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مشاهده کنندگان و تأسف 
خورندگان دنیای مدرن

شبکه های  از  یکی  در  را  نوشته ای  اینکه  از  بعد  دوستی 
اجتماعی خواند، به ظاهر تفکری کوتاه کرد، آهی کشید، و 
بالفاصله با انگشتش از روی عادت معمول شروع کرد به 
ارسال آن به سایرین. بعد از انجام وظیفه خطیری که در 
فضای دیجیتال انجام داده بود، تصمیم گرفت، در فضای 
فیزیکی اطرافش هم اقدامی مثبت انجام دهد و با لذتی 
سرشار از رضایت و خوشی به کارهای بعدی اش برسد. به 
همین خاطر به سراغ من آمد و به موضوع نوشته و محتوای 
آن اشاره کرد و چند دقیقه ای در آن زمینه توضیح داد، این 
روزها از این دست افراد در جامعه و دوروبر ما کم نیستند و 
شاید خود ما هم جزئی از آنها باشیم. افرادی که مشکلی را 
می بینند و در موردش می خوانند و اطالعات کافی دارند ولی 
دریغ از تفکری عمیق و اقدامی هرچند کوچک در جهت 
اصالح خودشان و رفتارهایشان. می دانید؟ سخن گفتن و 
سخن پراکنی دیجیتالی آسان ترین کار ممکن است. آسان تر 
از همه این کارها تأسف خوردن های ظاهری و بی خود است 
ولی دشوارترین بخش کار که باعث رشد و بهبود هم خواهد 
شد، اقدام است که اتفاقاً کمیاب ترین و اثربخش ترین قسمت 
ماجراست. پدری که خود به ایرادی که در رفتار و اخالقش 
وجود دارد، به خوبی آگاه است ولی جز تأسف ظاهری هیچ 
اقدام دیگری انجام نمی دهد و تنها عملی که شاید مرتکب 
شود گوشزد کردن آن به فرزندش و گفتن این موضوع است 
که »از ما که گذشت ولی تو مثل من نباش«، غافل از اینکه 
در حال تکثیر اخالق، رفتار و خصیصه غلط و ناپسندش 
است. مشاهده کردن ها و تأسف خوردن ها که این روزها 
اکثرمان به آن مبتالییم، هیچ تأثیری در بهبود رفتار و اخالق 
ما،جامعه و افراد دوروبرمان نخواهد داشت و هیچ دردی را 
دوا نخواهد کرد. حلقه مفقوده این زنجیره، تفکری عمیق 
و  اقدامی برآمده از آن تفکر عمیق است. اقدام و عملی 
که نه از دیگران بلکه در ابتدا باید از خودمان انتظار داشته 
باشیم. به اشتراک گذاری پیام و محتوا که با هیچ زحمت و 
تالشی و صرفاً با یک اشاره انگشت صورت گیرد، تأثیری 
اتفاقًا  در اصالح جامعه ما نخواهد داشت، کار اثربخش و 
دشوار به اشتراک گذاری اخالق و رفتار است. به نظر می رسد 
در عصر حاضر، دوران آموزش از طریق محتوا و توصیه و 
نصیحت به پایان رسیده و فضا از این توصیه ها اشباع شده؛ 
آنچه ما نیاز داریم، به اشتراک گذاری اقدام و عمل است و جز 
این مسیری برای بهبود دنیای اطرافمان وجود ندارد. اتفاقًا 
تا زمانی که اخالق و رفتار خود را اصالح و ضعف هایمان را 
برطرف نکنیم و اقدامی در این جهت انجام ندهیم، همچون 
ویروسی در حال تکثیر و توزیع آن ضعف و مشکل در میان 
فرزندان، دوستان و اطرافیانمان خواهیم بود. ما تبدیل به 
مشاهده کنندگان و توصیه کنندگان دنیای مدرن شده ایم 
و همواره در حال درجا زدن و حرکت نکردن هستیم و چه 
لذت بزرگی از این اقدام های بی حاصل نصیبمان می شود بی 

آنکه بدانیم تنها در حال کوبیدن آب در هاونیم.
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از جنابعالی که  با عرض سالم و سپاس   -
در این گفتگو شرکت نمودید، لطفا بیوگرافی 
خودتان و رزومه کاریتان را برای مخاطبان 

نشریه طرح فردا بیان بفرمایید.
همراهان  و  شما  دارم خدمت  بنده هم عرض سالم 
هستم،فارغ  میردریکوند  مهران  فردا،  طرح  نشریه 
کارشناس  و  عمران  مهندسی  کارشناسی  التحصیل 
در  را  خود  فعالیت  ساخت.  مدیریت  مهندسی  ارشد 
صنعت ساختمان از اوایل دهه ۸۰ شروع کردم و پس 
از کسب تجربه که قریب به ۱۰ سال طول کشید، در 
سال ۹۲ جهت ارائه خدمات هر چه بیشتر در صنعت 
ساختمان و دیگر حوزه های عمرانی، نسبت به تاسیس 

شرکت صدرا بتن کرمان اقدام نمودم.
- زمینه فعالیت شرکت صدرا بتن کرمان:

