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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

رشد باور نکردنی اعضای اینستاگرام

بـدون تردیـد بعـد از تلگرام کـه این روز ها شـبکه اجتماعی ایرانیان اسـت، اینسـتاگرام 
دومیـن اپلیکیشـنی اسـت کـه توسـط کاربـران ایرانـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه 
از  یکـی  شـاید  می گذراننـد.  آن  در  را  خـود  روزانـه  زمـان  از  زیـادی  سـاعت  های  و 
عمده تریـن دالیـل محبوبیـت اینسـتاگرام که تنهـا به ایران هـم اختصاص نـدارد، این 
اسـت که به سـادگی لحظـه به لحظـه زندگی افـراد را به تصویر می کشـد. این شـبکه 
اجتماعـی کـه عکـس محور اسـت، باعث شـده کـه همـه تمایل داشـته باشـند قبل از 
هـر کاری ابتـدا خاطـره ای از آن ثبـت کننـد. مـوارد سـاده ای در ایـن میـان به چشـم 
می خـورد کـه نشـان دهنده عمق نفـوذ این شـبکه میـان مردم اسـت. به عنـوان مثال 
بسـیاری از افـراد قبـل از این کـه غذای خـود را بخورنـد، از آن عکـس می گیرند و بعد 
از بارگـذاری آن در اینسـتاگرام بـه خـوردن غـذای خـود مشـغول می شـوند. ماجـرای 
گرفتـن سـلفی  های عجیـب و غریـب هـم کـه دیگـر گفتـن نـدارد و همه بـه خوبی با 
آن آشـنا هسـتند. اینسـتاگرام این روز هـا نه فقط یک اپلیکیشـن برای اشـتراک گذاری 
لحظه  هـای مهـم زندگـی اسـت، بلکه برنامه ای اسـت که شـما بـا اسـتفاده از آن قادر 
هسـتید تـا تـک تـک ثانیه  های زندگـی خود را بـه بقیه هـم نشـان داده و آن  هـا را در 
احسـاس خود سـهیم و شـریک کنیـد. نکته جالبـی که وجـود دارد این اسـت که مردم 
بـه چنیـن سـبکی از زندگـی بـه یک بـاره عاقه نشـان دادنـد و هیچ محدودیت سـنی 
هـم در ایـن میـان در کار نیسـت. ایـن روز هـا پـدر و مادر هـا هم بـه گرفتن سـلفی  ها 
یـا عکس  هـای مختلـف و اشـتراک گذاری ایـن عکس  ها در اینسـتاگرام عاقه نشـان 
می دهنـد و ایـن ماجـرا باعـث شـده اسـت کـه روزانـه شـاهد افزایـش تعـداد کاربران 
ایـن اپلیکیشـن محبوب باشـیم. رشـد کاربـران اینسـتاگرام در عرض دو سـال دو برابر 
بـوده اسـت و ایـن رقـم جـای تامـل دارد. تنهـا در طـول ۶ مـاه گذشـته ۱۰۰ میلیـون 
کاربـر اینسـتایی شـدند و برنامـه نویسـان نیـز سـعی کرده اند بـا افـزودن ویژگی های 
جدیـد بـه جذابیت هـای ایـن شـبکه اجتماعـی تصویـری بیفزاینـد. قابلیـت پخـش 
زنـده ویدئویـی، محـو تصاویـر و ویدئو هـا در پیام هـای مسـتقیم بـرای دوسـتان و نیز 
ذخیـره پسـت ها در تب هـای خصوصـی ازجملـه ویژگی هـای جدیـدی اسـت کـه بـه 
اینسـتاگرام افزوده شـده اسـت. تبلیغـات در اینسـتاگرام همچنیـن یکـی از فاکتور های 
موفقیـت این شـبکه اجتماعی اسـت تا جایـی که اکنون 5۰۰ هـزار مبلـغ و تبلیغ کننده 
دارد کـه سـاالنه ۱,5 میلیـارد دالر از بابـت تبلیغـات کسـب درآمد می کننـد. پیش بینی 
می شـود تـا سـال ۲۰۱۸ درآمـد اینسـتاگرام از بابـت تبلیغـات از رقـم 5 میلیـارد دالر 
هـم بگـذرد. هرچنـد ایـن اپلیکیشـن تعـداد کاربـران فعـال خـود را به صورت رسـمی 
اعـام نکـرده اسـت امـا ارسـال مسـتقیم پیـام از سـوی ۳۰۰ میلیـون کاربـر در حـال 
حاضرانجام می شـود که در مقایسـه با رقم ۸۰ میلیون سـال گذشـته رشـد ۴ برابری را 
نشـان می دهـد. بـا نگاه به گذشـته می تـوان فهمید پـس از راه انـدازی اپ اینسـتاگرام 
در سـال ۲۰۱۰ پـس از گذشـت سـه مـاه تنهـا ۱ میلیـون کاربـر از آن اسـتقبال کردند. 
آوریـل ۲۰۱۲ فیـس بـوک بـا پرداخـت ۱ میلیـارد دالر ایـن شـبکه تصویـری را خرید 
و بـه زیرمجموعه  هـای خـود اضافـه کـرد و همـه از ایـن خریـد بـه عنـوان یکـی از 
هوشـمندانه ترین تصمیمـات مـارک زاکربـرگ نـام می برنـد. کویـن سیسـتروم مغـز 
متفکـر اینسـتا چهره ای کـه اینک از این شـبکه می بینید را بـرای کاربران توسـعه داد. 
طـی چنـد مـاه گذشـته بـا آپدیت  هـای مختلفـی کـه از اینسـتاگرام دیده ایـم، مدیران 
ایـن اپلیکیشـن سـعی کرده انـد تـا مشـکات ریـز و درشـت ایـن شـبکه اجتماعـی را 
از بیـن بـرده و قابلیت  هـای بیشـتری هماننـد اسـتریم زنـده ویدئویـی و قابلیت الیک 

