
4مهارت ساده برای موفقیت 
در ارتباطات اجتماعی

مشکل کلیدی اقتصاد
مشکالت نظام بانکی

3 3

هفته نامه اقتصادی و اجتماعی)بخش خصوصی(استان کرمانسال دوم شماره 89-سه شنبه 6 خرداد  1399-26  می 2020-3 شوال  1441-4صفحه-1500 تومان 

 مـدیر موفـق
جناب آقای وحیدرضا عسکری 

مدیر محترم گروه فرآورده های چوبی صالح
 عاملیت فروش ورق های MDF، هایگالس و مالمینه 

در استان کرمان

تاثیر برند سازی بر 
جهش تولید

3

استخدام

به تعدای نیروی 
خانـم و آقـا 

جهت کار در
 واحد تبلیغات 
در دفتر نشریه 

طرح فردا،
 بصورت تلفنی 

نیازمندیم.
حقوق ثابت 
+ پورسانت

 +بیمه تامین اجتماعی

آدرس : جاده 
تهران ، خیابان 

اتورفسنجان طبقه 
باالی لوازم یدکی 

 حیدری 

32516005



سال دوم شماره 89-سه شنبه 6 خرداد  1399-26  می 2020-3 شوال  21441 2

با   ۹۸ اسفند  در  فردا  طرح  مجموعه  عسکری  آقای  جناب   
جنابعالی بعنوان مدیر و کارآفرین موفق مصاحبه داشت؛ بازخورد 
آن مصاحبه در بین اقشار و اصناف مختلف، نشریه طرح فردا را 
بر آن داشت تا مصاحبه ای دیگر با جنابعالی داشته باشیم؛سپاس 
از این که دعوت ما را قبول کردید. لطفا جهت یادآوری، برای 
معدود کسانیکه هنوز با شما و کسب و کارتون آشنایی ندارند 
خودتان را معرفی کنید تا بعد از آن سراغ فرمایشات ارزشمند 

جنابعالی برویم. 
شما لطف دارید. بنده هم عرض سالم و خدا قوت دارم خدمت 
شما و دیگر همکارانتان،طاعات شمامقبول درگاه احدیت. عید 
فطر روز بازگشت به فطرت است، این معنا رامی توان از لغت 
و  بازگشت  معنای  به  »عید فطر« هم فهمید، چرا که »عید« 
»فطر« به معنای »فطرت و طبیعت « است . بدون تردید تک 
تک مسلمانان با فرا رسیدن عید سعید فطر نوعی شادی و لذت 
درونی در خود احساس می کنند، اما استقبال مسلمانان از روز 
عید فطر یکنواخت و مساوی نیست. زیرا هر کسی نسبت به 
معرفت و ایمان خود به این عید بزرگ و با عظمت می نگرد 
متولد  عسکری  رضا  وحید  اینجانب  گیرد.  می  بهره  آن  از  و 
و  اف  ام دی  ورقهای  فروش  عاملیت  استان کرمان  از   ۱۳۶۰
هایگالس و مالمینه برای طراحی، ساخت و تولید انواع کابینت 
و … و مدیرعامل گروه “فرآورده های چوبی صالح” در استان 
ابزارهای مورد استفاده در  از قدیمی ترین  کرمان؛ چوب یکی 
دکوراسیون داخلی و خارجی منازل است. از این ابزار طبیعی و 
زیبا بیشتر برای طراحی خانه های ویالیی استفاده می شود. در 
امروزی  مدرن  های  خانه  از  برخی  و  ویال  داخلی  دکوراسیون 
بیشتر از چوب استفاده می شود. چوب ها انواع مختلفی دارند و 
در رنگ های مختلفی ساخته می شوند. هماهنگی دیگر وسایل 
خانه مانند سرویس مبلمان و میز تلویزیون با دکوراسیون چوبی 
منازل, موجب زیبایی بیشتر این خانه ها می شود. اغلب افرادی 
که قصد دارند تا تغییراتی را در دکوراسیون داخلی منزل خود 
انجام بدهند، با این سوال مواجه می شوند که چه نوع المانی 
انتخاب کنند؟ چوب یا ام دی اف؟  را دکوراسیون داخلی خود 
چرا دکوراسیون داخلی با MDF مناسب است؟ ام دی اف چه 

معایب و چه مزایایی را نسبت به چوب دارد.
چرا دکوراسیون داخلی با MDF ؟

و  است  قوی  و  محکم  بسیار  ماده  یک  چوب  کلی  حالت  در 
است.  چوب  برای  شایسته  و  مناسب  جایگزین  یک   MDF
چوب به عنوان ماده اولیه و پایه مبل شناخته می شود که دارای 
استحکام باالیی است. از مهم ترین مزایای چوب می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
قدرت، دوام و ماندگاری: در صورت انتخاب وسایل چوبی شاهد، 

