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ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اوﺑﺮ »دارا ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه و در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی »ﺗﺮاوﯾﺲ ﮐﺎﻻﻧﯿﮏ« ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ اوﺑﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﻣﻦ زد.

ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ دﯾﺮوز در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .او در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﮐﺴﭙﺪﯾﺎ ﻧﻮﺷﺖ:

ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ام را ﮔﺮﻓﺘﻢ .اداره اﮐﺴﭙﺪﯾﺎ در  12ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣﯽ داﻧﯿﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ در ﺑﺪو ورودش ﺑﺎ دﻋﺎوی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب اوﺑﺮ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﻓﺮدا در ﻧﺸﺴﺘﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﮐﺎﻻﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اوﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻧﯿﺰ ورود ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

از اﻧﺘﺨﺎب دارا ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اوﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن زده ام .رأی دادن ﺑﻪ
او ،ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اوﺑﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ رﻫﺒﺮ ﺑﻌﺪی اش
ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از »ﺟﻔﺮی اﯾﻤﻠﺖ« رﺋﯿﺲ  GEو »ﻣﮓ واﯾﺘﻤﻦ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  HPﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ ﺣﺴﺎس اوﺑﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﻪ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دارا
ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ دارا ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

