــر را دارد و  ــن نظ ــم همی ــن االن ه ــت و همی ــور اس ــم همین ط ــاً ه ــود.« واقع نش
ــدر  ــه چق ــد ک ــر نمی کن ــن فک ــه ای ــترش کار ب ــرای گس ــری ب ــگام تصمیم گی هن
ســود مالــی برایــش خواهــد داشــت و مســئله ی تأثیرگــذاری برایــش مهم تــر اســت. 
ــری او  ــی تصمیم گی ــل اصل ــم عوام ــهرت ه ــدرت و ش ــل ق ــه می ــت ک ــح اس واض
ــا خنــده می گویــد: »نــه، چــون قــدرت و  نیســتند زیــرا همان طــور کــه خــودش ب
شــهرت مســیرهای جداگانــه ای دارنــد و بــرای رســیدن بــه آن هــا بهتــر اســت یــا 
سیاســتمدار بشــوید یــا هنرپیشــه و نیــازی نیســت وقت تــان را بــرای مدیریــت یــا 

راه انــدازی کســب وکار هزینــه کنیــد.«
ــد دور  ــدازه ی چن ــم نشــده، به ان ــاله ه ــوز 40 س ــه هن ــدس منشــی پور، ک مهن
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زندگــی یــک فــرد معمولــی تجــارت کاری گســترده و رنگارنــگ کســب کــرده اســت 
و طبیعــی اســت کــه درمیــان ایــن راه طوالنــی بــا افــرادی آشــنا شــده باشــد کــه 
ــراد  ــند. »اف ــذار باش ــه ای او تأثیرگ ــدن مســیر حرف ــن تر ش ــاظ کاری در روش به لح
ــم  ــم و بگوی ــاب کن ــی را انتخ ــا یک ــن آن ه ــم از بی ــه نمی توان ــد ک ــادی بوده ان زی
ــته اند  ــور داش ــرادی حض ــه ای اف ــر مرحل ــرده ام. در ه ــرداری ک ــاً از او الگوب دقیق
ــال  ــرای مث ــته اند. ب ــن داش ــه ای م ــی حرف ــیر زندگ ــادار در مس ــری معن ــه تأثی ک
ــان ارشــد شــرکت  ــی رئیســی سیاه پوســت داشــتم کــه پیشــتر یکــی از معاون زمان
خدمــات مالــی ویــزا بــود. یک بــار کــه بــا او مشــورت می کــردم، تــا بفهمــم چطــور 
ــن  ــه م ــم، ب ــزی کن ــش برنامه ری ــگاه و برای ــده ی خــود ن ــج ســال آین ــه پن ــد ب بای
گفــت کــه از ایــن بــه بعــد خیلــی دنبــال رزومــه جمع کــردن نبــاش بلکــه دنبــال 
ــد  ــس می دهن ــو اعتمادبه نف ــه ت ــه ی اول ب ــه در وهل ــاش ک ــادار ب ــی معن تجربیات
ــرداری.«   ــری ب ــای بزرگ ت ــدی گام ه ــای بع ــوند در کاره ــث می ش ــه باع و در ادام
ــادی از آن گرفــت.  ــه را در ســن 26 27 ســالگی از او شــنید و تأثیــر زی ایــن جمل
همیــن شــد کــه تصمیــم گرفــت در کارهــای بعــدی دنبــال چیزهایــی بــرود کــه 
ــل  ــد ح ــه بای ــتند ک ــر هس ــی بزرگ ت ــع چالش ــد و درواق ــاد می کنن ــاوت ایج تف
شــوند. »خوشــبختانه در محیط هایــی کار کــردم کــه بــا افــراد این چنینــی زیــادی 
ــای  ــنده های کتاب ه ــب وکار نویس ــه ی کس ــه در زمین ــرادی ک ــردم. اف ــورد ک برخ
مشــهور و مرجــع در ســطح جهــان بودنــد و مــن واقعــاً خوش شــانس بــودم کــه بــا 

چنیــن افــرادی همــکاری کــرده ام.«

ایستادن شرط موفقیت است
ــا و  ــای فیلم ه ــفر و تماش ــا س ــود را ب ــات خ ــخصی اوق ــی ش ــه در زندگ گرچ
ــک  ــا ی ــرروز ب ــی کاری ه ــا در زندگ ــد ام ــت می کن ــا مدیری ــریال های روز دنی س
ــوان به طــور کلــی  ــه رو اســت. مهنــدس منشــی پور را می ت تنــش غیــر مترقبــه روب
فــردی استرســی در نظــر گرفــت و احتمــاالً همیــن اســترس در الیه هــای درونــی 
ذهنــش باعــث شــده اند پیــش بــرود و خــود را در مســیر موفقیــت جلــو بینــدازد. بــا 
ایــن  حــال کارآفرینــی دشــواری های فراوانــی دارد کــه بــه نظــر خــود او مهم تریــن 
ــی  ــرن هوای ــک ت ــد ی ــی مانن ــیر کارآفرین ــت. »مس ــترس زابودن اس ــئله اش اس مس
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ــاال مــی روی و پاییــن می آیــی  بــزرگ در شــهربازی اســت. بارهــا باســرعت زیــاد ب
و هیــچ تــور ایمنــی زیــر تــو وجــود نــدارد کــه درصــورت ســقوط حفظــت کنــد و 
نگــه ات دارد؛ خــودت هســتی و خــودت. اینکــه بتوانــی بــا چنیــن مســئله ای کنــار 
ــم  ــن حــاال ه ــی ســخت ترین بخــش کار اســت.« همی ــادت کن ــه آن ع ــی و ب بیای
بزرگ تریــن دغدغــه ی شــخصی اش مدیریــت مرحلــه ی بعــدی رشــد تپســی اســت 
و او، کــه بــه تازگــی در ســال 1399 ازدواج کــرده، بایــد بیــش از پیــش بــه فکــر 

برقــراری تعــادل بیــن زندگــی شــخصی و حرفــه ای اش باشــد.
ایــن مســئله کــه او، یــک جــوان پراســترس، چطــور توانســته خــود را در چنیــن 
ــردد  ــه ای او برمی گ ــه رشــد شــخصی و حرف ــد ب ــت کن ــره آوری مدیری فضــای دله
ــد و  ــته باش ــود  داش ــترس خ ــر اس ــری ب ــرل بهت ــد کنت ــد بتوان ــث ش ــه باع ک
مســائل پرفشــار را بــا نــگاه بــه دیگرانــی حــل کنــد کــه بــه نظــر خــودش: »حــاال 
دیگــر آن هــا مهــم هســتند نــه خــود مــن.« اواخــر ســال 1396 بــود کــه تپســی، 
ــی پور  ــدس منش ــود و مهن ــه رو ب ــکالتی روب ــا مش ــی ب ــه ی مال ــش، در زمین کم وبی
بــا خــود می گفــت کــه دیگــر نمی توانــد ادامــه دهــد. در شــرکت مراســم کوچکــی 
بــرای عیــد برگــزار کــرده بودنــد و او قصــد داشــت بــرای تقریبــاً 300 نفــر کارمنــد 
آن زمــان تپســی ســخنرانی خودمانــی و کوچکــی داشــته باشــد. »بــه جمــع نــگاه 
ــا  ــی ی ــی می توان ــر کن ــه فک ــداری ک ــو اصــاًل حــق ن ــم ت ــا خــودم گفت ــردم و ب ک
نمی توانــی. چــون حــاال افــراد زیــادی بــه تــو وابســته  اند و تــو دیگــر یــک شــخص 
نیســتی بلکــه افــراد زیــادی بــه تــو تکیــه کرده انــد. همیــن مســائل باعــث می شــود 

آدم بتوانــد بهتــر اســترس خــودش را مدیریــت کنــد.«
اتفاقــاً از همــان زمــان بــه بعــد می تــوان بــه جــرأت گفــت ســهم بــازار تپســی 
ــه خــود گرفــت و وضعیــت ایــن شــرکت بهتــر از قبــل شــد و  رونــدی صعــودی ب
ــا  ــراد بیشــتری، ب ــرای اف ــد بلکــه ب ــر جــا مان ــا ب ــره پ ــا آن شــرکت 300 نف نه تنه
وضعیــت بهتــری، ایجــاد اشــتغال کــرد. ایــن مســیر موفقیــت از جهت هــای مختلــف 
تقدیرهــای فراوانــی را بــرای مهنــدس منشــی پور بــه همــراه داشــته و در زمســتان 
1398 هــم از ســوی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران به عنــوان 
ــتی از  ــار فهرس ــرعت کن ــا به س ــت ت ــرب را گرف ــان امین الض ــه نش ــن نمون کارآفری
ــن کشــور را  ــرن اســت ای ــک ق ــه ی ــک ب ــرد کــه نزدی ــرار بگی ــی ق ــا و جوانان پیره
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ــه ی  ــد. روی صحن ــت کرده ان ــی هدای ــعه و ثروت آفرین ــی، توس ــمت آبادان ــه س ب
ســالن همایــش، بــا تکیــه بــر عصــای موقتــی کــه آن روز بــه دســت گرفتــه بــود، 
این طــور از زحمــات همکارانــش تقدیــر کــرد: »ایــن نشــان تنهــا متعلــق بــه مــن 
نیســت بلکــه بــه همــه ی کســانی تعلــق دارد کــه در ســه ســال و نیــم گذشــته در 
ســاخت و توســعه ی  تپســی کنــار مــن بوده انــد. از هم بنیان گــذاران تپســی، هومــن 
دمیرچــی و حمیــد مهینــی، تــا تمــام مدیــران و همکارانــم کــه جــزو خالق تریــن، 

کارآمدتریــن و حرفه ای ترین هــای کشــوراند.«

دور دنیا در هشتاد روز و چند سال
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دریافت نشان امین الضرب
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فصل چهارم

»بــــاـزار 
اپلیکیشن های وطنی«
داستان زندگی حسام آرمندهی، 
مؤسس کافه بازار و دیوار

