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حمیرا عالیی

مشـــتری مثل ابر اســـت ،میآید و بهچشـــم برهم زدنی میگذرد .مشـــتری
بهتریـــن و کم هزینهتریـــن ابزار تبلیغی اســـت ،تک تک مشـــتریان برای ما
سودند نه هزینه ،رضایت مشتری تضمین توسعه کسب و کار ،حفظ مشتری
مهمتر از جذب مشتری اســـت و ...همه این تک جمالت شاه بیت گفتههای
کارآفرینانی اســـت کـــه بهدنیای مشـــتریها نقـــب زدهاند ،فراز و نشـــیب
خواســـتهای او را درک کردهاند و راه نجات و حتی ســـود کسب و کارشان
را در مشـــتری مداری یافتهاند .آنها تک تک مشـــتریان را ذیقیمت میدانند
و هیچ یک را بر دیگری ارجـــح نمیپندارند گرچه حتماً برای مشـــتریانی که
قدیمیترنـــد و وفادارتر مثل دوســـتان قدیمی ارزش بیشـــتری قائلند اما در
نگاه اول همه مشـــتریان برایشـــان ارزش تلقی میشـــوند .عصاره و چکیده
توگوهای ما حاوی نکات مؤثری برای بیزینسها در باب مشـــتریمداری
گف 
است ،از توجه به کیفیت و احساســـات مشتری که خانم عادلی بیان کرده تا
تکنیکهای خاص مشـــتریمداری و گاه عبور از دایره اخالق در صنایع کالن
که آقای ســـوزنچی از بیان جزئیات آن معذور است .از گنجی به نام مشتری
که آقـــای ایالیی بهعنوان یک کارآفرین اســـتارتاپی از آن یاد میکند تا توجه
به مشـــتری در تمام ارکان بیزینس و ارائه سیاســـتهای تشـــویقی که خانم
پیرمرادیان میگوید.

چطور مشتری را
به «برند» سنجاق کنیم؟

تکنیــک های مهم بازاریابی از زبان کارآفرین های ایرانی

مجابکـــردن او برای خریـــد در اختیار
مشتریان قرار گیرد .فقط باید اطالعات
درستی در اختیار او بگذاریم که بتواند
درســـت تصمیم گیـــرد .بهطـــور مثال
مقایسه کاالها ،ویژگیهای کاال ،فرآیند
خرید ،نحوه ارســـال و ...جزو اطالعاتی
اســـت کـــه میتوانیـــم در هر کـــدام از
پروسههای خرید شامل قبل از فروش،
هنـــگام فـــروش و پـــس از فـــروش در
اختیار مشتری قرار دهیم .این تکنیک
میتواند یک نقطه قوت باشد.
در ایـــن باره یـــک شـــعار بازاریابی
وجود دارد که میگویـــد« :فروش آغاز
یک تعهد است نه پایان یک قرارداد»
اما وقتی بـــه اصل قضیه فکر میکنیم
میبینیم کـــه این جملـــه آنچنان هم
شـــعاری و دور از ذهن نیســـت ما باید
بدانیـــم کـــه بـــرای جـــذب و جلـــب و
نگه داشـــتن مشـــتری نســـبت بـــه کاال
یا خدماتـــی که ارائـــه میدهیم تعهد
داشته باشـــیم نه اینکه فرآیند فروش
را تمام شـــده بدانیم .یک کســـب و کار
از نخســـتین مرحله فروش تا پایان آن
باید همراه و همیار مشتری باشد وگرنه
نمیتواند خود را توسعه دهد».
ëëبهترینتبلیغ این است
که شما مشتری راضی داشته باشید
بـــه نظر مـــن بهتریـــن تبلیـــغ این
است که شـــما مشـــتری راضی داشته
باشـــید .در تمـــام کســـب و کارهـــای

فرشید ایالتی:
«فروش آغاز یک
تعهد است نه پایان
یک قرارداد» .ما
باید بدانیم که برای
جذب و جلب و
نگه داشتن مشتری
نسبت به کاال یا
خدماتی که ارائه
میدهیم تعهد
داشته باشیم نه
اینکه فرآیند فروش
را تمام شده بدانیم

کوچک و بزرگ کم هزینهترین شـــیوه
تبلیغـــات ،مشـــتریان راضی هســـتند
همان مشـــتریان تک تک و کـــم .آنها
خودشان برای شما مشتری میآورند.
