مدیران ایرانی که در گوگل غوغا کردند:
در قرن بیست و یکم شاهد ظهور قدرتهای صفر و یکی در دنیا هستیم ،قدرتهایی که علیرغم بدیع بودنشان همچنان تحت نفوذ
و تسلط ایرانیها هستند .استعداد و نبوغ اهالی ایران زمین از قرنها پیش به واسطه ظهور اندیشمندان و فالسفه به نام بر بشر خاکی
پوشیده نبوده و نیست؛ امروز هم به واسطه همین پشتوانه قوی ملی میهنی شاهد تکیه افرادی از این مرز و بوم بر کلیدی و
استراتژیکترین جایگاههای تصمیمساز در عصر اطالعات هستیم .ایرانیانی که تا قرنها مظهر تولید و صادرات دستاوردهای علمی اعم
از ریاضیات ،حساب ،منطق ،فلسفه و علوم پزشکی بودهاند ،در سکانس عصر انفجار اطالعات نیز صحنهگردانان به نامی هستند که
کارگردانان شهیر را به سمت جذب خود کشانیده و در عرصههای جهانی نقش آفریتی کردهاند .قرن بیست و یکم که پردهگردان عصر
صفر و یک است با تکیه بر قدرت اطالعات ،معادالت کهنه جهانی را به گونهای متحول ساخته که قدرت را در کف سیاستمداران
اطالعاتی گذاشته و دیگران را زیر سلطه آنها فرض کرده و در واقع مالکی برای برتری جویی شده است .در چنین عصری ،شاهد
جلوهگری غولهای اطالعاتی هستیم که مراکزی برای انباشت اطالعات به حساب آمده و تحلیلگران قدرتمند قرن بیست و یکم به
حساب میآیند اما با کمی دقت متوجه هدایت همین غولها توسط مدیران ایرانی میشویم .قدرت ایران امروز جهانی است و برای
اثبات چنین ادعایی کافی است نگاهی به ساختار بزرگترین شرکت اطالعاتی جهان یا به عبارتی غول اینترنتی دنیا بیاندازیم تا شاهد
نقش آفرینی ایرانیها در آن باشیم.
تاجر ایرانی مدیر ارشد کسب و کار گوگل

امید کردستانی مشاور ارشد مدیر عامل گوگل و تاجر ایرانی-آمریکایی است که در تهران به دنیا آمد .وی در سن چهارده سالگی پس
از مرگ پدرش به کالیفرنیا رفت و مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق در سال  ۴۸۹۱از دانشگاه ایالتی سن خوزه گرفت.
کردستانی در سال  ۴۸۸۴موفق به اخذ مدرک کارشناسیارشد مدیریت ارشد کسبوکار ) (MBAاز دانشگاه استنفورد شد.کردستانی
که سابقه بیش از  ۴۱سال فعالیت در زمینه فناوری سطح باال در شرکتهای پیشروی اینترنتی مانند  Go ،DOو هیولت پاکارد و
نتاسکیپ را دارد به واسطه مسئولیت برقراری ارتباطات تجاری با شرکتهایی چون ایبِی ،سیتیبانک ،آمریکنآنالین ،آمازون،
تراوالسیتی ،اینتل و اکسایت ،صاحب تجارب ارزندهای شد که وی را تا مشاور ارشدی گوگل پیش برد .گفته میشود او یکی از
ثروتمندترین ساکنین کالیفرنیای شمالی است .این مدیر خالق ایرانی تابستان امسال طی حکم جدیدی به مدیریت ارشد کسبوکار
گوگل رسید.

مدیریت بزرگترین کلوپ ویدئویی دنیا توسط یک ایرانی

ساالر کمانگر دیگر ایرانی موفق و البته باهوشی است که پلههای ترقی را در عرصه فناوری به سرعت طی کرد و از همین جهت مورد
توجه غول اینترنتی جهان قرار گرفت .وی که در زمان ورود به گوگل جوانترین کارمند این شرکت بود ،متولد سال  ۴۵۱۱در تهران
و فارغالتحصیل رشته بیولوژی از دانشگاه استنفورد است .جالب است که این رشته هیچ ربطی به فناوری ندارد اما کمانگر درباره اینکه
چطور یک آیتیمَن شد گفته است که اوایل که به مدرسه میرفتم ،بسیار مشتاقانه خیال پزشک شدن را در سر میپروراندم تا اینکه
زمانی را به تماشای طبابت پزشکان اختصاص دادم .از آن به بعد بسیار مشتاق شدم که دانشمند شوم ولی روز به روز بیشتر متوجه
میشدم که این کار هیجانآور نیست .بعدها وقتی دو هفته به صورت پارهوقت در گوگل مشغول شدم ،فهمیدم اعمالی که این کار
من را با آنها درگیر میکند به من انرژی میدهد .درسی که من آموختم این بود که تنها تصور و خیالی که از یک کار داریم کافی
نیست و باید از اینکه یک حرفه به صورت روزانه هیجان و انگیزه الزم را فراهم میکند ،مطمئن شویم .این ایرانیاالصل در سن ۱۱
سالگی به گوگل رفت و طی مدت هفت سال به یکی از کارمندان کلیدی این شرکت تبدیل شد.
خلق سیستم تبلیغات گوگل توسط این مدیر جوان ایرانی تحت عنوان  Google Adwordsصورت گرفت که تضمین مالی برای
این شرکت تاکنون شده است .سرویس ادوردز به مشتریان این امکان را میدهد عالوه بر آن که سایتهایشان بر حسب رتبهای که
الگوریتمهای گوگل به آنها اختصاص داده تا در نتایج جستوجو نمایش داده شود ،بتوانند سایتهایشان را در همان صفحه اول
نتایج جستوجوی گوگل برای کاربرانی که جستوجوهایی مرتبط با کسبوکار مرتبط را داشتهاند به نمایش درآیند.
کمانگر یکی از مدیران کوشا در این شرکت به حساب میآید از اعضای اصلی مؤسس تیم محصوالت گوگل و قائم مقام سابق این
شرکت در بخش برنامههای کاربردی وب نظیر جیمیل ،تاک ،تقویم ،ریدر ،اورکات ،بالگر ،پیکاسا ،ویدئو ،اسناد ،صفحات گسترده بوده
است .نخستین پالن تجاری گوگل توسط وی نگاشته شد و پرونده موفقیتآمیزش منجر به تکیهزنی بر صندلی یوتیوب بعد از خریداری
آن توسط گوگل شد.کمانگر بعد از راهبری مدیریت تیم محصوالت گوگل ،اقدام به راهاندازی گروههای گوگل )(Google Groups
در سال  ۱۰۰۴کرد .گروههای گوگل محلی برای اشتراک موضوعات مورد عالقه کاربران گوگل است و چندین گروه برای آن تعریف
شده است .کمانگر در توصیه به کسانی که میخواهند وی را الگوی خود قرار دهند ،میگوید که ذهنتان را مشغول بدست آوردن
شغلی عالی نکنید .به سمت شغلی بروید که عالقه دارید و به آن جذب شوید و بعد از مدتی در آن شغل پیشرفت کرده و به مقامهای
باالی آن برسید.

