ﭼﺮا ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟

ﻣﺎ در ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ،ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و...
ﺣﺴﺎﺑﯽ داغ اﺳﺖ .رﺷﺪ روزاﻓﺰون اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﻧﺒﻮدﯾﻢ،
ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺬب ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ راهاﻧﺪازی
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮده و ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ روی آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻮان ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه و از
ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﮑﺮ و ﺟﺬاب ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ و در ﺑﻌﺪ ﮐﻼن ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺎه ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر از دﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﮐﺠﺎ
اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻦ
ﻗﺼﺪ دارم در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ آن اﺷﺎرهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و درﮔﯿﺮی ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻦ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﻧﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺷﺪت اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از آن ﺟﻬﺖ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮدم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ

اﺳﺖ دو ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻀﺎد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮی ،ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻬﺎمداران و
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮی در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد دورﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه و
اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و ﺷﺮﮐﺎ روی آن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻄﺢ
ﺳﻬﺎمداران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺮوج
ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و ﺳﻬﺎمداران
ﺑﻪﺷﮑﻞ روﺷﻨﯽ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ اﺧﺬ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﺤﻮه ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺷﺨﺼﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﺎمدارن و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺳﻬﺎمداران اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ آرای ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در زﻣﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮدی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی
داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮی دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ رﮐﻦ ﺳﻮم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﺎمداران ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻋﻬﺪهدار
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺖ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ روﺷﻨﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺳﺎده ﺷﻤﺎ از ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و واﮐﺎوی دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ درسﻫﺎی
ﻻزم را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 09ﺧﺮداد 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/opinion/12427/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D
8%A8%E2%80%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F