زمینه فعالیت شرکت صدرا بتن کرمان، راه و ساختمان 
است که به طور تخصصی میتوان گفت در زمینه انبوه 
سازی، مشارکت در ساخت و همچنین جذب سرمایه 

در همان حوزه انبوه سازی، فعالیت دارد
و در کنار آن نیز در زمینه راه سازی، طراحی و اجرای 
دکوراسیون داخلی و همچنین سازه های چوبی مدرن 

مشغول به فعالیت می باشد.
و  چیست؟  موفق  مدیر  یک  های  ویژگی   -
چه  موفق  مدیر  یک  به  شدن  تبدیل  برای 

کارهایی را باید انجام داد؟
در مورد ویژگی های یک مدیر موفق میتوان به چند 

مورد ذیل اشاره نمود:
دهد،  انجام  رود  می  انتظار  او  از  که  آنچه  از  بیشتر 
کار  محل  در  پرسنل  از  قبل  که  باشد  نفری  اولین 
باشد،  ارتباط  در  خانواده  با  روز  هر  شود،  می  حاضر 
به نقاط مختلف محل کار خود سر بزند، برای خانواده 
و سالمتی اش وقت بگذارد، از دیگران تعریف کند، 
ارتباط ایجاد کند، بحران ها را به فرصت تبدیل کند،  
مدیر موفق نظارت نمی کند بلکه رهبر پرورش می 
دهد، مشتری های بالقوه خود را از دست نمی دهد، 
روزانه  گیرد،  می  نظر  در  کردن  فکر  برای  را  زمانی 

حداقل ۴۰ دقیقه مطالعه دارد.
و برای دستیابی به این ویژگی ها بایستی موارد زیر 

انجام پذیرد:
ارتباطی،  مهارتهای  بهبود  پرسنل،  بهتر  شناخت 
پرسنل،  اشتباه  از  ترس  نداشتن  فعاالنه،  مدیریت 
و  تشویق  سیستم  داشتن  پرسنل،  به  اختیار  تفویض 
مجموعه  و  خود  اشتباهات  از  استفاده  مناسب،  تنبیه 
در  همیشه  عملکرد،  بهبود  جهت  در  پوشش  تحت 
پی کسب دانش باشد، مسئولیت اشتباهات خود را به 

عهده بگیرد.
- امروزه صنعت ساختمان با چه مشکالتی 

روبروست؟
با  بزرگترین مشکالتی که صنعت ساختمان  از  یکی 
آن روبروست افرادی هستند که هیچگونه تخصصی 
در این حوزه ندارند و به این حوزه ورود می کنند، که 
این افراد در پایین آمدن کیفیت پروژه ها و به تبع آن 

با  در کاهش عمر مفید ساختمان نقش دارند.افرادی 
دید محکم کاری، سازه ای سنگین اجرا می کنند و 
افرادی هم با دید صرفه جویی از قسمت های اصلی و 
اساسی کارها فاکتور می گیرند که هر دو اینها به دلیل 
سازه  است.  اشتباه  کامال  کار،  در   تخصص  نداشتن 
سنگین در زمان زلزله عملکرد سازه را تحت تاثیر قرار 
میدهد، و فاکتور گرفتن از بعضی قسمت های اصلی 
و اساسی به مراتب تبعات سنگین تری بر جای می 
گذارد، که متاسفانه در زمان زلزله دلخراش بم  شاهد 

این موضوع بودیم.
اقتصاد را در حوزه فعالیت خود  - دورنمای 

چگونه ارزیابی می کنید؟
تحت  کارها  و  کسب  همه  همانند  ساختمان  صنعت 
ولی  دارد  قرار  اقتصادی  مشکالت  و  مسائل  الشعاع 
نیز  و  گذاری  سرمایه  حوزه  ترین  امن  گفت  میتوان 
حفظ سرمایه است که این را گذشت زمان ثابت کرده 

است و در آینده نیز چنین خواهد بود.
زمان  در  عواملی  چه  شما  نظر  نقطه  از   -
کار  و  کسب  یک  بقاء  و  حفظ  برای  بحران 
حائز اهمیت است و موجب ماندگاری و دوام 

می شود؟ 
صداقت در کسب و کار باعث ایجاد اعتبار می شود، 
این اعتبار برند شخصی و سازمانی شما را شکل می 
دهد و می سازد، در نهایت همان برند شما است که 
می تواند در زمان بحران به شما کمک کند که بتوانید 

دوام بیاورید و ماندگار باشید.
ترین  کلیدی  و  بزرگترین  شما  نظر  از   -
تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در چیست؟

سطح دانش، اعتبار بازار، روابط عمومی عالی، صداقت 
در کسب و کار، از جمله مواردی هستند که میتوانند 

این تفاوت را ایجاد نمایند.