ماندگاری و دوام بسیار باالی آن خواهید بود.
زیبایی: از لحاظ زیبایی شناسی، چوب زیبایی بسیار زیادی دارد. 
گزینه  اهمیت می دهید، چوب یک  زیبایی  به  در صورتی که 

بسیار عالی برای شما است.
سفارشی سازی: امکان ساخت طرح های متنوع در چوب هم 

بسیار زیاد است.
ارزش باالی محصوالت چوبی: محصوالت تولید شده با استفاده 
از چوب، دارای ارزش بیشتری هستند و شما باید هزینه بیشتری 

را پرداخت کنید.
معایب چوب

علی رغم مزایای بسیار زیادی که چوب دارد، چوب هم مانند 
سایر مواد دارای معایب و نقاط ضعفی است:

آسیب های رطوبتی: اغلب چوب های موجود در بازار در مقابل 
رطوبت مقاوم نیستند، فقط برخی از انواع چوب ها مانند چوب 
بلوط قرمز در مقابل رطوبت مقاوم هستند. برای حفظ چوب ها 
از پوشش های محافظ مناسب استفاده می  در مقابل رطوبت 

شود.
از  دیگر  یکی  خوردگی  ترک  و  خوردگی  تاب  خوردگی:  تاب 
معایب چوب است. بدین معنی که چوب در مقابل دما و تغییرات 

نتیجه سبب تاب  انقباض می شود که در  یا  انبساط  دما دچار 
خوردگی در سطح آن می شود.

آلودگی حشرات: چوب های طبیعی بیشتر در خطر حمله حشرات 
طبیعی در مقایسه با سایر چوب ها مانند ام دی اف می شوند.

ام دی اف چیست؟
ام دی ف ای یک نوع چوب مصنوعی است که ترکیبی از خاک 
اره و چسب است که تحت فشار و حرارت باال با هم ترکیب می 
شود. ویژگی مهم ام دی اف این است که صاف و یک دست 
است که گاهی رگه هایی از طرح چوب بر روی آن وجود دارد.

به همین  ام دی اف بسیار گسترده است و  بندی  طیف رنگ 
دلیل است که این نوع چوب در نظر کاربران بسیار پر کاربرد 
و پر طرفدار است. رنگ بندی ام دی اف از قهوه ای روشن تا 

قهوه ای تیره درجه بندی می شود.
مقایسه ام دی اف با چوب

چوب استحکام بیشتری نسبت به ام دی اف دارد و البته هزینه 
آن نیز بیشتر از ام دی اف است ولی لبه های صاف و منسجم 
های  ویژگی  از  مناسب  قیمت  و  باال  رنگ  تنوع  همراه  به  تر 
بارز ام دی اف است که سبب شده است تا امروزه افراد زیادی 
تمایل به استفاده از ام دی اف داشته باشند. پیشرفت تکنولوژی 
و استفاده از دستگاه های ساخت CNC سبب شده است تا 
طرح های زیبا و ماندگاری بر روی چوب و فلز انجام شود. شما 
هر ایده ای را که در ذهن داشته باشید، می توانید با کمک این 

دستگاه ها عملی کنید.
خواص مکانیکی و فیزیکی باال نسبت به چوب و مقاومت در 
از دیگر مزایای ام  برابر فرسایش، پوسیدگی و ترک خوردگی 
دی اف نسبت به چوب طبیعی است. در حالت کلی دانیسته ی 
چوب ام دی اف در تمام سطوح آن یکنواخت است که در نتیجه 

سبب می شود تا استحکام آن بسیار باال باشد.
MDF کاربردهای دکوراسیون داخلی با

به خاطر طیف وسیع رنگ، طرح و قیمت مناسب ام دی اف، 
را  MDF وسیعی  با  می توان کاربردهای دکوراسیون داخلی 

به  توان  این چوب مصنوعی می  از جمله کاربردهای  برد.  نام 
موارد زیر اشاره کرد:

کمد دیواری با ام دی اف، دیوار پوش با ام دی اف، کابینت ام 
دی اف ، کفپوش ام دی اف، سرویس خواب ام دی اف، طراحی 
و  طراحان  لطف  به  امروزه   .MDF با  داخلی  دکوراسیون  و 
معماران معتبر و با سلیقه طرح های متنوعی برای دکوراسیون 
داخلی با MDF به وجود آمده است، طرح های متنوعی که 
در تمام بخش های خانه عملی و کاربرد دارد. فقط کافی است 
شما براساس سلیقه، نیاز، فضا و هزینه خودتان از میان بی شمار 

طرح زیبا، اقدام به انتخاب طرح مورد نظر خود بکنید.
MDF مزایای دکوراسیون داخلی با

همان گونه که در باال مزایا و معایب چوب را بیان کردیم، می 
توانیم بیان کنیم که ام دی اف مزایای بسیاری دارد که سبب 
شده است تا افراد زیادی اقدام به انتخاب آن کنند و اقدام به 

طراحی دکوراسیون داخلی با MDF کنند.