در ایـــن باره روالهایی کـــه برای وفادار
کردن مشتریان راضی بهکار میرود نیز
میتواند مؤثر باشـــد مثـــل جوایزی که
برای آنها تدارک میبینید ،تبریک تولد
و پیشنهادهای خوبی که برایشان دارید.
هر چقدر ما بتوانیم ارتباط خودمان را
با مشتریان راضی بیشتر کنیم ،توسعه
دهیم و برنامه داشـــته باشیم که از این
مشتریان ،مشـــتریان دیگری بهدست
بیاوریـــم در رقابت بازار برنده خواهیم
بود.
کم هزینهتریـــن نـــوع تبلیغات در
بیزینـــس مشـــتریان راضـــی و وفـــادار
هســـتند همانگونـــه کـــه خیلـــی از
بیزینسهـــای بـــزرگ ً
اصـــا تبلیغات
ندارند اما برای مشـــتریان برنامههای
ویـــژهای ریختهاند و وظیفه تبلیغات را
بهعهده آنها گذاشـــتهاند .توصیه اولیه
به کســـب و کارهای نوپا این اســـت که
مشتریان تک تک خود را جدی بگیرید
و قطره قطره از آنها دریایی از مشتریان
بسازید.
یکی از راهکارهای مؤثر برای جذب
مشـــتری کیفیت محصـــول و خدمات
شماســـت .ما یـــاد گرفتهایم کـــه برای
توجیه مشـــتریان همیشه برسر کمیت

محمدباقر
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عکسpinterest :

ëëبا مشتری در تماس باشید
اما آنها را خسته و کالفه نکنید
زلیخـــا عادلـــی کارآفریـــن :بحـــث
اصلی مشـــتریمداری در کســـب و کار
مـــا برمیگردد بـــه بازاریابی و توســـعه
بازار .مشـــتریان ما به دو بخش تقسیم
میشـــوند کســـانی که با مـــا کار و دیگر
کسانی که محصول ما را خرید میکنند
اما عمومـــاً وقتی صحبت از مشـــتری
میشـــود یعنـــی کســـانی که خـــارج از
مجموعه ما هســـتند و ما به آنها کاال یا
خدمات ارائه میدهیم .البته هر کسب
و کاری برای جلب مشتری تکنیکهای
خاصـــی دارد کـــه در برنامـــه اصلـــی و
استراتژیک خود آن تکنیکها را لحاظ
میکند .بهعنوان مثال ما برای قسمت
فـــروش کـــه درگاه مســـتقیم ارتباط با
مشـــتریان اســـت افـــراد متخصـــص،
بااخـــاق با روابط عمومی مناســـب را
بـــه اســـتخدام در میآوریم و بـــه آنها
آموزشهـــای خـــاص را میدهیـــم.
ســـعی میکنیم فضـــای مبهمی باقی
نگذاریم ،مثالً به آنها میگوییم ما این
چنین رفتار و مراوداتی را با مشـــتری از
شـــما توقع داریم .این افراد مســـتقیم
با مشـــتری ســـر وکار دارنـــد و هرچقدر
کارشـــان را درســـتتر انجـــام دهند در
وهلـــه اول مشـــتری را روی کار مـــا نگه
میدارد .حتی اگر مشـــتری خرید نکند
و اصطالحـــاً بـــه معامله هم نرســـیم
حداقـــل بـــهکار و برند فکـــر و زمانی را
برای محصول ما صـــرف میکند ،این
همان چیزی اســـت که ما میخواهیم.
وقتی مشـــتری با ما آشنا شد ما با آنها
دائـــم در تماس هســـتیم و بـــرای آنها
خدمـــات متنوعـــی ارائـــه میدهیم و
تنها به فروش بســـنده نمیکنیم .البته
ســـعی میکنیـــم تماسهای مـــا باب
میل مشتری باشد و او را خسته و کالفه
نکند.
