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چگونهوچطورشــروعشد؟

قبــل از هــر چیــز بهتــر اســت بدانیــد کــه نــام این شــرکت 
ــی  ــام جادوی ــزوس ن ــف ب ــوده و ج ــازون نب ــدا آم از ابت
ــاد  ــود. »ت ــرا« را بــرای شــرکتش انتخــاب کــرده ب »کاداب
تاربــرت« اولیــن وکیــل شــرکت آمــازون در نهایــت 
ــن  ــت تلف ــام از پش ــن ن ــه ای ــرد ک ــد ک ــزوس را متقاع ب
Relentless ــام  اشــتباهی شــنیده خواهــد شــد. بــزوس ن

ــا  ــا قطع ــت، ام ــت داش ــم دوس ــم را ه ــی بی رح ــه معن ب
جالــب  چنــدان  نمی توانســت  امــروزه  نامــی  چنیــن 
و مانــدگار باشــد. در نهایــت بــزوس نــام آمــازون را 
ــام  انتخــاب کــرد، چــون دوســت داشــت کــه شــرکتش ن
ــای  ــد. در روزه ــته باش ــا را داش ــه دنی ــن رودخان بزرگ تری
ــن  ــدی از ای ــه کســی خری ــی ک ــازون زمان ــدای کار آم ابت
ــدا  ــرکت به ص ــر ش ــگ در دفت ــک زن ــرد، ی ــایت می ک س
ــتری  ــه مش ــد ک ــوند و ببینن ــع ش ــه جم ــا هم ــد ت درمی آم
را می شناســند یــا نــه. امــا بعــد از چنــد هفتــه کــه 
ــداوم  ــدای م ــد، ص ــتر ش ــتر و بیش ــازون بیش ــروش آم ف
ــازون  ــد. آم ــده شــد و آن را خامــوش کردن ــگ آزاردهن زن
برخــالف بســیاری از شــرکت های اینترنتــی دیگــر در 
گاراژ خانــه موســس اش شــروع بــه کار نکــرد، چــون 
ســرورهای آن بــه نیــروی برقــی بیــش از آنچــه در یــک 
ــان  ــاه از زم ــن م ــتند. در اولی ــاز داش ــود دارد نی ــه وج خان
تاســیس آمــازون ایــن وب ســایت کتاب هایــش را بــه 
خریــداران ۵۰ ایالــت آمریــکا و حتــی ۴۵ کشــور مختلــف 
دنیــا فروخــت. بــد نیســت بدانیــد کــه یــک کتــاب گمنــام 
دربــاره گلســنگ ها آمــازون را از ورشکســتگی نجــات 
ــاب،  ــدگان کت ــازار توزیع کنن ــن ب ــق قوانی ــت. طب داده اس
کتــاب   ۱۰ هربــار  دســت کم  بایــد  خرده فروشــی ها 
ســفارش می دادنــد و آمــازون در آن زمــان بــه ایــن 
ــم آمــازون  ــن تی ــاز نداشــت. بنابرای ــاب نی ــاد کت تعــداد زی
یــک راه فــرار پیــدا کــرد. آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه یــک 
ــاب  ــد و ۹ کت ــفارش دهن ــد س ــه الزم دارن ــی را ک کتاب
گلســنگ ها  دربــاره  گمنــام  کتــاب  یــک  از  را  دیگــر 
ــازون در  ــفارش بدهند.آم ــود، س ــود نب ــوال موج ــه معم ک
ســوم آپریــل ۱۹۹۵ اولیــن مشــتری رســمی خــود را 
ــازون  ــاب آم ــن کت ــب اولی ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــدا ک پی
ــازون  ــج آم ــه تدری ــد. ب ــه ش ــن فروخت ــورت آنالی ــه ص ب
ــی  ــان دسترس ــا آن زم ــد ام ــناخته ش ــا ش ــرای خیلی ه ب
ــود  ــن ب ــب ای ــه جال ــود. نکت ــت کار ســاده ای نب ــه اینترن ب
ــای  ــه کتاب ه ــت ک ــدی نداش ــچ کارمن ــازون هی ــه آم ک
ــن  ــه همی ــد. ب ــته بندی کن ــده را بس ــه ش ــفارش گرفت س
ــب ها  ــت و ش ــفارش می گرف ــا س ــزوس صبح ه ــر ب خاط
هــم سفارشــات را بســته بندی می کــرد، فــردا صبــح 
هــم خــودش بســته ها را بــه پســت تحویــل مــی داد. 
