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با  مبارزه  مقدم  خط  در  اصناف  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
ز هدف و نقطه تمرکز  تحریم اقتصادی و کاهش فشار بر مردم که امرو
تأثیرگذار  همراهی  به  اشاره  با  رشیدیان  علی رضا  است.  دشمنان 
ران دفاع مقدس، افزود: در شرایط کنونی که دشمن با  اصناف در دو
راهبرد فشار از پایین و اختالف از باال متمرکز بر اقتصاد و معیشت 
کند باید  کشور ما ضربه وارد  جامعه شده تا از این طریق به نظام و 
حقوق  رعایت  و  شرایط  مدیریت  کنیم.  عمل  هوشیارانه  ما  همه 
مصرف کننده و جلوگیری از سوءاستفاده عده ای سودجو از شرایط 
ضرر  و  خود  کوتاه مدت  نفع  به  بازار  فضای  یختن  ر هم  به  و  بازار 

رت هاست. سایرین ازجمله ضرو

اتاق  با  اتحادیه ها  و  اصناف  اتاق  تعامل  رضوی  خراسان  استاندار 
مهم  را  استان  رزی  کشاو و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  و  تعاون 
گفت:  نظام صنفی  قانون  کارآمد  به ظرفیت های  اشاره  با  و  خواند 
و  یع  توز صحیح  نظام  راستای  در  ظرفیت ها،  این  تمامی  از  باید 

کرد. کنترل بازار به نحو شایسته استفاده  نظارت و 

بزرگ ترین  عنوان  به  اصناف  که  شود  توجه  باید  گفت:  رشیدیان 
در  تعیین کننده  نقشی  کشور،  در  خصوصی  بخش  غیردولتی  نهاد 
تامین مایحتاج جامعه و رضایتمندی مردم دارند. اصناف همواره 
که در بستر تحوالت  به عنوان قشری مؤثر از جامعه شناخته شده اند 
در  مؤثری  حال  و  گسترده  کارکرد  و  جایگاه  اجتماعی  و  اقتصادی 

حوزه های مختلف انقالبی و اجتماعی و اقتصادی داشته اند.

گفت: در اقتصاد ایران اصناف به عنوان  استاندار خراسان رضوی 
مستقیم  ارتباط  در  مصرف کننده  با  که  اقتصادی  حلقه  آخرین 

یژه ای در حفظ سالمت اقتصاد و رضایت مردم  هستند، اهمیت و
مثابه  به  مردم  آحاد  با  مستقیم  ارتباط  گستردگی  دلیل  به  و  دارند 
افزود: در  خط مقدم اقتصادی در جامعه عمل می کنند. رشیدیان 
تولید  کاالهای  از  حمایت  یعنی  سال  شعار  شدن  عملی  راستای 
داخلی به طور طبیعی این گروه می توانند بیشترین نقش را در عرضه 

کنند. کشور ایفا  محصوالت تولید داخل 

 وی از دیگر نقش های اصناف در اقتصاد مقاومتی را، ارائه بزرگ ترین 
کشور  کاالهای مصرفی و سرمایه ای  سیستم خدمات پس از فروش 
هدایت  گفت:  و  دانست  فنی  خدمات  مشاغل  عنوان  تحت 
متوسط،  و  خرد  صنایع  حوزه  در  کشور  تولیدی  بخش  بزرگ ترین 

که در این زمینه برای اصناف وجود دارد. نقش دیگری است 

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور افزودند: به منظور ارتقا اشتغال 
آن ها  در  نیرو  به کارگیری  ظرفیت  افزایش  و  صنفی  واحدهای  در 

گرفته شده است. معافیت های بیمه ای و مشوق هایی در نظر 

صنوف  راه اندازی  پایین  هزینه  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
گرایش  اصلی  عامل  صنعتی،  واحدهای  به  نسبت  تولیدی 
این  در  سرمایه گذاری  و  تولیدی  صنوف  سمت  به  تولیدکنندگان 
شبکه  بزرگ ترین  عنوان  به  اصناف  سو،  دیگر  از  است.  بخش 
خدماتی کشور چنانکه ۱۵ درصد از بنگاه های صنفی در رسته های 
از  حمایت  در  را  خود  نقش  باید  دارند  فعالیت  خدماتی  مختلف 
که  مصرف کننده  از  حمایت  نیز  و  کاالها  مناسب  عرضه  با  تولید 
شرایط  این  در  است،  متعادل  قیمت های  و  عامه  حقوق  رعایت 

تهدید و تحریم های بیرونی ایفا نمایند.

علیرضا رشیدیان 

استاندار خراسان رضوی

 الکاسب حبیب اهلل
اصناف در خط مقدم مبارزه با تحریم اقتصادی هستند

ز اصناف ضمن  که فرصتی پیش آمد به بهانٔه رو خیلی خوشحالم 
همٔه  به  زحمتکش،  قشر  این  همراهی های  و  زحمات  از  تقدیر 
واحدهای  و  اتحادیه ها  محترم  رؤسای  و  اصناف  حوزٔه  شاغلین 

ز را تبریک عرض نمایم. صنفی استان این رو

یابی می کنید؟ نقش اصناف در حمایت از کاالی ایرانی را چگونه ارز
از  استان  اجرا شد،  کشور  در  تا 96  از سال 92  که  برنامه هایی  طی 

کرد. کشور جایگاه برجسته ای را پیدا  نظر جایگاه حوزه صنفی در 

نام گذاری  با  مخصوصًا  کنون  تا  96 سال  در  ششم  برنامٔه  شروع  از 
ایرانی فصل جدیدی در  کاالی  از  نام سال حمایت  به  سال جدید 

فعالیت حوزٔه صنفی ما آغاز شد.

زارت  چهارده برنامه برای حمایت از کاالی ایرانی در کشور از سوی و
یژه  و برنامه  و  برنامه ها  این  در  اصناف  حوزٔه  که  شد  آغاز  صنعت 

کرد. کاالی ایرانی، نقش مهمی را ایفاء خواهند  یش حمایت از  پو

کسب وکار،  فضای  بهبود  برنامه های  در  ما  برنامه  چهارده  این  در 
توسعٔه اشتغال، حمایت از کاالی داخلی، توسعٔه صادرات، اصالح 
کیدمان بر  ری تأ یع و توسعٔه آموزش، پژوهش و فن آو و بهبود نظام توز

حوزٔه اصناف است.

در سال گذشته خوشبختانه در ایجاد مشاغل خیلی جلوتر از برنامه 
برنامٔه  از  کردیم، بیشتر  ایجاد  که در حوزٔه اصناف  بودیم، اشتغالی 
پیش بینی شدٔه ما بود. ما در کشور موفق به کسب رتبٔه اول در ایجاد 
که حتی در حوزٔه صنعت هم با فاصلٔه قابل توجهی  اشتغال شدیم 

گرفتیم. کشور قرار  از استان های دیگر در رتبه اول در 

داخلی  تولیدات  از  حمایت  سال  در  مردم  و  اصناف  از  شما  انتظار 
چیست؟

چارچوب  در  صنفی  حوزٔه  تصمیمات  همٔه  که  یم  دار انتظار  ما 
ر  که قانون نظام صنفی دارد، انجام شود و حتی المقدو تشکیالتی 
سایر  در  صنفی  حوزٔه  مسائل  طرح  از  اتحادیه ها  روسای  و  اعضاء 
از  را  تصمیم گیری  و  فعالیت  امکان  تا  نمایند  خودداری  مراجع 

اتحادیه ها، اجالس و رؤسای اتحادیه ها سلب ننماید.

که  کنیم  ین  تدو را  باید روش هایی  اجرایی  آئین نامه های  در بحث 
شفاف  کاماًل  اتحادیه  اعضاء  و  مردم  به  یی  پاسخگو در  اتحادیه 
شوند  طراحی  دقیق تر  و  شفاف تر  آئین نامه ها  هرچقدر  کند،  عمل 
و حتی آموزش ها و بازآموزی های موردنیاز فرد صنفی در آن لحاظ 

شود، مانع طرح شکایات بین واحد صنفی و مردم خواهد شد.

ید؟ در پایان چه پیامی برای اصناف و مردم دار
کاالی قاچاق  که مسئولین واحدهای صنفی از فروش  یم  انتظار دار
کاالی ایرانی در داخل بازار ایران مورد  که نباید  کنند و بپذیرند  پرهیز 
کنار  کاالی بدون پرداخت عوارض واردات در  تبعیض قرار بگیرد و 
کارکنان را پرداخت  که هم مالیات و هم بیمه  کاالیی فروخته شود 
در  ایرانی  کاالی  از  خودشان  همت  و  باغیرت  مردم  پس  می کند، 

کنند. کاالی قاچاق دفاع  مقابل تعرض 

سالی  است  اقتصادی  پرمخاطرٔه  سال  که   97 سال  امیدوارم  من 
کاالی  فروش  از  خودشان  حمایت های  با  دوباره  اصناف  که  باشد 
بر  را  پیشی  از  بیش  تأثیر  صادرات  توسعٔه  در  مساعدت  و  ایرانی 

کشورمان داشته باشند. توسعٔه اقتصادی 

راضیه علیرضایی 

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت

کاالی ایرانی در داخل بازار ایران مورد تبعیض قرار بگیرد  نباید 
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مهم ترین مسئله ای که واحدهای صنفی با آن مواجه هستند چیست؟
رند،  به وجود می آو را  تغییرات  که  نوع مدیر وجود دارد. مدیرانی  سه 
آن  باالخره  و  می دهند  نشان  واکنش  تغییرات  به  که  آنان  دیگر 
مسئله ای  مهم ترین  نمی شوند.  تغییرات  متوجه  اصال  که  مدیرانی 
که اصال  که واحدهای صنفی را با چالش مواجه می کند این است 
سال  پنجاه  مثال  عنوان  به  نمی شوند.  محیطی  تغییرات  متوجه 
است.  داشته  وجود  گرمابه  یک  شهر  این  از  کوچه ای  هر  در  پیش 
گرمابه داران.  اتحادیه  نام  به  است  داشته  وجود  اتحادیه ای  حتی 
وقتی مردم در منازلشان حمام زدند، مشتری این حمام ها کم و کم تر 
گرمابه ها به استخر و سونا تغییر شکل دادند؛  شد. یک تعداد از این 
مواجه  یادی  ز یان  ز و  ضرر  با  تغییرات  گرفتن  نادیده  با  تعداد  یک 
را  کسب وکار  به شدت شکل  ری اطالعات  فناو نیز  زه  امرو شدند. 

تغییر می دهد.

کردن واحدهای صنفی نسبت به تغییرات محیطی چه  گاه  برای آ
ید؟ برنامه هایی دار

کردن در مسیر آب  را عوض نمی کند؛ باید شنا  رودخانه مسیر خود 
را آموزش داد. به این منظور قدم های بزرگی در آموزش متصدیان و 
مدیران واحدها و مدیران تشکل های صنفی برداشته شده است. به 

طور مثال تفاهم نامه ای با دانشگاه فردوسی بسته  شده است. 

برنامه های شما برای اتاق اصناف مشهد چیست؟
که دنبال می کنیم توسعه بازار است.  یکی از مهم ترین برنامه هایی 
نباشد. در  کشور  یا  بازاِر شهر  به  اینکه صرفًا دید واحدهای صنفی 
کشورهای منطقه اعزام  گذشته چندین هیئت تجاری به  سه سال 
شده است. همچنین حضور در نمایشگاه ها را شدت بخشیده ایم.