کامنـت را بـه آن اضافـه کنند.

جـک مـا یکـی از موفق تریـن کارآفرینانـی اسـت که 
می تـوان از آن نـام بـرد. کمپانـی تجـارت الکترونیکی 
وی، علـی بابـا، بـه ۱۰۰ میلیـون خریـد در طـول روز 
میلیـارد   ۲۰,۴ تقریبـا   Ma ثـروت  می دهـد.  پاسـخ 
دالر تخمیـن زده شـده اسـت امـا پیـش از ایـن کـه 
وی ثروتمندتریـن فـرد چیـن باشـد، تقاضـای کار در 
هـر  امـا  بـود  داده  را  بسـیاری  مشـاغل  و  شـرکت ها 
بـار بـا پاسـخ منفـی روبـه رو شـده اسـت. جـک مـا 
۳ بـار بـرای ورود بـه کالـج تـاش کـرد امـا هـر بـار 
شکسـت خـورد. ماجـرای کالـج کـه تمـام شـد، وی 
و  کـرد  ارسـال  درخواسـت  مختلـف  شـغل   ۳۰ بـرای 
دریافـت  بـرای  می گویـد:  شـد.او  رد  آن هـا  همـه  در 
شـغلی درون پلیـس درخواسـت دادم امـا آن هـا گفتند 
تـو خـوب نیسـتی. حتـی وقتـی KFC به شـهرمان آمد 
پیـش آن هـا هـم رفتـم.۲۴ نفر درخواسـت شـغل داده 
بودنـد و ۲۳ نفر قبول شـدند. مـن تنها نفـری بودم که 
قبـول نشـد. وقتـی کـه Ma در سـال ۱۹۹۸ علـی بابا 
را تاسـیس کـرد بـا موانـع بیشـتری هـم روبه رو شـد. 
بـرای مـدت ۳ سـال، ایـن برنـد هیچگونـه سـوددهی 
نداشـت و Ma بایـد خاقانـه فکـر می کـرد. یکـی از 
اصلیتریـن چالش هـای کمپانـی ایـن بـود کـه راهـی 
بـا  بانکـی  هیـچ  و  نداشـت  پرداخـت  سیسـتم  بـرای 
آن هـا کار نمیکـرد. در همیـن زمـان، جـک مـا برنامه 
پرداخـت خـود بـا نـام Alipay را راه انـدازی کـرد. این 
سیسـتم، پرداخت های متنوع از سراسـر جهان توسـط 
فروشـندگان و خریـداران بـا ارز هـای مختلـف را بـه 
«بنابرایـن  می گویـد:  مـا  می کنـد.  تبدیـل  یکدیگـر 

بـا افـراد بسـیاری در مـورد Alipay صحبـت کـردم و 
گفتنـد ایـن احمقانهتریـن اید هـای اسـت کـه تـا بـه 
حـال داشـتهای. اگـر این ایـده احمقانـه هم بـود، من 
تـا زمانـی کـه مـردم می توانسـتند از آن اسـتفاده کنند 
اهمیـت نـدادم.» امـروز، ۸۰۰ میلیـون نفر از سـرویس 
Alipay اسـتفاده می کننـد. بنابرایـن بـه نظر می رسـد 

کـه ایـن ایـده چنـدان هـم احمقانـه نبوده اسـت.

