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گذشته ها را پشت  که  پیشکش می کنم  را به تمام زندانیانی  کتاب  این 
کار  کاری ســازنده مشــغول اند. می فهمم چه  به  و حاال  گذاشــته اند  ســر 
کتاب  که هستید. صددرصِد سهم من از عایدی این  می کنید. می دانم 
صرف  آزادشــده  زندانیان  آزادی  تــداوم  و  فرهنــگ  تغییــر  به  کمــک  برای 
که سعی می کنند جامعه شان  برای مردم هائیتی  خواهد شد؛ همچنین 

بازگردند. گذشته شان  به شکوه  و  بسازند  نو  از  را 
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کتاب یادداشتی بر 

بــرای  راه گشــای جدیــدی  دو جهــت  از  کارهــای ســخت  کتــاب ســختی 
و  نوپــا  شــرکت های  ســرمایه گذاران  حتــی  هم بنیان گــذاران  مدیرعامــالن، 
کاری اش شکست ها  نویســنده در دوران  اینکه  بود؛ نخست  استارتاپ ها 
گذرانــده و نهایتــًا ســهام شــرکت خود  و موفقیت هــای مختلفــی را از ســر 
کمپل،  زمــان، بیل  البته در همان  و  بــود؛  به فروش رســانده  بــا موفقیت  را 
تحــت  مدیرعامــل  بهتریــن  را  او  ولــی،  ســیلیکون  تریلیــون دالری  مربــی 
ادبیات دانشــگاهی  اینکه برخالف  بود. و دوم  کرده  مربی گــری اش معرفی 
بــزرگ و دوران  که عمدتًا به شــرکت های  کســب و کار  در حــوزۀ مدیریت و 
کتاب الگوی مدیریت خود در  »صلح« آنها توجه می کند، نویسنده در آن 
کرده بود. هاروویتز  شرکت های »در حال رشد« و درگیر با »جنگ« را معرفی 
بود و  که خود بهشــان دچار شــده  به خوبی »مخمصه «هایی  کتاب  در آن 

کرد. گرفته بود توصیف  کار  که برای حل آنها به  راهکارهایی را 
به  چه  ســخت،  کارهای  سختی  انتشــار  که  اســت  این  جالب  نکتۀ 
کم  وبیــش هم زمان  فارســی،  زبان  بــه  آن  از  کمــی پس  زبــان اصلــی و چه 
ایــن موضــوع طیــف  و  بــود  ایــران  اســتارتاپی  کوسیســتم  ا بــا شــکل گیری 
را  آن  خواننــدگان  بــرای  کتــاب  ایــن  فوایــد  هم زمــان  و  کتــاب  مخاطبــان 

دوچندان می کرد.
تی  با وجود تمام مشــکال از آن زمان،  به یک دهه پس  نزدیک  و  امروز 
به رشــد  کوسیســتم  ا این  کرده ایم،  لمــس  و  این ســال ها مشــاهده  کــه در 
اقتصاد  و  اجتمــاع  حکمرانــان،  دیگر  و  اســت  یافته  دســت  چشــمگیری 



◦  فرهنگ ساختن فرهنگ  ◦

8

گفت  بتوان  کنند. شاید  را تصور  آن  بزرگ  یگران  باز نبود  نمی توانند  ایران 
ایــن شــرکت ها مدیریــت مقیاس های  کنــون مهم تریــن چالــش داخلــی  ا
از  ناشــی  شــرایط  نیــز  و  جهانــی  تغییــرات  برابــر  در  تــاب آوری  جدیــد، 
بازارهــای مختلف داخل  و  کســب وکار  بر فضــای  مؤثــر  کالن  متغیرهــای 
اســت؛ شرایطی  انســانی-  ی  نیرو بازار  تا  گرفته  بازار ســرمایه  کشــور  -از 
این  از جمله اعضای  برای همۀ شرکت ها،  را  کان مخمصه هایی  کما که 