ëëبه زمان سفارش متعهد باشید
اما دروغ نگویید
قراردادها و عمل به تعهدات یکی
دیگر از شـــاخصهای مشـــتریمداری
اســـت .زمانبنـــدی بـــرای مـــا خیلـــی
مهم اســـت و بـــه تعهداتمان نســـبت
بـــه مشـــتری پایبنـــد هســـتیم .ایـــن
وقتشناسی برای ما در تمام ارکان کار
لحاظ میشـــود یعنی در الیه خدمات،
فروش ،بازاریابی و غیره .ما برای زمان
مشتریانمان  -از هر جنسی که هستند
یعنی چـــه از مـــا خدمات آموزشـــی و
بیمـــه بخواهنـــد و بافندگان ما باشـــند
و چـــه محصـــول بخواهنـــد و خریـــدار
باشند -ارزش قائلیم و وقتشناسی و
تعهد به زمان یکی از راهکارهای مهم
برای جذب مشتری است.
صداقت در ارتباط با مشـــتری برای
وفاداری مشـــتریان به شما مؤثر است
به طور مثال ما اگر نتوانیم محصول را
بموقع و در تاریخ معین تحویل دهیم
با مشتری تماس میگیریم و به دور از
سخنپراکنیهای معمول و فرافکنی با
ذکر صادقانه دالیل ابـــراز میکنیم که
نمیتوانیم کار را بموقع تحویل دهیم.
ëëدر کیفیتکوتاه نیایید
اما افزایش قیمت را مدیریت کنید
یکـــی از مهمتریـــن فاکتورهـــا یـــا
مشـــخصههایی که کســـب و کار ما را از
یهایمـــان جدا میکند
دیگر همصنف 
کیفیت است .ما به بهای گزافی کیفیت
را نگـــه داشـــتهایم و افزایـــش قیمـــت
هم بـــا ضریـــب منصفانهای بـــوده تا
مشـــتری رضایت کامل داشـــته باشد.
اگر میگویـــم بهای گزاف به خاطر این
اســـت که ما بـــرای حفـــظ کیفیت باید
مـــواد اولیـــه گرانتـــری را تهیـــه کنیم،
نیـــروی انســـانی خوبی را تربیـــت و به
اســـتخدام دربیاوریـــم کـــه همـــه اینها
بـــرای ما هزینـــه دارد اما ایـــن هزینه را
به مشـــتری تحمیل نکردهایم بلکه با
سیاســـتهای حفظ و افزایش مشتری
توانستهایم سود خود را تضمین کنیم.
قیمت مناســـب محصـــول هم به
جلب مشـــتری کمک میکنـــد .من به

شـــخصه در نمایشـــگاههای خارجـــی
متوجه شـــدم قیمت برای طرفهای
خارجی مهم اســـت و اگـــر محصول با
کیفیت با قیمت مد نظر آنها ارائه شود
از غرفه شما به غرفه دیگری نخواهند
رفـــت .قیمتگـــذاری روی کاال یکی از
مهمتریـــن فاکتورهایی اســـت که باید
تولیدکننده به آن توجه کند .اگر قیمت
غیرواقعـــی روی اجنـــاس بگذاریـــد
مشـــتری یکبار مصرف خواهید داشت
نه مشـــتریان ثابت که برای شما نقش
مبلغ و مروج را بازی میکنند.
ëëروانشناسیدرستمشتری
یعنیاحترامسالیقمختلف
بازاریابی و مشـــترییابی در مســـیر
فـــروش از عمدهتریـــن تکنیکهایـــی
اســـت که کســـب و کارهـــا بـــه آن روی
میآورنـــد و هر کس برای خود روشـــی
در این بـــاره دارد اما باید همه روشها
نهایتـــاً به دســـتگیری مشـــتری منجر
شـــود .از دیگر نکات مشـــتریمداری،
روانشناســـی مشـــتری اســـت .اینکـــه
انتظارها ،برآوردهـــا و نقدهای متصل
بـــه انواع شـــخصیتها را بشناســـیم و
بدانیـــم با چه کســـانی طرف حســـاب
هســـتیم .سیســـتم کاری مـــا بایـــد بـــه
گونـــهای طرحریـــزی شـــود کـــه بتواند
سالیق مختلف مشتریها را دربرگیرد
نمیتوان به مشتریها گفت ما همین
یک محصـــول را داریم و تمـــام! بلکه
باید تنوع را در کار چه محصول باشـــد
و چه خدمـــت لحاظ کنیم تـــا بتوانیم
مشتریهای بیشتری را دربرگیریم.
