ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای  15ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﻨﺪه در ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در  15ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ و راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﭘﺮﺷﮑﻮه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت دارﯾﺪ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ 192
ﻣﻮج ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﯿﻢ .راه ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﯽ
 15ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود  85درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﺗﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ
ی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪﺣﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻓﻨﺎور ِ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻢ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز روی ﮐﺪام ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﮐﺪام
اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﺪﯾﺪ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ
و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ روی ﻣﻮﺿﻮع درﺳﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻃﻮﻻﻧﯽ
دارﻧﺪ و از آنﻫﺎ ﻣﺸﺎورهای درﺑﺎره ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر و ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﺠﺮﯾﺎن
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای را ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﯾﻮ اﺳﺘﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  60ﻧﻔﺮ از
ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻄﺢ  Cﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ
از ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در
آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،دوﺳﺖ دارم
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﺣﺪود  75درﺻﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻏﻮلﻫﺎی دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و رؤﺳﺎی آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻟﺮی ﭘﯿﺞ و ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﯾﻦ .ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﺮﺳﺶﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ 9 .درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ،
 8درﺻﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮﻫﺎ و ﺣﺪود  4درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺪﯾﺮانﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﮑﺮد.
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ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮ درآﻣﺪ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﻣﺄﻣﻮر ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺄﻣﻮر ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎدی در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ ﺑﻪ او ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﻋﻬﺪه ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
آﻣﺎدﮔﯽ را دارﯾﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
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ﮐﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﯿﺮو و اﻧﺮژی ﺧﻮد را روی ﻧﻘﻄﻪ درﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻠﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در دﺳﺖ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ
ﺟﻒ اﯾﻤﻠﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ از وی ﺳﺆال ﺷﺪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ روﺑﺎتﻫﺎ وارد ﺑﺎزار و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه رخ
دﻫﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  30ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد را ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﺰار آﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻔﺖ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ
اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؟
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﭼﻨﺪان ﺑﺎ واژهای ﺑﻪﻧﺎم اﻏﺮاق
ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺨﻦراﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.
ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن را
ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮔﺬر ﺑﻪ دورهای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺰاری ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ وارد ﺑﺎزار
ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ زود از راه ﻣﯽرﺳﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ آن دوران ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و
آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از راه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻔﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ  7ﻣﻬﺎرت را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ
از
ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿ
ﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﮐﺎری دﻧﯿﺎ
ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺎﺳﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪود
ﺷﺶ ﻫﺰار
داﻧﺸﻤﻨﺪ،
ﻣﻬﻨﺪس و
ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺮهای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و درک ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻬﮑﺸﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺎدراﺳﺘﻮرم رﺋﯿﺲ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
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