ﺷﺮوع ﻣﺴﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ

ﺟﮏ ﻣﺎ از دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﺪاﺣﺪاﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺟﮏ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﭘﺲ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ آنرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد از ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .ﺟﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  53ﺳﺎل دارد ،در اواﺧﺮ دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  19ﺳﺎل ﺳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﮏ ﻣﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد آﺳﯿﺎ
ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ارزش آن  420ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ او راهاﻧﺪازی ﮐﺮد اﻣﺮوزه ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در
ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮرﺑﺲ در ﺧﺼﻮص ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺛﺮوت آﻗﺎی ﺟﮏ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
ﭼﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﻮد
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺎزون ﭼﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮی  B2Bﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
ﺗﺠﺎرت راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﺴﺘﺮش داد .اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮددﻫﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺒﻮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺎری آن ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ دارد.
ﺟﮏ ﻣﺎ ،ﮐﻪ  6.4درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  2013ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ
را ﺑﻪ دﯾﻮﯾﺪ ژﻧﮓ ﺳﭙﺮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﻫﯿﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻈﺮ دارد وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻪدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
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