نویسنده: بدری مشهدی





»هنــوز بــازار را بــه روز نکــرده ای؟ کاش زودتــر نصبــش می کــردی روی 
ــوار...« ــوی دی ــن ت ــی ک ــه ات را آگه ــایل اضاف ــت وس ــال راح ــا خی ــی ات. ب گوش

ردوبــدل شــدن ایــن عبارت هــا بیــن مــردم، یعنــی موفقیــت کافه بــازار، یعنــی 
ــاده و  ــب س ــی نص ــا، یعن ــه ی نیازمندی ه ــران از صفح ــیاری کارب ــازی بس بی نی
بی دردســر یــک اپلیکیشــن به جــای رفتــن تــا دکــه ی روزنامه فروشــی و ســاعت ها 
ــی و  ــه الی صفحه هــای کاغــذی، یعنــی موفقیــت مهنــدس جــوان ایران گشــتن الب
ــکان دسترســی  ــردن ام ــم ک ــی فراه ــا، یعن ــردن تحریم ه ــر ک ــش در بی اث همکاران
ــازار! ــه کافه ب ــی ب ــکان دسترس ــد، ام ــای اندروی ــه برنامه ه ــر ب ــا کارب آزاد میلیون ه

GOTHENBURG- LANDVETTER AIRPORT
هواپیمــا نشســته بــود روی خــاک »گوتنبــرگ«، شــهری در جنــوب غربی ســوئد 
و مقصــد خیلــی از دانشــجویان خارجــی. دانشــگاه »چالمــرز« دانشــجویان زیــادی را 
به ســمت ایــن شــهر می کشــاند، دانشــگاهی کــه »ویلیــام چالمــرز کبیــر« در ســال 
1829م. بــا هزینــه ی شــخصی خــودش و بــرای کمــک بــه نظــام آموزشــی ســوئد 
تأســیس کــرده بــود. چالمــرز جــزو دانشــگاه های فنــی بســیار معتبــر در اروپــا بــه 

.)Advances( حســاب می آمــد و شــعارش پیشــرفت بــود
دانشــجوی جــوان ایرانــی وارد ســالن فــرودگاه کــه شــد، روادیــد دانشــجویی و 

گذرنامــه اش را آمــاده کــرد بــرای بررســی مأمــوران.



عصر قهرمانان زندگی86

حسام
میرآرمندهی

۲۴شهریور۱۳۶۴ - تهران

»حســام« فارغ التحصیــل مهندســی کامپیوتــر از دانشــگاه شــریف بــود و تصمیــم 
داشــت، در دانشــگاه چالمــرز، ارشــد کســب وکار بخوانــد. شــاید اگــر گروهشــان از 
هــم نپاشــیده بــود، االن  به جــای آمــدن بــه ســوئد، داشــت کنــار بقیــه  ی اعضــای 
ــی از مشتری هایشــان  ــرد. اینترنت ــود ســایت »طوطــی« کار می ک ــرای بهب ــروه ب گ
ــد:  ــل می دادن ــا تحوی ــه آن ه ــزل ب ــد و محصولشــان را درب من ــفارش می گرفتن س
ــان  ــک نفرش ــه ی کار، ی ــا در میان ــوع، ام ــی متن ــای چاپ ــا طرح ه ــرت هایی ب تی ش
بــرای ادامــه ی تحصیــل مهاجــرت کــرده بــود. گــروه از هــم پاشــیده بــود و کارشــان 
بــه ســرانجام نرســیده بــود. بعــد از بی نتیجــه مانــدن ایــن کاِر گروهــی، حســام هــم 
تصمیــم گرفتــه بــود بــرای تحصیــل در دانشــکده ی کارآفرینــی دانشــگاه چالمــرز 

اقــدام کنــد.
***

»مــن بــه کارآفرینــی عالقــه داشــتم و در کالس هــای ایــن دوره در دانشــکده ی 
مدیریــت دانشــگاه شــریف هــم شــرکت کــرده بــودم. کارشناســی ارشــد ایــن رشــته 
ــل  ــه دالی ــا ب ــول شــدم، ام ــران قب ــی دانشــگاه ته ــم در دانشــکده ی کارآفرین را ه

شــخصی ترجیــح دادم کــه تحصیالتــم را در خــارج از ایــران ادامــه دهــم.«

حســام آرمندهــی در دوره ی دانشــجویی اش در ســوئد هــم، کار تیمــی را تجربــه 
کــرده بــود. در ســال دوم تحصیلــش بــود کــه به عنــوان پــروژه بایــد کســب وکاری را 
راه انــدازی می کــرد. او بــا گروهــی از دانشــجویانی کــه از کشــورهای مختلــف بودنــد 
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شــروع بــه  کار کــرد. ایــده ی کار ایــن بــود کــه می خواســتند بــا هــوش مصنوعــی، 
افــراد معتــاد بــه بازی هــا ی آنالیــن را شناســایی کننــد تــا دولــت ســوئد بــرای رفــع 
مشــکل آن هــا اقــدام کنــد، امــا پروژه شــان به دلیــل از هــم پاشــیدن گــروه ناتمــام 
باقــی مانــد. یکــی از اعضــای گروهشــان بــه گــوگل پیوســت و یــک عضــو دیگــر هــم 

بــه مایکروســافت، و نهایتــاً آن پــروژه هــم بی ســرانجام مانــد.
***

تعطیالت طوالنِی ژانویه ی  ۲۰۱۰
ــد.  ــاده می ش ــال 2010 آم ــه ی س ــالت ژانوی ــرای تعطی ــت ب ــرگ داش گوتنب
ــه  ــده ب ــای روانه ش ــکرگزاری، کاج ه ــن ش ــزاری جش ــرای برگ ــردم ب ــوی م تکاپ
ــدان  ــه چم ــافرانی ک ــران، مس ــت عاب ــده در دس ــای بسته بندی ش ــا، هدیه ه خانه ه
ســفر بســته  بودنــد و... حــال و هــوای شــهر را جــور دیگــری کــرده بــود. حســام هــم 

مثــل خیلــی از دانشــجوهای خارجــی، عــزم ســفر داشــت.
ــران  ــه ته ــالدی ب ــو می ــال ن ــالت س ــرای تعطی ــال 1389، ب ــاه س »در دی م
ــر از دوســتان و هم کالســی های  ــد نف ــودم. رضــا محمــدی قایقچــی و چن ــده ب آم
ــی تل’  ــام ‘فارس ــروژه ای به ن ــر روی پ ــغول کار ب ــریف، مش ــگاه ش ــابقم در دانش س
بودنــد. قــرار بــود در ایــن پــروژه، اندرویــد را فارسی ســازی کننــد و چنــد برنامــه ی 
ضــروری اندرویــد را بــه فارســی تولیــد و توزیــع کننــد. بــا توضیحاتــی کــه از آن هــا 
ــرار شــد دو هفتــه بیشــتر  ــروژه عالقه منــد شــدم. ق ــه ایــن پ شــنیدم، مــن هــم ب
ــا شــرکت های ایرانســل و  ــا ب ــم ت ــران بمان از موعــد مرخصــی ای کــه داشــتم در ای
ــع ایــن محصــول مذاکــره کنیــم، امــا عمــاًل ایــن دو هفتــه  ــاره ی توزی ســونی درب

ــد.« ــام نش ــت تم ــن هیچ وق ــده  ی م ــش برنامه ریزی ش ــالِت از پی تعطی
***

در پــروژه ی فارســی تل، هــدف اصلــی تولیــد پوســته ای فارســی بــرای اندرویــد 
بــود و تعــدادی برنامــه ی کاربــردی، امــا بعــد از اینکــه گــوگل اندرویــد فارســی را 
عرضــه  کــرد، عمــاًل ایــن پوســته ی فارســی هیــچ ارزش افــزوده ای بــرای مشــتری 

ــروژه ی فارســی تل شــد. ــن باعــث شکســت خــوردن پ ــرد و همی ایجــاد نمی ک
ــه شــدن  ــد از اضاف ــروش مدنظــر برســد. بع ــه ف ــود ب »فارســی تل نتوانســته ب
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مــا هــم کاری از پیــش نرفــت. بــه همیــن دلیــل بعــد از یــک مــاه، سیســتم عامل 
ــود  ــم نمی ش ــم. دیدی ــروع کردی ــدی ش ــتیم و کار جدی ــار گذاش ــده را کن تولیدش
ــن  ــع ای ــور مواق ــم در این ط ــه  ی مه ــرد. نکت ــاب ک ــر روی آن حس ــال دیگ دو س
اســت کــه بایــد ســریع تصمیــم گرفــت و از نیمــه ی راه مســیر را تغییــر داد. البتــه، 
ایــن تغییــِر مســیر هــم نیازمنــد جرئــت اســت هــم ســرعت عمــل. مشــکل بیشــتر 
ــن  ــد ای ــودی می رون ــه ناب ــم رو ب ــا شــیب بســیار ک ــرور و ب ــه به م شــرکت هایی ک
اســت کــه از تجربه هــای گذشــته اســتفاده نمی کننــد. وقتــی شــرکتی بــا مشــکل 
ــت داشــته باشــد و  ــد جرئ ــد، بای ــد و منتظــر بمان ــد معطــل کن مواجــه شــد، نبای

تغییــر ایجــاد کنــد.«
تــا جرئــت نداشــته باشــند و تغییــر ایجــاد نکننــد، تحولــی صــورت نمی گیــرد. 
ــده،  ــاید در آین ــه ش ــد، درحالی ک ــرمایه گذاری می کنن ــط س ــرکت ها فق ــی ش بعض
افــق چنــدان روشــنی پیــش رویشــان نباشــد. بااینکــه تصمیم گیری هــای اساســی 
ــتورالعمل  ــا دس ــت، ام ــرمایه گذاران اس ــران و س ــده ی مدی ــر عه ــرکت ب ــر ش ه
ــرکت ها  ــن ش ــود دارد: ای ــیس وج ــرکت های تازه تأس ــه ی ش ــرای هم ــترکی ب مش