بعــد از ایــن آدرس ســایت آمــازون بــه صفحــه اول یاهــو 
ــازون  ــا آم ــد ت ــث ش ــن باع ــغ آنالی ــن تبلی ــت و همی رف
ــن  ــه بزرگتری ــد و ب ــاب بفروش ــا کت ــور دنی ــه ۴۵ کش ب
کتاب فروشــی آنالیــن در کــره زمیــن تبدیــل شــود. 
بــزوس  کــه  می رفــت  پیــش  خــوب  آنقــدر  اوضــاع 
ــد،  ــش نیای ــدی پی ــاق ب ــر اتف ــود اگ ــرده ب ــی ک پیش بین
ــد  ــته باش ــون دالری داش ــدی ۷۴ میلی ــال ۲۰۰۰ درآم س
و اگــر هــم همه چیــز عالــی پیــش بــرود بــه درآمــد 
ــه  ۱۴۴ میلیــون دالر برســد شــاید ســال ۲۰۰۰ رســیدن ب
ــک  ــرای ی ــد ب ــی باش ــیار بزرگ ــدد بس ــدی ع ــن درآم چنی
ــا  ــذرد. ام ــال می گ ــا ۵ س ــد آن تنه ــه از تول ــرکتی ک ش
ــور آن  ــس تص ــه هیچک ــت ک ــش رف ــوری پی ــاع ج اوض
ــی  ــه درآمــد باورنکردن ــازون ســال ۲۰۰۰ ب را نداشــت. آم
ــا  ــد ت ــث ش ــد باع ــن درآم ــید. ای ــارد دالر رس ۱.۶ میلی
ــد.  ــته باش ــی را داش ــی خوب ــدی خیل ــد تصاع ــازون رش آم
ــون دالری  ــرمایه ۵۴ میلی ــه س ــال ۱۹۹۷ ب ــازون در س آم
را  باورنکردنــی  پیشــرفت  ایــن  کــه  بــزوس  رســید. 
ــد و  ــترش بده ــب وکار را گس ــت کس ــم گرف ــد تصمی دی
محصــوالت جدیــدی بــه شــرکت اضافــه کنــد. در همیــن 
ــه برنامــه فــروش اضافــه  راســتا DVD و موســیقی هــم ب
شــد. از ۱۹۹۸ تــا ۲۰۰۰ آمــازون بــا شــرکت های بزرگــی 
ماننــد IMDB همــکاری خــود را گســترش داد. آنهــا 
بــه مــرور وســایل الکترونیکــی و اســباب بازی را هــم 
ــد و  ــر می ش ــه روز بزرگت ــازون روز ب ــد. آم ــه کردن اضاف
ــهور  ــه مش ــد، مجل ــوع را می دیدن ــن موض ــا ای ــه دنی هم
 تایمــز هــم ســال ۱۹۹۹عکــس او را روی جلــد بــه عنــوان
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ــال ۲۰۰۱  ــت و س ــش نرف ــی پی ــن خوب ــه ای ــز ب همه چی
مشــکالت اقتصــادی آمــازون را تــا مــرز نابــودی کشــاند. 