واحدهای صنفی کوچک چگونه می توانند به توسعه بازار فکر کنند؟
واردات هستیم  و  تأسیس یک شرکت خدمات صادرات  در حال 
کند. به  که خدمات صادرات و واردات را به واحدهای صنفی ارائه 
کلی واحدهای صنفی در حوزه تحقیق و توسعه و برندسازی  طور 
یکی  کنند.  استفاده  مشترک  خدمات  از  باید  صادرات  توسعه  و 
دیگر از برنامه های ما ایجاد شهرک های صنفی خصوصی است به 
ک،  آجیل و خشکبار، نبات و آب نبات  عنوان مثال در حوزه پوشا
و زعفران. وقتی این واحدها در یک شهرک تجمیع شوند. ایمنی و 
از  می توانند  واحدها  این  همچنین  می کند.  پیدا  افزایش  بهداشت 
برای  کنند. حتی صنف  گفته شد استفاده  که  خدمات مشترکی 

یافت معافیت های مالیاتی قدرت چانه زنی پیدا می کند. در

را  چیزی  چه  داشتید  جادو  چوب  یک  گر  ا سؤال  آخرین  عنوان  به 
تغییر می دادید؟

که همدلی ایجاد شود. اختالفات  من چوب جادو را طوری می زدم 
گذاشته شود. از من شروع می شود. در حوزه اصناف باید  کنار  باید 
کاال تولیدکننده و یا  گر ما در یک قلم  کنیم. ا چگونه با مردم برخورد 
کاال مصرف کننده هستیم. شک  یع کننده هستیم،  در صد قلم  توز
که سخت تر از شرایط  ندارم همدلی ما را از شرایط بحران اقتصادی 
جنگ نیست خارج می کند. در این سال ها یک دیوار بی اعتمادی 
حاضر  حال  در  اما  است؛  شده  ساخته  مختلف  بخش های  بین 
به  باید  ما  گذاشته است.  اعتمادسازی  بر  را  توان خود  تمام  دولت 
زی است و بی دلیل نیست  مسئولین اعتماد کنیم. اعتماد پایه پیرو
از  که به من اعتماد می کند  کسول معتقد است: »کسی  که جان ما

گامی فراتر نهاده است.« که مرا دوست دارد  کسی 

محمود بنانژاد مشهدی

رئیس اتاق اصناف مشهد

همدلی از همزبانی خوشتر است

مهم ترین توصیه شما به واحدهای صنفی چیست؟
داشته  آموزش  به  بیشتری  توجه  باید  صنفی  واحدهای  مدیران 
را  نقطه سربه سر  نمی توانند  کسبه  از  مثال خیلی  به عنوان  باشند. 
کنند. همچنین آموزش هایی در ارتباط با مشتری مداری  محاسبه 

یادی به مدیران واحدهای صنفی می کند. کمک ز

محیط  تغییرات  با  باید  همچنین  صنفی  واحدهای  مدیران 
و  بدهکاران  حساب وکتاب  آیا  کنند.  همسو  را  خود  کسب وکار 
بستانکاران را در دفتر یادداشت می کنیم و یا به جای ماشین حساب 
را  مسائل  این  که  یم  دار اعتقاد  گر  ا می کنیم.  استفاده  چرتکه  از 
همین  داد،  انجام  پیش  سال  سی  سیاق  و  سبک  با  نمی توان 
هوش  روبات ها،  بپذیریم.  باز  آغوش  با  را  تغییرات  باید  نیز  آمرز 
واقعیت  به  ز  امرو همه  این ها  نرم افزاری،  بات های  مصنوعی، 
گذشته بیش از  پیوسته اند. مسنجر )پیام رسان( فیس بوک در سال 
بهره گیری  با  نرم افزار  این  است.  داشته  تجاری  مبادله  میلیون   300
از بات ها به مشتریان تجاری خود روشی آسان برای خودکارسازی 
فعالیت ها و اقدامات و بهبود ارائه خدمات ارائه کرده است. آمازون 
بر  او می کند.  اضافه  خود  انبارهای  به  را  جدیدی  بات های  ز  رو هر 
می کند.  آزمایش  شهر  خیابان های  در  را  راننده  بدون  ماشین های 
گر در مورد تأثیر این تکنولوژی ها  جین مارکز بیان هشدار می دهد: »ا
 
ً
احتماال پس  نکرده اید،  فکر  آینده  سال  چند  در  خود  کسب وکار  بر 

کسب وکاری در آینده نخواهید داشت.«

دلیل افزایش قیمت ها چیست؟
پلکانی  یا  و  خزنده  صورت  به  ارز  قیمت  کشورها  از  بسیاری  در 
فشرده  ارز  قیمت  فنری.  به صورت  ایران  در  می کند.  پیدا  افزایش 

گهان آزاد می شود و به شدت افزایش پیدا  نگاه داشته می شود و به نا
ز پیوسته افزایش پیدا کند مردم  می کند. وقتی قیمت دالر در چند رو
کنید یک  کاذب شروع می شود. فرض  هجوم می برند و تقاضاهای 
نفر برای منزل یک کیسه برنج الزم داشته، به صرف اینکه این کیسه 
کیسه برنج  ز حفظ ارزش پولش سه  گران تر خواهد شد برای رو برنج 
کار را انجام می دهند و تقاضای  یادی از افراد این  می خرد. تعداد ز
گر  ا خرده فروشی  می شود.  کشیده  خرده فروشی  سمت  به  کاذب 
برای  باید  بود  کرده  یزی  برنامه ر برنج  کیسه   30 خریدوفروش  برای 
کند.  خریداری  برنج  کیسه   100 اضافه  تقاضای  به  یی  پاسخگو
مشکل  با  تقاضا  حجم  این  با  مواجه  در  عمده فروش  واحدهای 
ممکن  و  می شوند  مواجه  حسابداری  و  انبارداری  و  انسانی  نیروی 
شرایط  و  قیمت  تغییر  به  تصمیم  تقاضا  افزایش  مشاهده  با  است 
کاذب  کنیم و تقاضای  گر ما بر اساس نیاز خود خرید  کنند. ا فروش 

ایجاد نکنیم، این قبیل افزایش قیمت ها به وجود نخواهد آمد.

گرفتن این که صادرات ما بیشتر از واردات  در داستان دالر با در نظر 
هیچ  باشد  نداشته  وجود  ارز  بازار  در  کاذب  تقاضای  گر  ا است؛ 
که  گر دالری  تغییری در قیمت دالر اتفاق نخواهد افتاد. در مقابل ا
را  خود  مایحتاج  بود  خواهیم  مجبور  کنیم  خرید  را  یم  ندار احتیاج 

گران تر بخریم.

ید؟ در پایان چه پیامی برای مردم دار
بین های مداربسته، مردم پیش از قیمت باید به  ر هنگام نصب دو
کمیته پایش  کمیته ای با عنوان  کنند.  تخصص و تعهد افراد توجه 
یر استان افراد متخصص و متعهد را به این منظور شناسایی و  تصو

یابی می کند.  ارز

ری هاشمی سید محسن خاو

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد

کسب وکاری در آینده نخواهید داشت  
ً
گر تغییرات محیطی را نادیده بگیرید، احتماال ا
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کاالی ایرانی« چیست؟ پیش نیاز »حمایت از 
که  کتاب »سود محبت« پیامی با این مضمون دارد  جیل لوبین در 
شریف  و  اخالق گرا  و  معنوی  انسان  یک  معرف  که  یژگی هایی  »و
این  با  می باشد.  نیز  کسب وکار  در  موفقّیت  کسِب  ضامن  است« 
سرمایه  باید  اول  درجه  در  ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  برای  دیدگاه 
سرمایه  ساده  تعریف  یک  در  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  اجتماعی 
یکدیگر  به  جامعه  افراد  اعتماد  و  یی  راستگو معنی  به  اجتماعی 
که میزان سرمایه اجتماعی باال باشد افراد زندگی  است؛ در کشوری 
مردم  اعتماد  میزان  جامعه  این  در  یرا  ز دارند  آسوده تری  و  راحت تر 
پایین  کسب و کار  هزینه  جامعه  این  در  است.  بیشتر  یکدیگر  به 
می شود.  اقتصادی  رشد  باعث  کسب وکار  رونق  همین  و  است 
کتاب »انقالب در ثروت آفرینی«  ین تافلر در  که الو بی دلیل نیست 
یسد: »اقتصاد پیشرفته به جامعه پیشرفته نیاز دارد؛ هر اقتصاد  می نو

که آن را در برگرفته است.«  زاییده جامعه است 

که »مدیریت  صحبت های شما یادآور  جمله ای از دنیل پینک بود 
کله  شا از  بخشی  مدیریت  نیست؛  بازار  بی رحم  فرهنگ  از  بخشی 
که انسان باشیم.«  انسانی ماست و تنها زمانی در آن موفق می شویم 
با توحه به ارتباط بین »سرمایه اجتماعی« و »حمایت از کاالی ایرانی«  
برای شکل گیری »سرمایه اجتماعی« باید چه کارهایی انجام دهیم؟

باشیم.  گشاده دست  و  بخشنده  کنیم.  شروع  کار  سه  با  می توانیم 
یم،  گر ما از مال خود مایه بگذار گشاده دستی ما را متحد می کند. ا
گر  گفته است »ا کامیابی به روی ما باز خواهد شد. جان بنیان  دِر 
زی از  کسی نکرده باشید، رو کاری برای  ز بدون هیچ انتظاری،  امرو

عمر را بر باد داده اید.«

یم. برخی افراد فقط به منابع  کنار بگذار دوم، باید سیاست بازی را 
سرمایه  بر  آن  یانبار  ز آثار  به  بی آنکه  کنند،  توجه  خود  شخصی 
که خود را تنها  کنند. سنکا عقیده داشت: »کسی  اجتماعی توجه 
می داند و هر نفعی را برای خود می خواهد زندگی شادی ندارد. باید 

کند. کرد تا زندگی خود، معنی پیدا  برای دیگران زندگی 

کامیابی  رد و اتحاد به  درنهایت وفادار باشیم. وفاداری اتحاد می آو
می انجامد. 

گر یک چوب جادو داشتید چه چیزی را تغییر می دادید؟ ا
از  »حمایت  می دادم؛  تغییر  را  خارجی«  کاالی  بودن  »بهتر  فرهنگ 
جمعه،  امامان  باید  است.  فرهنگ سازی  نیازمند  ایرانی«  کاالی 
تریبون  دارای  که  کسانی  و  رش  پرو و  آموزش  مسوولین  رسانه ها، 
نمادی  به  ایرانی  کاالی  آن  که در  کنند  نهادینه  را  فرهنگی  هستند 
ایران  ملت  »همه«  است.  شده  تبدیل  ملی  ِعرق  دادن  نشان  برای 
یم  ر و عرق ملی از کاالی ایرانی حمایت کنند و وقتی می گو باید با باو
»همه« منظورم تمام بخش های جامعه است. ما در شرایط سختی 
دارد:  جایی  به  شعر  سعدی  یم.  شو متحد  هم  با  باید  و  یم  دار قرار 
یان را بدرانند پوست« در همین  »مورچگان را چو فتد اتفاق. شیر ژ
ری ترین  کار جمعی بزرگی می طلبد و ضرو راستا چالش های بزرگ 
توام  همکاری  می سازد  موفق  دشوار  کارهای  در  را  ما  که  صفتی 
قرار  هم  کنار  در  جانمایه ای  با  همدل  افراد  است.  افراد  همدلی  با 
که مناسبات را تحکیم می بخشند. مطمئن هستم وقتی  می گیرند 
یم خداوند هم به یاری می آید. عوامل پیش بینی نشده ای  متحد شو