ëëمشتریراضی
شریک کسب و کار است
فرشید ایالتی ،کارآفرین استارتاپی:
اگر بخواهیم چند موضوع را در اصول
اولیه هر کســـب و کار دستهبندی کنیم
مشـــتری یکی از اصلیتریـــن و اولویت
آن اصـــول اســـت .مشـــتریمداری از
خدمات قبل از فروش شروع میشود
و در هنـــگام فـــروش و پـــس از فروش
ادامـــه مییابـــد .در کتابهـــای مرجع
آمـــده مشـــتری میتوانـــد در قالب هر
یـــک از این بخشهـــا تعریف شـــود و
خدمات بگیرد .ما اگر بتوانیم رضایت
مشـــتری را جلب کنیم و مشـــتری هم
رضایت خود را نســـبت به آن کســـبو
کار در قالب خرید نشان دهد تازه کار ما
شروع میشود چرا که باید این مشتری
را نگـــه داریـــم .در حقیقـــت مشـــتری
راضی شریک کسب و کار است چرا که
او بهعنوان مبلغ و موتور آن کسب و کار
به حالت ترویجی برند و کسب و کار ما
کمک میکند .به عبارت دیگر اگر شما
بتوانیـــد فرآینـــد جلـــب رضایت حتی
یک مشـــتری را بدرســـتی انجام دهید
توانســـتهاید در بخش مشـــتریمداری
خوب عمل کنید.
ëëشما برندهاید اگر مشتری با آرامش
و امنیت به محصول نزدیک شود
ما بایـــد تمرکز کنیـــم ببینیم در هر
کسب و کار چه خدماتی میتوانیم قبل
از خرید به مشـــتری ارائه دهیم .لزوماً
همه مشـــتریان نباید از مـــا خرید کنند
و به ما ســـود بدهند شـــاید سود در این
باشد که مشتری از کسب و کار خوشش
بیایـــد و از آن تعریف کند .یکی از راهها
میتوانـــد آگاهـــی دادن به مشـــتریان
درباره محصول باشـــد این خدمت به
مشـــتری نبایـــد لزوماً با چشمداشـــت
مالی انجام شود چرا که وقتی مشتری
بفهمـــد مـــا در ازای ارائـــه خدمـــات از
او مبلغـــی نمیخواهیـــم با احســـاس
آرامش و امنیت بیشـــتری به محصول
نزدیک میشود .بســـیاری از مشتریان
همان لحظـــه نمیخواهند خرید کنند
امـــا دوســـت دارند در مـــورد محصول
اطالعات کســـب کننـــد ایـــن موضوع
میتوانـــد در همـــه کســـب و کارهـــا -
چه اینترنتی ،چه سنتی  -صدق کند.
ëëفروش آغاز یک تعهد است
نه پایان یک قرارداد
اطالعـــات دربـــاره محصـــول باید
شـــفاف ،رایـــگان بـــدون تطمیـــع و

چانه بزنیم اما امروز میتوان رقابت را
از کمیت بـــه کیفیت تغییر داد و نتایج
توجو کرد .به
آن را در مشـــتریان جس 
شهای
نتان آموز 
بها و کارمندا 
بازاریا 
الزم بـــرای توضیـــح محصـــول را ارائه
بدهیـــد تـــا بتواننـــد مشـــتریان را برای
کیفیت به وجد بیاورند .در بخشهای
مختلف مشـــتریان را شناسایی کنید و
خدمات متفـــاوت به آنهـــا ارائه دهید
تا مشـــتریان جزئی از کســـب و کارتان
باشند.
