ﮐﺎزو ﻫﯿﺮای ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد

ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺳﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﺎره را دوﺑﺎره ﺑﻪﻫﻢ دوﺧﺘﯿﻢ

ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن و ﭘﯿﺶرﻓﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار
ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎزو ﻫﯿﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺳﻤﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﮔﺰﯾﺪهای از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻄﺮح
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﺎزار ژاﭘﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی؟ آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺪت زﻣﺎن
زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از دﻧﯿﺎی
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ را
ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﻪ روﺷﯽ ﺳﻮدآور اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺳﻮﻧﯽ دوران ﺳﺨﺖ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
وﻗﺘﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوران ﺳﺨﺖ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ درﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺟﻪای از
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ ﺳﺰاوار آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ دوران ﺳﺨﺖ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ؟ ﺧﯿﺮ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن
ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﺎ از دوران ﺳﺨﺖ ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮ را از رو ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟« ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ داﺋﻢ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮدم.

آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻣﻦ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ روی ﺣﺲ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻓﻮرﯾﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﺳﻄﺤﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ً از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان درﺟﻪ ﺑﺎﻻ و ﮐﻞ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎ ً در آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎزار ﺣﺲﮔﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﺎزارﻫﺎی
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎ ﺳﻮﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽداد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺧﯿﺮ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﺪر دﻧﯿﺎی رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣﻞ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ آن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮآوری در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺷﻤﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد درﺑﺎره ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺳﻮﻧﯽ واﺣﺪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﺪ .ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺠﺎری ﺷﻌﺎر »ﺳﻮﻧﯽ واﺣﺪ«
را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در واﻗﻊ ،ﺣﺪود  70درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اداره ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮏ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ژاﭘﻨﯽ» :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﺎدﺑﺎدکﻫﺎ را ﺑﺪون ﻧﺦ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآورﯾﻢ «.اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آزادی ﻋﻤﻞ
ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را دارﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺪﯾﺪآوردن
ﻧﻮآوری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺰﻧﻢ One .اراﺋﻪ اﺧﯿﺮ  PlayStation Vueاﺳﺖ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺨﺶ Sony
 Network Entertainmentﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن را دادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ،از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ،
آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﺸﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﮔﺬر از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺬف ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .ﻧﺖ ﻓﯿﻠﯿﮑﺲ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزار را از دﺳﺖ
ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ درآوردﻧﺪ و ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﯾﻢ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی راﻫﺒﺮدی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ
ﭼﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ؟
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ روی روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ؟« اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮔﺬرا
اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و واﮐﻨﺶ ﻓﻮری ﻧﯿﺎز دارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ دوﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ و
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﺎره راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺎﻧﻮادهام در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ،در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦ ﮐﺎر را
در زﻣﺎن آراﻣﺶ و وﻗﺘﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدم ،ﮐﺎر
را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،ﻧﻈﺮم را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد .ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻤﯽ اﻓﺮاط ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً وﻗﺘﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ راﻫﺒﺮد آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﯾﺎ
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻬﻮه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮدم آن را دم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ!
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