برخالف چوب   :MDF خوردگی  ترک  و  خوردگی  تاب  عدم 
که در اثر رطوبت و حرارت دچار ترک خوردگی و تاب خوردگی 
می شود، ام دی اف در مقابل رطوبت و حرارت دچار مشکل 

نمی شود.
سطح صاف و صیقلی: با توجه به اینکه ام دی اف از ذرات بسیار 
ریز تشکیل شده است، به همین خاطر سطح آن صیقل و براق 

است و در نظر بیننده زیبا دیده می شود.
تنوع بسیار زیاد: به دلیل خاصیت چوب ام دی اف اعم از برش 
سوراخ کاری، امکان ایجاد طرح های جذاب بسیار زیاد است و 
شما می توانید به راحتی طرح های مورد نظر خود را انتخاب و 

سفارش دهید.
هزینه پایین: در مقایسه با چوب، ام دی اف هزینه پایین تری 
را  مشابه چوبی  هزینه کمتری طرح  با  توانید  می  و شما  دارد 
سفارش داده و خرید کنید. انتخاب طرح، جنس و نوع دکوراسیون 
داخلی شما، براساس پارامترهای مختلفی اعم از هزینه، زمان 
های  اولویت  براساس  شما  که  است  غیره  و  تنوع  آن،  اجرای 
داخلی  دکوراسیون  توانید  می  شما  کرد.  خواهید  انتخاب  خود 
با MDF یا سایر مواد مانند چوب را انتخاب کنید ولی نکته 
مهم در این است که شما با انتخاب ام دی اف عالوه بر کاهش 
هزینه های خود، می توانید طرح ها و رنگ های بیشتری را 

انتخاب کنید.
محصوالت دکوراسیون داخلی طراحی و ساخته شده در گروه 
آذینگر با استفاده از دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته تهیه می 
شود. تمام طرح ها و ایده های مختلف قابل اجرا بر روی ام دی 
اف و چوب است، با اندازه های مختلف و طرح های متفاوت 
است. محصوالت بعد از تولید، با روکش های متنوع و ضد آب 
پی وی سی پوشش داده می شود. استفاده گسترده از چوب ام 
دی اف برای تکمیل دکوراسیون و تزیین فضای داخلی امروزه 
با تنوع و خالقیت همراه شده است ، طرح هایی که در هر گوشه 
از خانه زیبایی می آفرینند. هر فضا باید شخصیت خاص خود را 
داشته باشد بنابراین سعی کنید مکان های مختلف خانه را شبیه 
به هم تزیین نکنید پس در انتخاب کف پوش و دیوار پوش یا 
نصب قابهای چوبی از جنس ام دی اف قانون تیره روشن بودن 
رنگها را رعایت کنید. خانه شما باید معرف شخصیت شما باشد. 
بنابراین عکس های خانوادگی یا آثار هنری فرزندانتان را قاب 
کنید و از دیوار بیاویزید. اتاق نشیمن فضای خوبی برای این کار 
است. نترسید، هر چه معرف شخصیت شما است و از تماشای 
آن لذت می برید را در فضای خانه و مقابل چشمتان قرار دهید 
و با دیدن آن لبخند بزنید. اگر فضایی در خانه شما سرد و بی 
طبیعی  عناصر  از  آن  کردن  گرم  برای  رسد،  می  نظر  به  روح 
مانند چوب یا گل و گیاه کمک بگیرید. حتی در فضایی که به 
از گل و گیاه استفاده  تواند  نیز می  سبک مدرن طراحی شده 
کنید. نکته مهم این است که باید تعادل را رعایت کنید درست 
همانند تصاویر این گزارش که یک ایده بخش جدید و زیباست.

به امید موفقیت روزافزون برای شما

 مـدیر موفـق
جناب آقای وحیدرضا عسکری 
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 بعد از مدت ها فکر و خیال و سبک و سنگین کردن شرایط، 
باالخره تصمیم می گیرد گام در مسیر بگذارد و دست به فتح 
قله بزند. قله ای زیبا که رسیدن به آن آرزوی بسیاری از افراد 
است. تعداد زیادی از انسان ها گام در این مسیر گذاشته اند و 
شکست خورده و مغموم بازگشته اند. البته از نظر او آن ها اراده 
و توان کافی نداشته اند. اصاًل عشق واقعی به قله در دلشان 
جوش وخروش نداشته و خبری از عالقه واقعی نبوده؛ اما او 
فردی است متفاوت از دیگران و با اراده و پشتکاری قوی تر 
به  را  تا کاری  بگیرد  بقیه. کسی که کافی است تصمیم  از 
موفقیت  لحظه  می سنجد.  را  شرایط  همه  برساند.  سرانجام 
هستند،  منتظرش  باال  آن  که  زیبایی هایی  قله،  به  رسیدن 
تشویق هایی که از همگان دریافت خواهد کرد، محبوبیتی که 
به دست خواهد آورد، ثروتی که نصیبش خواهد شد، جوایزی 
که انتظارش را می کشند، همگی مدام از مقابل چشمانش رژه 
می روند. خیال رسیدن و فتح قله حتی یک لحظه هم رهایش 
نمی کند. انگار که هیچ انگیزه و هدف ارزشمندی در زندگی 

