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اکنــون هــر شــرکتی کــه در زمینــه اینترنــت و تولیــد 
ــن کــه قصــد دارد  ــا ای ــد ی ــزار فعالیــت می کن نرم اف
ــد  ــد بای ــاز کن ــاخه آغ ــن ش ــش را در ای ــه فعالیت ک
بــه ایــن فکــر باشــد کــه قبــل از هــر چیــز چگونــه 
ــه در  ــری ک ــرکت های معتب ــان ش ــد در می می توان
ایــن زمینــه وجــود دارنــد، کار کــرده و دوام بیــاورد. 
متاســفانه یــا خوشــبختانه فضــای رقابتــی شــدیدی 
ــدن  ــه وجــود آمــده اســت کــه مان ــان ب در ایــن می
در آن، کار هــر کســی نیســت و تنهــا شــرکت هایی 
ــت  ــازی فعالی ــی در فضــای مج ــه خوب ــد ب می توانن
کننــد کــه پشــتوانه ای قدرتمنــد از نظــر تخصــص و 
پــول داشــته باشــند. بــه عنــوان نمونــه اگــر شــرکتی 
ــا وجــود مرورگرهــای  ــم داشــته باشــد کــه ب تصمی
فایــر فاکــس، اینترنــت اکســپلورر، کــروم، اپــرا 
کاربــران  بــه  را  جدیــدی  مرورگــر  ســافاری  و 
ارائــه کنــد کار بســیار ســختی خواهــد داشــت 
ــد  ــان جدی ــن می ــه در ای ــی ک ــور نام ــر حض و فک
ــر  ــامی معتب ــن اس ــا ای ــت ب ــد از رقاب ــد و بتوان باش
ــان  ــه جهانی ــود را ب ــرده و خ ــه در ب ــالم ب ــان س ج
ــا  ــا ب ــود. ام ــد، بســیار ســخت خواهــد ب معرفــی کن
تمامــی ایــن اوصــاف در مــورد مــردم کشــور چیــن 
نمی تــوان بــا قطعیــت نظــر داد. مردمــان ایــن 
ــان  ــتکار در می ــی و پش ــخت کوش ــه س ــور ب کش
ــا پشــتکار زیــادی  مــردم جهــان شــهرت دارنــد و ب
ــته  ــت داش ــه دوس ــزی ک ــر چی ــه ه ــد ب ــه دارن ک
ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــد ک ــدا خواهن ــت پی ــند، دس باش
ــون  ــش از 550 میلی ــر بی ــال حاض ــه در ح ــن ک ای

نفــر از کاربــران اینترنــت در جهــان تنهــا بــه کشــور 
چیــن اختصــاص دارنــد، ایــن جمعیــت بــاال باعــث 
ــه  ــد. ب ــد ش ــت خواه ــان اینترن ــذاری در جه تاثیرگ
ــا  ــت وجو ی ــور جس ــک موت ــر ی ــه اگ ــوان نمون عن
ــن و  ــردم کشــور چی ــص م ــی مخت ــر اینترنت مرورگ
ــا نیازهــا و فرهنــگ مــردم ایــن کشــور  متناســب ب
تولیــد شــود، مســلما مــورد اســتقبال تمامــی کاربران 
ایــن کشــور قــرار خواهــد گرفــت و می توانــد 
ــته باشــد. در  ــن داش ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
حــال حاضــر شــرکتی چینــی بــا نــام Baidu وجــود 
دارد کــه بــا تولیــد یــک موتــور جســت وجوی 
ــن  ــت در چی ــازار اینترن ــت ب ــته اس ــی توانس اینترنت
ــر  ــال حاض ــرکت در ح ــن ش ــرد. ای ــت بگی را دس
ــه  ــوص ب ــر مخص ــک مرورگ ــی ی ــر طراح در فک
خــود اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه طبــق آمــاری 
کــه توســط ســایت الکســا منتشــر شــده اســت، وب 
ــارم  ــه چه ــت وجو در رتب ــور جس ــن موت ــایت ای س
جهانــی قــرار گرفتــه اســت و در کشــور چیــن هــم 
ــه خــود اختصــاص داده اســت و از  ــگاه اول را ب جای
 Robin گــوگل هــم باالتــر اســت. آقــای رابیــن لــی
Li، مدیــر عامــل فعلــی ایــن شــرکت اســت کــه از 

