آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﻧﮑُﺸﺪ

در اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ دﯾﺎر و ﮐﻢآﺑﯽ و اﻧﻮاع زﯾﺎدﻫﺎ و ﮐﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻓﺼﻠﯽ ﺳﺮد را در وادی
ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ،
ﻧﻮﻋﯽ از ﺛﺒﺎت را در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را روﻧﻖ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻮﻋﯽ از رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺧﺮوج ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﮏ دوره دﯾﮕﺮ ﺗﻼﻃﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻮجﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻢ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ آیﺗﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج دارد ،ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶﻟﺮزهﻫﺎی آن از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ آﺷﻔﺘﻪﮐﺮدن ﻓﻀﺎی
ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧﻮاب ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان را ﻫﻢ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﭼﻨﺪان ﮐﺎری ﻧﺪارم و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه آیﺗﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ...
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﺳﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ اﻓﺮاد،
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻔﺖﺗﺮ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؛ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ و ﮔﺎه ﻋﺠﯿﺐ در ادارهﻫﺎ و
ﮔﻤﺮکﻫﺎ ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺳﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻠﻘﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آرام اﺳﺖ ،ﻣﺎ را
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ و ﮔﺰﻧﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد...
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺎاﯾﻦﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ از دﯾﺮﺑﺎز ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دور ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺎزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت از ﺳﺮ ﺑﮕﺬرد.

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد...
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﺮاﯾﺸﺎن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ وارد ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺪﯾﺪن اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮاز و ﻓﺮود ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک و ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﻨﻢ.

 ﺟﺴﺖوﺟﻮی راهﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ:ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ در روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﻫﺎی ﺗﺎزه
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﺪ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ راهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ آن ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.

 ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ و در وﻫﻠﻪ اول اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ روی دﺳﺖ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮان ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آرام اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﺗﻮان آن
ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮات ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ از زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖ:ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﻋﺎدی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺎدل ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد،
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻨﺎب ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮواﻓﺘﺎدن ﻣﺎ در ﭼﺎه ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه آیﺗﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﻮان و ﺧﻮشﻓﮑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ،راهﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 آﻣﻮزش:ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺮفزدن از آﻣﻮزش ﮐﻤﯽ ﮐﺞﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد
ﺷﺮﮐﺘﺶ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزش را دﯾﮕﺮ ﮐﺠﺎی اﯾﻦ دل ﺧﺠﺴﺘﻪام ﺑﮕﺬارم! اﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ،آﻣﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪام ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوام ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﭘﻮﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮐﺎر در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺮاردارد ،ﻓﺮﺻﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺬران دوره ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻓﺮداﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ:ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺗﺎزه از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از آن ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ آیﺗﯽ ﻣﺎ ،از ﺟﺮﯾﺎن ورود و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺷﺎداب

در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و  ...ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻤﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺪهام .اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻗﻮی
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﺼﯿﺐ آنﻫﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﻢ
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻀﻤﯿﻦ؟ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات ﮐﻤﺘﺮی از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارﯾﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم :و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻗﻮل آﺑﺮام ﻣﺰﻟﻮ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﮑُﺸﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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