ــر از ۷  ــه کمت ــم از ۱۰۷ دالر ب ــازون ه ــهام آم ــت س قیم
ــد هــر شــرکتی  ــزرگ می توان ــه ب ــن فاجع دالر رســید و ای
را از پــای در بیــاورد. آمــازون هــم ناچــار شــد بــه ســرعت 
ــه  ــد را ب ــد و ۱۳۰۰ کارمن ــش بده ــش را کاه هزینه های
ــال  ــک س ــردن ی ــپری ک ــد از س ــرد. بع ــراج ک ــار اخ ناچ
ــاره از جــا بلنــد شــد. آمــازون  خیلــی ســخت آمــازون دوب
ــرد  ــدازی ک ــدی راه ان ــته بندی جدی ــط بس ــال ۲۰۰۳ خ س
ــرار داد.  ــایت ق ــتری را در س ــوع بیش ــوالت متن و محص
ــه ســبد  ــز ب ــوع دیگــر نی ــن ســرویس متن ــن چندی همچنی
محصــوالت خــود اضافــه کــرد. ســرویس هایی ماننــد 
آمــازون پرایــم، مرکــز توســعه نرم افــزار و جواهــرات 
ــازون وارد  ــم آم ــد ه ــال بع ــت س ــون. هف ــس هیلت پاری
ــازار پوشــاک و ســوپر مارکت هــا شــد. در همیــن زمــان  ب
هــم کمپانــی Audible را ۳۰۰ میلیــون دالر خریــد و 
کینــدل را هــم تولیــد کــرد. همیــن امــر باعــث شــد نــام 
ــوژی  ــای تکنول ــام غول ه ــار ن ــال ۲۰۱۰ کن ــازون س آم
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ــد دارد.  ــر کارمن ــزار نف ــش از ۲۴۰ ه ــازون بی ــروز آم ام
ــی کــه گــوگل  ــر کارمندان ایــن یعنــی بیــش از چهــار براب
دارد. جالبتــر اینکــه ایــن تعــداد شــامل کســانی کــه 
ــروژه ای کار  ــا پ ــت و ی ــورت پاره وق ــه ص ــازون ب ــا آم ب
آمــار  هــم  آمــازون  وب ســایت  نمی شــود.  می کننــد 
 ۲۰۱۶ ســال  ژانویــه  در  کــه  آمــاری  دارد.  را  جالبــی 
ــاه  ــازون در م ــه شــده نشــان می دهــد وب ســایت آم گرفت
بیــش از ۱۸۳ میلیــون بازدیــد یونیــک دارد. انبارهــای 
بــزرگ شــرکت آمــازون در آمریــکا حــدود ۱۰۰ هــزار متــر 
ــازون ۸۰  ــه آم ــر اینک ــه جالبت ــد. نکت ــعت دارن ــع وس مرب
ــرای  ــا دارد. ب ــن وســعت در جای جــای دنی ــه همی ــار ب انب
ــوید، در  ــرکت بش ــن ش ــی ای ــه بزرگ ــر متوج ــه بهت اینک
ــدازه ۱۰ هــزار اســتخر  ــه ان انبارهــای آمــازون می تــوان ب
ــدان  ــی از کارمن ــرد. یک ــره ک ــک آب ذخی ــابقات المپی مس
ــوله  ــل س ــیفت کاری داخ ــر ش ــد در ه ــازون می گوی آم
حــدود ۱۸ کیلومتــر راه مــی رود. اگــر درآمــد آمــازون 
را بــا شــرکت های بــزرگ بخواهیــم مقایســه کنیــم، 
ــد  ــارد دالر درآم ــدود ۱۰۷ میلی ــال ۲۰۱۵ ح ــازون س آم
ــارد  ــان ۲۳۳ میلی ــن زم ــم در همی ــل ه ــت. اپ ــته اس داش
ــت ۷۵  ــارد دالر و آلفاب ــم ۸۵ میلی ــافت ه دالر، مایکروس
ــارد دالر درآمــد داشــته اند. امــا ســود آمــازون خیلــی  میلی