ســال ۲000 در ایــن شــرکت فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرده اســت و بــه خصــوص در بخــش راه انــدازی 
موتــور جســت وجوی Baidu نقــش بســیار پررنگــی 
را داشــته اســت. ســایت nettnc.com مصاحبــه ای 
را بــا او کــه موفق تریــن مدیــر چینــی اســت انجــام 

ــم. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک داده اس

موفـق عمـل  از صنایـع چینـی  بسـیاری   
کرده انـد و توانسـته اند کـه بـازار بعضـی از 
کشـورها را در دسـت بگیرنـد امـا نکتـه ای 
کاالهـای  کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود  کـه 
چینـی یـک نام تجـاری معتبـر کـه در جهان 
در  نیسـتند.  باشـند،  تاثیرگـذار  کسـب وکار 
مـورد فعالیت هـای اینترنتـی چین چـه نظری 

داریـد؟
صنعـت اینترنـت در چیـن در حـال رسـیدن بـه بلـوغ 
اسـت و بـه نظـر مـن شـرکت های اینترنتـی چینـی 
بسـیار عالـی عمـل کرده انـد و ظـرف 10 سـال آینده 
شـما دیگـر نخواهیـد توانسـت کـه سـهامی از یـک 
شـرکت اینترنتـی چینـی را بـه دلیل قیمت بـاالی آن 

بـه آسـانی خریـداری کنید.

 بـا توجه بـه این که تعـداد کاربـران چینی 
روزانـه افزایـش می یابـد بـه نظرتـان تـا 5 
سـال آینده کاربـران چینـی روی فعالیت های 
تاثیرگـذار  هـم  بین المللـی  شـرکت های 

بود؟ خواهنـد 
خالقیـت  و  نـوآوری  کاری  در  اگـر  مـن  نظـر  بـه 
وجـود داشـته باشـد، دیگـر نیـازی وجـود نـدارد کـه 
شـرکت ها بخواهنـد روی تعـداد خاصـی از کاربـران 
سـرمایه گذاری کننـد و بـه طـور مثـال سـعی کننـد 
چینـی  کاربـران  تعـداد  بـودن  زیـاد  دلیـل  بـه  کـه 
منافـع آن هـا را در کارهایشـان مد نظر داشـته باشـند.

 گویـا تصمیـم بـه طراحـی یـک مرورگـر 
اینترنتـی دیگری هـم دارید، هـدف اصلی تان 

از ایـن کار چیسـت؟
مـا از چنـد سـال قبـل تصمیـم گرفتیـم کـه نسـخه 
توسـط  را  کرده ایـم  طراحـی  کـه  مرورگـری  اولیـه 
کارمندانمـان در محیط کاریمان تسـت کنیـم تا بعد از 
رفـع اشـکاالت و توسـعه آن، بتوانیـم آن را به کاربران 
چینـی ارائـه کنیم. بـا توجه به ایـن که تعـداد کاربران 
چینی بسـیار زیاد اسـت، همیشـه این فکر را داشته ایم 
کـه خـوب اسـت کـه مرورگـری داشـته باشـند که به 
صـورت اختصاصـی بـرای آن هـا طراحی شـده باشـد.

 یعنـی زبـان چینـی بـرای ایـن مرورگر در 
نظـر گرفته شـده اسـت؟

بلـه ایـن مرورگـر به زبـان چینی طراحی شـده اسـت 
و نسـخه فعلی آن روی سیسـتم عامـل ویندوز قابلیت 
اجـرا دارد. مـا بیشـتر از هـر چیـز روی امنیـت ایـن 
مرورگـر تمرکـز داشـته ایم و دوسـت داریـم کـه هیچ 
خطـر امنیتـی کاربـران چینـی را در هنـگام بازدیـد از 

سـایت های اینترنتـی تهدیـد نکنـد.

شــرکت های تکنولوژی معموال به عنوان شرکت هایی پردرآمد و فعال در دنیا شناخته 
می شوند. این شرکت ها به خاطر ساختار نوآورانه و رو به رشدی که دارند در روزهای 
رکود اقتصادی هم کمترین آسیب را متحمل شده و شاید بتوان گفت کمی راحت تر از 
شرکت های فعال در عرصه های دیگر این روزها را پشت سر گذاشته اند. در این میان 
اما عملکرد مدیران این شــرکت های مهم و تاثیرگذار در روندهای بین المللی، اهمیت 
زیادی در رشــد یا ســقوط آنها دارد. به همین دلیل هم هست که موسسه تحقیقاتی 
Equilar هر سال فهرستی شامل ۲00 نفر از پردرآمدترین مدیران دنیا منتشر می کند. 