ëëشناخت دقیق از ذائقه و فرهنگ
ملل ،رمز موفقیت در بازاریابی
بینالمللی
ســـهیال پیرمرادیان ،کارآفرین :آغاز
فرآینـــد مشـــتریمداری ،بازاریابـــی
اســـت .بازاریابـــی از مقطعـــی شـــروع
میشـــود که ما در درجـــه اول خودمان
را به مخاطب که احتمال دارد مشتری
دائم ما باشـــد بشناسانیم .این کار باید
از طریق مؤثرترین روشها انجام شود.
بهطور مثال شـــرکت در نمایشگاههای
بینالمللی یکی از این گزینههاســـت.
در این روش آگاهی به زبان و شناخت
کشـــور مقصد بـــرای جذب مشـــتریان
خارجی خیلی مهم اســـت .کسانی که
زبان کشور مقصد را میدانند میتوانند
ارتباط برقرار کنند .من در ایتالیا درس
خواندم و زندگـــی کردم پس با آداب و
سنن و فرهنگ و نیازهای آن کشور آشنا

زلیخا عادلی :
از دیگر نکات
مشتریمداری،
روانشناسی مشتری
است .اینکه
انتظارها ،برآوردها
و نقدهای متصل به
انواع شخصیتها را
بشناسیم و بدانیم
با چه کسانی طرف
حساب هستیم

سهیال پیرمرادیان :
سعی ما بر این باشد
که حتی فراتر از
توافق برای مشتریان
کار انجام دهیم .این
امر باعث میشود
مشتری به نوعی
دربند لطف ما شود
و این مشتری هیچ
وقت هیچ جای
دیگر نمیرود

هستم پس من میتوانم بهتر از کسانی
که بازار کشـــور مقصد را نمیشناســـند
رفتـــار کنم و مشـــتری بگیـــرم .همین
موضوع یکی از اصول جلب مشـــتری
است.
وقتـــی توانســـتیم مشـــتری را بـــا
محصول خود آشنا کنیم ،کار خودمان
را ارائـــه دهیـــم و او را قانـــع کنیـــم که
طرف قرارداد بیزینس ما شـــود،اینجا
قســـمت ســـخت کار شـــروع میشود.
جذب مشتری یک قسمت مهم است
اما قسمت مهمتر نگهداشتن و حفظ
مشتری اســـت .در این قســـمت کاری
که مـــا انجام دادهایـــم و بازتاب خوبی
داشته این است :هر آنچه را که رقبا در
راســـتای عدم رضایت مشـــتری انجام
دادند ما تصحیح کردیم و در حقیقت
نـــکات منفی رقبـــا را دریافتیم و انجام
ندادیم.
مـــن در نمایشـــگاههای خارجـــی
میدیـــدم کـــه مشـــتریان از بدعهدی
ایرانیها ناراحتند و رغبتی بهکار کردن
بـــا ما ندارنـــد .اینجا بود که آشـــنایی با
فرهنگ و زبان کشـــور مقصد راهگشـــا
شد و توانستیم با برنامههای توجیهی
آنهـــا را قانع به ادامه همـــکاری کنیم،
بنابراین باید در نظر داشـــته باشیم که
خـــوش قولی و وفـــای به عهـــد در نزد
مشـــتری امتیاز مثبت تلقی میشـــود
و همیـــن مشـــتریان نـــه تنها بـــرای ما
خواهند ماند بلکه مشتریان دیگری را
به مجموعه و برند ما خواهند افزود.
ëëمشتری را دربند لطف خود کنید
یکـــی دیگـــر از سیاســـتهای
جذب مشـــتری که حداقـــل در کار ما
جـــواب داد این بـــود که مـــا اگر قولی
بـــه مشـــتری میدهیم و بر ســـر یک
موضـــوع توافـــق میکنیم ســـعی ما
بر این باشـــد که حتـــی فراتر از توافق
بـــرای مشـــتریان کار انجـــام دهیـــم.
ایـــن امر باعث میشـــود مشـــتری به
نوعـــی دربنـــد لطف مـــا شـــود و این
مشـــتری هیچ وقت هیـــچ جای دیگر
نمیرود چرا که متوجه میشـــود من
نـــه تنها بـــه تعهداتـــی کـــه او بابتش
مبلـــغ توافق را پرداخـــت کرده عمل
کردهام بلکـــه خدمتی فراتـــر را ارائه
دادهام ،بنابرایـــن ســـورپرایز کـــردن
یا همـــان سیاســـتهای تشـــویقی به
نوعی با احساســـات مشتری سر و کار
دارد و مشـــتری دوست و همتیمی ما
میشود.