برایش نمانده است جز رسیدن به آن قله.
باالخره کوله بارش را می بندد و گام در راه می نهد. اوایل در 
اطراف کوه در حالتی مردد زمانی را سپری می کند. تصاویر 
و چهره های خندان فتح کنندگان قله و جایگاه هایی که نزد 
دیگران به دست آورده اند و تشویق هایی که دریافت کرده اند، 
از مقابل چشمانش یک لحظه هم کنار نمی رود. او دوست دارد 
هر چه سریع تر به قله برسد تا دور و برش پر از آدم هایی شود 
که او را بر باالی دستانشان گرفته اند و لحظه ای فراموشش 
نمی کنند. محبوبیت و مقبولیتی که همیشه آرزویش را داشته 
برسد. شروع  آنچه می خواسته  به  رسیده که  وقتش  االن  و 
می کند به باال رفتن از کوه. رفته رفته کار دشوارتر می شود. 
می کند.  اذیتش  بیشتر  هم  هوا  گرمای  می ریزد  عرق  مدام 
افزون می شود و آن  هرچقدر که پیشتر می رود، سختی راه 
تصویرها کم رنگ تر. در مسیر خیلی ها را می بیند که در حال 
بازگشت از میانه راه هستند. او ولی دوست دارد برسد. به هر 
انگیزه ها کمتر  باالتر می رود،  قیمتی که شده. همچنان که 

می شوند. هدف، تشویق و دیده شدن توسط دیگران بود ولی 
اکنون در تنهاترین حالت ممکن در مسیری قرار گرفته که 
خبری از هیچ آبادی و پناهگاهی در آن دوروبر نیست. تا چشم 
کار می کند، کوه است و تپه و خارهایی که گاهی در پایش 
دنیا  فرد  بی پناه ترین  و  منزوی ترین  که  انگار  می روند.  فرو 
شده است. هدف بیشتر دیده شدن بود و اکنون در مسیری 
دشوار و پرپیچ وخم گرفتار شده که در آن کوچک ترین نشانی 
از هیچ جنبنده ای نیست. اکنون دیگر آن تصویرهای رؤیایی 
و خیالی کمرنگ شده اند و جای آن ها را تصاویر و صداهای 
دیگرانی پر کرده که او را از رفتن منع می کردند. مدام به او 

ندارد.  آخر و عاقبتی  این مسیر هیچ  می گفتند که رفتن در 
تالش بی خود است. انگار با هر گامی که در مسیر برداشته 
می شود صدای این افراد همراه با نیشخند و تمسخرشان بلند 
و بلندتر می شود. با گذراندن هر پیچی یاس و ناامیدی بیشتر 
به  آن  پیمودن  و  ندارد  لذتی  هیچ  مسیر  می شود.  بیشتر  و 
عذابی فلج کننده تبدیل شده است. به  مرور وسوسه بازگشت 
از میانه راه بر او غلبه می کند. به نظر می رسد این کار از اول 
هم اشتباه بوده. با خود می اندیشد که اصاًل این قله از اول 
هم برای او جذابیت نداشته و او برای این کار ساخته نشده 
اطرافیان  و  دوستان  به حرف  ابتدا  همان  از  باید  اصاًل  بود. 

گوش می داد و هزاران توجیه دیگر که جای آن تصویرهای 
اغواکننده خیالی را گرفته است. حال دیگر مسیر سرپایینی 
شده، راه آسان تر گشته و خیال آسوده تر. ترس او فروریخته 
چون بعد از لحظاتی در کنار همه دوستان و رفقایش خواهد 
بود و همان احساس امنیت قبلی را باز خواهد یافت. دیگر 
چقدر  این  و  نیست؛  تنهایی  و  ترس  و  اضطراب  از  خبری 
آرامش بخش است. از فردای آن روز او هم به جمع اکثریت 
دوستان و خویشانش پیوسته و می داند که خطری تهدیدش 
نمی کند و می تواند از این به بعد دیگران را از گام گذاشتن در 
چنین مسیرهایی بازدارد. چون آن قله ارزش آن همه ریسک، 