که خواب آن را هم ندیده  بودیم.  کمک ما می آیند  به 

هادی مخملی

اقتصاد پیشرفته به جامعه پیشرفته نیاز دارد

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد

ره تصدی جنابعالی  انجام شده است؟ کارهایی  در دو چه 
کر در کتاب »عمل مدیریت« چنین بیان می کند که مهم ترین  پیتر درا
کسب وکاری ساختن مشتری است و برای رسیدن به این  هدف هر 
ری.  نوآو و  یابی  بازار دارد:  برعهده  مهم  وظیفه  دو  سازمان  مقصود 
که  اهدافی  از  یکی  همچنین  داشتیم.  نظر  در  را  محور  دو  این  ما 
بود.  خود  به  مربوط  واحدهای  ظاهری  شرایط  بهبود  کردیم،  دنبال 
کردیم  ترک  را  مشهد  کی  خا خیابان  در  اتحادیه  قدیمی  ساختمان 
کردیم. این  و به ساختمانی بسیار شیک در بلوار سجاد نقل مکان 
تغییر مکان باعث افزایش روحیه اعضا و انگیزه برای بهبود محیط 

گردید. کسب خودشان 

دلیل موفقیت خود را طی این سال ها بفرمایید؟
در وهله اول لطف خدا و عنایت حضرت رضا شامل حال من شده 
و  اقتصاد  و  کسب وکار  زمینه  در  که  مطالعاتی  همچنین  است. 
جامعه شناسی دارم. خرد جمعی و تصمیم گیری های گروهی کمک 
من  موفقیت  باعث  که  موضوع  سومین  است.  کرده  من  به  یادی  ز
کتاب از »صفر به یک« نوشته  که در  شد »صبر« است. همان طور 
پا می کنند؛ اما موفقیت  شده بود: »همه در مورِد سرعت هیاهو به 
گر کسی علم  همواره به دست افراد صبور می رسد.« من نیز معتقدم ا

کار ببرد قطعًا انسان موفقی خواهد بود. را توأم با حلم به 

کسی بود؟ گرفتید از چه  کسب وکار  که در  مهم ترین درسی 
 1348 سال  در  ایشان  گرفتم.  یادی  ز درس های  همسرم  پدِر  از 
داشتند.  ساختمان  داخلی  تزئینات  کاالهای  تولیدات  کارخانه 
همواره شعری از نظامی بر لب ایشان زمزمه می شد: »ستیزه با بزرگان 
که در  که از همدستی خردان شوی خرد. نهنگ آن ِبه  به توان برد. 

کز آب ُخرد ماهی ُخرد خیزد« ما به میانگین پنج آدمی  یا ستیزد.  در
که بیشتر وقت مان را با آن ها سپری می کنیم. طبق  یم  تبدیل می شو
مک کلند  ید  دیو دکتر  هاروارد،  اجتماعی  روان شناس  که  پژوهشی 
که آنها در ارتباط هستید 95 درصد از موفقیت  انجام داد، آدم هایی 
من  به  همیشه  بزرگی  می کنند.  تعیین  زندگی  در  را  شکست تان  یا 
گر بزرگ باشد عواقب بزرگی  کار ا کن،  کوچک را رها  می گفت: »کار 

هم در پی خواهد داشت«

ز موفق بود؟ چگونه می توان در وضعیت اقتصادی امرو
و  گردشگری  صنعت  در  باالیی  پتانسیل  مشهد  اینکه  به  توجه  با 
یستم مذهبی دارد، می توان جهت بهبود اوضاع تدابیری عالمانه  تور
اندیشید. وجود بارگاه حرم مطهر امام رضا)ع( عالوه بر ابعاد معنوی 
که  کند  کشور موقعیت اقتصادی مطلوبی ایجاد  کل  می تواند برای 
به  است.  نشده  استفاده  خوبی  به  امکان  این  از  کنون  تا متاسفانه 
یسم مذهبی  یسم و تور راستی چرا مدلی و سندی برای صنعت تور
نه  می کند  ایجاد  اشتغال  پرسش ها  دست  این  به  پاسخ  یم؟  ندار
که  رسد  فرا  زی  رو که  است  این  بنده  آرزوی  صنفی!  واحد  ایجاد 
کالن بردـــــ برد برای همگان و همۀ بخش ها ایجاد شود  یک دیدگاه 
که در مشهد وجود دارد در وهلۀ اول این  و بتوانیم با توجه به ظرفیتی 
این ظرفیت در  از  را به سمت استان سوق دهیم و سپس  ظرفیت 
کنیم. تمام  همه مسائل اقتصادی و اجتماعی ــــ فرهنگی استفاده 
قانونی  وظایف  راستای  در  هرکدام  نهادها  و  اجرائی  دستگاههای 
خود عمل نمایند. بخش خصوصی در این مسیر جایگاه واقعی خود 
را بیابد و در راستای وظایف خود و بدون تداخل سایر دستگاهها با 

وظایف بخش خصوصی، به نحو احسن ایفای نقش نماید.

عبداهلل افشاری صالح

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد
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رد ماهی خ
ُ
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مردم  ترغیب  به  اشاره  با  رضا)ع(  امام  سپاه  اصناف  بسیج  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  ایرانی  کاالی  سمت  به  مصرف  الگوی  تغییر  برای 
و  مسقف  بازارهای  تجاری،  مجتمع های  فضاسازی  و  تبلیغات 
تهیه  ایرانی،  کاالی  خرید  فرهنگ سازی  جهت  صنفی  واحدهای 
تلویزیون های  از  پخش  جهت  یژه  و کلیپ های  و  تصویری  گزارش 
در  می تواند  مجازی  فضای  و  صداوسیما  تجاری،  مجتمع های 

ترغیب اقشار مختلف مردم در مصرف کاالی ایرانی مؤثر واقع شود.

یترین هر مغازه یک  که و وی بیان داشت: ما اعتقادمان این است 
کاالی ایرانی باشد، لذا  تابلوی تبلیغاتی مهم می تواند در حمایت از 
یم تا برای تحقق شعار سال، از  در مرحله اول از اصناف انتظار دار
را  بهره برداری  کثر  حدا ایرانی  کاالی  معرفی  جهت  در  فرصت  این 

انجام دهند.

گفت:  تولید  کاال در بخش  کیفیت  به  توجه  بر  کید  تأ با  قوی پنجه 
است،  نیازمند  موجود  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  اصناف 
خود  هم صنفی  به  نسبت  نموده،  رعایت  قبل  از  بیشتر  را  انصاف 
احساس مسئولیت داشته و امربه معروف و نهی از منکر را فراموش 
که بعضًا  کاالی قاچاق  نکنند و عرضه کنندگان، از فروش و عرضه 

با فرهنگ جامعه ما در تضاد است جلوگیری نمایند.

به  را  خود  توان  تمام  انقالب  و  نظام  دشمنان  که  زمانی  و  عصر  در 
رده و برای ضربه زدن به این مملکت حتی فشار اقتصادی  میدان آو
که  کار خود قرار داده اند و در سالی  یژه در دستور  را هم به صورت و
زمینه و بستر مناسب توسط مقام معظم رهبری همچون سال های 
گذشته به عنوان حمایت از کاالی ایرانی فراهم گردیده است، انتظار 

می رود هر شخص به نوبه خود چه بازاری و اصناف و چه خریداران 
کاالی ایرانی نقشه های شوم دشمنان قسم خورده را  باعرضه و خرید 

کمک نمایند. کرده و به رونق اقتصادی جامعه  نقش بر آب 

گفت:  کاالی ایرانی  قوی پنجه در بیان نقش اصناف در حمایت از 
در  و  هستند  یان  بازار و  اصناف  ما  ز  امرو اقتصادی  جنگ  افسران 
قرار  امور  رأس  در  و  موردتوجه  و  مهم  آنچه  سیستمی  و  جامعه  هر 
دارد سرمایه انسانی است، سرمایه انسانی یا به عبارت نظامی رکن 
که این خود نقش  یان هستند  کلیم جنگ اقتصادی اصناف و بازار

اصناف را با توجه به موارد مذکور می رساند.

وی همچنین درزمینٔه اقدامات انجام شده بسیج در راستای تحقق 
شعار سال 97 اظهار داشت: برنامه های متعددی همچون تشکیل 
برگزاری  اصناف،  اتاق  با  مشترک  ایرانی  کاالی  از  حمایت  کارگروه 
)ع(  رضا  امام  سپاه  کارگری  بسیج  سازمان  با  هم افزایی  جلسات 
کاالهای تولیدی در سطح استان به جامعه اصناف،  جهت معرفی 
بحث  به  بازار  فقه  ساعته   6 آموزش  از  ساعت  یک  تخصیص 
فرهنگ سازی خرید کاالی ایرانی و طرح این موضوع در آموزش های 

تکمیلی و اختصاصی فقه بازار، از جملٔه این اقدامات است.

کارگران تولیدی ها جهت  قوی پنجه در ادامه افزود: دعوت از برخی 
حضور  اصناف،  گردهمایی های  و  جلسات  در  مطالب  بیان 
کیفیت  یق به تولید با  کارگری جهت تشو فروشندگان در جمع های 
ظرفیت  طریق  از  داخلی  محصوالت  یابی  بازار برای  کمک  باال، 
برنامه های  در  امین  کاسبان  معرفی  و  اصناف  بسیج  در  موجود 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  راستای  در  اصناف  بسیج   97 سال  آتی 

گرفته است. موردتوجه قرار 

محمدهادی قوی پنجه

رئیس بسیج اصناف سپاه امام رضا)ع(

افسران جنگ اقتصادی امروز ما اصناف و بازاریان هستند

چطور وارد صنف تلفن همراه شدید؟ 
در دوران تحصیل چون وضعیت مالی مناسبی نداشتیم مجبور بودم 
کنم. بعد از اتمام تحصیل به  کار  در حین تحصیل در آستان قدس 
که برای خرید سربازی به من وام  قدری برای سیستم ارزشمند بودم 
دادند؛ اما این موضوع باعث شد مشکالتی در سازمان برای من ایجاد 
شود و درنهایت اخراج شدم. قبل از این ماجرا  به اصرار یکی از دوستان 
گرفته بودم. ورود من به این بازار با فروش سیم کارت  با اکراه مغازه ای 
که گاهی اوقات زندگی ما را از مسیری  شروع شد. واقعیت این است 
باور  خودمان  به  باید  اما  بترسیم؛  شاید  کند.  می  خارج  هستیم  که 

داشته باشیم که موفقیت در مسیر جدید در انتظار ماست.

کسانی موفق می شوند؟ به نظر شما چه 
به نظر من نیِت آدم نقش تعیین کننده ای در موفقیت او بازی می کند. 
کارخانه  برای سودآوری یک  که صرفا  به عنوان مثال بین شخصی 
تاسیس می کند و شخصی که کارخانه ای تاسیس می کند با این نیت 

یادی وجود دارد.  که برای صد نفر کار ایجاد کند، تفاوت های ز

کسی را دیده ام  کمتر  دومین موضوع پایبندی به اصول است. من 
گر کار خطایی  که اصولی نداشته باشد و در بلندمدت موفق باشد. ا

انجام دهیم تبعات منفی آن در زندگی ما خود را نشان خواهد داد.

کتاب »راه آمازون«  سومین اصل تالش و پشتکار پیوسته است. در 
و  غرور  خاطر  به  موفق  »شرکت ها  که  بود  مضمون  این  با  جمله ای 
که  فرامی گیرد  تکبری  را  رهبران  می خورند؛  زمین  نهایت  در  نخوت 
که هر روز  گمان می کنند موفقیت حق طبیعی آن هاست و نه چیزی 

کنند.« باید برای به دست آوردنش تالش 

کردید؟ کار می  گر یک چوب جادو داشتید چه  ا
مردم  ما  می ساختم.  جامعه  مختلف  بخش های  بین  را  اعتماد  پِل 
یم؛ هیچ کس به هیچ کس اعتماد  یم ولی شرایط خوبی ندار خوبی دار
ندارد. نهادهای نظارتی و دولتی راه خود را می روند؛ کسبه هم کار خود 
خوبی  اتفاقات  باشند  داشته  اعتماد  هم  به  دو  این  اگر  می کنند.  را 
رخ خواهد داد. به عنوان مثال طرح رجیستری تلفن همراه نمونه ای 
موفق از شکل گیری اعتماد بین نهادهای دولتی و کسبه است. طبق 
درصد  ده  تنها  کشور  رسمی  مراجع  سوی  از  شده  اعالم  برآوردهای 
واردات تلفن همراه با حجم دو میلیون دالر از طریق مجرای قانونی 
کشور  که به نوعی از اصلی ترین معضالت قاچاق  صورت می گرفت 
مشورت  بدون  را  خود  های  طرح  همیشه  دولت  می شد.  محسوب 
نهایت  در  نهایت شکست می خورد.  در  که  اجرا  می کرد  با اصناف 
یک  پیاده سازی  برای  باید  که  مواردی  نشستیم.  میز  یک  پای  همه 
گرفته شود مطرح شد. یک سال و نیم زمان صرف  طرح موفق در نظر 
که در عمل، از معدود طرح های  کردیم  پیاده سازی طرح رجیستری 

موفق کشور بود. 