مـــا در کارمان به تمـــام ابعاد توجه
داریم یعنی اگر مشـــتریان ما مسافران
هستند سعی کردهایم از ابتدای حضور
مســـافر تا لحظه پایان وی را همراهی
کنیم .یکی از کارهـــای اصلی ما کمک
به ناوگان حمل و نقل گردشگری است
به طوری که حتی رانندگان این ناوگان
افـــراد باتجربـــه و موجـــه در تعامل با
راهنماها هستند .این رانندگان نسبت
بهکار خود توجیه هستند و میدانند که
نسبت به مســـافران و افرادی که برای
حمل و نقل تحت اختیار دارند چطور
رفتار و عمل کنند .از این زاویه یکدست
بودن تمـــام ارکان یـــک بیزینس یکی
از سیاستهای مشـــتریمداری است.
ما حتی در بخش هتلـــداری هم ورود
کردهایـــم و به هتلها برای بازســـازی و
ســـاخت کمک کردیم چراکـــه این کار
را مســـتقیم با مشتریمداری و توسعه
کسب و کارمان دیدهایم نه هزینه.
ëëگاهیتکنیکهایغیراخالقی
بازاریابی حرف اول و آخر را میزند
محمدباقر سوزنچی ،کارآفرین :در
ایران مشـــتریمداری بویژه در سطوح
کالن تکنیکهـــای خاصـــی دارد کـــه
شاید در این مبحث نگنجد اما به طور
معمول برای صنایـــع کالن ،رویههای
مشـــتریمداری از آنچـــه در صنایـــع
کوچک اتفاق میافتد متفاوت اســـت.
شـــما در صنایع بزرگ با افـــراد طرف
نیســـتید بلکه بـــا مشـــتریانی از جنس
ســـازمانهای بـــزرگ دولتـــی و بعضاً
غیردولتـــی طرف هســـتید کـــه دیگر از
حالت چهره به چهره خارج میشـــود
و شما باید به تکنیکهای دیگری روی
بیاورید.
اگـــر صادقانـــه بخواهـــم بگویـــم
گاهـــی شـــیوههای غیراخالقـــی در این
زمینـــه حـــرف اول و آخـــر را میزنـــد و
کار بـــه زیـــرآب زدن ،دروغ و حـــذف
ناجوانمردانـــه رقیـــب ختم میشـــود.
به طـــور مثال مـــا بهعنوان کســـانی که
در صنعت بـــزرگ بـــرق کار میکنیم
اگـــر از عقبه سیاســـی قوی برخـــوردار
نباشیم یا نتوانیم در مناقصات رقیب
را از هر روشـــی حذف کنیم نمیتوانیم
ادامه دهیـــم در حالی کـــه در خارج از
ایران نظامهـــای مختلفی برای یافتن
مشـــتری در صنایع بزرگ وجود دارد.
به نظر من ما در ایران کمتر با تکنیک
اصولـــی ،مـــدون و اخالقمـــدار بـــرای
جذب مشتری مواجه هستیم.
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سازمان هایی که روح کارمندان را
سالخی می کنند

مدتها بود که از او خبر نداشـــتم .همیشـــه خندان
بود و بشاش .با هم در دانشگاه مدیریت کارآفرینی
خواندیم .در آن موقع که واحد فرصت شناســـی را
محبوبه مصرقانی
پاس میکردیم به هر کس که در شناختن فرصت
قهار بـــود فرصت طلب میگفتیـــم و او نمونه بارز
یک فرصت طلب بود .کسی که نمیگذاشت حرف
از دهان اســـتاد خارج شود تا مثل فشنگ کار را انجام دهد .ذهنش سرشار از
ایدههای جالب بود و برای هر مشکلی راه حلی خارقالعاده داشت .به همه
چیز با شـــگفتی مینگریست .کسی شک نداشـــت که او روزی یک کارآفرین
موفق خواهد شد .تشنه آموختن بود و هرکسی را در زندگی آموزگار میدید.