کمتــر از ســایر شــرکت ها اســت. بــرای مثــال اپــل ســال 
ــا  ــت و ی ــرده اس ــود ک ــارد دالر س ــدود ۵۳ میلی ۲۰۱۵ ح
ــازون تنهــا  ــا آم ــارد دالر ســود داشــته ام ــت ۱۶ میلی آلفاب
۶۰۰ میلیــون دالر ســود کــرده اســت کــه بــه نســبت ســایر 
ــاری  ــی آم ــازون ط ــت. آم ــر اس ــی کمت ــا خیل کمپانی ه
کــه در فصــل چهــارم ســال ۲۰۱۵ منتشــر کــرده اســت، 
ــال در سراســر جهــان  ــر فع ــر کارب ــون نف بیــش ۳۰۴ میلی
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شـــاید ایـــن موضـــوع ذهـــن شـــما را هـــم بـــه خـــود 
مشـــغول کنـــد کـــه آمـــازون چگونـــه خریدهـــا را بـــه 
ـــن  ـــی از بزرگتری ـــوال  یک ـــن س ـــاند؟ ای ـــتریان می رس مش
چالش هـــای صاحبـــان کســـب وکار فـــروش آنالیـــن را 
ــس  ــی از پـ ــه خوبـ ــازون بـ ــا آمـ ــد. امـ ــان می دهـ نشـ
ــه  ــض اینکـ ــه محـ ــت. بـ ــده اسـ ــش برآمـ ــن چالـ ایـ
تمـــام  ســـریعا  می شـــود  انبـــار  وارد  محصـــوالت 
ــر  ــورد نظـ ــه مـ ــه قفسـ ــوند و بـ ــکن می شـ ــا اسـ آنهـ
ــدم  ــه ها قـ ــان قفسـ ــر در میـ ــوند. اگـ ــتاده می شـ فرسـ
ــراش و  ــک ژل ریش تـ ــال یـ ــه مثـ ــد کـ ــد و ببینیـ بزنیـ
یـــا یـــک اســـباب بازی کنـــار یـــک کتـــاب تخصصـــی 
ــه  ــوید کـ ــن می شـ ــا مطمئـ ــرار دارد، حتمـ ــر قـ کامپیوتـ
ــا  ــدارد! امـ ــود نـ ــدی وجـ ــته بنـ ــا دسـ ــم یـ ــچ نظـ هیـ
قطعـــا اینگونـــه نیســـت. تمـــام وســـایلی کـــه وارد 

ایده آمازون برخالف بسیاری از ایده های جذاب امروزی از سیلیکون ولی بیرون نیامد بلکه این شرکت 
از یک گاراژ در واشنگتن شروع به کار کرد. مدیر عامل آمازون از ابتدا Jeff Bezos بود. جف بزوس 
پیش از این معاون یک شرکت به نام DEShaw & Co بود. بزوس پتانسیل اینترنت را به خوبی 
می دانست و از شرکت قبلی استعفا کرد و در ماه جوالی 1994 آمازون را به ثبت رساند. نکته جالب 
اینکه در ابتدا نام این شرکت را کداوا گذاشت اما چون با کلمه Cadaver در انگلیسی اشتباه گرفته 
می شد نام آن را بعدا به آمازون تغییر داد. او این نام را از روی جنگل آمازون برداشته است به دلیل وسعت 
زیاد این جنگل و وجود طوالنی ترین رودخانه در آن بزوس تصمیم گرفت تا این شرکت آمازون خوانده 
شود. در ادامه ماجرا هم بزوس اولین وب سایت آمازون را در اول نوامبر 1994 راه اندازی کرد. اکنون 
23 سال از زمان تاسیس این شرکت بزرگ و معتبر می گذرد و بدون تردید بسیاری از فناوری های 

بررسی شرکت آمازون از ابتدا تا به امروز به بهانه 23 سالگی این شرکت
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