گذاشتید. نکته دیگری  که در اختیار ما  بی نهایت ممنون از وقتی 
گر باقی مانده است بفرمایید؟ ا

از  را  و شبه دولتی  دولتی  دیگر داشتم بخش  اگر یک چوب جادوی 
پارو  نه  است  سکانداری  دولت  »وظیفه  می کردم.  حذف  اقتصاد 
کار می کند.  از بخش دولتی  زدن.« بخش خصوصی سالم تر و بهتر 
از  کاسب نمی تواند ناظر خوبی باشد چون خودش هم بخشی  یک 
بازی است.  به عبارت دیگر دولت کاسب خوبی نیست؛ دولت باید 

ناظر خوبی باشد. 

افشین اکبری حداد

کشور کمیته تخصصی تلفن همراه  رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد و نائب رئیس 

وظیفه دولت سکانداری است نه پارو زدن
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چطور وارد صنف هتلداری شدید؟
در شهریورماه سال 58 با تأسیس دادگاه انقالب به  عنوان دادیار کار 
کار با رشته تحصیلی من در یک  کردم؛ ولی چون این  خود را شروع 
پرونده هایی  از  رفتم. یکی  بنیاد مستضعفان  به  نداشت  قرار  راستا 
کار می کردم مربوط به هتل اینترنشنال مشهد بود. پس  که روی آن 
کار شدم. دو  از مدتی به عنوان نماینده بنیاد در آن هتل مشغول به 
کار شدم؛ سپس مدیر هتل  به  به  عنوان معاون هتل مشغول  سال 

شدم.

ره تصدی جنابعالی  انجام شده است؟ کارهایی  در دو چه 
کارها مکانیزه شد. فضای اتحادیه از 24 متر  ره بسیاری از  در این دو
از معضالت صنعت هتلداری  یکی  کرد.  پیدا  افزایش  متر   300 به 
این  قانونی  پیگیری های  با  که  بود  شهرداری  سنگین  جریمه های 
اعضای  با  خوبی  ارتباط  اتحادیه  همچنین  شد.  حل  موضوع 

گردشگری مجلس شورای اسالمی دارد. فراکسیون 

مطلوب  را  مشهد  هتل های  در  شده  ارائه  خدمات«  »کیفیت  آیا 
یابی می کنید؟ ارز

کنیم »کیفیت خدمات« در هتل های مشهد  گر ادعا  گزافه نیست ا
کیفیت  کشوری است. به عنوان مثال  تر از استاندارهای  بسیار باال
خدمات یک هتل  سه ستاره در مشهد با هتلی چهار ستاره در سایر 

کشور برابری می کند. نقاط 

کیفیت به مسافران با یکدیگر  در مشهد هتل ها برای ارائه خدمات با
زبان  خود  کارمندان  به  هتلی  گر  ا مثال  طور  به  می کنند  رقابت 
انگلیسی آموزش دهد هتل دیگر عالوه بر انگلیسی، عربی را نیز به 

ارائه می دهد هتل  گر هتلی وای فای  ا آموزش می دهد.  کارمندانش 
یزیون اینترنتی را هم به فهرست خدمات خود  دیگر عالوه بر آن تلو

اضافه می کند.

کشورها در زمینه تبادل تجربیات ارتباط داشته اید؟ آیا با سایر 
که در زندگی انجام آن برای من مهم بود خدمت به  کارهایی  یکی از 
بوده است. همیشه  زائرین عتبات عالیات  و  و مدینه  زائرین مکه 
انجام دهم. شبی در خواب  زائرین  این  برای  کاری  دوست داشتم 
گفت: »نمی خوای بری مکه؟« صبح در هتل یکی از  یک نفر به من 
آشنایان تماس گرفت و گفت یک فیش حج دارد که نمی تواند برود. 
که به حج رفتم. مدیران هتل های مکه افرادی سنتی  این طور شد 

کیفیت خدماتشان مطلوب نبود. بودند و 

کیفیت خدمات پیشنهاد  در همان زمان ایده هایی جهت افزایش 
رئیس  به  گزارشی  آن  به دنبال  و  گرفت  قرار  که مورد استقبال  دادم 
کردم. این نامه سرآغاز همکاری  یارت مشهد تقدیم  سازمان حج و ز
یت داده شد تا سه  دو کشور در این حوزه شد. درنهایت به من مأمور
یم و  کنم و پس از آموزش به مکه برو نفر از مدیران هتل ها را انتخاب 
یم برای بهبود ارائه خدمات به زائرین انجام دهیم. هرچه در توان دار

کردید؟ کار می  گر یک چوب جادو داشتید چه  ا
ندارد؛  مناسبی  جایگاه  ایران  گردشگری  صنعت  حاضر  حال  در 
کرده است. نداشتن طرح  کارها مشکالت فراوانی ایجاد  تداخل در 
گردشگری باعث شده است بخش های مختلف به صورت  جامع 
مشهد  گردشگری  جامع  طرح  دارم  تالش  من  کنند.  کار  موازی 

عملیاتی شود. 

محمد قانعی

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی

ضریب اشغال هتل های مشهد به 30 درصد رسیده است

اتحادیه زعفران چگونه شکل گرفت؟ 
اتحادیه  و  زعفران  فروشندگان  اتحادیه  پیش  سال  بیست  حدود 
جوانب  از  موضوع  این  کردیم  احساس  بودند.  یکپارچه  خواربار 
به همین دلیل تصمیم  به صنعت زعفران لطمه می زند؛  مختلف 
گرفتم اتحادیه مستقلی داشته باشیم. در ابتدای تأسیس کمتر از 25 

نفر بودیم؛ اما در حال حاضر اتحادیه زعفران حدود 400 عضو دارد.

کارهایی انجام داده است؟ کنون چه  اتحادیه زعفران تا
در ده سال گذشته طرح اجباری کردن استاندارد زعفران با همکاری 
اجرایی  ذی ربط  تشکل های  و  استاندارد  موسسه  و  بازرگانی  اتاق 
کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان  شد. اتاق بازرگانی، اداره 
خراسان، تعزیرات و اتاق اصناف بر پیاده سازی طرح مذکور نظارت 

گردد.  دارند تا در صورت مشاهده تخلف با خاطیان برخورد 

نظام مالیاتی چه تأثیری بر عملکرد اتحادیه زعفران داشته است؟
مالیات  قانون  از  مجلس  مصوبه  به واسطه  رزی  کشاو محصوالت 
گمان  که  دارایی  مسئولین  ابتدا  در  هستند.  معاف  ارزش افزوده  بر 
ری انجام می شود، این اتحادیه را معاف  می کردند روی زعفران فرآو
انجام  که  پیگیری هایی  با  درنهایت  نمی کردند.  قلمداد  مالیات  از 

دادیم مالیات بر ارزش افزوده بر زعفران حذف شد.

که صادرکنندگان زعفران  همچنین در ابتدای دولت نهم بیان شد 
کاماًل  موضوع  این  کنند.  پرداخت  عوارض  درصد،  پنج  باید 
برخالف مصوبه مجلس شورای اسالمی بود. پیگیری های مکرر با 
یر وقت، راه  ز افراد مختلف دولتی از جمله شخص رئیس جمهور و و
کرد.  به جایی نبرد؛ درنهایت دیوان عدالت اداری دولت را محکوم 

ید؟ چه برنامه هایی دار
کیفیت زعفران و افزایش صادرات در بازارهای جهانی  برای بهبود 
این  من  ایدئال  داد.  خواهم  انجام  بربیاید  دستم  از  که  تالشی  هر 
است که زعفران ایران را با ِبرند ایرانی به دنیا معرفی کنیم نه برندهای 
داخل  در  مورداستفاده  بسته بندی های  حاضر  حال  در  خارجی! 
کیفیت تر هستند.  با و  بهتر  به مراتب  پا  ارو از بسته بندی های  کشور 
کشور صورت می گیرد اما  92 درصد تولید زعفران جهانی در داخل 

متأسفانه مدیریت این بازار در اختیار ما نیست.

کجاست؟ گلوگاه های توسعه صنعت زعفران ایران 
دو  نمونه  برای  می توانم  برمی گردد.  یرساخت ها  ز به  مشکالت 
یک  تسهیالت  با  اسپانیا  مثال  برای  کنم:  بیان  برایتان  را  مسئله 
در  را  زعفران  می گیرند  بانک هایشان  از  که  سال  در  درصدی  نیم  و 
می کنند  نگه داری  انبارهایشان  در  را  آن  و  می خرند  برداشت  فصل 
که مایل به خرید زعفران هستند  سپس به سراغ خریدارانی می روند 
که توانایی تأمین زعفران مصرفی آن ها را با قیمتی  و این پیشنهاد را 
گر  ا که  و این در حالی است  برای یک سال دارند، می دهند  ثابت 
ز هم نمی توانیم به او  همان مشتری با ما تماس بگیرد، برای چند رو
قیمت ثابتی بدهیم. موضوع دوم اینکه زمانی یک مشتری خارجی 
بخواهد از ما زعفران بخرد به دلیل عدم آشنایی طرفین با هم باید 
کار وجود دارد؟  ضمانت نامه بانکی در بین باشد؛ اما آیا امکان این 
کار می کند و به همین  دنیا دارد با ال سی و ضمانت نامه های بانکی 
برداشتن  از میان  با  از دست می دهیم.  را  سبب مشتری های خود 
این موانع و مشکالت، تولیدکنندگان و فروشندگان ما در صدر بازار 

جهانی زعفران قرار بگیرند.

افشین میری

رئیس اتحادیه زعفران فروشان مشهد

کنیم که زعفران ایران را با ِبرند ایرانی به دنیا معرفی  ایدئال من این است 
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برای توسعه صنعت کفش در مشهد چه کارهایی انجام داده اید؟
کردم.  بازدید  ترکیه  کفش  مدرسه  از  داشتم  ترکیه  به  که  سفری  در 
خوبی  نتیجۀ  که  کردیم  پیاده  مشهد  شهر  در  را  مشابهی  تجربۀ 
از  ره  دو دو  صنعتی  شهرک های  شرکت  کمک  با  داشت.  پی  در 
به  که  خواستیم  ایتالیایی  مربیان  از  کردیم.  دعوت  مدرس  ایتالیا 
با  طریق  این  به  بدهند.  مربی گری  آموزش  ره  دو شرکت کنندگان 
در  آموزش دیده  مربیان  شد.  داده  آموزش  مربی   29 دنیا  ز  رو روش 

ره ای برگزار می کنند. کالس های دو حال حاضر در فنی و حرفه ای 

ید؟ چه برنامه هایی برای توسعه بازار دار
در  حضور  می کنیم  دنبال  بازار  توسعه  برای  که  برنامه هایی  از  یکی 
در  رتبه سوم  به  از لحاظ جایگاه  کفش مشهد  نمایشگاه ها است. 
ایران ارسال می شود.  کرده است و به تمام  ایران دست پیدا  کشور 
با  یم  امیدوار و  گفتگو شده ایم  وارد  کشور عمان  با شرکتی در  اخیرًا 
نتیجه  به  مذاکرات  کشور  حاضر  حال  اقتصادی  شرایط  به  توجه 

دلخواه برسد.