باعث  و  تر  قوی  را  شما  که  باوری  آن   -
ماندن  موفق  برای  بود؟  چه  شد  موفقیتتان 

چه باید کرد؟
به نکته خوبی اشاره کردید، در اینجا میتوان از قانون 
جذب نام برد، به هر آنچه که فکر کنید و ایمان داشته 
باشید خواهید رسید، ولی همراه با تالش. برای موفق 

شدن بایستی فکرها و ایده های جدید را در کسب و 
کار خود ایجاد کنید و نقطه ای به نام پایان برای شما 

وجود نداشته و معنایی نداشته باشد.
- پول در موفقیت یک کسب و کار چه نقشی 

دارد؟
اما  دارد،  بسزایی  نقش  پول  کاری  و  کسب  هر  در 
میتوان  که  است؛  بازار  اعتبار  داشتن  پول،  از  مهمتر 
خیلی جاها با کمبود نقدینگی فعالیت کرد و به اهداف 

کسب و کار خود رسید.
- یکی از پرتکرارترین عادات مثبت شما به 

عنوان یک فرد موفق چیست؟
مطالعه و نوشتن اهدافم و همچنین تالش در جهت 

نیل به آن اهداف.
-پایان سال ۹۸ را چطور می بینید؟

بهتر از سال ۹7 و همچنین سال ۹۹ را بهتر از سال 
۹۸. سال ۹۸ نسبت به سال ۹7 سال سختی بود اما 
مجموعه ما بهتر و موفق تر از سال ۹7 فعالیت کرد. 
سال آینده هم قطعا نسبت به امسال سال سخت تری 
خواهد بود . انشاهلل به لطف خداوند متعال و همکاری 
پرسنل مجموعه حتما بهتر از سال ۹۸ فعالیت خواهیم 

کرد.
- صحبت پایانی:

در سال آینده در خصوص پروژه های سرمایه گذاری 
از صدرا بتن بیشتر خواهید شنید.

خبرنگار نشریه طرح فردا:
طیبه ابراهیمی

مـدیر مـوفق
مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با مدیر عامل 
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رنج  حاصل  محک  ازکودکان  حمایت  خیریه  موسسه 
دخترش  بیماری  مقابل  در  مقتدرانه  که  است  مادری 
بزرگترین  از  او  خود  نهایت  در  و  می کند  ایستادگی 
سرطان  نام  به  بیماری،  به  مبتال  کودکان  حامیان 
می شود. او پشت و پناه مادرها و پد رهایی شد که شاید 
فرزندشان  بیماری  مقابل  در  حضورش  بدون  تقدیرشان 
طوری دیگری رقم می خورد. بنیانگذاری موسسه خیریه 

ای که توانسته در عرض ۲۵ سال، به ۲۵ هزار کودک 
ارائه  مختلف  های  عرصه  در  رایگان  خدمات  سرطانی، 
برای  گذار  تاثیر  و  بخش  الهام  بزرگ،  بس  کاری  کند، 
خدمت  در  قدس  سعیده  بلند  همت  است.  بوده  جامعه 
ایران،  بیمار  کودکان  جامعه  خصوص  به  هموطنان  به 
کاریست که باید زیاد از آن گفت و نوشت. سعیده قدس 
تهران  در شهر  واقع  منطقه شمیران  در   ۱33۰ در سال 

به دنیا آمد. سعیده قدس در خانواده ای تربیت یافت که 
همواره در امور خیریه و کمک رسانی دست داشته اند و 
ارزش هایی می دانستند  از  یکی  را  نیکوکاری  و  مهربانی 
از  او  باشد.  پایبند  آن  به  باید  که یک خانواده ی موفق 
بیشتر  و  داشت  نویسندگی  به  کودکی عالقه ی خاصی 
اوقات فراغت خود را به نویسندگی می پرداخت. می توان 
گفت که این عالقه مهم ترین چیزی است که از دوران 
نویسنده  قدس  سعیده  است.  برده  ارث  به  خود  کودکی 
کیمیا  اثرش  معروف ترین  که  است  متعددی  کتاب های 
از  که  است  تاریخی  رمان  کتاب یک  این  است.  خاتون 
شده  چاپ  تجدید  بار   ۲۵  ،۱3۹۱ سال  تا   ۱3۸3 سال 
است. کتاب دیگر او کارآفرینی اجتماعی به شیوه سعیده 
تحلیل  و  زندگینامه  شامل  آن  محتوای  است.  قدس 

عوامِل موفقیِت او است.
محک یک ساختمان بزرگ است با فضایي کامال شاد و 
دلپذیر. در محک بیشتر احساس مي کني در خانه خودت 
سفیدپوش  پرستاران  از  اینجا  بیمارستان.  در  تا  هستي 
پرستاران  که  هرچند  نیست؛  خبري  دست  به  آمپول  و 
محک، یکي از سخت ترین وظایف دنیا را به عهده دارند؛ 
رسیدگي به کودکاني که از درد و عوارض شیمي درماني 
و  رنگي  روپوش هاي  اینجا  پرستاران  مي پیچند.  خود  به 
شاد به تن دارند و در و دیوار طبقات با پوسترهاي رنگي 