خطر و تحمل عذاب را ندارد.
به نظر می رسد هیچ چیزی از دست نداده و صرفًا تجربه ای 
کسب کرده ولی در عمل این آدم دیگر آن آدم قبلی نیست. 
کیسه  بلکه  ثروت،  نه  و  بوده  پول  نه  رفته،  دست  از  آنچه 
اعتماد به نفس و عزت نفسش خالی شده است. او از درون 
تهی شده و دیگر خودش را باور ندارد. دیگر جرئت و رمقی 
برای گام نهادن در مسیری جدیدتر باقی نمانده و اگر هم 
روزی چنین تصمیمی بگیرد، آن ترس از برگشتن های مسیر 
قبلی با او خواهد بود. و این داستان اکثریت مردمان جامعه 
ماست. کسانی که هزاران بار رفته اند و برگشته اند و حسرت 
زندگی شان  ثابت  کارهای  جزو  دیگران  موفقیت  به  خوردن 
شده است و شاید روزی به دنبال این باشند که این قله ها 
که  مادرانی  و  پدران  فرزندان  شود.  فتح  فرزندانشان  توسط 
صرفًا اهل شعارند و به دنبال آرامش. ای کاش قبل از نگاه 
کردن به هدف و قله و زیبایی انتهای راه، نگاهی به مسیر 
بیندازیم و برای لذت بردن از آن مسیر دوست داشتنی گام در 
راه نهیم که مسیر رسیدن به قله طوالنی هست و رسیدن 
به قله لحظه ای بیش نیست. بیشتر زمان و منابع ما در مسیر 
نیابیم،  لذتی در آن  اگر  و  قله صرف خواهد شد  به  رسیدن 
خبری از فتح قله و لذت لحظه ای این موفقیت نخواهد بود.

چرا رسیدن به قله، کاری است دشوار؟

بانکی،  نظام  در حوزه مشکالت  تاکیدات  این  از  مورد   ۳
بانک  های  مسئولیت  اهم  از  که  است  تورم  و  نقدینگی 
مرکزی است. در راستای این فرامین اهمیت اقدامات و 
برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی به ویژه در حوزه 
آشکار  خوبی  به  کشور  بانکی  نظام  اصالح  و  ارز  بازار 
است. از شهریور سال ۹۰ که رهبر انقالب از حوزه علمیه 
بانکداری  و  پول  به  مربوط  مسائل  به  کردند  درخواست 
اسالمی پاسخهای عملیاتی بدهند 7 سال می گذرد، اما 
روست.  روبه  فراوانی  انتقادات  با  بانکی  نظام  همچنان 
گردش  در  سرمایه  و  رکود  مساله  به  همچنین  ایشان 
پاسخگو  ها  بانک  باید  که  داشتند  تاکید  ها  کارخانه 
در  کلیدی  بسیار  عوامل  از  بانکی  نظام  اصالح  باشند. 
مدیریت اقتصادی یک کشور است که می تواند با مهار 
را  آرامش  و  ثبات  اقتصادی  های  بنگاه  رونق  و  تورم 
سال  متاسفانه  که  آنچه  کند.  ایجاد  جامعه  اقتصاد  در 
مشکالت  است  گریبان  به  دست  آن  با  کشور  هاست 
و  ها  گیری  تصمیم  در  نوسانات  بانکی،  نظام  ساختاری 
اقتصاد  برای  خوبی  نتایج  که  بوده  خطاهایی  و  آزمون 
کشور به دنبال نداشته است.شبکه بانکی به عنوان موتور 
محرکه اشتغال و تولید و ساماندهی بازار ارز به ویژه در 
با  مدون  و  اصولی  کامال  برنامه  یک  به  فعلی  شرایط 
مشارکت و خرد جمعی کارشناسان و نخبگان اقتصادی 
کشور نیاز دارد. رفع برخی موانع موجود مانند نرخ سود 
ربا و رفع چالش  بدون  بانکداری  قانون  اجرای دقیق  یا 
که  است  مواردی  جمله  از  آن  راه  سر  بر  موجود  های 
بانک مرکزی میتواند با برنامه ریزی دقیق و اصولی در 
راستای آن به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند. ایجاد 
شاخصهای  بهبود  و  کشور  اقتصاد  در  پویایی  و  تحرک 
ملی،  تولید  اقتصادی،  رشد  همچون  اقتصادی  کالن 
رونق  و  عمومی  رفاه  تورم،  اشتغال،  اجتماعی،  عدالت 
مقاومتی  اقتصاد  مهم  بسیار  های  مولفه  از  اقتصادی 
و  بانکی  مصارف  در  ریزی  برنامه  با  ها  بانک  است. 
همچون  اهمیت  دارای  های  بخش  به  منابع  اختصاص 
کشاورزی و صنعت که نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی 
کنند. شکی  ایفا  را  گذار  سیاست  نقش  توانند  می  دارد، 
به عنوان الزمه  و فسادستیزی  نیست که شفاف سازی 
فعالیت سالم و پرتحرک و امنیت اقتصادی است. چیزی 
که متاسفانه فقدان یا عدم اهتمام کافی به آن در کشور 
به خوبی احساس می شود. شفافیت اقتصادی و مبارزه با 
اخالگران و سوء استفاده متخلفان و مقابله جدی با رانت 
در  که کشور  است  مهمی  ابزارهای  از  قاچاق  و  خواری 
حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد. کند کردن 
نیازهای اصلی  از پیش  روند رشد تورم در شرایط فعلی 
کنترل و هدایت نقدینگی در کشور است. متاسفانه فساد 
و رانت در این نابسامانی بازار و چند نرخی بودن ارز و 
افزایش سرسام  عدم نظارت دقیق و جدی عامل اصلی 
اقتصادی  فعاالن  اینکه  برای  است.  داخلی  های  قیمت 
انجام  و  وکار  کسب  فضای  به  ورود  به  نسبت  بتوانند 
ریزی  برنامه  آن  برای  و  شده  ترغیب  گذاری  سرمایه 
کننده  تعیین  و  مهم  مسائل  از  یکی  ارزی  ثبات  نمایند 
ارزی  وضعیت  بینی  پیش  امکان  عدم  عالوه  به  است. 
تاثیر  امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.  نیز می تواند 
تولید،  جمله  از  اقتصادی  مختلف  متغیرهای  بر  ارز  نرخ 
بازرگانی خارجی  بر  اشتغال و همچنین  سرمایه گذاری، 
و شاخص هایی مانند صادرات و واردات از مباحث بسیار 
عمومی  رفاه  کشور،  اقتصادی  ثبات  در  کننده  تعیین 
های  سیاست  است.  مردم  خرید  قدرت  و  تورم  جامعه، 
اخیر ارزی کشور به گونهای بوده که واحدهای تولیدی 
ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده 
اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی 
ایجاد  بود.  ایجاد شده خواهیم  اشتغال  رفتن  از دست  و 
در  دولت  ضروری  اقدامات  مهمترین  از  بازار  در  تعادل 
مهار  و  تولید  فضای  بر  بشدت  که  است  کنونی  شرایط 
تورم تاثیرگذار است. در کشوری که مهد اقتصاددانان و 
این  از  نباید  چرا  است  فرهیخته  دانشمندان  و  نخبگان 
ارائه  و  ها  سیاست  تدوین  در  ارزشمند  های  سرمایه 
اقتصادی به نحو  راهکارها و تصمیم گیری های کالن 
بانکی  نظام  کرد؟  برداری  بهره  ای  شایسته  و  درست 
کشور در شرایط فعلی که کشور یا یک بحران اقتصادی 
جدی دست به گریبان است نیاز به یک تحول جدی و 
بازنگری اساسی دارد و این تحول بنیادی قطعا به خرد 
جمعی نخبگان اقتصادی کشور به عنوان بازوی تواتمند 
دولت و همراهی، همکاری و پشتیبانی هر سه قوه کشور 