اتحادیه ها  رسای  و و  اتاق اصناف  کنار  در  گر مسئولین  ا همچنین 
ردن  یدادی« برای به حرکت درآو یابی رو قرار بگیرند می توان از »بازار
کرد. به عنوان مثال در بزرگداشت فردوسی می توان  بازارها استفاده 
برداشت  فصل  در  کرد.  برگزار  نقالی  و  شاهنامه خوانی  جشنواره 
از همه  و دهبار دعوت شوند.  کنگ  و  به زشک  افراد  باید  گیالس 
است،  رضا)ع(  امام  یارت  ز مختص  ز  رو دو  شیعی  یم  تقو در  مهم تر 
یم. اتاق اصناف و  زها ندار اما متأسفانه هیچ برنامه ای برای این رو
یدادها  روسای اتحادیه ها  آمادگی خود را عالم می کنند که در این ر و

کنند.  تخفیفات الزم را لحاظ 

اولیه  مواد  مواد  اینکه  بر  پیوسته خبرهایی می خوانیم مبنی  به طور 
برای این مسئله چه  گران می شود؛  و  کمیاب  کفش  کیف و  تولید 

ید؟ برنامه ای دار
با  اولیه  مواد  تأمین  برای  کفش  تولیدی  در شرایط فعلی واحدهای 
مشکل روبه رو هستند و یکی از دغدغه های اصلی اتحادیه،  تأمین 
واسطه هایی  وجود  آزاردهنده  نکتۀ  و  است  تولید  برای  اولیه  مواد 
که از شرایط اقتصادی حال حاضر سوءاستفاده می کنند. به  است 
منظور رفع این مشکل اخیرًا پیشنهاد تأسیس یک شرکت تعاونی در 
که امیدوارم در آینده نزدیک به این مهم  اتحادیه مطرح شده  است 

دست یابیم.

ید؟  کسبه دار به عنوان آخرین سوال، چه توصیه ای برای 
تخریب  کشتی  از  بخشی  گر  ا و  نشسته ایم  کشتی  یک  در  همه  ما 
شود، همه کشتی با هم غرق خواهد شد. در حال حاضر تمام دنیا در 
کشیده شده  مقابل ایران است. جامعه ما در حال حاضر به چالش 
است. در این شرایط باید آیه قرآن »النجاة في الصدق« را مبنا قرار 
کنیم. تأمین کنندگان مواد اولیه  داده و صادقانه با یکدیگر صحبت 
به سودهای معقول قانع باشند. یکی از دعاهای سر زبان مردم »خدا 
که خدا برکت می دهد خیلی  گر معتقد باشیم   برکت بده!« است. ا
کنیم. همه  یان را تکه تکه  حساب  که ما سود و ز بهتر از این است 
قدرت ما در اتحاد است، نفاق و اختالف منشا بسی خطرهاست. 
یم  دار معصومین  ائمه  ادعیه  فراز  در  باشیم.  داشته  گذشت  باید 
هم عِاملنا ِبَفضِلک َو ال ُتعاِملنا ِبَعدِلک« باید با فضل و بخشش 

ّ
»َالل

با یکدیگر رفتار کنیم تا از این چالش عبور کنیم. اول باید با یکدیگر 
کرد، بعد با یکدیگر برنده شد. کار 

اسماعیل پورمالئکه 

کفاشان مشهد رئیس اتحادیه 

النجاة في الصدق

دنیا  به  یه  تربت حیدر توابع  روستاهای  از  یکی  در   1332 سال  در 
و  می دادند  انجام  صحرا  کار  برادرم  و  پدر  دوازده سالگی  در  آمدم. 
گذاشته شده بود.  گوسفندان بر دوش من  ردن علف برای  وظیفه آو
ز پدرم موقع ناهار از من پرسید: »علی برای گوسفندها علف  یک رو
نگاه  من  به  پدرم  رم.«  می آو ناهار  از  بعد  »نه،  گفتم:  من  ردی؟«  آو
دهانم  نزدیک  تا  که  لقمه ای  من  نداری!«  غیرت  »تو  گفت:  و  کرد 
گرفتم به  گذاشتم و از خانه بیرون رفتم. تصمیم  رده بودم را زمین  آو
گفت:  گرفت و  یه بروم. در راه برادر بزرگم جلوی من را  تربت حیدر
»کجا می روی؟« گفتم: »می روم، یا ثابت می کنم که غیرت دارم یا از 
زی صدبار از این حرف ها  گفت: »بابا رو گرسنگی می میرم.« برادرم 
به من می زند، تو نباید آنقدر جدی بگیری.« گفتم: »نه من می روم.« 
نان  و  پول  مقدار  یک  برایت  حداقل  کن  صبر  »پس  گفت:  برادرم 
ز؟  رو ری؟ یک  بیاو ز می خواهی  رو برای چند  »نه،  گفتم:  رم.«  بیاو
ز  امرو می کنم  فکر  می شود  تمام  که  باالخره  ماه؟  یک  هفته؟  یک 
کیلومتر راه را  ز است که پول و غذایم تمام شده است.« 21  همان رو
یه رفتم. آنجا یک عمو داشتم؛ اما با خودم گفتم  پیاده تا تربت حیدر
کرد؟! از خانه من رفتی  ید: »چه فرقی  گر به خانه او بروم پدر می گو ا

خانه برادرم«؛ بنابراین آنجا نرفتم. 

یه چاپخانه داشتند. به آنجا  یکی از آشناهای مادرم در تربت حیدر
مدرسه  که  »تو  گفتند:  کنم.«  کار  اینجا  »می خواهم  گفتم:  و  رفتم 
می رفتی چرا اینجا آمدی؟« گفتم: »نه، می خواهم کار کنم.« گفتند: 
کردم  زی پنج قران می دهند اما پایان هفته.« خیلی اصرار  »به من رو
کنند، پایان هر  تا به جای اینکه پایان هر هفته دستمزد مرا پرداخت 
شب پنج قران را بدهند. پرسیدم: »نمی شود در چاپخانه بخوابم؟« 

که پوشال های چاپخانه  یم  گفتند: »نه نمی شود؛ اما یک جایی دار
و  آب  به  برسد  چه  ندارد  هم  پیکر  و  در  حتی  ولی  یزیم  می ر آنجا  را 
گفتم: »آنجا هم برای من خوب است.« از همان شب رفتم  برق.« 
زه  ز بعد ماه مبارک رمضان شروع شد و می خواستم رو آنجا. چند رو
کاسه را برداشتم تا  بگیرم. یک شب یک برش نان سنگک خوردم. 
آب بخورم که دیدم صدای مضاعفی از داخل کاسه می آید. انبار در 
یر نور مهتاب که دیدم  یکی محض بود. کاسه را برداشتم و رفتم ز تار
شدم.  ناراحت  خیلی  من  است.  افتاده  آب  کاسه  در  سوسماری 
باخودم گفتم: »خدایا من بچگی کردم، نفهمی کردم، واقعًا باید آب 

سوسمار بخورم؟«   

گر بخواهم ادامه دهم، طی این سال ها   شرایط خیلی سختی بود؛ ا
کار  خیلی  کشیدم،  سختی  خیلی  افتاد.  اتفاق  یادی  ز ماجراهای 
کردم تا در همان شهری  کار  که آن قدر  کردم ولی نتیجه اش این شد 
عنوان  به  نداشتم؛  را  جایی  و  بخوابم  کجا  شب  می کردم  فکر  که 
را   طاغوت  ران  دو مجلس  نمایندگان  اعتبارنامه های  محل  معتمد 

امضا می کردم. در سال 1355 بی ام و 316 سوار شدم. 

کردن  کار نکردم.تالش  زی شانزده ساعت  کمتر از رو من هیچ وقت 
با  جمله ای  هیل  ناپلئون  است.  اصل  یک  کار  در  بودن  جدی  و 
کمی  بزرگ  توفیِق  که  درمی یابد  موفقی  آدم  »هر  دارد:  مضمون  این 
کار به بن بست رسیده  که تصور می شود  آن طرف تر از جایی است 
ز سطح توقعاتشان بسیار  است.« متاسفانه بسیار از جوان های امرو
و  مادر  و  پدر  از  که  می دانند  جدابافته ای  تافتۀ  را  خود  باالست؛ 
این موضوع  به  و  10 صبح می خوابند  تا ساعت  جامعه طلبکارند. 

کنند.  کار و تالش  که به عنوان یک انسان باید  فکر نمی کنند 

علی مغانی

رئیس اتحادیه صنعت چاپ

که خسته شده اید کار انجام شده باشد، نه آنگاه  که  کار دست بکشید  وقتی از 
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خوانندگان عزیز

دقیقًا  که  بدین معناست  این متن هستید  اینکه در حال خواندن 
می دانید برای دستیابی به آنچه می خواهید باید چه کار کنید. برای 
که من برای  رسیدن به آنچه می خواهید هیچ حرفی نمانده است 
گر ندانید  گفتن داشته باشم و شما قباًل از آن باخبر نبوده باشید. ا
بدست  اینترنت  در  ساده  جستجو  یک  با  زدنی  برهم  چشم  به  هم 

رد. خواهید آو

در  شما  قابلیت  به  توسعه  و  رشد  فرصت  می دانید  خوبی  به  شما 
که هنوز  کنِج آسایش تان بستگی دارد؛ لیکن هنوز  از  خارج شدن 
»دانستن  اینست:  هم  آن  دلیل  و  نمی دهید  خود  به  تکانی  است 

کفایت نمی کند.« کنید به هیچ عنوان  اینکه باید چه 

گر  یید: »انجامش بده.« ا که خیلی ساده فقط بگو این طور نیست 
اکنون  تا  باید  را  می خواستیم  آنچه  همه  که  بود  سادگی  همین  به 
می داشتیم. قبل از دست زدن به هر اقدامی باید یک اتفاق بنیادین 
که المحاله باید یاد بگیریم  حتمًا اتفاق افتاده باشد و آن نیز اینست 

یم. که بر احساساتمان مسلط شو

به دلیل نحوه طراحی مغز، یک جنگ و مصاف دائمی بین افکار و 
که می دانید باید  احساسات شما در جریان است و هرگاه بین آنچه 
ید مصافی رخ  که حال و حوصله انجامش را دار انجام دهید و آنچه 

زی دائمی با احساسات خواهد بود. دهد، پیرو

گر حال و حوصله انجام کاری را نداشته باشید، انجامش نخواهید  ا
البته  ید.  دار نیاز  ثانیه  پنج  قانون  به  که  است  دلیل  همین  به  داد. 

که  ثانیه ای نیست  از جنس آن پنج  ثانیه  حواستان باشد این پنج 
ید وگرنه  ید و بخور تا بردار ید  یخت وقت دار وقتی غذا روی زمین ر
که  دیگر قابل خوردن نخواهد بود. حرف من درباره آن چیزی است 
گر شما  کلمه تغییر می دهد- البته ا زندگی شما را به معنای واقعی 

واقعًا مانعی نتراشید.