نبایــد حدومــرزی بــرای رشدشــان قائــل باشــند.
***

ــه  ــم، بااینک ــر دهی ــت شــرکت را تغیی ــم ماهی ــم گرفتی ــی تصمی ــد از مدت »بع
بــرای محصولــش بســیار ســرمایه گذاری شــده بــود. ایــده ی راه انــدازی ‘اپ اســتور’ 
مطــرح شــد و تصمیــم گرفتیــم فروشــگاه آنالیــن نرم افزارهــای اندرویــد را 
ــردی  ــد برنامه هــای کارب ــت و تولی ــازار شــکل گرف ــم. کم کــم کافه ب ــدازی کنی راه ان
ــه  ــم ب ــت ه ــرد و در نهای ــدا ک ــه پی ــازار ادام ــروژه ی کافه ب ــا پ ــد ب ــرای اندروی ب

ــید.« ــت رس موفقی

در ســال 1389، نخبــگان بســیاری مهاجــرت کــرده بودنــد. متغیرهــای اقتصادی 
رشــد چشــمگیری نداشــت و درآمــد بســیاری از کســب وکارها رو بــه کاهــش بــود، 
امــا بــا همــه ی این هــا حســام آرمندهــی فعالیت هــای خــود را در ســال های 
دشــوار 1389تــا1392 بــه اوج رســاند تــا ثابــت کنــد کــه بــا پشــتکار، تیزهوشــی و 

ــق شــد. ــن شــرایط هــم می شــود موف آینده نگــری در بدتری
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ــونی و  ــتورهای س ــوگل و اپ اس ــت گ ــد مارک ــروژه، اندروی ــاز پ ــان آغ در زم
سامســونگ وجــود داشــتند، امــا خدمــات اولــی بــرای ایرانیــان تحریــم شــده بــود و 
دومــی و ســومی هــم فعالیت هــای چنــدان جــدی و قدرتمنــدی نداشــتند و البتــه 

ــد. ــِد گوشــی محــدود بودن ــوع برن ــه یــک ن ب
ــت  ــه هم ــتقیم ب ــورت مس ــازار به ص ــه ی ب ــخه ی اولی ــاه 1389، نس در بهمن م
ــن نمایشــگاه مرتبــط، کــه  ــان در اولی ــت و هم زم حســام و دوســتانش شــکل گرف

عنوانــش »کنگــره ی موبایــل ایــران« بــود، معرفــی شــد.

تهران، کنگره ی موبایل ایران، بهمن ۱۳۸۹
ــه ی ایرانســل  ــه روی غرف ــی غرفه شــان در نمایشــگاه روب ــاًل اتفاق به صــورت کام
ــازار. بعضــی از کارکنــان  ــرای معرفــی بیشــتر کافه ب ــود و همیــن فرصتــی شــد ب ب
ایرانســل می آمدنــد تــا حســام و دوســتانش برایشــان »بــازار« نصــب کننــد. فقــط 
ــا  ــان ده ت ــا از هم ــد، ام ــرده بودن ــرکت ک ــگاه ش ــن نمایش ــن در ای ــا ده اپلیکیش ب
هــم اســتقبال شــد، به خصــوص ازطــرف ایرانســلی هایی کــه در غرفــه ی نمایشــگاه 
ــای  ــد روزه ــا نوی ــه کافه بازاری ه ــد و ب ــرده بودن ــب ک ــد را نص ــای جدی برنامه ه

روشــن داده بودنــد.
ــد نصــب برنامه هــا را  ــازار، اکثــر کاربرهــا مجبــور بودن ــدازی ب ــا قبــل از راه ان ت
ــاختار  ــا س ــد، ام ــام بدهن ــل انج ــروش موبای ــای ف ــا در مغازه ه ــه ی ــق رایان از طری
ــل در دسترسشــان  ــاده تر از قب ــد بســیار س ــن فراین ــث شــد ای ــازار باع ــاوت ب متف

قــرار بگیــرد.
ــن  ــد از نمایشــگاه، ای ــم. بع ــت گرفتی ــی بازخــورد مثب »در آن نمایشــگاه، خیل
برنامــه را در دو فــروم فارســی قــرار دادیــم تــا عکس العمــل مــردم را هــم بســنجیم و 
خوشــبختانه از مــردم هــم بازخــورد مثبــت دریافــت کردیــم. ایــن اقــدام باعــث شــد 
ــازار نوشــته  ــاره ی ب ــازار توجــه کننــد. مطالبــی درب ــه ب رســانه ها و خبرگزاری هــا ب
ــِت  ــه وجــود آورد، به طوری کــه در ســه ماهه ی اول فعالی شــد کــه مــوج عجیبــی ب

بــازار، تعــداد کاربــران بــه صــد هــزار نفــر رســید.«
در شــروع کار، انتظــار نداشــتند کــه کاربرهــا این چنیــن از کارشــان اســتقبال 
ــه ی  ــکالتی در زمین ــا مش ــاختارها ب ــودن س ــاده نب ــت آم ــه، به عل ــد. درنتیج کنن

بازار اپلیکیشن های وطنی
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ــود کــه از روز اول  ــازار ب ســرور مواجــه شــدند، امــا نکتــه ی اصلــی پایــه ی فنــی ب
ــکان مــی داد ســریع  ــا ام ــه آن ه ــود و ب ــوی پایه گــذاری شــده ب ــی خــوب و ق خیل

توســعه اش دهنــد.
ــا  ــازار روی دســتگاه ها، ب ــرِض ب ــرای نصــب پیش ف ــه ب ــود ک تابســتان 1390 ب
شــرکت ســونی وارد مذاکــره شــدند. ایــن شــرکت هــم نماینــده  ی رســمی خــود را 
ــا کارشــان را ببینــد و تأییــد کنــد، امــا به علــت  ــه ایــران فرســتاد ت از انگلســتان ب
ــرا  ــن ماج ــه ای ــد. البت ــکاری کن ــد هم ــر نش ــی حاض ــده ی اعزام ــا، نماین تحریم ه
باعــث نشــد کافه بازاری هــا از ادامــه ی  کارشــان دســت بکشــند. بــا تــالش پیوســته 
باالخــره موفــق شــدند در اواخــر تابســتان همــان ســال، قابلیــت پرداخــت اینترنتــی 

را در بــازار ایجــاد کننــد.
»بعــد از موفقیتــی کــه در جــذب کاربــران داشــتیم، قاعدتــاً بایــد بــه درآمدزایی 
هــم فکــر می کردیــم. بــا همــکاری بانک هــا، درگاه اینترنتــی راه انداختیــم و فــروش 
اپلیکیشــن بــه راه افتــاد. از همــان ســال اول، جریــان نقدینگــی شــرکت مثبــت شــد 

ــد.« ــر می ش ــان دو براب ــداد کارکنانم ــال تع و سال به س

***
»آن زمــان در ایــران، ســایت هایی  مثــل ‘ایســتگاه’ وجــود داشــت، ولــی غالبــاً 
ــی  ــکان آگه ــد و ام ــت می کردن ــزرگ در آن فعالی ــب وکارهای ب ــرکت ها و کس ش
ــه  ــرای ارائ ــرای مــردم عــادی وجــود نداشــت. در ســوئد امــا ســایتی ب گذاشــتن ب
ــی  ــردم در آن آگه ــه ی م ــود و هم ــات و... ب ــایل، خدم ــه، وس ــروش خان و خریدوف

می گذاشــتند.«
بــرای رســیدن بــه نقطــه ی هــدف الزم بــود ســخت کار کنــد، شــاید به انــدازه ی 
تمامــی ســاعت های بیــداری. ذهنــی داشــت کــه همیشــه درگیــر کار بــود، حتــی در 
پایــان شــب کــه تــازه نوبــت می رســید بــه بررســی ایمیل هــا و خوانــدن مقاله هــا... 
امــا فقــط این هــا کفایــت نمی کــرد، بایــد تمرکــز و تمریــن هــم می کــرد: تمریــن 
توانایــِی نَــه گفتــن بــه پیشــنهادهای جذابــی کــه بــا هــدف اصلــِی کارش همســو 
نبودنــد. آرمندهــی ایــن توانایــی را در خــودش تقویــت کــرده بــود تــا بتوانــد بــرای 

حرکــت در بهتریــن مســیر پیــِش رو تمرکــز کنــد، بااینکــه کار ســهلی هــم نبــود.
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بندر گوتنبرگ )یوِتُبری(، سوئد
عصــر بــود و رطوبــت هــوا کمــی از شــدت ســرما کاســته بــود. دانشــجوی جــوان 
ایرانــی داشــت ســایت ســوئدی فــروش وســایل و خدمــات را بــاال و پاییــن می کــرد، 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــادی داش ــتند. آیپ ــی می گذاش ــوئدی ها در آن آگه ــه س ــایتی ک س
ــش مشــتری هــم  نمی خواســتش. آگهــی فروشــش را گذاشــت روی ســایت و برای

پیــدا شــد. خریــدار پســر پانزده ســاله ای بــود، امــا...
چنــد روز بعــد، خریــداْر پشــیمان از خریــدش ایســتاده بــود جلــوی در منــزل 
دانشــجوی جــوان ایرانــی. آیپــاد دســت دوم را از کولــه اش بیــرون آورده و بــه حســام 
ــورد،  ــن نمی خ ــه درد کار م ــت، ب ــی اس ــتگاه قدیم ــن دس ــود:»ios ای ــس داده ب پ

مجبــورم پــس بدهــم.«
ــا  ــود، ام ــس داده ب ــش را پ ــود و پول ــه ب ــاد را از دســت پســر گرفت حســام آیپ

ــود... ــن نب ــط همی ــه فق ــه ی ماجــرای آن معامل هم
***

ماجــرای فــروش آیپــاد، جرقــه ی راه انــدازی کســب وکاری مشــابه شــد در ذهــن 
حســام آرمندهــی کــه قصــد داشــت بــا آن، نیــاز کاربــران اینترنتــی را مرتفــع کنــد. 
ایــده را بــا دوســتانش مطــرح کــرده بــود و در تعطیــالت نــوروز ســال 1391، کار 