است.  مالیم  زرد  فضا  کلي  رنگ  شده.  تزئین  کودکانه 
اتاق هاي بازي است؛ جایي که  طبقات محک مجهز به 
را  بازي  اتاق هاي  مي شوند.  بازي درماني  آن  در  بچه ها 
دانشجویان  برتر،  رتبه هاي  داراي  مددکاران  بر  عالوه 
آمده اند  محک  به  کمک  براي  داوطلبانه  که  هنر  رشته 
آنها  به  مي کنند،  بازي  بچه ها  با  آنها  مي کنند؛  اداره 
پرمي کنند.  را  آنها  فراغت  اوقات  و  مي دهند  یاد  نقاشي 
مادرشان  و  دارند  خصوصي  اتاق  یک  هرکدام  بچه ها 
براي  اتاق،  هر  در  بماند.  اتاق  در  کنارشان  مي تواند 
تا  گذاشته  اند  دي وي دي  دستگاه  بچه ها  از  هریک 
کارتون  پخش  با  شیمي درماني،  هنگام  بتوانند  مادرها 
را  پرستارها  اینجا  بچه ها  کنند.  پرت  را  بچه ها  حواس 
مي بندند؛  درمان شان دل  به محل  و  خاله صدا مي کنند 
محک  بیمارستان  از  گریه  با  خیلي هایشان  که  طوري 
خارج مي شوند و به خانه مي روند. عالوه بر نگهداري و 
که  دارد  وجود  نقاهتگاه  کودکان، یک بخش  از  حمایت 
در آن به  صورت رایگان از والدیني که از شهرستان براي 
مداواي فرزندشان به محک آمده اند، نگهداري مي شود. 
آسیب پذیر  خانواده هاي  به  که  است  این  همه تالششان 
دارند،  نگراني  کافي  اندازه  به  خودشان  “که  کودکان 
مشکلزاي  عوامل  همه  و  نشود  وارد  بیشتري  نگراني 

دیگر را از پیش پایشان بردارند.

زندگی به سبک بنیانگذار محک
بانوی نیکوکار و الگوی شایسته زنان

سرکار خانم سعیده قدس

رشد قیمت دالر،خودرو و دستورهای دوباره برای تشدید کنترل قیمت ها 
تعداد زیادی از مردم را نگران کرده است که موج تورمی جدیدی برای  سال 
۹۹ در راه است. گذشته از تصور مردم کوچه و بازار برخی نشانه ها ازجمله 
 درصد باالتر رشد نقدینگی و البته بحث های مرتبط با کسری بودجه در  
سال ۹۹ وجود دارد که نگرانی مردم را برای رشد تورم در  سال ۹۹ جدی تر 
می کند. نقدینگی امسال معادل ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع را 
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعالم کرده است و حاال همین موضوع موجب 
تورم شده است. سیامک قاسمی، پژوهشگر  برای رشد  نگرانی  افزایش 
اقتصاد، می گوید تورم در  سال آینده در همین سطح امسال یعنی حدود 
۴۰ درصد می ماند. او در این باره توضیح می دهد که رکود عجیب تقاضا 
اجازه افزایش شدید قیمت ها را نمی دهد و نمی توان از رشد نقدینگی به 
برای  فنر تورمی  این مسأله شبیه  تورم رسید و درواقع  به رشد  سرعت 
سال های بعد عمل می کند. او معتقد است که ارتباط بین رشد نقدینگی و 
تورم تا این حد خطی و سریع نیست و مردم نباید نگران باشند که  سال 
آینده تورم بیشتر از اینها رشد کند. پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان 
ایران، درباره پیش بینی اش از نرخ تورم در  سال ۹۹  می گوید: بودجه  سال 
۹۹ کل کشور بودجه ای تورم زاست؛ بودجه ای که حداقل ٦۰ هزار میلیارد 
تومان کسری دارد و بیش از این مقدار هم تحقق نیافتن بودجه را خواهیم 
داشت و درمجموع حدودا ۱3۰ هزار میلیارد تومان کسری و  تحقق نیافتن 
آتی  در  سال  حتما  آن  تورمی  عوارض  که  می کنیم  تجربه   را  بودجه ای 
دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد. اگر این روال بودجه، بدون اصالحات در 
پیش گرفته شود، پیش بینی  می شود در کنار عوارض تورمی، سفره مردم ۸ 
تا ۱۰ درصد کوچک تر شود و واقعا هیچ عالیمی وجود ندارد که عکس این 
را نشان دهد و این امیدواری را ایجاد کند که تورم کاهشی خواهد بود. عضو 
انجمن اقتصاددانان تأکید می کند: در  سال جاری هم اگر تورم تا حدودی 
در برخی اوقات کاهش پیدا کرده ناشی از فروکش کردن توان اقتصادی 
و قدرت خرید مردم بوده و نه قدرت دستگاه های اقتصادی برای کنترل 
نرخ تورم و برای  سال آینده هم اگر اوضاع به همین منوال پیش برود در 
خوش بینانه ترین حالت ممکن تورم 3۰ تا ۴۰ درصدی پیش بینی می شود 
و قدرت خرید مردم همچنان کاهشی خواهد بود. مگر اینکه نشانه های 
بهبودی در روابط خارجی ایران و شرایط اقتصادی پدیدار شود که فعال 
این گونه نیست. لطفعلی بخشی، اقتصاددان، هم درباره پیش بینی اش از نرخ 
تورم  سال ۹۹ توضیح می دهد: وضع اقتصادی در  سال آینده تفاوت چندانی 
با امسال نخواهد داشت و پیش بینی می شود در  سال آتی نیز وضع اقتصاد و 
نرخ تورم با دست فرمانی به همین منوال پیش برود. از یک سو بحث رکود 
اقتصادی در کشور مطرح است و از سوی دیگر بحث کاهش قدرت خرید 
مردم که در کنار این دو دولت برای  سال ۹۹ دولت یک بودجه انبساطی 
تدوین کرده است که اینها تا حدی آثار تورمی همدیگر را خنثی می کنند و 
بر این اساس به نظر نمی رسد تورم در  سال آینده بیش از  سال جاری باشد 
و پیش بینی می شود تورم  سال ۹۹ حدود 3۰ تا ۴۰ درصد تورمی که در  سال 

