ﭼﺮا اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
 Teslaو  SpaceXﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﻮآور ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻫﺎی
ﻣﻮﺛﺮی در ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﺮدﻣﺪار ﻫﺮ دو
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردری اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه.
ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎرک ﯾﺎ  Iron Manﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه و ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا .وی ﻣﯽ
داﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اوج ﻗﺮار دارد ﭼﻪ ﮐﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی از ﺧﻮد

ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﯾﻦ ،ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل دﯾﺪه اﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮوری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ وی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻬﺎ  43ﺳﺎل ﺳﻦ دارد و ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮرﺑﺲ 9.3 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ
ارزد.
در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻮد )ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ( و از
ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در او ﻣﻮج ﻣﯽ زد .دﻧﺒﺎل ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ
از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎﯾﺶ 10 .ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد  IBMﺗﺴﺘﯽ از او ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی
ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دارد.
وی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ .در دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎزی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﺎم  Blastﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﺎزی
در ﻓﻀﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .اﯾﻼن و ﺑﺮادرش ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه آرﮐﯿﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﺴﺎزﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎل  1988و در ﺳﻦ  17ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد 2 .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه Queen
در اوﻧﺎﺗﺮﯾﻮ رﻓﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .وی ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ

 UPennرﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر در آﻧﺠﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اش را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺠﺎرت
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﻔﻮرد دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮاﯾﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﭘﺲ از  2روز ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ وی  PayPalﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎﻧﺶ آن را ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮد eBay .در ﺳﺎل  2002ﭘﯿﭙﺎل را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  2002ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﮔﯿﺮش آﻣﺪ ﮐﻨﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ اش
ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ  SpaceXرا راه اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ.
در  14ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ،2012ﻣﺎﺳﮏ و ﺗﯿﻢ  SpaceXاوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺷﺎن ﺑﻪ
ﻓﻀﺎ و آذوﻗﻪ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﮐﭙﺴﻮل  Dragon V2را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان و
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ SpaceX .ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی 2.6 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از  NASAدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ وی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ او را راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎل  2004ﺑﻪ

ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺗﻮرز ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻫﻢ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .وی در ﺳﺎل 2008
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ.
ﻣﺪل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه ِاس ﺗﺴﻼ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ  256ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﺳﮏ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی آﻧﻮدﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﻨﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮان روزی ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  500ﻣﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ.
وی در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻢ دﺳﺘﯽ دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک
آزادراه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  50ﻫﺰار دﻻری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ
آﻧﺠﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ  Hyperloobرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ،ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﺴﺎزد ،ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ از آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
و ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ  ،SolarCityﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  SpaceXو ﺗﺴﻼ ،ﻣﺎﺳﮏ زﻣﺎﻧﺶ را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﻤﯽ از زﻣﺎﻧﺶ را در دﻓﺘﺮ ﭘﺎﻟﻮ آﻟﺘﻮ اﺳﺖ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ را در ﻫﺎوﺗﻮرن .وی  80ﺗﺎ
 100ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎدﮔﯽ در ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،2008ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اش
ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اوﺿﺎع ﺷﺎن رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺠﺎت دادن ﯾﮑﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن دﯾﮕﺮی ،وی ﭘﻮﻟﺶ را ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﻫﻢ

ﻧﺠﺎت داد.

 Motor Trendدر ﺳﺎل  ،2013ﻣﺪل ِاس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدروی ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .وی در ﻃﻮل
ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﯿﺖ راﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ را ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ  ،SpaceX Falcon 9Rﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﺷﺪ ،ﺗﻮﺖ ﮐﺮد“ :ﻫﯿﭻ زﺧﻤﯽ و ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ای در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎ ﺑﺎزی در ﻣﯽ

آورﻧﺪ”.

وی ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در داﺧﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻮده .ﻟﺮی ﭘﯿﺞ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن
را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ“ :او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮود .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﺪف ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﯽ و آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯽ”.
اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ وی را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار زﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺦ
اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎب ﻟﻮﺗﺰ ﻫﻢ دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺴﻼ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺧﻨﺪه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ آرﻧﻮﻟﺪ
ﺷﻮارﺗﺰﯾﻨﮕﺮ ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و آﮐﯿﻮ ﺗﻮﯾﻮدا ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ روی ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ  Roadsterﺗﺴﻼ ﺑﻪ او
ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ذاﺗﺎ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﻣﻦ درﺳﺖ
و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬاب ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی  1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ  Lotusاز ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎل  1977ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺎﻧﺪ را ﺑﺨﺮد.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺸﺪ وﻗﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آن را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر

ﺗﺴﻼ ﮐﻨﺪ و واﻗﻌﺎ راﻫﺶ ﺑﯿﻨﺪازد.

ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎﯾﺶ از ﺟﺖ ﺷﺨﺼﯽ  Dassault 900اش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ  5ﻓﺮزﻧﺪ دارد ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ دو ﻗﻠﻮ و ﯾﮏ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎﻟﺶ ﺳﻄﻞ آب ﯾﺦ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
رﺑﺎت ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﭼﺮا او را ﺑﻪ ﺗﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎرک ،ﻣﺮد آﻫﻨﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