ایجاد می کند. کوسیستم،  ا
این  رفــع  در  مؤثــری  بســیار  نقــش  ســازمانی  فرهنــگ  نیــک می دانیــم 
یتز: »وقتی شــرکتتان رشــد می کند،  قــول خود هاروو به  مخمصه هــا دارد؛ 
کند،  کمک  کلیدی شــرکت  ارزش های  از  به صیانــت  فرهنــگ می تواند 
نیز  را  آینده  کند و عملکــرد  تبدیل  کردن  کار  بــرای  بهتری  بــه جای  را  آن 
که  ایجــاد می کنند  واقعــًا عالــی محیطــی  »رهبرهــای  و:  بهبــود بخشــد.« 
اهمیت  کارکنانش  به  از خودش  بیش  کارکنان حس می کنند مدیرعامل 
یادی  اتفاق خارق العاده ای می افتد: تعداد ز می دهد. در چنین محیطی 
گونه  اینجا شرکت خودشان است و همین  که  کارکنان حس می کنند  از 
به  تبدیل  کارکنان  این  بزرگ تر می شود،  وقتی شــرکت  رفتار می کنند.  هم 
استانداردهای  آنها  می شوند.  سازمان  تمام  برای  کیفیت  کنترل  مکانیزم 
کرد.  رعایت خواهند  آینده  کارکنان  که همۀ  تعیین می کننــد  را  کاری ای 
کارهایت  ایــن  با  کنی؛  کار  بهتــر  باید  برگــۀ داده  مثــاًل: “ِهــی! در مورد آن 
کارمندتان  که می تواند  شرکتم را خراب می کنی!”« و نهایتًا: »تنها چیزی 
نیاز به شــغل-  - به جز  ک در شــرکت نگــه دارد  را در روزهــای وحشــتنا

کارش است.« به  او  عالقۀ 
آقای ســعید قدوسی نژاد  ترجمۀ خوب  کنار  در  گفته شــد  آنچه  تمام 
اســت،  فرهنــگ  دربــارۀ  کــه  را،  نویســنده  ایــن  از  دیگــر  کتابــی  خوانــدن 
یتــز  هاروو بــن  کــه  باشــیم  داشــته  یــاد  بــه  می کنــد.  جذاب تــر  و  ضــروری 
ادارۀ شــرکت ســرمایه گذاری  که در حال  اســت  از یک دهه  کنــون بیش  ا
در  که  به شــرکت هایی  او  تجربۀ  و مســلمًا دیگر  اســت  خطرپذیر خودش 
سرمایه گذاری های  حتی  یا  اســت  کرده  راه اندازی شان  بوده،  شــاغل  آنها 
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کتاب  ◦ ◦  یادداشتی بر 

به ثمر رسیدن تعداد چشمگیری  او هنگام  ابتدایی اش محدود نیســت. 
کسب  کرده بود نیز تجربه  که در سهامشان سرمایه گذاری  از شرکت هایی 
فرهنگ  مورد  در  او  از  اثــری  بار خواندن  این  بنابراین، حتمًا  اســت.  کرده 

بود. مناسب حال خواهد  و  آموزنده   بیش ازپیش 
عرصۀ  در  ایرانــی  شــرکت های  پیشــتازی  شــاهد  کــه  روزی  امیــد  بــه 

باشیم. فرهنگ سازمانی  در  آنها  الگو شدن  و  جهانی 





۱۱

پیشگفتار مترجم

کرده است، پیش  کتاب جدیدی منتشر  یتز  وقتی خبردار شدم بن هاروو
انتشــارات  گرفتم. لطف  ترجمــه اش  به  ببینم تصمیــم  را  کتــاب  آنکــه  از 

رو. کتاب پیش  نتیجه اش شد  و  بود  یاناقلم هم شامل حالم  آر
به  و  یخی می شــود  تار ی چهار ماجرای  کتاب راو این  یتز در  بن هاروو
ی  رو برایمان  نیز  را  در سیلیکون ولی  اقتباس معاصرشان  تئاتری ها  سبک 
برده هــای هائیتی، چنگیزخــان مغول،  انقــالب  صحنــه می بــرد؛ ماجرای 
به حبس  به جرم قتل محکوم  که  نیز سیاه پوستی  و  ژاپن  ســامورایی های 
کوتاه، پندآموز و به یادماندنی از اشتراکاتی در  ابد شده است. روایت هایی 
کسب وکار، و درس هایی  زندگی قهرمان های تاریخی و قهرمان های دنیای 