از  لحظاتی  شناسایی  و  کردن  عمل  باال،  عزم  برای  یست  ابزار این 
که در شأن لذت و فرصت هایی زایدالوصف وجود دارد. زندگی تان 

با  ِتدایکس  صحنه  روی  قبل  سال  هشت  را  ایده  این  بار  اولین 
کنم؛  کار  سی.ان.ان  برای  اینکه  از  قبل  گذاشتم،  درمیان  همه 
قبل از اینکه در بین زنان سخنران رکورد بیشترین درخواست برای 
مجله  تحریریه  هیئت  به  اینکه  از  قبل  باشم؛  داشته  را  سخنرانی 
ردن  به رشته تحریر درآو از  کنم؛ قبل  راه پیدا  کسس )موفقیت(  سا
راه  کسب وکار  اینکه دو  از  قبل  و  پرفروش ترین شدند  که  کتابی  دو 
 
ً
احتماال در  را  ابزار  این  فی الواقع  برسانمشان.  فروش  به  و  بیاندازم 

کردم. کشف  ز،  بدترین لحظه زندگی ام تا امرو

که از اوج موفقیتی ُاِبر مانند، به حضیض  شوهرم رستورانی داشت 
ک همان و سقوط  کرد. چند تصمیم اندِک خطرنا شکست سقوط 
برای  را  زندگیمان  آنچه  همه  دادن  دست  از  خطر  در  همان.  آزاد 
کرده بودیم قرار داشتیم و تحملش برایم دشوار  ساختن شان صرف 
کار  سخت ترین  برایم  آمدن  بیرون  رختخواب  از  گهان  نا بود.  شده 
دنیا شد. ساعت سر صبح زنگ می زد و می دانستم قرار است چه 
کنم. باید برمی خاستم و بچه ها را به مدرسه می بردم. اما مدام دکمه  

»یک چرت دیگه بزنم« را می فشردم. بارها و بارها.

مل رابینز

کتاب قانون پنج ثانیه یسنده  نو

که به حرکت درآیید، گر برای رسیدن به هدفی خیز برداشته اید تا پنج ثانیه مهلت دارید   ا
کرد در غیر اینصورت مغز شما آن ایده را نابود خواهد 

هر شب در حالی به تختخواب می رفتم که به کارهایی که باید انجام 
کار پیدا می کردم تا بتوانیم قبض هایمان را  دهم فکر می کردم. باید 
اجازه  و  می کردم  تلطیف  را  شوهرم  با  رفتارم  باید  کنیم.  پرداخت 
نمی دادم رابطه ما به خاطر این بحران اقتصادی از هم بپاشد. باید 
رد  که در برابر این ترس فلج کننده خم به ابرو نمی آو مادری می بودم 
تا فرزندان از آن وحشت مصون بمانند و حسش نکنند. می دانستم 
وقتی  می داند  خوب  آدم  نمی کردم.  کاری  اصاًل  اّما  کنم  چه  باید 
جا  مدارس  یس  سرو از  مادر  ماندن  خواب  دلیل  به  ز  هررو بچه ها 
می مانند، اوضاع اصاًل خوب نیست و این واقعیت یک جورهایی 

نهیب از خواب برخاستن برای من بود.

کردن در لحظه ای  که برای اقدام  قانون پنج ثانیه همان چیزی بود 
گرفتار  اینقدر  برساختم.  دهم،  انجام  کاری  نمی خواستم  اصاًل  که 
و  سهولت  این  به  کاری  که  بودم  شده  خودم  برای  خوردن  غصه 
گر با از رختخواب جدا  آسانی آنقدر برایم دشوار و سخت شده بود و ا
و  مشکل  کنید  ر  باو می کنید  نرم  پنجه  دست و صبح  سر  در  شدن 
مسئله تان جای دیگریست. هرکدام از ما باألخره با یک چیزی درگیر 

است.

اما  کنید  درست  زانه  رو کارهای  فهرست  افتاده  اتفاق  حال  به  تا 
بخواهید  آیا شده  به عنوان یک مدیر  نمانید؟  پایبند  به هیچ یک 
حجم  یر  ز اما  باشید  داشته  واقعی  پیشرفتی  خاص  ژه هایی  پرو در 
که »من چه  ید؟ یا با خود اندیشیده اید  انبوهی از جزئیات دفن شو
اون  برم  نمیشم  پا  چرا  خب  کنم،  چکار  باید  می دونم  شده؟  مرگم 

لعنتی رو انجامش بدم؟«

خیالتان راحت. من خوِد خوِد شما هستم؛ اما این را کشف کرده ام: 
کفایت نمی کند. اینکه  کنید به هیچ عنوان  دانستن اینکه باید چه 
کرد. پس آنچه  کفایت نخواهد  کار را انجام بدهید هرگز  چرا باید آن 
یم چیزیست که ما را در حالت کنش و عمل قرار دهد.  واقعًا نیاز دار
گر بنشینید به انتظار تا اینکه انگیزه ای پیدا شود، بر عبث  چراکه ا

می پایید.

گر برای  پس این تعریف یک خطی قانون پنج ثانیه را داشته باشید: ا
ید به حرکت  رسیدن به هدفی خیز برداشته اید تا پنج ثانیه مهلت دار
کرد. پس  درآیید در غیر اینصورت مغز شما آن ایده را نابود خواهد 
دهان  کارست،  محل  در  بیشتر  احترام  ردن  آو بدست  هدفتان  گر  ا
یید. سراغ مشتری های  کرده و از بهترین فکرهایتان برایشان بگو باز 
کم  زن  و می خواهید  گر  ا ید5...4...3...2...1...حرکت.  برو جدید 
را  خوراکی  گزینه های  سالم ترین  برای  جستجو  االن  همین  کنید، 
که شما را به  کنید  کوک  زانه  ری رو کنید و روی موبایلتان یادآو آغاز 

رفتن به باشگاه تحریض می کند و وا می دارد.

هرچند  قدم هایی  برداشتن  با  اکنون  هم  هست  هرچه  هدفتان 
و  جدی  باره  این  در  که  دهید  نشان  جهان  و  خودتان  به  کوچک 
که وقتی حرکت می کنید، مغز شروع می کند به  مصمم هستید، چرا 
که طبق  کاری را شروع می کنید  ساختن عادت های جدید. وقتی 
عادت انجام نمی داده اید ذهن شما به ساختن عادت هایی جدید 
و  می کند  پر  را  قدیمی  و  معهود  عادت  جای  که  می کند  مبادرت 

می گیرد.

را  شما  و  دارند  اتکا  شما  بر  که  دارند  وجود  افرادی  مدیر،  عنوان  به 
کانون توجه خود را  ک و معیار قرار می دهند. برای بهترین بودن،  مال
که باید حتمًا قانون  کردن قرار دهید. به همین دلیل است  بر اقدام 
به  تا به حال  ثانیه  را در اختیار داشته باشید. قانون پنج  ثانیه  پنج 
کتاب  موضوع  است.  کرده  کمک  دنیا  سرتاسر  در  نفر  میلیون ها 
کمک می کند  که به شما  من قانون پنج ثانیه است و همانی است 
کار  که همین االن می توانید به  یست  کنید. ابزار یرو رو  زندگی تان را ز
شرکتتان  در  رفیع  جایگاهی  مدیر  عنوان  به  کنید.  شروع  و  بگیرید 
ید. قانون پنج ثانیه به دلیل سهولت در یادگیری و از آن ساده تر  دار

کارکنان فوق العاده است. برای انتقال به 

گر برای رسیدن به هدفی  پس در خاتمه این را به یاد داشته باشید: ا
که به حرکت درآیید، در  ید  ثانیه مهلت دار تا پنج  خیز برداشته اید 

کرد.  غیر اینصورت مغز شما آن ایده را نابود خواهد 

یادداشت اختصاصی
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در  زاکربرگ  مارک  مانند  رهبرانی  چرا  که  کرده اید  فکر  این  به  کنون  تا
»فیس بوک« پیاپی به موفقیت های بزرگ دست می یابند؛ درحالی که 
از جمع مدیران  واگن«  »فولوکس  ینترکورن در  و مارتین  مانند  افرادی 

ارشد سازمان بیرون انداخته می شوند؟

بدترین های  و  بهترین ها  مطالعۀ  به  گذشته،  دهۀ  سه  طی  در  من 
طیف وسیعی از مدیران ارشد سازمان ها و رهبران دولتی پرداخته ام. 
یژگی های شخصیتی مشترکی دارند. آن ها  یافتم بهترین روسا و من در
یاپرداز باشند؛ اما از همه  گرایش دارند بی نهایت مطمئن، رقابتی و رو
که من در استراتژی های منابع انسانی  جالب تر شباهت هایی بودند 
این ابرروسا مشاهده کردم. موفقیت قابل توجه آن ها نتیجۀ نبوغ ذاتی 
نبود. این رهبران در استخدام و پرورش نخبگان اقدامات خاصی را 
دنبال می کردند، اقداماتی که همه ما می توانیم آن ها را مطالعه کرده و 

در فهرست مهارت هایمان قرار دهیم.

1- رهبران بزرگ، استعدادهای درخشان را به کار می گیرند
ابرروسا کارشان را با جست و جوی بهترین ها شروع می کنند، آن هایی 
کسب وکار هستند؛ بلکه می توانند تعریف  که نه تنها قادر به پیشبرد 
یۀ جدیدی به  که می توانند از زاو کنند. افرادی  موفقیت را بازنویسی 

مشکالت بپردازند و از پس شگفتی ها برآیند، سریع یاد بگیرند و در هر 
جایگاهی عالی باشند. همان طور که لورن مایکلز، تهیه کننده برنامه 
»شنبه شب« گفته است: »اگر به اطراف اتاق بنگرید و بگویید، خدایا 
مناسبی  اتاق  در   

ً
احتماال پس  هستند،  فوق العاده  چقدر  افراد  این 

هستید.« اما به کارگیرِی بهترین ها مستلزم این است که بدانیم به دنبال 
چه می گردیم. ابرروسا روی هوش و خالقیت و انعطاف پذیری تمرکز 
ک و مستغالت، همیشه مشتاق  می کنند. بیل ساندرز، استاد امال
کید  تا او  باشند.  او  از  باهوش تر«  برابر  »چهار  که  بود  افرادی  جذب 
اصال  کنید،  استخدام  را  برجسته ای  فرد  ید  ندار قصد  »اگر  می کرد: 
استعدادهای  به دنبال  ابرروسا  کنید.«  نباید استخدام  را  کس  هیچ 
نمی گیرند.  قرار  عادی  قالب های  در  که  افرادی  هستند؛  غیرعادی 
از  بیشتر  نخبگی،  از  رایج  تصورات  کنارگذاشتن  دلیل  به  ابرروسا 
ولش،  بیل  مثال  برای  هستند.  اقلیت ها  و  زنان  پذیرای  دیگران 
سرمربی افسانه  ای ِان .ِاف. ِال، برنامه ای برای واردکردن آمریکایی های 
گروه پر از استعداد  کرد. یک  آفریقایی تبار به رده های مربی گری آغاز 
کار داشته باشند. بیل ولش فرصت را مهیا  که آماده بودند سهمی در 
بهبود  محسوسی  به طرز  را  خود  تیم  نه تنها  و  رفت  آن  به دنبال  دید، 

بخشید، بلکه فوتبال آمریکایی را نیز دگرگون کرد.

سیدنی فینکلشتاین

کتاب َابرروسا یسنده  نو

َبرروسا موفقیت را نتیجه به موفقیت رساندن دیگران می دانند؛ 
َ
ا

که بیشتر مدیران از درک آن عاجزند موضوعی 

2- رهبران بزرگ، رهبرانی خالق هستند
یافتن  به دنباِل  همیشه  استثنایی،  هیج  بدون  رهبران،  بهترین 
کار می کنند همین  که برایشان  ایده های جدید هستند و از افرادی 
کار، در پرورِش نوآوری و ایجاد فضایی باز است؛  کلید  توقع را دارند. 
یسک پذیری و قانون  شکنِی مداوم. نورمن برینکر،  چگونه؟ با تشویق ر
گفتن این گونه  گروه خود را با  بنیان گذار رستوران های چیلی همیشه 
کاری را درست انجام می دهیم و  جمالت به چالش می کشید: »چه 
ید و کاری جدید را امتحان کنید.« این رهبران  چه کاری را غلط؟ برو
هیچ گاه به وضع موجود رضایت نمی دهند. برای ایشان، تغییر یک 
کارکنان جورج لوکاس حتی شرح شغل هم ندارند. به  هنجار است. 
آن ها براساس کار مورد نیاز و فرد در دسترس، در پروژه های مختلف، 
کار محول می شود. این اقدام خالف اقدامات سنتی منابع انسانی 
ابرروسا در همۀ  که  نوآورانه ای هستند  از ذهنیت  بازتابی  اما  است؛ 

کارهایشان اعمال می کنند.

