اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ اﻣﺎ ﺳﺎده اﯾﻤﯿﻠﯽ

اﯾﻦ  ۵اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻤﯿﻠﯽ ،ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮاردادی را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰاران اﯾﻤﯿﻞ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎوی
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮارد ﺟﺪیﺗﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﻓﺘﯿﻢ و از او درﺑﺎره ﭘﻨﺞ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ و راﯾﺞ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺿﻌﯿﻒ
 ۵ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ

ﮔﺮاﻣﺮ و ﻫﺠﺎی ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را در آﺧﺮ ﺷﺐ
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ) .دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﺟﺪی را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه در اواﺧﺮ ﺷﺐ ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ (.ﮔﺮاﻣﺮ و ﻫﺠﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﭼﺮا ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ آنرا وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ و ﭼﺮا ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واژه  Yourرا ﺑﻪ ﺟﺎی  you’reﯾﺎ  theirو  thereرا ﺑﻪ ﺟﺎی  they’reﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ واژه  to، tooو  twoدر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺘﻦ
درون اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻼت و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
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درس ﺑﺰرگ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ از زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎده اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻨﻮان درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﯿﻢ ﻓﺮحﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻋﻨﻮان اﯾﻤﯿﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻨﻮان اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻤﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦﮐﺎر
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن داده و درک ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺧﺘﺼﺎر و ﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را درون ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻗﺮار داده و در اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ اﻣﻀﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ
ﭼﺮا ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﯿﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر!(
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮی را از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روز ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺷﺮوع زﻣﺎن ﮐﺎری ﺑﻌﺪی ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ .در
ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﻐﺎم "اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﺑﻪ زودی ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻢ داد" را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ
در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻤﯿﻞ ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
آدرس و ﻧﺎم آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﻢ ﻓﺮدی از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده و اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﻧﺸﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ در اوﻟﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را رودرو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﮏ ﺷﺪه و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺘﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف و اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻤﺎ از ارﺳﺎل ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
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