کهنه نشده اند. گذشت قرن ها هنوز  با  که 
برای  یم. خصوصًا  ندار مغــول  از چنگیزخان  ایرانی ها دل خوشــی  ما 
از  و  کرده  ک یکســان  با خا را  نوۀ چنگیزخــان موطنش  کــه  مِن خراســانی 
اســت،  »گورســتان خاموشــی« ســاخته  و  کو«  کانش »تخت هال نیا جنازۀ 
این  اما  بــود.  کار دشــواری  مغــول  مــدح  در  یتــز  ترجمــۀ حرف هــای هاروو
تازه به شخصیت چنگیزخان نگاه می کند. این استاد  یه ای  زاو از  کتاب 
به  را  استِپ مغولســتان خود  در  بیابان نشــینی  از  توانســته  که  همه پذیری 
دهد،  شکســت  را  خود  لشــکر  چندبرابر  لشــکرهایی  و  برســاند  دنیا  فتــح 

دارد. ما  به  دادن  یاد  برای  حتمًا چیزهایی 
بــــودن  خالــــی  روایـــت  چهــــار  ایـــن  قهرمان هــــای  ک  اشــــترا نقطــــۀ 
بر قدرت »فرهنگ« و بدون  با تکیه  توانسته اند  آنها  دست هایشان است. 
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کنند و تحول های  ثروت و قدرت انتصابی، آدم ها را دنباله روی خودشان 
به نظر من  به نظر می رسیدند.  کاغذ نشـــدنی  ی  که رو کنند  ایجاد  بزرگی 
بیانش  از  اما  که می شناســـندش،  آدم هاســـت  زبان  فرهنـــگ چیزی نوک 
گرفته  دســـت  به  را  کلمات  مهار  باالخره  کتاب  ایـــن  گمانم  به  عاجزند. 
کرده است. پیدا  فرهنگ  کارکرد  توصیف  برای  کاربردی  و  روان  قالبی  و 

می کــردم.  حــس  متــن  در  ضرب آهنگــی  کتــاب،  خوانــدن  حیــن  در 
کوتاه  معاصر،  دنیای  و  گذشــته  دنیای  موازی  حرکت  ماجراها،  فرازوفرود 
کتاب  نویسنده حسی شبیه  گزیده گویی  و  بلند شــدن موزون جمله ها  و 
انگار در پس زمینه آهنگی پخش  رگتایم۱ ئی. ال. دکتروف به من می داد. 
کردم  کلمات می رقصیدند. توصیفش سخت است؛ اما سعی  می شد و 

بازتاب دهم. نیز  فارسی  ترجمۀ  در  را  امکان همان ضرب آهنگ  تا حد 
آن در مدیریت  کاربرد  و  یــخ  تار به  فرهنگ عالقه ام  فرهنِگ ســاختن 
بــرای فهم بعضــی مفاهیــم مدیریتــی، مثل  تــالش  گویــی  کــرد.  را بیشــتر 
اســت.  ناتمام  یخ  تار به  نگاه  بدون  تغییر،  و  اثرگــذاری  فرهنــگ، رهبری، 
ربطی  برده هــای هائیتی  قیام  آینده می شــود. در ظاهر،  راه  گذشــته چراغ 
امروز فاصله دارند  با دنیای  به تحول سازمانی ندارد، سامورایی ها قرن ها 
الهام  ایــن ماجراها  از  یتز  بــن هاروو اما  نــدارد،  با ســازمان  قرابتی  زنــدان  و 

به هم شبیه اند.  متفاوتمان چقدر  دنیاهای  نشان می دهد  و  می گیرد 
یخ،  تار اســت:  من  عالقــۀ  مــورد  زمینه های  تالقــی  محــل  کتاب  ایــن 
و لذت  با عالقه  را  ترجمه  فرهنگ.  و  ژاپن، سیلیکون ولی، داستان گویی 
برای شما  از آن دارم. امیدوارم خواندنش  انجام داده ام و خاطرۀ شیرینی 

باشد. دلنشین  نیز 

1. Ragtime 
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کشــیده شــد، سرخورده  گر طرد شــدی یا شــیرۀ جانت  ا
کار  که ســختی نکشــیده باشــد، به هیــچ  کســی  مشــو؛ 
کــه  ســامورایی  آن  نیســت  اعتمــاد  شایســتۀ  نمی آیــد. 