۹۸ تجربه شد، باقی  بماند و افزایش محسوسی نداشته باشد. 
با این همه اما نباید موارد دیگری را چون افزایش پایه پولی که دولت برای 
 سال ۹۹ در نظر دارد، دست کم  گرفت، به این سبب که چنین مواردی 
منتهی به افزایش تورم می شوند و به همین سبب هم کاهش تورمی که 
در برخی ماه های  سال جاری به سبب عمیق شدن رکود و کاهش قدرت 
خرید رخ نمود با چنین مواردی جبران خواهد شد و اوج تورمی  سال جاری 
در  سال آتی نیز تجربه خواهد شد.  در این شرایط و در مجموع نظرات 
کارشناسی به نظر می رسد که اگر تغییری در شرایط سیاسی کشور رخ 
ندهد و اتفاق غیرمنتظره ای در پیش نباشد، نرخ تورم کاهشی نخواهد بود. 
در عین حال شوک قیمتی دوباره در راه نیست و درواقع نرخ تورم  سال 
آینده شوک دوباره را تجربه نمی کند و رقم تورم در همین حدود  سال ۹۸ 

خواهد بود.

کشور دچار بیماری تصمیم نگرفتن 
شده است!

است  جوان سازی  دهیم  قرار  مدنظر  باید  حتماً  که  ویژگی هایی  از  یکی 
که فراتر از جوان گرایی است و به معنی نوسازی در فرآیندها ، روش ها 
،تصمیمات و بخش های نرم افزاری است. ما در بعضی مسائل ، استاد حل 
نکردن مسائل از طریق پیچیده کردن مسأله هستیم. جوان گرایی را نباید 
به تغییر چند مدیر در بخش های مختلف تقلیل دهیم. دولت و مجلس 
کجای این اتفاقات هستند؟ گاهی به مسائل بی اهمیت می پردازند و عقب 
می مانند. یکی از دالیلی که جوان ها باید مدیریت کنند همین است، چون 
از منیت های  جا نمی مانند و توان مدیریت این شرایط را دارند. به  غیر 
فردی در خیلی از بخش ها، علت دیگری برای مقاومت در برابر این مسأله 
وجود ندارد. بذرپاش تأکید کرد: خیلی از وزرای ابتدای انقالب ۲۵ ساله 
بودند اما همان ها امروز هم وزیرند و باور دیگری درباره جوان گرایی دارند. 
رئیس جمهور امروز ما هم از مجلس اول حضور داشته اند. این در حالی 
است که اتفاقات ۱۰ سال اول انقالب خیلی سخت بود. اداره جنگ که یک 
موقعیت بحرانی است، سخت تر است. وی گفت: ما نیازمند انقالب های 
بعدی در داخل انقالب هستیم. یکی از اصلی ترین الزامات حکمرانی جدید، 
جوان سازی است. امام و رهبری بیشترین صحبت ها و پیام های شان خطاب 
به کدام قشر است؟ بیانیه گام دوم خطاب به کدام قشر است؟ این به این 
معنا نیست که رهبری بزرگ ترها را نمی بینند اما مسائلی هست که از 
طریق جوان ها باید اتفاق بیفتد. مشاور رئیس جمهور در دولت های نهم 
و دهم در ادامه گفت: قطعاً یک جوان مشاوره در حوزه نیازهای جوانان 
و فناوری های جدید را بهتر می تواند به مدیران بدهد. جوان گرایی یک 
ضرورت  امروز  مدیریتی،  سن  کاهش  است،  اجبار  یک  نیست؛  انتخاب 
باید به سمتی برویم که فرآیند تغییر نسل در مدیریت  کشور ما است. 
کشور حداقل اشتباه را داشته باشد. نه اینکه چون استثناهایی ممکن است 
اتفاق بیفتد که کاری خراب شود، به طور کلی جوان گرایی را کنار بگذاریم. 
جوان گرایی یک اجبار است و شرایط امروز این را به ما تحمیل می کند. 
جوان، محافظه کار نیست و تصمیم می گیرد. امروز کشور ما دچار بیماری 
تصمیم نگرفتن شده است.کشور را باید از این ورطه بی تصمیمی نجات 
دهیم و این کار را جوان ها می توانند انجام دهند. وقتی مالحظات زیاد شد 
تصمیم گیری رخ نمی دهد. موضوع جوان گرایی را در سمت های مدیریتی 
خالصه نکنیم. حواس مان باشد آدرس غلط ندهیم. باید این ادبیات فراگیر 
شود و آن وقت است که بخش های خصوصی، دولتی و حاکمیتی به میدان 
می آیند و کشور یک جهشی خواهد کرد. انتخابات مجلس را در پیش داریم 
و می بینیم تعدادی جوان خود را برای رأی دادن مردم عرضه کرده اند. اما 
مردم اینها را نمی شناسند. باید عده ای اینها را معرفی کنند. پیشرفت کشور 
با یک مجلس یا یک دولت ولو جوان اتفاق نمی افتد. در این ۴۰ سال 
کشور خیلی پیش رفته است اما توقع مان بویژه در حوزه اقتصاد خیلی بیشتر 
است. مجلس و دولت در یک بستر معنا پیدا می کند. نمی توان در دانشگاه 
استاد و فارغ التحصیل بی مسؤولیت تربیت کرد و توقع داشت همین ها که 
وارد عرصه مدیریت کشور می شوند درست عمل کنند. یکی از مهم ترین 
محیط هایی که باید اصالح شود دانشگاه است. امروز رتبه تولید علم ما 
در منطقه ۲ است اما رتبه ما در استفاده از علمی که تولید می کنیم ۱7 
را  این مشکل  تولید می کنیم.  استفاده دیگران  برای  بیشتر  یعنی  است! 
باید حل کنیم. دولت ها و مسؤوالن مختلف که سر کار می آیند از همین 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها استفاده می کنند. پس این محیط را هم باید 
اصالح کنیم. ما هنوز تکلیف مان را با احزاب معین نکرده ایم. نکته دیگر 
این است که برای شایسته گزینی باید فکری کنیم. گاهی برای جایگزینی 