3- رهبران بزرگ شیفتۀ یک بحث خوب هستند
نشان  به وضوح  رئیستان  آن  در  که  بوده اید  موقعیتی  در  بار  چند 
ندارد؟  دیگری  دیدگاه  هیچ  شنیدن  به  عالقه ای  که  است  داده 

او  به  باید  ید،  بگو درست  همیشه  کسی  گر  ا یم  می گو همیشه  من 
است.  نشده  پیدا  کسی  چنین  کنون  تا بااین حال  داد!  نوبل  جایزۀ 
کارمندان خود را برای واردشدن به بحث و مناظره  بهترین رهبران، 
چه  است  ممکن  که  بدانند  می خواهند  آن ها  می کنند.  ترغیب 
یداد پیش بیاید. بدین  گواری پیش بیاید، قبل از آنکه آن رو اتفاق نا
خاموش  کنند.  اتخاذ  را  مقتضی  تصمیمات  می توانند  صورت، 
باشد:  نیز داشته  اثر جانبی منفی دیگری  گروه می تواند  نگه داشتن 
که شما  آنگاه است  ترک می کنند؛  را   سازمان 

ً
افراد معموال بهترین 

و  ره  مشاو اندک  آن  و  ید  می شو احاطه  بله قربان گو  زنان  و  مردان  با 
مفید   

ً
احتماال کنید،  یافت  در آن ها  از  است  ممکن  که  نصیحتی 

نخواهد بود. 

4- رهبران بزرگ برای اقدامات و نتایج پاسخ گو هستند
البته پاسخ گویی درنهایت وظیفۀ تمامی مدیران ارشدی خواهد بود 
به وضوح  رهبران  بهترین  اما  داشته اند؛  ضعیفی  بسیار  عملکرد  که 
در  »فیس بوک«  نکرده اند.  چه  و  کرده اند  چه  که  می کنند  مشخص 
کرد؛ اما مدیر  کار خود را دیر شروع  زمینۀ ورود به نرم افزارهای موبایلی 
ایجاد  طالیه دار  خود  و  پذیرفت  را  اشتباه  آن  زاکربرگ،  مارک  ارشد، 
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کسب وکار شرکت شد. نه تنها این تصمیم  تغییری اساسی در نحوۀ 
کاماًل درست بود، بلکه زاکربرگ خود قدم پیش نهاد و مسئولیت را 
از  یکی  موبایلی  تبلیغات  فروش  است  ذکر  شایان  گرفت.  به عهده 
یان »فیس بوک« بود. تصور  عناصر اصلی در آخرین صورت سود و ز
گذاشته است.  که این پیام چه تأثیر مثبتی بین افراد سازمان  کنید 
ینترکورن در »فولوکس  واگن« پس از  تضاد این شیوه با واکنش مارتین و
کاماًل  کنترل آلودگی نمایان شد،  اینکه دست کاری آن ها در سیستم 

واضح است: »من هیچ کار اشتباهی انجام نداده ام.«

5- رهبران بزرگ، معلم هستند
ابتدا،  در  می کنند.  منتقل  هم زمان  را  متعددی  درس های  آن ها 
این  می دهند.  آموزش  کسب وکارشان  دربارۀ  را  کوچکی  جزئیات 
کارمندان در هیچ جای دیگر  که  جزئیات در حقیقت بینشی است 
کارمندان  از برینکر برای آموزش  کسی  کنند. چه  کسب  نمی توانند 
در زمینۀ موضوعات بااهمیت و بی اهمیت در صنعت رستوران بهتر 
است؟ الیۀ دوم درس ها نیز به همان اندازه بااهمیت است و در حکم 
که رهبران بزرگ می توانند در زمینۀ رهبری  کوزه گری ای است  فوت 
کسب وکار و ادارۀ سازمان ها آموزش دهند؛ برای مثال کارآفرین و طراح 
میلیاردر، خانم توری برچ، از رلف الرن بابت آموزش موضوع »اهمیت 
یابی  گرفته تا بازار کامل برای یک شرکت، از محصول  چشم اندازی 
کارها را با  و دکوراسیون فروشگاه ها« قدردانی می کند. آن ها تمام این 
شیوۀ شخصی سازی شده  انجام می دهند؛ به گونه ای که نحوۀ انتقال 

برای  باشد.  گروه  در  حاضر  فرِد  هر  مناسِب  بازخورد،  گرفتن  و  پیام 
گردان یک تعهد بلندمدت است. حتی  ابرروسا دادن مشاوره به شا
بعد از اینکه فرد از سازمان خارج می شود، ابرروسا به دادن توصیه و 

رهنمود به آن ها ادامه می دهند.

رهبران  این  که  این است  بزرگ  رهبران  دربارۀ  نکات جالب  از  یکی 
درحالی که  کند.  جلوه  آسان  )رهبری(  کار  این  می شوند،  باعث 
این گونه نیست. الزمۀ آن شجاعت، اعتمادبه نفس و پشتکار است؛ 
یژگی ها مختص گروه خاصی نیست؛  اما تا جایی که من می دانم این و
کنم: رهبران بزرگ  یژگی دیگر به آن ها اضافه  ید یک و بنابراین بگذار
کاری را برای دستیابی  می خواهند رهبرانی بزرگ باشند و مایل اند هر 
به آن انجام دهند. این یک آرمان است که هرکسی می تواند برای خود 
احساس  شوید.  نزدیک  ایده آل  به  می توانید  نیز  شما  باشد.  داشته 
دو  یا  یک  دهید.  انجام  دفعه  یک  باید  را  حرکات  این  تمام  نکنید 
کنید. آدم های نامتعارف را برای جایگاه های خالی  مورد را امتحان 
مدنظر قرار دهید، به دنبال افرادی باشید که ممکن است توانایی های 
که  زمانی  افراد  این  باشید  داشته  یاد  به  باشند.  داشته  نامتعارف 
را  آن ها  پرورش  هستند.  اثربخش  بسیار  کنند  اطمینان  احساس 
تا  کارکنان صف بیشتر دم خور شوید  با  بدانید.  مسئولیت خودتان 
و  بدانید  بیشتر  چالش هایشان  و  یژه  و استعدادهای  درباره  بتوانید 

بینشی را به آن ها القا کنید که به رشدشان کمک می کند.

خوانندگان عزیز باعث افتخار است که سالِم خود را از دره سیلیکون 
معروف  دیجیتالی  اقتصاِد  مرکِز  به  منطقه  این  می رسانم.  شما  به 
و  کسب و کار  جدید  مدل هاِی  دلیل  به  اندازه  همان  به  اما  است 
از  بزرگ تر  که  ِایربی اند بی  دارد:  شهرت  نیز  سازمانی  ساختارهای 
دو زنجیره بزرگ هتلداری در جهان است، حتی مالِک یک ِملِک 
که صنعت حمل و نقل جهان را تحت تاثیر  کوچک هم نیست؛ ُابر 
کسی هم در اختیار ندارد. در این  شدید قرار داده است حتی یک تا
ولی  کاِر سیلیکون  مقابل طرِز  در  را  پنجره ای  دارم  یادداشت قصد 
یک بلکه به  -نه فقط به عنوان مجموعه ای از شرکت های تکنولوژ

ری- بگشایم.   عنوان اکوسیستم پیچیده نوآو

یا  مدیران  که  کنم  پیشنهاد  ندارم  قصد  یرا  ز است  مهم  قضیه  این 
کنند تا از مثال  محققان در ایران یا افغانستان یا هرجای دیگر سعی 
گر  ا حتی  است،  غیرممکن  کار  این  کنند:  تقلید  ولی  سیلیکون 
رگانیسم پیچیده از  مطلوب بود )که نیست(. سیلیکون ولی یک او
انجامیده  به طول  که 65 سال تکاملش  تنیده است  عناصر درهم 
شرایِط  وجوِد  دلیل  به  دیگر،  یستی  ز اکوسیستم  هر  مثل  و  است 
رش  منحصربه فرِد محیطی به آن درجه از تکامل رسیده است: پرو
از  درستی  استفاده  و  است  دشوار  ایسلند  در  قهوه  دانه های  دادن 
خبر  این  اما،  بود؛  نخواهد  مردم  آن  تکنولوژی  یا  استعداد،  زمان، 
باید  که  است  این  ولی  سیلیکون  بزرگ  درس  چراکه  نیست،  بد 
که ممکن  کرد  را شناسایی  منطقه  هر  استعدادهای منحصربه فرد 
را بطرز  بتوان آن ها  و  و فرهنگی باشد  انسانی، طبیعی  است منابع 

خالقانه به هم پیوند زد.

با این حال، برخی روش های عملی که در شرکت های بسیار خالق 
رانه به اثبات رسیده اند، وجود دارند. اول، تصدیق به اینکه  و نوآو
مصرف کنندگان  برای  محصوالت  خارجی  آرایش  صرفًا  طراحی 
نیست، بلکه عمومًا روشی است جامع در حل مسائل. در مرحله 
کشف  ژه، طراحان ممکن است تفکر خود را برای  ابتدایی یک پرو
انتخاب  برای  سپس  و  دهند  گسترش  ممکن ها  از  وسیعی  دامنه 
هرکس  تقریبًا  و  محققان  مدیران،  کنند.  محدود  را  آن ها  کردن 
یافته اند  کند. دوم، طراحان در دیگری می تواند از این روش استفاده 
کرده و آن را درک  که چگونه پیچیدگی هاِی رفتار انسانی را مشاهده 
انداختن  کار  به  هدف  مهندس،  یک  کار  برخالف  یرا،  ز کنند. 
چیزها نیست بلکه دادن معنا به آن هاست. این نیز درسی برای مردم 
طراحان  نهایت،  در  است.  صنعت  و  کسب و کار  وسیع  طیف  در 
و  راحتی  به  را  چیزی  اینکه  به  برده اند،  پی  نمونه سازی  اهمیت  به 
که تقریبًا  یافته ایم  گرفته و از آن بازخورد بگیرند. ما در ارزانی دست 
از هرچیزی می توان نمونه سازی کرد، محصول فیزیکی، دیجیتالی، 
که همه  فضای معماری، خدمات اجتماعی و این نیز روشی است 

کنند. می توانند برای خود اعمال 

نباید یک طراح  که شما حتمًا  این است  نظر من  به  درس اصلی، 
کنید و مشکلی هم وجود ندارد  باشید تا بتوانید مثل یک طراح فکر 
یه طراحی به حل آن نرفت. امیدوارم این تفکرات برای  که نتوان از زاو
شما دارای ارزش باشند و از صمیم قلب از شما به دلیل توجه تان 

تشکر می کنم.