مرتکب هیچ اشتباهی نشده باشد.
کوره۱ گا ها

از  لودکلــود2،  نــام  بــه  شــرکتی  کــردم،  تأســیس  شــرکتی  کــه  بــار  اولیــن 
می گفتنــد:  همگــی  گرفتــم.  مشــورت  صنعــت  رهبــران  و  مدیرعامل هــا 

مهم تر است.« از همه چیز  فرهنگ  باشد.  فرهنگ  به  »حواست 
و چطور  دقیقًا چیســت  »فرهنــگ  پرســیدم  رهبــران  این  از  وقتــی  امــا 
و  مبهــم  فوق العــاده  جواب هایــی  کنــم؟«  درســت  را  فرهنگــم  می توانــم 
آیا فرهنگ  گشتم.  سربسته شنیدم. هجده سال دنبال جواب این سؤال 
که  اینها  کنیم؟ نه،  اتاق استراحت یوگا  یم و در  بیاور کار  یعنی سگ سِر 
اینها  نه،  ارزش های شــرکتی است؟  فرهنگ همان  آیا  مزایای جانبی اند. 
اولویت های مدیرعامل؟  و  آیا فرهنگ یعنی شخصیت  آرزو هســتند.  که 
فرهنگ  مفهــوم خود  با  اما  کمــک می کنند،  فرهنگ  به شــکل دهی  اینها 

دارند. فاصله  فرسنگ ها 

کتاب راهنمای عملی و روحانی جنگجویان سامورایی  : Hagakure  .۱
2. LoudCloud

مقدمه: شما اعمالتان هستید
مقدمه: شما اعمالتان هستید
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کردم فرهنگ شــرکتم  بودم پیش خودم فکر  وقتی مدیرعامل لودکلود 
تمام  بود. پس  و شــخصیت خود من خواهد  رفتارها  ارزش ها،  از  بازتابی 
بزرگ  وقتی شرکت  کردم.  با سرمشق«۱ صرف  کردن  »رهبری  برای  را  توانم 
دیدم  و وحشت  بهت  کمال  در  واردش شدند،  آدم های مختلفی  و  شــد 
از فرهنگ های  بود  این روش جواب نمی دهد. فرهنگمان شوربایی شده 
به صــورت  اغلــب  - و  مختلــف  مدیرهــای  به واســطۀ  کــه  مختلفــی 
بودند  بعضی مدیرهــا عربده کش هایــی  بــود.  گرفته  گاه - شــکل  ناخــودآ
دادن  به  حواسشــان  اصاًل  دیگر  بعضــی  می ترســاندند.  را  کارکنانشــان  که 
نمی دادنــد جواب  به خودشــان زحمــت  نبــود، بعضی هــا حتی  بازخــورد 

بود. بزرگی  آشفته بازار  بدهند.  ایمیل 
کارش خیلی خوب است  که فکر می کردم  یکی از مدیرهای میانی بود 
کار می کرد و قصه گوی  -اسمش را می گذارم توْرستون. در واحد بازاریابی 
به  اتفاقی  وقتی  اســت(.  بازاریابی واجب  بــرای  که  بــود )مهارتی  معرکه ای 
که تورستون قصه گویی را با دروغ های پی در پی دربارۀ همه چیز  گوشم خورد 
که تورســتون در  بــه حد اعلی رســانده، خیلــی جا خوردم. طولی نکشــید 
با مسئلۀ خیلی  باید  اما می دانســتم  کار شــد؛  به  شــرکت دیگری مشغول 
به  بود  کشیده  ازآنجایی که ســال ها طول  کنم:  نرم  بزرگ تری دســت وپنجه 
گرفته بود، دروغ  ارتقا هم  او پی ببرم و در این مدت  دروغ بافِی عادت گونۀ 
گرفته  افــراد درس واضحــی  بــود.  کرده  بــاز  لودکلود جا  فرهنــگ  گفتــن در 
اما اهمیتی نداشــت؛  بودم،  تأیید نکرده  را  مــن هرگز چنین چیزی  بودند. 
بقیه حس می کردند دروغ  و  و دروغ می گفت  راه می رفت  او راست راســت 
بیرون  آنها  از ذهن  را  این تصور  کار بدی نیست. چطور می توانستم  گفتن 
کنم. کجا شروع  کنم؟ حتی نمی دانستم باید از  کنم و فرهنگمان را احیا 

بایــد خیلی عمیق تر  این جور چیزها  از  درآوردن  برای ســر  می دانســتم 
را می توان در  زیــر  از پرســش های  تا  پاســخ چند  از خودم پرســیدم  شــوم. 