مدیری که در ۵۵ سالگی بازنشسته می شود نیرو تربیت نکرده ایم.

نرخ تورم در سال 99 به 
چه عددی می رسد؟

 

نخست  گزینه های  از  سنتی  طور  به  سکه  و  طال  بازار 
که  می رود  شمار  به  سرمایه گذاری  برای  ایرانی  خانواده های 
رییس  می گیرد؛  رونق  عید،  ایام  به  شدن  نزدیک  با  معموال 
اتحادیه طال و جواهر تهران نیز پیش بینی کرد که قیمت ها 
در روزهای پایانی سال رشد داشته باشد. بهای اونس طال به 
نظر می رسد تحت تاثیر تحوالت جهانی به ویژه خاورمیانه 
افزایشی  بیشتر  که  باشد  داشته  منفی  یا  مثبت  نوسان های 
ارزیابی می شود و موجب رشد تدریجی قیمت ها خواهد شد. 
بازار  وضعیت  که  است  داده  نشان  گذشته  سال های  تجربه 
گذشته  های  ماه  در  طال  بازار  می گیرد.  رونق  و  شده  بهتر 
دچار رکود شده بود، ،نوسان های شدید قیمت ارز و به تبع آن 
رشد قیمت ها از دالیل رکود بازار طالست. انتظار می رود در 
روزهای باقی مانده تا پایان سال، شاهد نوسان های بازار ارز 
تعادل رسیده و دچار هیجان  ثبات و  به  بازار طال  تا  نباشیم 
نشود. پیش بینی می شود که تا پایان امسال، بازار طال، ثبات 
و تعادل خود را حفظ کرده و قیمت ها اندکی رشد کند و بعید 

است افزایش شدید قیمت ها را مشاهده کنیم.

تحوالت  به  اشاره  با  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس 
قیمت ها در بازار طال، گفت: قیمت سکه و طال در معامالت 
ابتدای این هفته، تحت تاثیر رشد قیمت اونس در بازارهای 

جهانی، روندی افزایشی داشته است.
با توجه به قیمت های جهانی و نرخ دالر، میزان حباب سکه 

به 3۰ تا ۴۰ هزار تومان رسیده که طبیعی است.
توسط  )مصنوعات(  شده  ساخته  خرید طالی  میزان  اکنون   
مردم افزایش یافته و خرید طالی آبشده کاهش یافته است. 
بیشتر  که  رفتند  آبشده  سراغ طالی  به  بیشتر  مردم  پارسال 
نداشتن  نداشتند.  طال  درباره  کافی  دانش  و  اطالعات  آنها 
اطالعات کافی برخی از خریداران، مشکالتی برای آنها ایجاد 
کرد و تخلفاتی رخ داد که باعث شد استقبال مردم از طالی 
آبشده کاهش یابد. تجربه سال های طوالنی فعالیت در بازار 
طال نشان می دهد که خریداران طالی ساخته شده در دراز 
مدت، سود خوبی را کسب می کنند به همین دلیل بهتر است 
مصنوعات  خرید  به  اقدام  آبشده،  طالی  جای  به  مردم  که 

طال کنند.