چرا نام علی بابا انتخاب شد؟
آقـای مـا در پاسـخ بـه ایـن پرسـش می گویـد: بایـد 
اسـمی انتخـاب می کردیم کـه در عیـن منحصربه فرد 
بـودن، بـرای مردم آشـنا هم باشـد؛ به عـاوه تلفظ آن 
بـرای ملت هـا با زبان هـای مختلف راحت باشـد. جک 
سـال ها مـدرس زبان انگلیسـی بـود و از ایـن طریق با 
داسـتان علی بابـا و چهـل دزد بغـداد از مجموعـه هزار 
و یـک شـب آشـنایی داشـت. او می گویـد: روزی در 
کافـه ای در سـن فرانسیسـکو نشسـته بودم و به اسـم 
شـرکت فکـر می کـردم. گارسـون کـه آمـد پرسـیدم: 
از علی بابـا چیـزی می دانـی؟ گفـت: ِسِسـمی بـاز شـو 
و همان جـا بـود کـه بـه خـودم گفتـم بلـه این اسـمی 
خیابـان  بـه  سـریع  هسـتم.  دنبالـش  بـه  کـه  اسـت 
کـردم؛  را  سـوال  همیـن  رهگـذر  چندیـن  از  رفتـم 
آلمانـی، هنـدی، ژاپنـی، چینـی و... همـه علی بابـا را 
می شـناختند. علی بابـا بـازرگان باهوشـی بـود کـه به 
روسـتاییان کمـک می کـرد. علی بابا غار گنـج را برای 
شـرکت های کوچـک و متوسـط بـاز می کنـد. آینـده 
او زمانـی رقـم خـورد کـه رئیـس جمهور وقـت ایاالت 

متحـده، ریچـارد نیکسـون، بـه چیـن سـفر کـرد و به 
انـزوای ایـن کشـور در جامعـه بین الملـل خاتمـه داد. 
بعـد از آن بـود کـه سـرمایه ها و گردشـگران غربی به 
چیـن سـرازیر شـدند؛ حاال که بـه لطف سیاسـت های 
درسـت دولت مـردان، فضـای رشـد فراهـم شـده بود. 
آقـای مـا کـه اشـتیاق فراوانی بـه یادگیری انگلیسـی 
داشـت، نـه سـال تمـام هـر روز بـه هتلـی در حوالـی 
شـهر می رفـت تـا به عنـوان راهنمـا، بـا گردشـگران 

خارجـی انگلیسـی تمریـن کند.

تفاوت هایی با بزرگان دره سیلیکون
«مـا» برخـاف بـزرگان دره سـیلیکون ماننـد مـارک 

در  تحصیـل  جابـز  اسـتیو  و  گیتـس  بیـل  زاکربـرگ، 
دانشـگاه را بـرای کارآفرینـی رها نکـرد. او از آنجا که 
امکانـات آمریکایی هـا را در کشـورش نداشـت و نیـز 
بـه واسـطه طبقـه اجتماعی اش بـا افـراد صاحب نفوذ 
هـم مرتبـط نبود تنهـا راه حـل را تحصیل دیـد. وقتی 
علی بابـا را راه انداختـه بـود همزمـان مشـغول درس 
خوانـدن در رشـته MBA بـود تـا راه و رسـم تجـارت 
را یـاد بگیـرد. جـک مـا یـک محصـول دانشـگاهی 
در  مـرد  ایـن  این کـه  کـردن  بـاور  بـازار.  تـا  اسـت 
مسـیر زندگـی چقـدر شکسـت خـورده و بـا در هـای 
بسـته مواجـه شـده کمـی دشـوار اسـت. آن طـور که 
مدرسـه  امتحانـات  از  گفتـه  مصاحبه هـا  در  خـودش 
گرفتـه تا ورودی دانشـگاه و اسـتخدام در شـرکت ها، 
او بار هـا و بار هـا رد شـده ولـی از پـا ننشسـته. حتـی 
همیـن اواخـر باز هـم در کسـب اعتمـاد و جمع آوری 
سـرمایه از دره سـیلیکون موفـق نبـود و کسـی برای 
کار او ارزش قائـل نشـد. از بـس کـه در آزمون هـای 
شـرکت  پلیـس)  اداره  تـا   KFC (از  مشـاغل  ورودی 
کـرده و قبـول نشـده بـود، نهایتـا تصمیـم گرفـت به 
همـان تدریس انگلیسـی بپـردازد اما اوضـاع پرداختی 
بـه معلمـان در چین ماننـد اکثر نقـاط جهـان تعریفی 
نداشـت و جـِک جـوان کـه بـرای آینـده برنامه هـای 
فراوانـی داشـت را راضی نمی کـرد. از دانـش رایانه و 
برنامه نویسـی سـر در نمـی آورد ولی وقتی بـه آمریکا 
کـرد  اسـتفاده  اینترنـت  از  بـار  اولیـن  بـرای  و  رفـت 
توانمنـدی بالقـوه آن را درک کـرد. خـودش در جایی 
گفتـه: «وقتـی شـروع بـه جسـت وجو در وب کـردم 
نتایـج مرتبـط بـا چیـن پیـدا نکـردم و همین مسـئله 
بـرای  اینترنتـی  فعالیـت  یـک  جرقـه  ایجـاد  باعـث 
راه انـدازی  بـرای  اولـش  تـاش  دو  شـد.»  کشـورم 
چنیـن کسـب و کاری موفـق نبود؛ تـا این کـه باالخره 
چهـار سـال بعـد، ۱۷ نفـر از دوسـتانش را در منزلـش 
مرکـز  ایـده  در  تـا  کـرد  متقاعدشـان  و  کـرد  جمـع 
خریـد اینترنتـی او سـرمایه گذاری کننـد؛ و این گونـه 

علی بابـا شـکل گرفـت.
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