ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣﻮﺳﺴﺎن آن از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
»ﮐﻮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﺮوم« و »ﻣﺎﯾﮏ ﮐﺮﯾﮕﺮ« در ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﺮوم و ﮐﺮﯾﮕﺮ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﺮوم ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در وﺑﻼگ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺣﺲ ﮐﻨﺠﺎوﯾﻤﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن زﻣﺎن
ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی اﻟﻬﺎم
ﺑﺨﺶ را درک ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم از
 ۱۳ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺪﯾﻮن ﻧﮕﺮش درﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
آن ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﺳﻨﭙﭽﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻌﻔﺎی

اﯾﻦ دو ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی داﻣﻨﻪ دار در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺸﺮ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﺳﻮی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و اﻓﺮاد ﻧﺎراﺿﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ
ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﺮوم و ﮐﺮﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
»ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک درﺑﺎره ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دو از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﻮﯾﻦ و ﻣﺎﯾﮏ دو رﻫﺒﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺪ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻌﺪاد وﺧﻼﻗﯿﺖ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ام و ﺑﺮاﯾﺸﺎن آرزوی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻧﻮآوری ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