در کنار بانک مرکزی نیاز دارد.

مشکل کلیدی اقتصاد
مشکالت نظام بانکی

تقسیم  خارجی  بازار  و  داخلی  بازار  به  را  بازار  چنانچه   
در  کشور  داخل  در  شده  تولید  محصول  یک  نماییم، 
شده  تولید  مشابه  محصوالت  سایر  با  داخلی  بازارهای 
در داخل و محصوالت مشابه وارداتی )محصوالت مشابه 
تجاری  تبادالت  به  بسته  برند،  تنوع  نظر  از  وارداتی 
رقابت  بود.(  خواهد  محدود  کشورها،  سایر  با  کشور 
از رقابت، رقابت  خواهد داشت. طبیعی است که منظور 
محصول  اگر  یعنی  فروش  در  رقابت  است.  فروش  در 
بتواند سهمی  بار است که عرضه می شود،  اولین  برای 
از بازار را به خود اختصاص دهد و اگر سابقه حضور در 
حداقل  یا  دهد  افزایش  را  خود  بازار  دارد، سهم  را  بازار 
سهم بازار خود را حفظ نماید. همین محصول تولید شده 
در داخل کشور در بازارهای خارجی،به دلیل وجود تنوع 
برند، رقابت سخت تری را با محصوالت مشابه خارجی 
آن  دنبال  به  اول  درجه  در  تولید  جهش  داشت.  خواهد 
است که در بازارهای داخلی سهم بازار محصوالت مشابه 
وارداتی کاهش یافته و حتی به صفر برسد و سپس سهم 
بازار محصوالت تولید شده در داخل در بازارهای خارجی 
نه تنها حفظ، بلکه افزایش نیز بیابد و چنانچه محصولی 
بتواند سهمی  بار است که عرضه می شود،  اولین  برای 
بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهد. مزیت یا  از 
مزایای رقابتی یک محصول امکان رقابت آن محصول 
و  داخلی  بازارهای  در  چه  مشابه  سایر محصوالت  با  را 
چه در بازارهای خارجی، ایجاد می نماید. به بیان دیگر، 
مزیت یا مزایای رقابتی یک محصول، عوامل و دالیلی 
هستند که مشتری را متقاعد می سازند تا آن محصول را 