موشـــکافی و تجزیه و تحلیـــل برایش یک تفریح بود .تا یک آدم موفق ســـر
راهش سبز میشد تخلیه اطالعاتیش میکرد.
پس از دانشـــگاه هر دو مشغول به کار شـــدیم من دنبال نوشتن رفتم و او به
هوای جمع کردن ســـرمایه اولیه کارمند شـــد .هر دو تجربه کاری مرتبطی با
شـــغلمان نداشـــتیم اما از آنجا که او همیشه برای مشکالت راه حلی داشت
هر موقع به مشکل برمی خوردم با او تماس میگرفتم و کمک میخواستم.
او همیشـــه در پاسخم میگفت «چند دقیقه اجازه بده فکر کنم ،با تو تماس
میگیرم» او عاشـــق این کار بود که مشـــکالت را حل کند و به خودش ببالد.
پدرش نظامی بود و «بابام میگوید» از زبانش هرگز نمیافتاد.
اوایل ایرادهای زیادی از ســـاختار ســـازمانی جایی که کار میکرد داشـــت
اما بـــر این بـــاور بـــود میتواند خـــودش را تطبیـــق دهد؛ ً
مثـــا میگفت
سازمانشـــان بخـــش منابـــع
انســـانی نـــدارد و اگـــر کســـی
مشکلی داشته باشـــد باید راه
بیفتد در راهروها شـــاید کسی
صدایش را بشـــنود یـــا اینکه با
وجودی که کارشـــان به نحوی
ً
اصـــا روحیـــه
تیمـــی اســـت
تیمی در میان کارکنان و حتی
مدیران ســـازمان وجود ندارد.
معتقد بود قانون پارکینســـون
در سازمانشـــان حاکم اســـت،
یعنـــی هـــر کســـی بـــه انـــدازه
ســـاعت کاریاش وظایفـــش
را کـــش میدهـــد حتـــی در
کمـــال تعجب وقـــت هم کم
میآورند .با آنکه بوروکراســـی
منسوخ شده سازمانشان هنوز
درگیـــر کاغـــذ بـــازی بـــوده آن
هـــم بـــه صـــورت الکترونیک!
بـــا تمـــام تفاســـیری کـــه ارائه
میداد اما عاشق کارش بود و
امید داشـــت تا زمانی که کارآفرین مستقل شـــود میتواند یک کارآفرین
سازمانی مفید در محل کارش باشد.
چند ســـالی بود از او بیخبر بـــودم .البته در این مدت چند بـــار با او تماس
گرفتم و جواب نداد و من هم دیگر ســـراغش را نگرفتم .فقط در این مدت
در یـــک دورهمی دوســـتانه دیدمش و چون بـــه نظرم خیلـــی تغییر کرده
بود دیگر تمایلی نداشـــتم با او مـــراوده کنم .یادم میآیـــد در آن دورهمی
دائمـــاً گالیـــه و شـــکایت میکرد کـــه کارش این طـــور اســـت و مدیرش آن
طـــور .برایم عجیب بود آن شـــخصیتی کـــه هرگونه شـــکایت و نارضایتی از
اوضـــاع را بهانهجویی میدانســـت دائماً رفتار همکارانـــش را نقد میکند.