بــر روی آن را شــروع کــرده بودنــد.
»قصــد داشــتیم ســایتی راه  بیندازیــم کــه در آن اطالعیه هــای دانشــجویی مثــل 
درخواســت هم خانــه و خریدوفــروش مثــاًل دوچرخــه و... را قــرار بدهیــم. به طورکلــی 
ــوار دانشــگاه شــریف  ــر درودی می خواســتیم نیازمندی هــای دانشــجویی ای را کــه ب
ــایت  ــازی س ــِل پیاده س ــا تکمی ــم، ام ــر کنی ــایتمان منتش ــد در س ــب می ش نص
تــا انتهــای بهــار طــول کشــید. خــب، تابســتان هــم کــه دانشــگاه تعطیــل بــود و 
ــن شــد کــه به جــای وب ســایت،  ــر ای ــم ب ــن تصمی ــود. بنابرای ــری از آگهــی نب خب

اپ موبایــل ارائــه کنیــم.
ــر  ــازار منتش ــد در ب ــه ی اندروی ــب برنام ــوار را در قال ــتان 1391، دی »در تابس
کردیــم. وقتــی ایــن برنامــه منتشــر شــد، چــون کار کــردن بــا آن به ویــژه عکــس 
ــود، کم  کــم مــردم هــم اســتقبال  ــه آســان ب ــرار دادن آگهــی در برنام گرفتــن و ق

ــه روز بیشــتر شــد.« ــوار روزب ــد و اســتفاده از دی کردن
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***
دیــوار به عنــوان اولیــن نیازمندی هــای اینترنتــی و بســتری بــرای خریدوفــروش 
کاالی نــو و دســت دوم، در مدتــی کوتــاه بــه موفقیــت بســیار دســت یافــت. در حــال 
ــران  ــود دارد و کارب ــی وج ــد و آیفون ــی اندروی ــر گوش ــه در ه ــن برنام ــر، ای حاض
می تواننــد به راحتــی کاالهــای خــود را معرفــی یــا خریدوفــروش کننــد و خدمــات 

خــود را ارائــه دهنــد.
ســازندگان دیــوار عــالوه بــر اینکــه بــرای گرفتــن تبلیغــات هیچ گونــه هزینــه ای 
دریافــت نمی کننــد، خــوِد برنامــه را نیــز به طــور رایــگان عرضــه کرده انــد. 
آگهــی رایــگان در رشــد و موفقیــت دیــوار بی تأثیــر نبــوده اســت. چــرا؟ چــون در 
نســخه های چاپــی تبلیغاتــی و حتــی نیازمندی هــای آنالیــن دیگــر، هرکــس بــرای 
ــغ پرداختــی،  ــر اســاس مبل ــد و ب ــد مبلغــی پرداخــت کن درج آگهــی خــودش بای
انــدازه و مدت زمــان قرارگیــری آگهــی در صــدر آگهی هــا تعییــن می شــود، 
امــا بــرای درج آگهــی در دیــوار و بارگــذاری تصاویــر بــه پرداخــت مبلــغ و حتــی 
ــر  ــا ه ــردی ب ــر ف ــرای ه ــوار ب ــا دی ــر، کار ب ــرف دیگ ــت. ازط ــاز نیس ــت نی عضوی
میــزان دانــش اینترنتــی، آســان اســت. بــا توجــه بــه اســتفاده ی گســترده ی مــردم 
از تلفن هــای هوشــمند در مقایســه بــا رایانــه و لپ تــاپ، ســازگاری دیــوار بــا تلفــن 
ــد. ــردم را فراهــم کن ــروه گســترده تری از م ــکان اســتفاده ی گ همــراه توانســت ام

دیــوار بــا ضریــب نفــوذ درخــور توجــه در سراســر کشــور، حــوزه ی آگهی هــای 
ــق داده  ــت دوم رون ــای دس ــازار کااله ــه ب ــرده و ب ــول ک ــده را متح طبقه بندی ش
 Vertical( اســت و قصــد دارد ســهم زیــادی از بــازار دیگــر دســته های اســتراتژیک
classifieds( ماننــد ملــک و خــودرو را هــم از آِن خــود کنــد. در طــول زمــان، ایــن 
ســرویس خریدوفــروش آنالیــن دســتخوش تغییــرات گوناگونــی شــده اســت. اگــر 
ــد،  ــرای فــروش بگذارن در گذشــته کاربرهــا فقــط می توانســتند اجنــاس خــود را ب

ــرای کاریابــی هــم می تواننــد از دیــوار کمــک بگیرنــد. حــاال ب
***

»در ابتــدای راه، ســعی  کردیــم از تبلیغــات بنــری درآمــد کســب کنیــم، امــا بــا 
ــرای  ــم. ب ــروش برنامــه را هــم امتحــان کنی ــر رفتــن کار تصمیــم گرفتیــم ف جلو ت
ــرار  ــازار ق ــم در ب ــان توســعه داده بودی ــم فارســی را کــه خودم ــک تقوی ــن، ی همی



93

دادیــم. اســتفاده از تقویــم فارســی را یــک مــاه رایــگان کردیــم. بعــد از راه افتــادن 
قابلیــت پرداخــت و گذشــت ایــن یــک مــاه، کاربــر بــرای داشــتن نســخه  ی کامــل، 

ــد.« ــم فارســی را می خری ــد و نســخه ی کامــل تقوی ــازار می آم ــه ب ــاره ب ــد دوب بای

شــرکت های  از  کم کــم  و  بــود  شــده  شــناخته  بــازار  کوتــاه  مدتــی  در 
توســعه دهنده ی نرم افــزار، ایمیل هــای درخواســت انتشــار برنامه هــا بــه بــازار 
ــه  ــل آن را ب ــت، فای ــنی داش ــس اپلیکیش ــا هرک ــا مدت ه ــد. ت ــتاده می ش فرس
ــه  ــی را ک ــم برنامه های ــش ه ــی و تیم ــام آرمنده ــرد و حس ــل می ک ــازار ایمی ب
ــود،  مشــکلی نداشــت، به همــراه متــن و تصاویــری کــه برایشــان فرســتاده شــده ب
در بــازار قــرار می دادنــد. ایــن روال به صــورت دســتی ادامــه داشــت تــا زمانــی کــه 

ســامانه ی توســعه دهندگان نرم افــزار در بــازار راه انــدازی شــد.

GETFIREFOX.COM
بعــد از راه انــدازی فروشــگاه، حــاال نوبــت بــه نام گــذاری رســیده بــود. در ابتــدای 
 getfirefox.com را ثبــت کردنــد. ایــده ی آن از getbazar.com کار، دامنــه ی
ــس را  ــر فایرفاک ــخه ای از مرورگ ــد نس ــا می ش ــا تنه ــه آنج ــود ک ــده ب ــه ش گرفت
ــازار  ــتند ب ــران می توانس ــه، کارب ــن دامن ــق ای ــان از طری ــرد. در آن  زم ــت ک دریاف
ــوگ و  ــه کاتال ــتری ازجمل ــرویس های بیش ــه س ــا ک ــا بعده ــد، ام ــب کنن را نص
ــه را  ــا دامن ــد ت ــم گرفتن ــد، تصمی ــه ش ــه اضاف ــه مجموع ــعه دهندگان ب ــل توس پن
عــوض کننــد. ایــده ی اولیــه بــرای نــام جدیــد »کــِف بــازار« بــود کــه رئیــس وقــت 
ــه نوشــتاِر  ــه اینک ــا توجــه ب ــود. ب ــازار آن را پیشــنهاد داده ب ــره ی کافه ب هیئت مدی
انگلیســی دو نــام مثــل هــم بــود، حســام آرمندهــی هــم مخالفتــی نکــرد و کم کــم 

ــاد. ــا افت ــر زبان ه ــازار س ــام کافه ب ــان ن ــرور زم ــا م ب
***

ــی  ــت موبایل ــه ی پرداخ ــوز برنام ــاد، هن ــازار راه افت ــت ب ــه پرداخ ــی ک »زمان
نداشــتیم. هومــن مســگری از دوســتان مــن در ‘فنــاپ’ بــود. بــا او صحبــت کــردم و 
خواســتم کــه برایمــان صفحــه ی پرداخــت مناســب تری بــر روی صفحــات موبایــل 
ــک پاســارگاد شــروع  ــا درگاه بان ــان را ب ــه کارم ــود ک ــد و این طــور ب طراحــی کنن
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ــت  ــر دریاف ــب بهت ــی به مرات ــم خدمات ــا ه ــه ی بانک ه ــه، االن از بقی ــم. البت کردی
می کنیــم.«

کافه بازاری هــا یــک ســال بعــد از راه انــدازی پرداخــت بــازار، پرداخــت 
درون برنامــه ای را هــم راه انداختنــد کــه تقریبــاً هم زمــان بــا راه انــدازی دیــوار شــد. 
آن هــا کاری را شــروع کــرده بودنــد کــه قبــل از آن کســی تجربــه اش نکــرده بــود. 