خریداری نماید. کاالی برند در هر بازاری، رقابت پذیری 
باالتری دارد. جهش تولید برای رسیدن به جهش فروش 
بازارهای داخلی و  نیازمند برند سازی است تا بتواند در 
به  رقابت منجر  با محصوالت خارجی  بازارهای خارجی 
پیروزی داشته باشد. برندسازی یعنی همیشه یک گام از 
کننده  مصرف  برای  خاطر  آسودگی  و  بودن  جلوتر  رقبا 
تشخیص  یعنی،  بودن  جلوتر  گام  یک  نمودن.  ایجاد 
درست و زودهنگام نیاز بازار، خالقیت در طراحی و تولید، 
توجه داشتن به خواست و سلیقه مشتری، تنوع محصول 
و تنوع قیمت ایجاد کردند. عوامل بسیاری در برند شدن 
یک محصول دخالت دارند. یک محصول برند در تمام 
خود  ماندن  برند  و  بودن  برند  به  تأمین  زنجیره  مراحل 
توجه دارد و از رعایت استاندارهای تعیین شده و اجباری 
نه تنها پرهیز نمی کند، بلکه همواره استاندارهای برتر و 
باالتر را نیز رعایت می نماید. اجزاء تشکیل دهنده یک 
محصول برند، همگی برند هستند. به عنوان مثال یک 
کفش برند حتمًا از مواد اولیه مرغوب ساخته شده است. 
حتمًا  است،  خوب  بسیار  الگوی  و  طراحی  دارای  حتمًا 
دارای دوخت عالی می باشد و اجزاء آن با بهترین کیفیت 
عالوه  برتر  و  خوب  برند  یک  اند.  شده  متصل  هم  به 
بندی، نحوه توزیع و رساندن  به بسته  تولید،  بر کیفیت 
محصول به دست مشتری نهایی و نحوه ی ارتباط مؤثر 
و  نام  برند،  محصول  دارد.یک  ویژه  توجه  مشتری  با 
نام  مبحث  سازی،  برند  در  داشت.  خواهد  نیز  برند  آرم 
گذاری محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر 
برند شدن محصول  تنهایی موجب  به  نام محصول  چه 

نمی شود، لیکن بی توجهی و بی دقتی در نام گذاری، 
حتمًا به برند شدن آن محصول ضربه وارد خواهد کرد.

نشان  مختلف  صنایع  در  دنیا  مشهور  برندهای  بررسی 
می دهد، نام گذاری آنها با دقت و وسواس زیادی انجام 
نام  موارد،  اغلب  در  اینکه،  توجه  قابل  نکته  است.  شده 
انواع  و  است  یکی  کننده  تولید  شرکت  نام  با  محصول 
می  عرضه  بازار  به  نام  یک  با  شده  تولید  محصوالت 
شوند. به عنوان مثال، در صنعت لوازم خانگی و گوشی 
های موبایل، برند سونی یا سامسونگ، تمام محصوالت 
تولیدی خود را با نام سونی و سامسونگ به همه بازارها 
خودرو  صنعت  در  کنند.  می  عرضه  خارجی(  و  )داخلی 
همین  با  را  خود  تولیدی  خودروهای  تمام  بنز،  برند  نیز 
نام به تمام بازارها )داخلی و خارجی( عرضه می نماید. 
بسیار  مشتری  ذهن  در  برند  ماندگاری  برای  امر  این 

محصول  گذاری  نام  در  دقتی  بی  است.  اهمیت  حائز 
نام  های  ویژگی  رعایت  بدون  ضعیف،  نامی  انتخاب  و 
نام  هدف،  بازارهای  به  توجه  بدون  و  محصول  گذاری 
گذاری محصول متفاوت از نام شرکت، نام گذاری مجزا 
کننده،  تولید  یک  تولیدی  محصوالت  از  یک  هر  برای 
می تواند مانع از برند شدن محصول و نهایتًا شکست آن 
محصول در عرصه رقابت با سایر محصوالت مشابه در 
بازارهای مختلف شود. نتیجه اینکه، اگر بخواهیم جهش 
تولید به جهش در فروش منتج شود و محصوالت تولید 
شده ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی بر محصوالت 
خارجی فائق آیند، باید برای محصوالت خود برند سازی 
به  ایرانی  آشنای  نام  عنوان محصوالت  به  به  را  آنها  و 

بازارهای خارجی معرفی کنیم.