 

فردی  به  شما  شدن  تبدیل  برای  عامل  اساسی ترین  اعتماد، 
کار  و  کسب  در  زمانی  قطعًا  و  است  )کاریزماتیک(  اثرگذار 
تالش هایتان،  تمامی  علی رغم  که  می شوید  موفق  خودتان 
اعتماد بازار هدفتان را جلب کرده باشید. در حقیقت )اعتماد( 
تا جایی که حتی می توان  از یک مفهوم است،  فراتر  چیزی 
بانکی  حساب  سرمایه  برد.  نام  عاطفی  بانکی  حساب  را  آن 
با  ارتباط  حفظ  و  ایجاد  با  بلکه  نیست،  پول  نه تنها  عاطفی 
بیشتر  می کند.  بیشتر  را  اعتماد  شده  کسب  مخاطبان  جامعه 
شدن اعتمادتان بین مصرف کنندگان کاال یا خدمتی که ارائه 
بازار  با  همگامی  به  شما  تمایل  میزان  به  بستگی  می کنید، 
هدفتان و ویژگی های رفتاری شما دارد. برخی موارد هستند 
که با رعایتشان، می توانید افزایش اعتبار حساب بانکی عاطفی  
کسب و کارتان )اعتماد به خودتان و محصوالتتان( را سرعت 
به  تمایل  که  شما  برای  را  آن ها  تا  دارم  قصد  که  ببخشید 
اثرگذاری بیشتر دارید، بازگو کنم. این موارد عبارت ند از: نسبت 
به مخاطب خودتان )مشتری، بازار هدف و ... ( درکی عمیق 
و  روحیات  از  خودتان  شناخت  تا  کنید  سعی  و  باشید  داشته 

تکنولوژی  مانند  مواردی  از  استفاده  به   را،  مشتریان  نظرات 
روز، ظرفیت ها و امکانات شبکه های اجتماعی، شیوه های نوین 
ارتباط با مشتری و ... بیشتر کنید. مسئولیت پذیر باشید و هرگز 
در مواجهه با یک مسئله یا بحران، به انجام کارهایی منفی 
 )... و  گشتن  مقصر  دنبال  به  دیگران،  کردن  سرزنش  )مثل 
را  علت  ابتدا  بحران،  مواقع  در  تا  است  بهتر  شما  نپردازید. 
جست و جو کرده و سپس تجزیه و تحلیل کنید که چه واکنشی 
روندی  اینکه  و هم  نباشید  احساسی  است که هم  مناسب تر 
راه  بهترین  می توانید  صبوری،  اندکی  با  کنید.  طی  را  مثبت 
اقدامات احتمالی متناسب  ابتدا  پیدا کنید. عادت دوم:  را  حل 
بهترین شیوه  بعد،  را، در ذهن خود تصور کنید و  با هدفتان 
بهتر  تأثیرگذار(  شخصیت  )یک  شما   . کنید  کشف  عمل  را 
است تا از پایان، آغاز  کنید؛ این کارتان باعث می شود تا همه 
خصوص  در  خودتان  توانایی های  و  کرده  بررسی  را  جوانب 
اقدامات احتمالی را تقویت نمایید؛ شک نداشته باشید که این 
و  کارآمدی  تا  می کند  کمک  شما  به  پایان(،  از  )شروع  کار 

اثرگذاری اقدامات احتمالی خودتان را بسنجید.

 به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، عالوه بر اینکه 
بازار  التهاب  سبب  غیرکارشناسی  اظهارنظرهای  برخی 
معوق  تعهدات  تقاضا،  و  عرضه  تناسب  عدم  می شود، 
سال گذشته، نوسان قیمت ارز ، تورم، فاصله زیاد قیمت 
عید  شب  تقاضای  افزایش  همچنین  و  بازار  و  کارخانه 
قیمت  افزایش  سبب  که  است  مواردی  جمله  از  همگی 
نزول  و  ثبات  روند  که  می شود  باعث  و  شده  کاال  این 
برای این بازار دور از انتظار شود. این درحالی است که 
هزینه  دلیل  به  نیز  خودروسازان  هزینه های  افزایش  از 
تامین  داخلی،  تحریم های  کنار  در  خارجی  تحریم های 
خودرو  قیمت  بر  تاثیرگذار  که  نیز  و...  ارز  و  قطعات 
خودرو  قیمت  که  است  چندی  شد.  غافل  نباید  هستند، 
در بازار به صورت روزانه افزایش می یابد. در این رابطه 
توصیه  اقتصاد  اینکه  بیان  با  سنجری  کریمی  حسن 
اوضاع  غیرمنطقی  کردن  صحبت  اصوال  و  نیست  پذیر 

برخی  که  این  کرد:  اظهار  می کند،  آشفته  بیشتر  را  آن 
کاهش  این  برای  درستی  تدبیر  آنکه  بدون  مسئوالن 
می دهد،  را  قیمت  کاهش  وعده  باشند،  اندیشیده  قیمت 

بازار را ملتهب تر از پیش می کند.
بالغ  افزود: در حال حاضر  این کارشناس صنعت خودرو 
بر 3۵ درصد، مازاد تقاضای خودرو نسبت به عرضه در 
برای هر سه متقاضی خودرو  ایران وجود دارد. در واقع 
صفرکیلومتر در کشور تنها دو خودرو وجود دارد؛ این در 
حالی است که تقاضاهای پاسخ داده نشده سال گذشته 
افزوده  بازار  التهاب  بر  و  اضافه شده  به سال جاری  نیز 
بازار شب  است. ممنوعیت واردات خودرو در کنار رونق 
که  است  مواردی  دیگر  بر  علت  مزید  نیز  خودرو  عید 

زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.
تورم عمومی نیز مرز ۴۵ درصد را در نوردیده که طبیعتا 
بود.  خواهد  تاثیرگذار  خودرو  قیمت  بر  هم  موضوع  این 