کرد؟ پیدا  یت شرکت  مأمور بیانیۀ  یا  اهداف 

1. leading by example



۱9

◦  سیدسه  شاا اعاالتا  همتید  ◦

بایــد حتمًا    که  بــه من شــده آن قدر مهم اســت  که  تلفنــی  آیــا 
فردا  به  یا می شــود  بگیرم  تمــاس  با طــرف مقابل  امروز  همیــن 

کرد؟ موکولش 
افزایش    بازبینی ســاالنۀ عملکرد درخواســت  از  قبــل  می توانــم 

کنم؟ حقوق 
کنم؟   بهترش  باید  یا  این سند خوب است  کیفیت  آیا 
برسم؟   این جلسه  به  وقت  باید سِر  آیا حتمًا 
ِرد روف2؟   در مسافرخانۀ  یا  فور سیزنز۱ بخوابم  در هتل 
یا    قیمت  اســت:  مهم تر  کدام یــک  قــرارداد،  این  کــرات  مذا در 

کت؟ شرا
باید دســت    یا  کنم،  گوشــزد  را  باید اشــتباه های همکارانم  آیــا 

انجام می دهند؟ که درست  بگذارم  کارهایی  ی  رو
یا 8 شب؟   برگردم  به خانه  5 عصر  ساعت 
کنم؟   بررسی  باید  دقتی  با چه  را  رقبا 
بحث    دقیقــه  پنج  جدیــد،  محصــول  ایــن  رنگ  تعییــن  بــرای 

یا سی ساعت؟ کنیم 
از شــرکت بدجوری خراب است،    گوشــه ای  اوضاع  بدانم  گر  ا

بگویم؟ کی  به  بگویم؟  باید چیزی 
برنده شدن؟   یا  مهم تر است  اخالقیات 

پاسخ، صفرتاست.
پاســخ های  ندارد.  وجود  پرســش ها  این  برای  درســتی«  »پاســخ  هیچ 
انجام  کاری  اینکه چــه  ماهیت شــرکت شــما،  به  دارد  بســتگی  درســت 
کارکنان شما به  می دهد و اینکه می خواهد چه جور شرکتی باشد. پاسخ 
یعنی نحوۀ  فرهنگ  فرهنگ شماســت.  پرســش ها، دقیقًا همان  این گونه 

Four Seasons : نام هتل های زنجیره ای مجللی است.  .۱
که بیشــتر شعبه های آن در ایاالت  Red Roof Inn : مســافرخانه های زنجیره ای ارزانی   .2

متحدۀ آمریکاست.
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کارکنانتان  تصمیم گیری شرکت در غیاب شما. فرهنگ یعنی فرضیات 
خلوت.  در  کارکنان  رفتار  یعنی  فرهنگ  روزمره.  مســائل  حل وفصل  برای 
اتفاقــی و یک ســوم دیگــر  را اصولــی نچینیــد، دوســوم آن  گــر فرهنگتــان  ا

بود. اشتباهی خواهد 
و شــکل  را طراحی می کنی  نامرئی  تقریبــًا  رفتارهای  ایــن  پــس چطور 
کا در دهه های ۱99۰ و 2۰۰۰  کا ِسنگور۱ پرسیدم. شا از شا را  می دهی؟ این 
که  در زندان میشیگان دارودستۀ قدرتمندی داشت. سنگور می دانست 
گفت:  بــه من  دارد.  بســتگی  دارودســته  این  فرهنگ  بــه  آدم هایش  جــان 
کش  از آدم هات را  ک یکی  کسی مسوا کن  »قضیه پیچیده ا ست. فرض 

برود. چی کار می کنی؟«
آقادزده  شــاید  باشــد.  داشــته  بدی  قصــد  طرف  اســت  »بعید  گفتــم: 

کند.« تمیز  را  دندان هاش  می خواسته 
را  کــرد: »هیچ کی به خاطــر تمیزی دنــداْن خودش  را اصــالح  پاســخم 
گر این  توی همچین خطری نمی اندازد. این یک جور محک زدن است. ا
از آدمت چیز  که می توانــد  یــم، دســتش می آید  را بی جــواب بگذار دزدی 
به  را  پله اش  و پول و یا بکشــدش  کند  یا بهش تجاوز  بزرگ تــری هم بدزدد 
به خطر  را  ی دســت بگذارم، همۀ بچه ها  گر دســت رو ا بزند. پس  جیب 
خب،  ولی  می ترســد؛  حســابی  چشمشــان  آقادزده  کشــتن  با  انداخته ام. 
و  کرد  بــاز  از هم  را  را هــم خیلی خشــن می کنــد.« دســت هایش  فرهنــگ 

