اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟  ۶ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎزون  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺎزون ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻒ ﺑﺰوس در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۱از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺰوس» ،اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺟﺎﺳﯽ
ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺟﻒ ﺑﺰوس از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺎزون ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺰوس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ آﻣﺎزون ﺑﻪ اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب آﻣﺎزون ) (AWSرا ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺰوس آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ درﺑﺎره اﻧﺪی
ﺟﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .۱ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰوس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ آﻣﺎزون ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻣﺎزون ﯾﻌﻨﯽ »ﺟﻒ وﯾﻠﮏ« از ﺗﺮک ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اوﻟﯿﻪ  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ داد ،ﺟﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺎزون دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺰوس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮدی را ﺧﺎرج از
آﻣﺎزون اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐآورﺗﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.

 .۲اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎزون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد
آﻣﺎزون ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روی ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۹۹۷ﺑﻪ آﻣﺎزون اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،در رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی اﯾﻔﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب در آﻣﺎزون ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﺎزون و  AWSاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮدم ﺗﺠﺮﺑﻪ و
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻫﺮ واﺣﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮح آزﻣﺎﯾﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد و آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺑﺪاع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﺮدی ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺧﺮاج ﻧﻤﯽﺷﻮد«.

 .۳ﺟﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪ آﻣﺎزون اﺳﺖ
 AWSﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪ
آﻣﺎزون را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ  ۱۲.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری را ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ آﻣﺎزون ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ۵۲
درﺻﺪ ﺳﻮد آﻣﺎزون در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۰ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در آﻣﺎزون اﻃﻼع دارد.

 .۴ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎزون در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰوس ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺟﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺤﺘﺎط اﺳﺖ و
زﯾﺎد ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ.

 .۵اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺟﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮوهﻫﺎ در  AWSاﺳﺘﻘﻼل زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﺷﺎره
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ:

»ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ رﻫﺒﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،دوری زﯾﺎد از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری دارای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ

ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن رﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت دور ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﭽﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ  ۶ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎه از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

 .۶ﺟﺎﺳﯽ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس در آﻣﺎزون ﺑﻮد
از ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺟﺎﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ آﻣﺎزون
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دور اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﻀﻮرش در
آﻣﺎزون ،ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﯽدی و دیویدی اﺷﺎره داﺷﺖ.
اﻧﺪی ﺟﺎﺳﯽ از ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺎزون ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﯾﮑﯽ از
ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﺟﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه
ﺑﺰوس را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎزون دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ در

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