ضمن اینکه نرخ ارز نیز همچنان بر مدار صعودی است. 
خودرو  شده  تمام  هزینه  می شود  باعث  این ها  همه 
در  گوید  می  منطق  دیگر  عبارتی  به  باشد.  افزایشی 
ثبات  با  بازاری، قیمت خودرو نمی تواند یک روند  چنین 

و کاهشی داشته باشد.
نکته  کرد:  خاطرنشان  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
جالب ماجرا آنجاست که وقتی صحبت از تحریم صنعت 
قرار  کی  تا  که  می کنند  سوال  برخی  می شود،  خودرو 
مخفی  تحریم  پشت  را  خودشان  خودروسازان،  است 
که  زمانی  تا  طبیعتا   " گفت  آن ها  پاسخ  در  باید  کنند؟! 
خودرو  صنعت  آنکه  دلیل  به  البته  دارد."  ادامه  تحریم 
خوبی  چندان  کارنامه  هم  غیرتحریمی  شرایط  در 
اما  نمی شود،  گرفته  جدی  موضوع  این  است،  نداشته 
تامین  هزینه  شده  سبب  تحریم ها  بدانند  باید  مردم 
یابد  افزایش  خودرو  مجموعه های  و  قطعات  از  بسیاری 
دارد. مستقیم  تاثیر  خودرو  شده  تمام  قیمت  در  این  و 

و  باشند  متوجه  خود  آنکه  بدون  قانونی  نهادهای  برخی 
پاسخگو  باید  دیگر  نهادی  به  کدام  هر  اینکه  دلیل  به 
منافع  با  لزوما  نهاد  آن  منافع  شاید  قضا  از  که  باشند 
صنعت وتولید در کشور یکی نباشد، در مسیر تولید کشور 
سنگ اندازی می کنند؛ در حالی که باتوجه به اینکه سال 
پایانی  به ماه های  را پشت سر می گذاریم و  تولید  رونق 
در  قانونگذار  دستگاه های  همه  بایستی  رسیده ایم،  آن 
تولید  پای  پیش  موانع  و یک جهت  تولید یک سو  حوزه 
ابتدای سال چنین  از  اتفاقات  اما  برمی داشتند   را  کننده 
روندی را نشان نمی دهد. از سوی دیگر درآمدهای ارزی 
امکان تخصیص  بنابراین  است؛  یافته  کاهش  نیز  دولت 
این  ندارد.  وجود  خودرو  صنعت  به  کافی  اندازه  به  ارز 
برای  خودروساز  شرکت های  که  می شود  باعث  موضوع 
آزاد  بازار  ارز  از  -اندکی  البته  که  نیمایی  ارز  دریافت 

ارزان تر است- زمان زیادی را معطل شوند و این معطلی 
به طوریکه گاهی  دارد؛  دنبال  به  را  تولید  افزایش هزینه 
فرآیند  در  تسریع  برای  می دهند  ترجیح  خودروسازان 
تامین ارز از بازار آزاد استفاده کنند که این هم افزایش 
با  می کند.  تحمیل  شرکت ها  این  به  را  دیگری  هزینه 
وجود همه این افزایش هزینه های پیدا و پنهان در تولید 
به  اسفند سال گذشته،  از  اما فراموش نکنیم که  خودرو 
شرکت های خودروساز اجازه ندادند  که قیمت خودرو به 
نرخ کارخانه را افزایش دهند. مفهوم این دستور آن است 
که تمامی هزینه های یاد شده که منجر به افزایش بهای 
تمام شده خودرو می شود، به صورت زیان انباشته در تراز 
زیان  دهند.  نشان  را  خود  خودروساز،  شرکت های  نامه 
انباشته شرکت های خودروساز در سال جاری احتماال به 

۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
ابتدا قیمت گذاری دستوری بایستی برداشته و اجازه دهند 
خودروسازها قیمت فروش خود را به قیمت بازار نزدیک 
کنند که این موضوع حداقل باعث می شود که شرکت ها 
و  سهولت  عالوه جهت  به  نباشند.  زیان ده  این  از  بیش 
تنها  بازار  متعادل سازی  و  در کشور  تولید خودرو  رونق  
به  قوانین  و  باشد  گیر  تصمیم  باید  باالدستی  نهاد  یک 
و  شرایط کسب  تسهیل  موجب  که  شوند  تنظیم  نحوی 
تحریم  بحرانی  شرایط  در  خودروساز  شرکت های  کار 
شود. این موضوع بایستی همه قوانین از الزامات زیست 
و  گمرک  از  کاال  ترخیص  و  واردات  قوانین  تا  محیطی 
که  قطعاتی  واردات  به  قانونی  ارز  تخصیص  همچنین 
اقدامات  البته  شود.  شامل  را  ندارد  داخل  ساخت  امکان 
موثری هم در شرکت های خودروساز در مواجه با اوضاع 
فعلی بایستی پیگیری و عملیاتی شود. در یک کالم تنها 
یاری  واقع  در  و  تقویت طرف عرضه خودرو  نجات،  راه 

رساندن به تولید و عرضه خورو در کشور است.

بازار طال تا پایان سال به کدام سمت 
می رود؟

عادت ها و رفتارهای افراد موثر و موفق

علت افزایش قیمت خودرو

جهان زنان
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