ا ست.« پیچیده  که،  »گفتم  گفت: 
باید بدانید شرکتتان  تشخیص فرهنگ مطلوب دشوار است؛ نه تنها 
را هم  آن هدف  به  باید مسیر رسیدن  بلکه  کدام ســمت می رود،  به  دارد 

کنید.  پیدا 
باشند،  اســتارتاپ ها مجبورند فرهنگ صرفه جویی داشــته  از  خیلی 
اما  بخوابند.  ِرد روف  در مســافرخانۀ  کارکنــان خواســت  از  پــس می شــود 
را  او  و می خواهد  5۰۰،۰۰۰ دالر می دهــد  فروشــنده ای ســاالنه  به  گوگل  گر  ا

1. Shaka Senghor
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با  از جلســۀ مهمی  کارمندش پیش  نگــه دارد، احتمــااًل ترجیح می دهد 
باشد. داشته  فور سیزنز  در هتل  راحتی  کتر اند گمبل۱ خواب  پرا شرکت 

عادی انــد؛  طوالنــی  کار  ســاعات  اســتارتاپی،  دنیــای  در  همچنیــن 
اما استوارت  بیفتید.  نباید عقب  و  اســت   چون رقیب اصلی شــما زمان 
کار هستید واقعًا  گر وقتی سِر  باترفیلد2، مدیرعامل اسلک3، فکر می کند ا
باالیی  بــازده  با  را  کار  از  باالیــی  کنیــد، می توانید حجــم  کار  بــا جدیــت 
توصیه  کارکنانــش هم  به  و  ترک می کنــد  زود  را  او شــرکت  انجــام دهیــد. 

نمانند. کار  یادی سِر  ز می کند 
نمی خورد.  آمــازون  درد  به  هرگز  می دهــد  جواب  اپل  در  کــه  فرهنگی 
کار است.  ارزشــمندترین  دنیا  تولید درخشــان ترین طراحی های  اپل،  در 
باشــکوهش  مرکزِی  دفتر  خرِج  دالر  میلیارد   5 پیام،  این  تقویت  برای  اپل 
می گویــد:  کــه  دارد  مشــهوری  جملــۀ  آمــازون  ِبــزوِس  جــف  اســت.  کــرده 
برای  بــزوس  فرصت انــد.«  مــن  بــرای  شــما  چاق وچلــۀ  »حاشیه ســودهای 
کند، حتی  کرده همه جا قناعت پیشه  وادار  را  پیام شرکتش  این  تقویت 
کارکنان میزهای ده دالری بگذارد. هر دو فرهنگ جواب می دهند.  برای 
درحالی که  اســت،  آمازون  از  زیباتــر  فوق العاده  اپــل  محصــوالت  طراحی 

اپل است. از  ارزان تر  فوق العاده  آمازون  محصوالت 
را تدوین  بار آن  یت نیست؛ نمی شود یک  بیانیۀ مأمور فرهنگ شبیه 
که می گوید  ابد نگهش داشــت. نظامی ها جملۀ معروفــی دارند  تا  و  کــرد 
اســتاندارد  کاری نکنی،  و  ببینی  اســتاندارد  از ســطح  پایین تر  گر چیزی  ا
اســت؛  هــم صادق  فرهنگ  بــرای  ایــن حــرف  کــرده ای.  جدیــدی وضــع 
بزنــی، فرهنگ  به ندیدن  را  ببینی و خــودت  گــر چیزی خــالف فرهنــگ  ا
کســب وکار تغییر  کــرده ای. درعین حــال، وقتــی شــرایط  ایجــاد  جدیــدی 
طبق  هم  را  فرهنگتان  بایــد  می کند،  پیدا  تکامل  اســتراتژی تان  و  می کند 

در حرکت است. کنید. هدف همیشه  تغییرات عوض  این 

1. Procter & Gamble
2. Stewart Butterfield
3. Slack
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