 

تأثیرگذارترین  از مهم ترین و  همه ما می دانیم که یکی 
و  خانوادگی  و  شغلی  زندگی  در  افراد  موفقیت  عوامل 
همچنین داشتن جایگاهی مناسب در اجتماع، دارا بودن 
سطح مناسبی از مهارت های ارتباطی است. درصورتی که 
فردی در این زمینه ضعف داشته باشد یا توجهی به آن 
مشکل  به  زندگی  مختلف  جنبه های  در  مطمئنًا  نکند، 
که  است  این  دارد  وجود  که  نکته ای  خورد.  خواهد  بر 
تمرین  آموزش،  طریق  از  ارتباطی  مهارت های  بسیاری 
بتوانیم  اینکه  برای  یادگیری هستند؛ پس  قابل  تکرار  و 
ارتباطات خوبی با همکاران، دوستان و اطرافیانمان داشته 
باشیم، کافی است به نقاط ضعف خودمان آگاهی داشته 
و درصدد رفع آن ها برآییم. من در این نوشته قصد دارم 
۴ مورد از این مهارت های ساده را که تأثیرگذار هستند و 
رعایت آن ها می تواند اثرات مثبت فراوانی برایمان داشته 

باشد، برای یادآوری و تأکید بیشتر توضیح دهم.
۱. مهارت درک متقابل

در دنیای امروز برقراری ارتباط با دیگران و درک احساسات 
آنان یکی از اساسی ترین و مهم ترین مهارت هاست. همه 
ما می دانیم که یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل 
و همچنین  خانوادگی  و  زندگی شغلی  در  افراد  موفقیت 
سطح  بودن  دارا  اجتماع،  در  مناسب  جایگاهی  داشتن 
مناسبی از مهارت های ارتباطی است. نکته ای که وجود 
دارد این است که بسیاری مهارت های ارتباطی از طریق 

پس  هستند؛  یادگیری  قابل  تکرار  و  تمرین  آموزش، 
برای اینکه بتوانیم ارتباطات خوبی با همکاران، دوستان 
نقاط ضعف  به  است  کافی  باشیم،  داشته  اطرافیانمان  و 

خودمان آگاهی داشته و درصدد رفع آن ها برآییم.
۲. مهارت گوش دادن

تنها گوش دادن به سخنان افراد کافی نیست بلکه باید 
صورت  این  به  باشیم.  هم  فعالی  شنونده  کنیم  سعی 

و  شده  درگیر  مقابل  فرد  صحبت های  با  کاماًل  که 
عکس العمل های مناسب نشان دهیم. عالوه بر این الزم 
هست تماس چشمی خودمان را حفظ کرده و در صورت 
پذیرفتن سخنان فرد مقابل سرمان را به نشانه تأیید تکان 
دهیم و اگر ابهامی پیش آمد، در مورد آن از فرد مقابل 
پرهیز کنید  از قطع کردن سخنان دیگران  سؤال کنیم. 
از مدت  بعد  اتمام حرف هایشان مکثی کرده و  از  بعد  و 

کوتاهی اندیشیدن پاسخ دهید. با رعایت این موارد، تأثیر 
بسیار مثبتی بر روی فرد مقابل گذاشته و آثار آن را در 

ارتباطات بعدی تان مشاهده خواهید کرد.
۳. مهارت برخورد مثبت با دیگران

سعی کنید به هنگام دیدن هرکدام از همکاران، دوستان 
و  سالم  و  رفته  آن ها  استقبال  به  لبخند  با  آشنایان  و 
هم  شما  این صورت  در  دهید.  انجام  گرمی  احوالپرسی 
و  دریافت خواهید کرد  برخورد گرم  و  لبخند  دیگران  از 
بود.  خواهد  مثبت  بسیار  شما  به  نسبت  دیگران  ذهنیت 
همچنین درصورتی که با دیگران برخورد محترمانه داشته 

باشید، دیگران هم به شما احترام خواهند گذاشت.
۴. مهارت همکاری

یکی از اصول مهم کار در سازمان ها و شرکت ها، داشتن 
روحیه کار تیمی است تا بتوان به اهداف کالن سازمان 
دست یافت. درصورتی که فردی به صورت کامل از وظایف 
را  خود  کار  توانست  نخواهد  باشد،  نداشته  اطالع  خود 
به خوبی  تیمی  کار  به این ترتیب  و  دهد  انجام  به درستی 
یافت.  خواهد  افزایش  شکست  احتمال  و  نرفته  پیش 
بنابراین سعی کنید در کارهای تیمی و سازمانی حداکثر 
که  شوید  مطمئن  و  داده  انجام  سایرین  با  را  همکاری 
اختیارات و وظایف  از  عالوه بر شما، آن ها هم به خوبی 
خود آگاه هستند. این کار به نفع همه افراد سازمان خواهد 
این طریق دستاوردهای خوبی کسب  از  بود و شما هم 

می کنید.

تاثیر برند سازی بر جهش تولید

4مهارت ساده برای موفقیت در ارتباطات اجتماعی
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