ــود. ــه ای از ابهــام ب ــه همیــن دلیــل، موفقیتشــان در هال ب
ــت  ــی کاال، درخواس ــس دیج ــدی، مؤس ــد محم ــش، از حمی ــال پی ــد س »چن
ــاره ی قابلیت هــای تجــارت الکترونیــک در  ــا درب ــم ت ــزار کنی کــردم جلســه ای برگ
ایــران ازشــان بپرســم و ببینــم آیــا در آن زمــان از میــزان فروششــان رضایــت دارنــد 
یــا خیــر و فرصــت را چگونــه دیده انــد. آن زمــان حتــی حمیــد محمــدی هــم بــه 
آینــده ی کارشــان مطمئــن نبــود، امــا خوشــبختانه هــر دو مجموعــه توانســتیم بــا 

تــالش بــه جایــگاه خوبــی در ایــن تجــارت برســیم.«
ــی  ــیب درآمدزای ــا ش ــر ب ــد کارب ــیب رش ــازار، ش ــدازی کافه ب ــدای راه ان در ابت
برابــری نداشــت. بــازار هنــوز ناشــناخته بــود و چنــدان درآمــدی نداشــت، 
ــار پــروژه ای را خــارج از مجموعــه پذیرفتنــد و بعــد از آن،  بااین حــال تنهــا یــک ب

ــود. ــی ب ــودش متک ــای خ ــه درآمده ــاًل ب ــرکت کام ش
»ســهام دارانی خــارج از مؤسســان هــم داریــم، امــا ســهام داری در قالــب 
ســرمایه گذاری جــدی نبــوده و بــازار متکــی بــر درآمدهــای خــودش رشــد کــرده 
اســت، درآمدهایــی کــه حاصــِل تخصــص نیــروی انســانی اســت، نــه ســرمایه گذاری 

مالــی.
ــم در حــال  ــده در اپ اســتورهای خارجــی ه ــن ای ــان ای ــان زم »چــون در هم
انجــام بــود، مــا بــه موفقیــت ایــن ایده بــاور داشــتیم و بــرای تمرکــز روی آن بســیار 
ــادی  ــِی زی ــای فارس ــون برنامه ه ــازار، چ ــدای کاِر کافه ب ــم. در ابت ــاری کردی پافش
ــارژ  ــروش ش ــا ف ــده را ب ــن ای ــم ای ــم گرفتی ــت، تصمی ــود نداش ــروش وج ــرای ف ب
ایرانســل و گیفــت کارت شــروع کنیــم و خریــد اینترنتــی بــر روی موبایــل را بــرای 
کاربــران بــه عــادت تبدیــل کنیــم، امــا بعــد از مدتــی دیدیــم بایــد تمرکــز خــود 
را تنهــا بــر روی اپلیکیشــن ها قــرار دهیــم و از درآمدهایــی کــه مــا را از هســته ی 
اصلــی کســب وکارمان دور می کنــد پرهیــز کنیــم. فــروش برنامــه یــا بــه موفقیــت 
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می رســید یــا بــا شکســت مواجــه می  شــد کــه مــا پذیرفتیــم خطــر کنیــم. هنــوز 
ــه کارت شــارژ می فروشــند. ــران هســتند ک ــم اپ اســتورهایی در ای ه

»موفقیــت مــا از درآمدزایــی بــر اســاس پرداخت هــای خــرد، باعــث شــد صنعت 
ــد. شــکل گیری  ــه وجــود آی ــل ب ــه ی برنامه هــای موبای ــران در زمین ــدی در ای جدی
ایــن صنعــت حاصــل خطــر کــردِن مــا و همراهــی توســعه دهندگان بــود، افــرادی 
ــی از  ــد ده میلیون ــه حــاال خودشــان صاحــب شــرکت هســتند و درآمدهــای چن ک

ــد.« ــت می آورن ــه دس ــود ب ــای خ برنامه ه
حســام آرمندهــی در شــروع کســب وکارش بــه ایــن فکــر می کــرد کــه 
ــا  ــد و آی ــای مشــتری را برطــرف کن ــک از نیازه ــرار اســت کدام ی کســب وکارش ق

ــه. ــا ن ــد ی ــت کن ــی پرداخ ــت مبلغ ــر اس ــاز حاض ــن نی ــع ای ــرای رف ــتری ب مش
ــی از  ــف دقیق ــر کســب وکاری، تعری ــروع ه ــش از ش ــد پی ــد اســت بای او معتق
ارزش پیشــنهادی بــه مشــتری داشــته باشــیم و ارزشــی را بــه مشــتری پیشــنهاد 
ــن  ــد. ای ــت نمای ــه ای پرداخ ــرای آن ارزش هزین ــد ب ــاب کن ــه او را مج ــم ک نمایی
ــر روی  ــز ب ــه تمرک ــر کســب وکار اســت و البت ــرای شــروع ه ــن اصــل ب کلیدی تری

ــی مشــخص هــم گام هــای مهــم بعــدی هســتند. کســب وکار و داشــتن هدف
***

ــا  ــه ی م ــدف اولی ــب وکارها، ه ــدام از کس ــروع هیچ ک ــدازی و ش ــرای راه ان »ب
درآمدزایــی نبــوده اســت. در واقــع، انگیــزه ی اصلی مــان شناســایی مشــکل، ارائــه ی 
ــوده اســت. مثــاًل تمــام تمرکــز مــا در  راه حــل مناســب و حــل مســائل چالشــی ب
دیــوار بــر روی رشــد و جــا انداختــن اســتفاده از راهــکار آنالیــن در خریدوفــروش 

بــوده اســت.«
بیشــتر از چهــل هــزار آگهــی در روز بــر روی ســایت دیــوار، یعنــی مشــارکت 
ــی اســت.  ــار شــایان توجه ــه آم ــی در روز ک ــران اینترنت ــزارم کارب بیشــتر از یک ه
بــرای کافه بازاری هــا، تمرکــز بــر روی رشــد و ارائــه ی محصــول و خدمــات 
ارزشــمند در اولویــت قــرار دارد و درآمدزایــی در رتبــه ی دوم اهمیــت اســت، چــون 
ــه مســائل  ــر هــم می شــود ب ــی بهتــر و مطمئن ت ــد کــه در زمان آن هــا اعتقــاد دارن

مالــی فکــر کــرد.
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عدد و نمایش بنرهای تبلیغاتی مجازی
ــا و  ــات در برنامه ه ــش تبلیغ ــدف نمای ــا ه ــه ب ــدد«، ک ــی »ع ــایت تبلیغات س
ــر  ــوالت دیگ ــه، از محص ــکل گرفت ــی ش ــر ایران ــا کارب ــل میلیون ه ــای موبای بازی ه
کافه بــازار اســت. عــدد از همــان ابتــدای شــروع بــه کار کافه بــازار و بــا هــدف کســب 
درآمــد از طریــق تبلیغــات، بــرای اداره ی مجموعــه شــکل گرفــت. در حــال حاضــر 
هــم، ده درصــد درآمــد توســعه دهندگان از برنامــه ی عــدد حاصــل می شــود. یعنــی 
ــود  ــات می ش ــن تبلیغ ــه روی ای ــی ک ــد و کلیک ــش می دهن ــه نمای ــی ک ــا بنرهای ب
ــت  ــران اس ــات در ای ــای تبلیغ ــن روش ه ــدد از مدرن تری ــد. ع ــی می کنن درآمدزای
ــرای توســعه ی آن انجــام می شــود،  ــا کارهــای علمــی و فنــی دقیقــی کــه ب کــه ب

قطعــاً روزبــه روز در حــوزه ی تبلیغــات مفیدتــر و موثرتــر خواهــد شــد.
ــم، چــون آن  ــدازی کردی ــازار راه ان ــاِز کار ب »عمــاًل عــدد را همــان روزهــای آغ
ــق  ــن طری ــود و از ای ــتقبال ش ــی اس ــت اینترنت ــم از پرداخ ــر نمی کردی ــان فک زم
ــود و  ــات ب ــق تبلیغ ــی از طری ــا درآمدزای ــت م ــم. اولوی ــادی کســب کنی ــِد زی درآم
اولیــن تبلیــغ مــا هــم تبلیــغ مؤسســه ی محــک بــود، امــا خــود ســایت عــدد بــه 
شــکل ســایتی مســتقل و جــدی مدت هــا بعــد شــکل گرفــت. البتــه در کســب وکار 
مــا، بازاریابــی و تبلیغــات فقــط ســرعت دســتیابی بــه موفقیــت را تغییــر می دهــد. 
ــان  ــه روی محصولم ــا همیش ــز م ــت و تمرک ــول اس ــی محص ــده ی نهای تعیین کنن
اســت. ســعی می کنیــم در حــد امــکان، بهتریــن محصــول و خدمــات را بــه 

همــکاران و مشــتری ها یمان ارائــه کنیــم.«
کافه بــازار توســعه دهندگانی دارد کــه ماهانــه شــصت تــا هفتــاد میلیــون تومــان 
از بــازار درآمــد کســب می کننــد، درآمــد حاصــل از فــروش یــک برنامــه به صــورت 

هفتــاد بــه ســی بیــن تولیدکننــده و بــازار تســهیم می شــود.
ــی و اداری  ــی، اجرای ــراد فن ــن اف ــه بهتری ــن اســت ک ــر ای ــازار ب ــز کافه ب تمرک
ــن فروشــگاه  ــه همیــن دلیــل هــم در حــال حاضــر، پرکاربردتری را جــذب کنــد. ب
آنالیــن بــرای برنامه هــای اندرویــد اســت کــه میلیون هــا کاربــر و هــزاران برنامــه ی 
ــش در اســفند  ــگان دارد، فروشــگاهی کــه تعــداد نصب هــای فعال ــگان و غیررای رای

1397 بــه عــدد 39+ میلیــون نصــب رســید.
***
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ــم  ــا تحری ــه خارجی ه ــت ک ــی اس ــه ی خدمات ــدف ارائ ــا ه ــا ب ــای م »کاره
کرده انــد. بــه فیلترینــگ داخلــی کاری نداریــم. اگــر تحریــم را بی اثــر کنــی، مــردم 
اســتقبال می کننــد، امــا وقتــی خدماتــی ارائــه کنــی کــه بــه فیلتــر باقــی مانــدن 
چنــد ســایت کمــک کنــد، باعــث می شــود کاربــران بــه شــما دیــد مثبتــی نداشــته 

ــود.« ــاه خواهــد ب ــات هــم کوت باشــند و عمــر این جــور خدم
ــررات ضــروری  ــن، اصــول و مق ــت قوانی ــر کســب وکاری، رعای ــداوم ه ــرای ت ب
ــت  ــازار نه تنهــا اصــول و مقــررات ضــروری را رعای اســت. در ایــن خصــوص، کافه ب
ــد. ــی می دان ــم به خوب ــر را ه ــازمان های ناظ ــا س ــل ب ــد تعام ــه قواع ــد، بلک می کن