در واقع این موسســه با بررسی بیشترین حقوق های پرداختی به مدیران شرکت های 
بزرگ جهان، پردرآمدترین های آنها را انتخاب و معرفی می کند. این بررســی مدیران 
ارشد در شــرکت های بزرگ دنیا با سهامی عام درآمدی بیش از یک میلیارد دالر در 
ســال دارند که تا پیش از ماه مه ســال جاری میالدی در نظر گرفته است. حاال یازده 
ســال اســت که موسســه تحقیقاتی Equilar با همکاری نیویورک تایمز با تحلیل 
اطالعات اولیه در این زمینه، فهرســت پردرآمدترین مدیران دنیا را منتشر می کند. در 
حقیقت در فهرست امسال میزان حقوق دریافتی مدیران در سال ۲016 مورد بررسی 
قرار گرفته است. به طور کلی متوسط درآمد مدیران این فهرست در سال مالی ۲016 
برابر با 9/ 16 میلیون دالر بوده که نســبت به ســال ۲015 رشد 9 درصدی را تجربه 
کرده است. متوسط درآمد مدیران در فهرست سال ۲015 تنها 5 درصد بیشتر از سال 
۲01۴ بوده است. جالب است بدانید که شرکت های فعال در بخش رسانه و سرگرمی 
 حاکمیت این فهرســت را در اختیار دارند. »تام روتلج« مدیر عامل شرکت مخابراتی

Charter Communications که به خاطر ارائــه خدمات در زمینه تلویزیون های 

کابلی شــناخته می  شود، با درآمد ســاالنه 98 میلیون و 1۲ هزار و 3۴۴ پردرآمدترین 
مدیر عامل جهان شــناخته و معرفی شده است. بررســی ها نشان می دهد که میزان 
حقوق دریافتی روتلج در یک ســال گذشته رشــد ۴99 درصدی داشته است. با این 
همه در تمام این ســال ها مدیران شــرکت های بزرگ تکنولوژی سهم قابل توجهی 
از این فهرســت را در اختیار خودشان داشــته اند و به همین دلیل توجه تحلیلگران را 
جلب کرده اند. در این میان اما مدیران زن هم در فهرست پردرآمدترین مدیران جهان 
جایگاه قابل قبولی دارند. در نهایت 16 مدیر زن در این فهرســت ۲00 نفری حضور 
دارند که تعدادشان تنها یک نفر نسبت به فهرست سال گذشته رشد کرده است. این 
مدیران زن به طور متوســط درآمد ســاالنه 6/ 17میلیون دالری دارند. این در حالی 
اســت که درآمد ساالنه 15 مدیر زنی که در فهرست سال گذشته قرار داشتند به طور 
متوسط 6/ 18 میلیون دالر بوده است. در نهایت اگرچه تعداد مدیران زن این فهرست 
بســیار کمتر از مدیران مرد است، اما متوسط درآمد ساالنه آنها بیشتر از مدیران مرد 
اســت. جالب است بدانید که »سافرا کتز« مدیر ارشد مالی شرکت اوراکل که از سال 
۲001 در هیات مدیره این شــرکت حضور دارد و نقش مشاور رئیس را به عهده دارد، 
پردرآمدترین مدیر زن دنیاســت. او با درآمد ســاالنه 9/ ۴0 میلیون دالری، جایگاه 
هشــتم را در فهرست پردرآمدترین مدیران دنیا به خودش اختصاص داده است. نکته 
جالب و مهم در این زمینه آن است که سافرا کتز تنها مدیر زنی است که برای دومین 
سال متوالی در میان 10 مدیر پردرآمد جهان قرار گرفته است. به این ترتیب با اینکه 
حاکمیت فهرست پردرآمدترین مدیران جهان در اختیار مدیران شرکت های رسانه ای 
و سرگرمی اســت؛ اما رهبران شــرکت های بزرگ تکنولوژی چندان هم از آنها دور 
نیفتاده و توانسته اند جایگاه قابل قبولی در این فهرست برای خودشان دست و پا کنند. 

مدیران تکنولوژی جهان چقدر درآمد دارند؟
 گلسـا ماهیـان

چشم بادامی ها در اینترنت

وب سایت این موتور جست وجو در رتبه چهارم جهانی قرار گرفته است و در کشور 
چین هم که جایگاه اول را به خود اختصاص داده است و از گوگل هم باالتر است

یادداشت

Baidu مصاحبه با مدیر عامل شرکت چینی

650 هزار تومان