معتقد بود رئیس اصلی آنها مدیریت بلد نیســـت و مجموعهشـــان را عهد
قجری میگرداند .او میگفت رئیسشـــان مســـخرهاش میکنـــد و دائماً به
راهحلهایـــش میخندد .گویا برای آنکه کار روی زمین نماند جای چند نفر
کار میکرده یا حتی با تغییر شیوه در فرآیند کاری در زمان صرفهجویی کرده
یا خیلی کارهای غیرضروری را حذف کرده است اما دیده نشده و حتی مدیر
میانیشان هم او را نمیشناسد .در میان همکارانش خودشیرین نام گرفته
بود و میگفت پدرم به من یاد داده برای بزرگتر باید تا کمر خم شوم اما در
این ســـازمان رفتار با این تربیت را جور دیگری تفسیر میکنند .به کارمندی
لعنت میفرســـتاد و معتقد بود زیر بار اســـترس له شده چرا که هر روز یک
مـــدل قانون در محل کارش وضع میشـــود در حالی که هیچ افق روشـــنی
بـــرای بهبود اوضاع یـــا باال بردن بهرهوری ســـازمان دیده نمیشـــود؛ حتی
به کارمندان حق میداد که انگیزه کار نداشـــته باشـــند چرا که در هر حالت
کارمندان مقصر هستند .قســـم میخورد بعضی اوقات میدید که دیگران
نمیخواستند کار انجام شود .میگفت دچار فرسایش شغلی شده و کمکم
دارد انگیزهاش را از دست میدهد .رسماً تبدیل شده بود به یک منفی نگر
که مدام غر میزند .ســـال گذشته شـــنیدم افســـردگی گرفته و جواب تلفن
کســـی را نمیدهد .برایم غیرممکن میآمد شـــخصی با آن انگیزه و روحیه
جنگندگی افسرده شود.
طبق معمول بهدنبال ســـوژه کســـب و کار کوچک میگشـــتم و در گیر و دار
چهکنم چه نکنم یاد معصومه افتادم دلتنگش شـــدم و با او تماس گرفتم.
با ســـردی پاسخم را داد .ســـعی کردم قضاوت نکنم و پس از اندکی حال و
احوال از او خواســـتم جایی قـــرار بگذاریم و همدیگر را ببینیـــم .به او گفتم
جایی مرا ببر که تا به حال نرفته باشـــم و برایم تازگی داشـــته باشد .انگار از
پشت تلفن سری تکان داد و گفت باشد و قطع کرد .در یک پیتزافروشی قرار
گذاشتیم،جایی کوچک در یک کوچه قدیمی .من زودتر رسیدم و از آن همه
صفا و صمیمیت شـــگفت زده بودم .همه چیز بوی گذشـــته میداد و مثل
فیلمفارسیهای قدیمی تم سیاه و سفید داشت .از کسی که پشت دخل بود
در مورد ســـال تأسیس پرسیدم و او در حالی که یک سینی آلومینیومی پر از
کالباس به سمتم هل میداد گفت :بهمن  .56پرسیدم این برای من است
گفت :بله .با تعجب گفتم من ســـفارش ندادم .گفـــت :به همه میدهیم.
ســـبیل داش مشـــتی با هیکل خیلی بزرگ داشـــت .غـــرق در فضا بودم که
معصومه آمد .در قدم اول نشـــناختمش .چهره ســـرد و بیروحی داشـــت.
چاق شـــده بود و انگاری بوی کهنگی مـــیداد .در صورتش بهدنبال لبخند و
هیجان دوباره میگشـــتم اما خبری از احساسات در آن صورت نبود .شروع
به پرســـیدن کردم و او که قبالً برای هر ســـؤال نیم ســـاعت توضیح میداد
در کاربـــرد کلمات صرفهجویی کـــرد .از کارش پرســـیدم ،از پدر و مادرش و
اینکـــه کی کارآفرینی را آغاز میکند اما معصومه با بیتفاوتی پاســـخ داد«.
کار م خوب اســـت .بـــا پدرم قهرم و پدر به خاطر گالیههـــای من و مادرم که
تو مقصـــری به خانه پـــدریاش رفته .مـــادرم هم عموماً بـــرای مطالبات
همسانســـازی حقوق پدر جلوی مجلس در تجمعات اســـت ».گفتم چرا
آن همـــه خالقیت و ایده را رها کـــردی تو واقعاً حیف بـــودی .با عصبانیت
گفت :من یک کارمند ســـادهام و قرار نیســـت اتفاقی در زندگیام رخ دهد.
دیگر حرفـــی برای گفتن نبود .با خـــودم فکر کردم همچنـــان که بعضی از
خانهها اســـتعداد خارقالعادهای در خشککردن گلدانهای بشاش دارند
برخی ســـازمانها هم اصرار عجیبی در کشتن روح خالقیت و سرزندگی در
کارمندانشان دارند ،آنها میتوانند به جای کارآفرینهای فرصت شناس،
مردههای متحرک بیاراده را به جامعه پیشکش کنند.