ــکایتی  ــل ش ــتند به دلی ــان و می خواس ــد دفترم ــا آمدن ــس فت ــار از پلی »یک ب
کــه از یکــی از برنامه هــای بــازار صــورت گرفتــه بــود، همــه ی سیســتم های 
ــت و  ــراد را می گرف ــماره تلفن اف ــه ش ــد. آن برنام ــط کنن ــا را ضب ــری م کامپیوت
ــم  ــه حری ــن برنام ــد ای ــی داد. می گفتن ــان م ــه نش ــا را روی نقش ــت آن  ه موقعی
ــی  ــر این جــور مشــکالت خیل ــدازد. االن دیگ ــه خطــر می ان ــران را ب شــخصی کارب
ــا و فعالیت هایمــان را بیشــتر و  ــر شــده اســت، چــون هــم مجموعــه ی م کم رنگ ت
بهتــر می شناســند هــم نظــارت بــر فعالیت هــا و تطبیــق آن هــا بــا قوانیــن بیشــتر 

شــده اســت.
ــده  ــط توزیع کنن ــم و فق ــه می کنی ــور ارائ ــی کاربرمح ــا خدمات ــع، م »در واق
ــا  ــت. قانون گذاری ه ــا نیس ــده ی م ــه عه ــا ب ــی برنامه ه ــئولیت حقوق ــتیم. مس هس
ــه ای معــادالت را تغییــر بدهــد  ــد به گون ــاره ی خدمــات آنالیــن کاربرمحــور بای درب
تــا چنیــن مســائلی برایشــان ایجــاد نکنــد و بــه نگرانی هــا و خطرهــای راه انــدازی 

کســب وکار اضافــه نکنــد.
ــا بســیار  ــاره ی فعالیــت م ــر، دیدگاه هــا درب »خوشــبختانه طــی ســال های اخی
بهتــر شــده اســت، امــا همچنــان مشــکالتی وجــود دارد. مثــاًل از ابتــدای فعالیتمــان 
ســعی کردیــم فقــط اطالعاتــی را از کاربــر بگیریــم کــه در ارائــه ی ســرویس بــه آن 
نیــاز داریــم. ایــن یکــی از قوانیــن انتشــار برنامــه در بــازار نیــز هســت. مثــاًل اگــر 
شــماره تلفن فــرد در اســتفاده از برنامــه ای کاربــرد نــدارد، آن برنامــه حــق دریافــت 
آن را در قالــب فــرم یــا هــر شــکل دیگــری از اشــخاص نــدارد. در واقــع، مــا اجــرای 

قوانیــن را بــرای حفــظ حریــم شــخصی افــراد از خودمــان شــروع کرده ایــم.
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ــای  ــد از کارت ه ــای خری ــری پرونده ه ــرای پیگی ــا ب ــس فت ــی پلی ــه گاه »البت
بانکــی دزدیده شــده، اطالعــات IP کاربــر را از مــا خواســته اســت کــه بــه نظــر مــن، 
بهتــر و راحت تــر ایــن بــود کــه ایــن اطالعــات را از بانــک بگیرنــد، امــا به هرحــال 
ــم.  ــا بســیار همــکاری کرده ای ــا پلیــس فت ــرداری اینترنتــی، ب ــع کالهب ــا در مواق م

بــرای در اختیــار قــرار دادن اطالعــات، پــا را از ایــن نمونــه فراتــر نگذاشــته ایم.«

ادعای خالِف واقع رقیبان
ــر  ــی ب ــی مبن ــل، ادعای ــروش موبای ــای ف ــگاه ها و مجتمع ه ــی در فروش گاه
ویروســی بــودن بــازار و برنامه هایــش شــنیده می شــود و بــا ایــن ادعــا از مشــتریان  
ــن  ــی ای ــام آرمنده ــا حس ــد، ام ــب نکنن ــازار نص ــا را از ب ــه برنامه ه ــد ک می خواهن

ــد. ــا را رد می کن ادع
ــت  ــا به عل ــر داشــت تابه حــال شــرکت م ــدارد. اگ ــروس ن ــه وی ــازار ک »خــود ب
ــود و االن مــا اینجــا نبودیــم، ولــی ممکــن اســت برخــی  بدنامــی تعطیــل شــده ب
برنامه هــای اندرویــد، کــه در گوگل پلــی یــا دیگــر اپ اســتورها هســتند، مشــکل دار 
ــر  ــد. اگ ــاور نمی کنن ــایعات را ب ــد و ش ــاد دارن ــا اعتم ــه م ــردم ب ــه م ــند. البت باش
ــرد.  ــرفت نمی ک ــد پیش ــن ح ــا ای ــازار ت ــد، ب ــه می کردن ــا توج ــن حرف ه ــه ای ب
گاهــی هــم منبــع ایــن شــایعات فروشــگاه هایی هســتند کــه می خواهنــد بــر روی 
ــر فــروش گوشــی، یــک درآمــد چنــد  ــا عــالوه ب گوشــی ها برنامــه نصــب کننــد ت
ده هزارتومانــی هــم از طریــق نصــب برنامــه کســب کننــد. گاهــی هــم می خواهنــد 
ــز کننــد کــه درهرصــورت، ایــن کارهــا  خودشــان را از دیگــر رقیب هایشــان متمای

ضررهــای فراوانــی دارد، بــه چنــد دلیــل:
»اول اینکــه بــازار بــه میلیون هــا کاربــر خدمت رســانی می کنــد و امــکان 
ــارت  ــا نظ ــای مغازه ه ــر برنامه ه ــود ب ــا می ش ــی آی ــود دارد، ول ــر آن وج ــارت ب نظ
کــرد؟ خطــر ویروســی بــودن برنامه هــای انتخابــی مغازه هــای بی نام ونشــان 
بســیار بیشــتر از بــازار اســت. دوم اینکــه چــون برنامه هــا آنالیــن نیســتند، 
ــا  ــت و ب ــراد اس ــر از ای ــه پ ــود ک ــب می ش ــان نص ــخه های قدیمی ترش ــوالً نس معم
ــب  ــی را نص ــازه دار برنامه های ــی مغ ــدارد. وقت ــی ن ــر همخوان ــتگاه های به  روزت دس
ــد پیــش از نصــب، نظــر دیگــران  ــدارد و نمی توان ــر حــق انتخــاب ن ــد، کارب می کن
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ــده ی  ــق تولیدکنن ــض ح ــه ناق ــا هم ــد. این ه ــه کن ــه مطالع ــاره ی آن برنام را درب
ــه  ــه خــودش برســد و ب نرم افــزار اســت کــه ســود نصــب برنامــه به جــای اینکــه ب

ــد.« ــاب می رس ــطه های نص ــه واس ــد، ب ــک کن ــتر کم ــد بیش تولی
ــی  ــازار ویروس ــای ب ــه برنامه ه ــد ک ــایعه می کنن ــازار ش ــان کافه ب ــی رقیب گاه
ــته اند  ــتور داش ــان اپ اس ــه خودش ــرکت هایی ک ــی ش ــی  برخ ــت. در نمایندگ اس
ــی  ــت. گاه ــراوان اس ــی ف ــایعات این چنین ــم ش ــدند ه ــوب می ش ــب محس و رقی
ــران راه  ــل در ای ــده ی موبای ــا گارانتی کنن ــده ی ــرکت های واردکنن ــایعه ها را ش ش
می اندازنــد کــه مثــاًل وقتــی کاربــر بــرای خرابــی دســتگاه خــود مراجعــه می کنــد، 
ــه ی  ــوده و از ارائ ــی ب ــن خراب ــث ای ــازار باع ــه ب ــد ک ــالم می کن ــده اع گارانتی کنن
خدماتــی کــه متعهــد بــه انجامــش بــوده ســر بــاز می زنــد. درصورتی کــه 
ــکان  ــی ام ــاظ فن ــد و ازلح ــل می کنن ــکل عم ــک ش ــه ی ــا ب ــا همه ج نرم افزاره
ــتگاه  ــا دس ــود و روی میلیون ه ــی ش ــث خراب ــتگاه باع ــک دس ــازار روی ی ــدارد ب ن

ــد. ــر، درســت کار کن دیگ
***

ــد،  ــه نده ــت ارائ ــات پرداخ ــان خدم ــرای ایرانی ــی ب ــه گوگل پل ــی ک ــا زمان »ت
ــاز شــود، خوش حــال می شــویم.  رقیــب مــا محســوب نخواهــد شــد. گرچــه اگــر ب
ــن  ــرا ای ــه چ ــیدم ک ــوگل پرس ــل گ ــلون از مدیرعام ــل بارس ــس موبای در کنفران
ــن  ــود. م ــراه ب ــا تمســخر هم ــان بســته اید، پاســخش ب ــر روی ایرانی ســرویس را ب
ــد  ــی می کنن ــم بی احترام ــن و هم وطنان ــه م ــه ب ــم شــرکت هایی ک ــح می ده ترجی

ــد. ــدا نکن ــق پی ــران رون ــازار ای ــان در ب ــت کارش هیچ وق

ــغ  ــران دری ــردم ای ــی را از م ــای بین الملل ــال ها برنامه ه ــا س »اندرویدمارکت ه
کرده انــد. ایــن شــرکت ها می توانســتند ایــن محدودیت هــا را ایجــاد نکننــد. زمانــی 
کــه شــرکِت گــوگْل دانلــوِد کــروم را در ایــران غیرممکــن کــرد، شــرکت امریکایــی 
‘فایرفاکــس’ چنیــن محدودیتــی نداشــت. وقتــی بــه هیــچ طریقــی دسترســی بــه 
اندرویدمارکــت نبــود، هنــوز به راحتــی می شــد بــه اپ اســتور اپــل دسترســی پیــدا 
ــه نظــر می رســد کــه ترجیــح و سیاســت خــود شــرکت ها هــم در اعمــال  کــرد. ب

ــر دانســت. ــکا را مؤث ــت امری ــر نیســت و فقــط نبایــد دول تحریم هــا بی اث

بازار اپلیکیشن های وطنی
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ــازار  ــه از ب ــت ک ــم گرف ــوگل، تصمی ــس گ ــج، مؤس ــری پی ــی ل ــک زمان »ی
چیــن خــارج شــوند. ‘بایــدو’، جســت وجوگر چینــی، شــکل گرفــت و بســیار هــم 
ــرکت 57  ــن ش ــد. االن ای ــتقبال کردن ــی از آن اس ــران چین ــرد و کارب پیشــرفت ک
خدمــت مختلــف ازجملــه شــبکه های اجتماعــی را در چیــن ارائــه می کنــد. مدتــی 
ــد  ــت: نبای ــد و گف ــم را بازگردان ــوگل، تصمی ــل گ ــمیت، مدیرعام ــک اش ــد اری بع
بــازار یک میلیــاردی چیــن را از دســت داد. ولــی بعــد از آن نتوانســتند برگردنــد و 
درســت کار کننــد، چــون بایــدو جــای خــود را در بیــن مــردم چیــن بــاز کــرده بــود 
ــود. امــروزه  ــع شــده ب ــدو رف ــق بای و دیگــر نیازهــای مــردم به طــور کامــل از طری
ــوگل  ــر از جســت وجوگر گ ــز و بهت ــی متمای ــت حت ــی بســیار باکیفی ــدو خدمات بای

ــد. ــه می کن ارائ
»مــن معتقــدم کــه بــازار هــم می توانــد ایــن تجربــه را تکــرار کنــد و خــود را 
بــا ارائــه ی خدمــات بهتــر آمــاده ی زمانــی کنــد کــه گــوگل تصمیــم می گیــرد بــه 

ایــران بازگــردد.«

GAMELOFT ارتباط با
کافه بــازار از همــان ســال 1390، به طــور جــدی دنبــال ارائــه ی رســمی 
ــی  ــی و داخل ــن های فارس ــه اپلیکیش ــود را ب ــود و خ ــی ب ــن های خارج اپلیکیش
ــن  ــز اپلیکیش ــی، هرگ ــول اخالق ــه اص ــدی ب ــرای پایبن ــا ب ــرد، ام ــدود نمی ک مح

کرک شــده ی غیررایــگان را منتشــر نمی کــرد.
»حتــی اگــر گاهــی کســی ناراضــی بــود و نارضایتــی اش را اعــالم می کــرد، مــا 
ــعه دهندگان  ــود. توس ــس ب ــوالً برعک ــی معم ــم، ول ــذف می کردی ــه را ح آن برنام
ــد،  ــال بودن ــم، خوش ح ــع می کردی ــران توزی ــان را در ای ــا برنامه هایش ــه م از اینک
چــون تعــداِد زیــاد کاربــران ایرانــی برایشــان درآمــد ایجــاد کــرده بــود. ازآنجاکــه 
ــازار  ــران ب ــور ای ــم، کش ــان می دهی ــه برنامه نویس ــد را ب ــد درآم ــاد درص ــا هفت م
اصلــی بســیاری از آن هــا شــده بــود. دربــاره ی ایرانی هــا هــم تــا جایــی کــه متوجــه 

ــد گــزارش شــود. ــوارد هــم بای ــم و دیگــر م ــت می کنی بشــویم رعای
»اولیــن بــازی ای کــه ســراغش رفتــم بــازی معــروف آن زمــان بــود: اســپرینکل. 
ــا ایــن دو نفــر  ــازی را دو برنامه نویــس ســوئدی تولیــد کــرده بودنــد. مــن ب ایــن ب
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بــا ایمیــل ارتبــاط برقــرار کــردم و خواســتم برنامــه ی خــود را بــه بــازار بیاورنــد، امــا 
گفتنــد به دلیــل کمبــود نیــروی انســانی نمی تواننــد وقــت بگذارنــد و بــر انتشــارش 
در مارکتــی دیگــر نظــارت کننــد. بعــد از بارهــا و بارهــا تــالش، باالخــره توانســتم از 

طریــق واســطه ای همیــن بازی ســاز را بــه بــازار ایــران جــذب کنــم.«
ــپ«  ــرکت »بیی ــوت ش ــا دع ــده ای از GAMELOFT ب ــال 1391، نماین در س
بــرای ســخنرانی در دومیــن کنگــره ی موبایــل بــه ایــران آمــد. حســام آرمندهــی، 
ــن  ــدی ای ــای اندروی ــه ی بازی ه ــاره ی ارائ ــخنرانی وی در کارگاه، درب ــس از س پ
شــرکت در ایــران بــا او صحبــت کــرد و از طریــق ایمیــل بــا هــم در ارتبــاط قــرار 
ــری  ــرد دیگ ــه و ف ــرکت رفت ــن ش ــد او از ای ــه ش ــه متوج ــی ک ــا زمان ــد ت گرفتن

ــده اســت. ــش ش جایگزین
ــرد  ــا ف ــا اینکــه باالخــره آرمندهــی ب ــد ت ــا بحث هایشــان مســکوت مان مدت ه
دیگــری در ایــن شــرکت تمــاس گرفــت و موضــوع را پیگیــری کــرد. ماه هــا زمــان 
گذاشــته شــد و کار فنــی صــورت گرفــت تــا آرمندهــی توانســت پــای این بازی ســاز 
بــزرگ را بــه ایــران بــاز کنــد و امــکان خریــد محصــوالت درون برنامــه ای را بــرای 
ــران در محصــوالت  ــی ای ــای بانک ــق کارت ه ــم از طری ــد، آن ه ــم کن ــان فراه ایرانی
ــودن را  ــم ب ــس تحری ــن کار ح ــان. ای ــده ی جه ــازهای شناخته ش ــی از بازی س یک

ــرد. ــر ک ــی کم رنگ ت ــان کم ــرای ایرانی ب
ــن  ــال ای ــم و دنب ــکیل داده ای ــب وکار تش ــی کس ــعه ی بین الملل ــم توس ــا تی »م
هســتیم کــه بــا برنامه ســازان بــزرگ بیشــتری همــکاری کنیــم و محصــوالت بهتــر 

ــم.« ــرار بدهی ــی ق ــران ایران ــار کارب ــری در اختی و متنوع ت
***

»مــا بیشــترین نَــه را از اپراتو رهــای موبایــل و شــرکت های واردکننــده و 
تولیدکننده هــای تلفــن همــراه شــنیدیم. پیشــنهادهای مــا در خصــوص همــکاری 
مشــترک، بارهــا و بارهــا رد شــد. بــازار به صــورت پیش فــرض، روی هیــچ 
ــا  ــا م ــازار ب ــاندن ب ــه ی شناس ــوری در زمین ــچ اپرات ــد. هی ــب نش ــتگاهی نص دس
ــاًل  ــورت کام ــتیم به ص ــراوان توانس ــالش ف ــا ت ــال ب ــی به هرح ــرد، ول ــکاری نک هم

ــم.« ــدا کنی ــان را پی ــتقل راه خودم مس
کســب وکار آنالیــن تعطیلــی و خــواب نــدارد، کاری اســت شــبانه روزی و 
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ــری بی تــالش  ــه زحمتــش مــی ارزد. به هرحــال هیــچ موقعیــت برت بی وقفــه، امــا ب
و پشــتکار بــه دســت نمی آیــد و هرکســی در چنیــن راهــی قــدم می گــذارد، بایــد 

ــد. ــاده کن ــم آم ــرای مســیری پرپیچ وخ ــودش را ب خ
بایــد دقیــق بــود و از تجربه هــای مشــابه اســتفاده کــرد. شــاید موقــع گســترش 
ــا  ــرس وجــود داشــته باشــد کــه آی ــن ت ــر کــردن فضــای شــرکت ای کار و بزرگ ت
ــت  ــت و درای ــا هم ــا ب ــه، ام ــا ن ــد ی ــی می مان ــی باق ــوان مال ــه ی کار ت ــرای ادام ب

ــوار. ــردد و هم ــوار، روشــن می گ ــک و ناهم ــه ی مســیرهای تاری هم
ــودش  ــای خ ــا درآمده ــال اول ب ــرکت از س ــتیم و ش ــرمایه گذار نداش ــا س »م
ــق  ــم موف ــم و ه ــد کردی ــم رش ــق، ه ــان طری ــا از هم ــرد، ام ــش می ب کار را پی
شــدیم کســب وکارهای دیگــر مثــل دیــوار و عــدد را بــا همــان درآمدهایــی 
ــع،  ــتیم. در واق ــاز نداش ــرمایه گذار نی ــود س ــه وج ــم. ب ــعه بدهی ــتیم توس ــه داش ک
ــر  ــداد کمت ــی نیســت. اع ــی اصول ســرمایه گذاری هایی هــم کــه االن می شــود خیل
ــد محــرک رشــد  ــم مدنظــر اســت، چنــدان درخــور توجــه نیســت کــه بتوان از رق

ــد. ــت نمی کن ــادی راح ــائل اقتص ــاظ مس ــرد را ازلح ــال ف ــد و خی باش
ــیر  ــه در مس ــت ک ــکالتی اس ــی از مش ــط بخش ــی فق ــائل مال ــه مس ــه ک »البت
وجــود دارد. یــادم اســت در بــازه ای از کار بــازار، این قــدر وضعیــت ســرورها ناپایــدار 
ــارج از  ــی خ ــتم. شــب و روز و حت ــر نداش ــش خاط ــت آرام ــن هیچ وق ــه م ــود ک ب
خانــه بــا ســرعت پاییــن GPRS آن زمــان، از طریــق SSH بــر روی موبایــل، مرتــب 
ــدن َرْم آن را از کار  ــر ش ــا پ ــودم ت ــرور ب ــردن س ــن ک ــوش و روش ــال خام در ح
نینــدازد. اگــر از کار می افتــاد، بایــد بــا دیتاســنتر تمــاس می گرفتــم کــه ســرور را 
خامــوش و روشــن کننــد، امــا خوشــبختانه همیشــه توانســتیم بــر مشــکالت فنــی و 
غیرفنــی غلبــه کنیــم. البتــه االن هــم کارم چنــدان راحــت نشــده اســت، ولــی خــب 
همــکاران بیشــتری دارم و ســختی ها تــا حــد زیــادی بیــن افــراد مختلــف تقســیم 

شــده، شــاید هــم جنــس کارهایــم تــا حــدی تغییــر کــرده اســت.
»وقتــی تــازه کار را شــروع کــرده بودیــم، فقــط یــک ســرور مجــازی خــارج از 
ــه  ــم ک ــود. کم ک ــد دالر بیشــتر نب ــه اش هــم ماهــی چن ــه هزین ــران داشــتیم ک ای
ــری  ــر شــد و ارزب ــد، هزینه هــای ترافیــک مهم ت ــران بیشــتری اســتقبال کردن کارب
ــی، ترافیــک صــد  ــی رخ داد. آن زمــان در قــرارداد تمــام دیتاســنترهای ایران فراوان
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ــا به هیچ وجــه  ــود و م ــه شــده ب ــوان ســقف در نظــر گرفت ــاه به عن ــت در م گیگابای
نمی توانســتیم ســرورها را بــه داخــل ایــران بیاوریــم. بیشــتر مایــل بودیــم به جــای 
اینکــه شــرکت و همچنیــن کشــور هزینــه ی بســیاری متحمــل شــود کــه ترافیــک 
بــه خــارج بــرود و بعــد، از آنجــا بــه کشــورمان برگــردد، ســرورهایمان را بــه داخــل 

منتقــل کنیــم.
ــال  ــک س ــاً ی ــرد و تقریب ــف ک ــا لط ــه م ــه ب ــرکِت ندارایان ــدای کار، ش »در ابت
بــازار در ســرورهای ایــن شــرکت بــه رایــگان میزبانــی می شــد. بعــد کــه احســاس 
کردیــم ایــن مســئله بــه ایــن شــرکت لطمــه ی اقتصــادی می زنــد، دوبــاره ســرور را 
بــه خــارج منتقــل کردیــم. تــا اینکــه گزینــه ی میزبانــی در دیتاســنتر LCT فراهــم 
ــگ  ــن آهن ــه و همچنی ــری برنام ــرعت بارگی ــم س ــران آمدی ــه ای ــی ب ــد. از وقت ش
ــات  ــم خدم ــا بتوانی ــد ت ــاز ش ــا ب ــت م ــع، دس ــد. در واق ــتر ش ــا بیش ــعه ی م توس
ــی  ــی خدمــات داخل ــرای میزبان ــت هــم مشــوق هایی ب ــه دهیــم. دول بیشــتری ارائ
در داخــل کشــور در نظــر گرفــت و از آن بــه بعــد، شــرکت های زیــادی ســراغ مــا 
ــی  ــا پیشــنهاد میزبان ــه م ــه وجــود داشــت ب ــد و به واســطه ی مشــوق هایی ک آمدن
رایــگان دادنــد، امــا متأســفانه هنــوز روش کار ایــراد دارد و ایــن مشــوق ها به جــای 
اینکــه مســتقیم در اختیــار تولیدکننــدگان بومــی محتــوا قــرار بگیــرد، در اختیــار 

ــت.« ــه اس ــرار گرفت ــطه ها ق واس

شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان
ــو  ــدی و ویدئ ــای اندروی ــا، بازی ه ــه ی برنامه ه ــتر ارائ ــک بس ــازار ی ــه ی ب برنام
در ایــران اســت کــه شــرکت آوای همــراه هوشــمند هزاردســتان آن را توســعه داده 
ــرار دارد.  ــتان ق ــات هزاردس ــاوری اطالع ــعه ی فن ــروه توس ــت گ ــت و در مالکی اس
ــان  ــکاری متخصص ــدی از هم ــا بهره من ــون ب ــدازی تاکن ــان راه ان ــازار از زم کافه ب
ــی  ــتر جامع ــت بس ــیده اس ــی، کوش ــتعد ایران ــتاق و مس ــعه دهندگاِن مش و توس
ــم  ــد فراه ــران اندروی ــرای کارب ــال را ب ــوالت دیجیت ــوا و محص ــات، محت از خدم
و  برنامه ســازها  بــازی،  توســعه دهنده های  بــرای  میزبانــی  و همچنیــن  کنــد 
تأمین کننــدگان رســمی ویدئــو باشــد تــا بتواننــد محصــول و محتــوای خــود را بــه 
ــه  ــر میزبانــی برنامه هــا و بازی هــا ب ــازار عــالوه ب مخاطبــان ایرانــی برســانند. کافه ب

بازار اپلیکیشن های وطنی
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ــواره می کوشــد  ــز در دســترس اســت و هم ــان انگلیســی نی ــه زب ــان فارســی، ب زب
ــد. ــه کن ــی ارائ ــران ایران ــه کارب ــده ای را ب ــی و بهینه سازی ش ــات بوم خدم

بخشی از خدمات گسترده ی کافه بازار
انتشــار برنامه هــا و بازی هــا بــه زبــان فارســی، فراهــم کــردن خدمــات پرداخــت 
ــه  ــای هفت ــی روزه ــاعته در تمام ــی، پشــتیبانی 24س ــران داخل ــرای کارب ــان ب آس
ــازار اســت. ــات کافه ب ــازار و... بخشــی از خدم ــران و توســعه دهندگان ب ــرای کارب ب

ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــازار منتش ــازی در ب ــه و 31000 ب ــون 132000 برنام اکن
ــده  ــول منتشرش ــوان محص ــک عن ــت کم ی ــا دس ــال ب ــعه دهنده ی فع 22000 توس
ــران  ــعه دهندگان و ناش ــته، توس ــال های گذش ــی س ــد. ط ــعه داده ان ــا را توس آن ه
ــازار اشــتیاق نشــان داده انــد و حــدود 120  ــا کافه ب ــه همــکاری ب غیرایرانــی نیــز ب
ــرای  ــمی ب ــورت رس ــت را به ص ــازی باکیفی ــه و ب ــتصد برنام ــی هش ــم غیرایران تی

ــد. ــر کرده ان ــی منتش ــران ایران کارب
بخــش ویدئــوی کافه بــازار از آبــان 1397 شــروع بــه کار کــرد. در ایــن بخــش، 
ــازار فرصتــی بــه تأمین کننــدگان رســمی ویدئــو داده تــا محتــوای ویدئویــی  کافه ب
ــو  ــداد 17000 ویدئ ــرداد 1398 تع ــا م ــه ت ــد ک ــران عرضــه کنن ــه کارب خــود را ب

معــادل 14357 ســاعت در بــازار عرضــه شــده اســت.

بازار کودک
کافه بــازار بــرای تســهیل دسترســی کــودکان بــه محتــوای مناســب و جلوگیــری 
ــه  ــه محتــوای نامناســب از تیرمــاه 1398 حالــت کــودک را ب ــان ب از دسترســی آن
برنامــه ی بــازار اضافــه کــرده اســت. از نســخه ی بــازار )7.29.0( بــه بعــد، بــا فعــال 
ــو(  ــازی و ویدئ ــازار )اعــم از برنامــه، ب کــردن حالــت کــودک، محتــوای برنامــه ی ب
ــا ،  ــود و برنامه ه ــش می ش ــال پاالی ــا ده س ــودکان ت ــنی ک ــاس رده ی س ــر اس ب
بازی هــا و ویدئو هــای مناســب ممکــن در معــرض دیــد و در دســترس آن هــا قــرار 

می گیــرد.
ــیریاب  ــه خوانی و مس ــرم نقش ــد )پلتف ــوار و بل ــازار، دی ــرکت های کافه ب از ش
جامــع فارســی( دو شــرکتی هســتند کــه بــا داشــتن بیشــترین کاربــر فعــال ماهانــه 
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ــتر  ــق ارزش بیش ــر و خل ــات افزون ت ــه ی خدم ــال ارائ ــال، به دنب ــای دیجیت در فض
بــرای کاربــران هســتند.

ــازار رو  ــه ب ــا ب ــعه دهندگان ت ــرای توس ــت ب ــبی اس ــت مناس ــازار فرص کافه ب
بــه رشــِد تلفن هــای هوشــمند قــدم بگذارنــد و درآمــد کســب کننــد. ایــن بســتر 
ــرده  ــتغال زایی ک ــور اش ــر کش ــعه دهنده در سراس ــزاران توس ــرای ه ــال ب تابه ح

اســت.

کالم پایانی مهندس جوان و کارآفرین
»وقتــی بــه ایــران برگشــتم، از صفــر شــروع کــردم و بــا یک پنجــم حقوقــم در 
خــارج از کشــور کار در ایــن حــوزه را آغــاز کــردم. بایــد بــه خودبــاوری برســیم و 

بدانیــم اهدافــی کــه در ســر داریــم دســت یافتنی هســتند.
ــا االن کــردم پشــیمان نشــدم،  ــا وجــود ســختی مســیر، از کارهایــی کــه ت »ب
ــود،  ــده ب ــاذ ش ــتی اتخ ــودش به درس ــان خ ــرایط و زم ــا در ش ــون آن تصمیم ه چ
امــا حــاال بــا تجربــه ای کــه دارم اگــر بخواهــم کار دیگــری را از اول شــروع کنــم، 
احتمــاالً در خیلــی جزئیــات ازجملــه نحــوه ی ســرمایه گذاری و راه انــدازی اولیــه ی 

شــرکت بــه شــکل دیگــری عمــل خواهــم کــرد.«

منابع
مصاحبه ی دیجیاتو با حسام آرمندهی.

مصاحبه ی سایت خبری کنگان با حسام آرمندهی.
مصاحبه ی آی تی ایران با حسام آرمندهی.

بازار اپلیکیشن های وطنی
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