کاتز بری 

کتاب از نو بساز یسنده  نو

 
کنید  نباید یک طراح باشید تا بتوانید مثل یک طراح فکر 

ً
شما حتما
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برتر و  مقاله  از ده  که یکی  این مقاله  در  و دونالد واس  آنکن  یلیام  و
را  کسب وکار دانشگاه هاروارد است، مدیری  یخ مجله  تار پرفروش 
او  دوش  به  را  مشکالت  و  کارها  کارمندان  که  می کشند  یر  تصو به 
سازمان  در  افراد  مشکالِت  به  میمون ها  مقاله  این  در  می اندازند. 
دارد.  قرار  کارمند  بر پشت  ابتدا  تشبیه می شوند. میمون )مشکل( 
او  به  را  پشِت مدیر، خود  بر  پاهای خود  از  یکی  قرار دادن  با  سپس 
کارمند برمی دارد  می رساند؛ در مرحله آخر پای دیگر خود را از پشت 
به یکباره  کارمند  تا  بر پشت مدیر سوار می شود  کامل  به صورت  و 

غیب شود و مدیر را با میمون )مشکل( تنها بگذارد. 

یسندگان در این مقاله راه حلی ساده ارائه می کنند تا مدیر بتواند  نو
کند بدین ترتیب، نفوذ مدیران افزایش  خود را از این شرایط خالص 
می یابد و این امر به نوبه خود، ارزش هر ساعت از زمان مدیر را چند 

برابر می کند. 

رند،  کم می آو اغلب وقت  که مدیران  گونه ای است  به  چرا شرایط 
که افراد تحت مدیریت آن ها بیکارند!؟ پاسخ این پرسش  درحالی 
با  زمان  مدیریِت  نوع  این  است.  نهفته  زمان  مدیریِت  مفهوم  در 
تعامالت بین مدیران با رؤسا، همکاران و افراد تحت مدیریتشان سر 

گروه طبقه بندی  کار دارد. زمانی که مدیران در اختیار دارند در سه  و 
می شود:

مدیران . 1 برای  رؤسا  که  زمانی  رؤسا:  سوی  از  تحمیلی  زمان 
با  نادیده بگیرند  را  که مدیران آن  کرده اند و در صورتی  تعیین 

برو می شوند مجازاتی مستقیم و آنی رو
یی . 2 زمان تحمیلی از سوی نظام سازمانی:  این زمان به پاسخ گو

از  فعال  حمایت  برای  مدیران  از  همکاران  درخواست های  به 
آن ها اختصاص دارد.

که برای انجام اموری . 3 زمان تحمیل از سوی خود: زمانی است 
که مدیران خود آغازگر آن ها بوده اند یا مسؤولیت انجامشان را 
از این زمان  پذیرفته اند، تعیین شده است. بخش مشخصی 
عنوان  با  آن  از  و  می شود  اشغال  مدیریت  تحت  افراد  توسط 
می کنند.  یاد  مدیریت«  تحت  افراد  سوی  از  تحمیلی  »زمان 
باقی مانده به خود مدیران تعلق دارد و »زمان اختیاری«  زمان 

نامیده می شود.

یادی از زمانی  که حتی خود بدانند بخش ز بیشتر مدیران بدون آن 
که در اختیار دارند را به زمان تحمیلی از سوی افراد تحت مدیریت 
تبدیل می کنند. بنابراین، می توان از قیاس »میمون سوار بر پشت« 

یلیام آنکن و

کسی است؟ یسنده مقاله مدیریت زمان: میمون نزد چه  نو

مشکل شما مشکل من نخواهد شد

تحت  افراد  سوی  از  تحمیلی  زمان  ایجاد  چگونگی  بررسی  برای 
مدیریت و یافتن راه حلی برای مواجهه مدیران با این شرایط استفاده 

کرد.

افراد تحت  از  یکی  راهرو  از  که یک مدیر هنگام عبور  کنید  تصور 
مدیریت خود را می بیند. این فرد با مدیر این گونه سالم و احوال پرسی 
می کند: »صبح بخیر. راستی، به یک مشکل برخورده ایم. راستش 
که فرد مذکور به  که خودتان هم می دانید ...« همان طور  همان طور 
دو  مزبور  مشکل  که   می یابد  در  مدیر  می دهد،  ادامه  خود  سخنان 
او  مدیریت  تحت  افراد  سایر  که  مشکالتی  همه  با  مشترک  یژگی  و

بی مهابا برایش مطرح می کنند، دارد. به عبارت دیگر:
را . 1 نظر  مورد  مسأله  در  شدن  درگیر  برای  کافی  اطالعات  مدیر 

دارد. 
آنی . 2 تصمیم  اتخاذ  برای  الزم  اطالعات  دارای  حال  عین  در 

که از او انتظار می رود( نیست.  درباره مشکل مذکور )امری 

که این  در نهایت، مدیر این گونه پاسخ می دهد: »خیلی خوشحالم 
مدتی  بگذار  دارم.  عجله  کمی  االن  کردی.  مطرح  من  با  را  مشکل 
درباره اش فکر کنم. نتیجه را به اطالعت می رسانم.« پس از آن مدیر 

و فرد مذکور از یکدیگر جدا می شوند.

که  کنیم. پیش از آن  بهتر است آنچه اتفاق افتاد را تجزیه و تحلیل 
کدام یک از آن ها  کنند، میمون بر پشت  این دو همدیگر را مالقات 
قرار  مذکور  کارمند  پشت  بر  ما  نظر  مورد  میمون  بله،  داشت؟  قرار 
کجا  که مدیر و این فرد از هم جدا شدند، میمون  داشت. پس از آن 
از  شده  تحمیل  زمان  مدیر.  پشت  بر  است؛  درست  بود؟  ایستاده 
که میمون  سوی افراد تحت مدیریت دقیقًا از هنگامی آغاز می شود 
با موفقیت از پشت فرد تحت مدیریت می پرد و بر پشت مدیر فرود 
نزد  دوباره  میمون  که  می یابد  خاتمه  هنگامی  زمان  این  می آید. 
صاحب خود بازگردد و مراقبت و تغذیه الزم را برای یک جهش دیگر 

کند. یافت  در

به  ابتدا   در  مدیریت  تحت  فرد  و  مدیر  چیست؟  اتفاق  این  دلیل 
نظر  مورد  مشکل  که  می کنند  تصور  ناخواسته  یا  خواسته  صورت 
کار خود را با قرار دادن هر یک از  یک مشکل مشترک است. میمون  
کافی  پاهایش بر روی پشت هر دوی این افراد آغاز می کند. او تنها 
کامل  که پای خود را از پشت فرد اشتباهی بردارد و به صورت  است 
کارمند به یکباره غیب شود  بر پشت فرد دیگر )مدیر( مستقر شود تا 
البته، می توان میمون ها  با مشکل و میمون تنها بگذارد.  را  و مدیر 
که پای خود را از روی پشت فرد اشتباهی  کرد  گونه ای تربیت  را به 
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برندارند؛ اما راه حل آسان تری هم وجود دارد. می توان این میمون ها را 
کسی نگذارند. که هیچ گاه پا بر پشت  طوری آموزش داد 

صبح  اولیه  ساعات  در  مدیر  یم.  برو داستان  مدیر  سراغ  به  بیایید 
عقب  کارهای  به  تا  می شود  حاضر  کار  سر  در  حال  سر  شنبه  ز  رو
افتاده خود برسد. مدیر از پنجره اتاق خود  نگاهی به بیرون می اندازد 
گلف  گروهی از افراد تحت مدیریت خود را در حال بازی  گهان  و نا
کسی  برای چه  واقعًا  کسی  به خوبی می داند چه  او  می بیند. حاال 
کار  با  بتواند  واقعا  گر  ا که  می داند  اکنون  او  عالوه،  به  می کند.  کار 
کردن در تعطیالت آخر هفته به اهداف مورد نظر خود دست یابد، 
که به خود  او آنچنان باال خواهد رفت  افراد تحت مدیریت  روحیه 
روانه  او  به پشت  از پشت خود  را  بیشتری  اجازه دهند میمون های 
که هر چه بیشتر این امکان را  کنند. به طور خالصه، مدیر می داند 
کارها  کنند، از  در اختیار دیگران قرار دهد تا او را در امور خود درگیر 

و وظایف خود عقب خواهد افتاد.

از  از زمان تحمیلی  این مسأله خالص شدن  با  راه حل مقابله  تنها 
یزه گوش  سوی افراد تحت مدیریت است. مدیر باید این راه حل را آو

تحت  افراد  به  و  وضع  را  بنیادینی  مقررات  و  کند  خود 
شرایطی  در  حتی  و  »هرگز  کند:  ابالغ  خود  مدیریت 

کمک می کنم،  که به شما برای حل مشکل تان 
به  شد.  نخواهد  من  مشکل  شما  مشکل 

مشکل  به  شما  مشکل  که  آن  محض 
تبدیل شود شما دیگر هیچ مشکلی  من 
کسی  نخواهید داشت. من نمی توانم به 
که مشکلی ندارد کمک کنم. بعد از پایان 
این جلسه، مشکل مورد نظر دیگر جایی 
در دفتر من نخواهد داشت و همان گونه 
از  شما  همراه  شد،  وارد  یک باره  به  که 
در  می توانید  شما  شد.  خواهد  خارج  در 
با  را  خود  مشکل  شده  تعیین  زمان های 
کنید. بعد از آن همگی با هم  من مطرح 
بعدی  گام  درباره  در یک عزم مشترک  و 
خواهیم  تصمیم گیری  آن  مجری  فرد  و 

کرد.«

هدف از مطرح کردن قیاس »میمون سوار 
از  ابتکار عمل  انتقال  بر  کید  تأ بر پشت« 
حفظ  و  مدیریت  تحت  افراد  به  مدیران 
این شرایط است. نخست، مدیران باید 
تحت  افراد  که  کنند  حاصل  اطمینان 
مدیریتشان دارای ابتکار عمل هستند و 
توسعه  و  رشد  را  عمل  ابتکار  این  سپس 
به  دوباره  عمل  ابتکار  این  گر  ا دهند. 

مدیران منتقل شود، آن ها باید برای همیشه با زمان اختیاری خود 
خداحافظی کنند. در چنین شرایطی، زمان اختیاری مدیران تبدیل 

به زمان تحمیلی از سوی افراد تحت مدیریت می شود.

افراد تحت مدیریت  از سوی  تحمیلی  زمان  با حذف  باید  مدیران 
زمان  از  بخشی  باید  سپس  دهند.  افزایش  را  خود  اختیاری  زمان 
تحت  افراد  برخورداری  از  اطمینان  حصول  به  را  خود  اختیاری 
ابتکار عمل الزم اختصاص دهد و  مطمئن شوند این  از  مدیریت 
درنهایت  دارند.  دست  در  واقعی  صورت  به  را  عمل  ابتکار  افراد 
مدیران باید بخشی از زمان اختیاری خود را به نظارت بر زمان بندی 
سوی  از  تحمیلی  زمان  و  رؤسا  سوی  از  تحمیلی  زمان  محتوای  و 

نظام سازمانی اختصاص دهند.

خود،  نوبه  به  امر  این  و  می یابد  افزایش  مدیران  نفوذ  ترتیب،  بدین 
ارزش هر ساعت از زمان مدیران را چند برابر می کند. 

فارسی  به  را  متن  این  جهان  جای  هر  در  که  کسانی  تمام  امیدوارم 
کتابم به چند نکته توجه داشته باشند:  می خوانند، با دیدن عنوان 
آن ها  از  بسیاری  که  دارد  یادی  ز معانی  یرانگر   و واژۀ  از  استفاده 
منفی است. مطمئن هستم پیچیدگی و منفی بافِی بیشتر، آخرین 
به  تغییر  در حال  و  پیچیده  و  بزرگ  دنیای  این  در  که  چیزی است 
به کار  یابی  بازار در  را  واژه  این  که  اما من هنگامی  یم؛  دار احتیاج  آن 
می خواهم  نیز  شما  از  و  می کنم  نگاه  آن  به  متفاوتی  دید  با  می برم، 
ارتباطات  طراح  یک  به عنوان  من  نظر  از  بکنید.  را  کار  همین  که 
یرانگر« به معنای تخریب خالقانۀ رفتارهای ما در  مایکروسافت، »و
یابی طی پنجاه سال اخیر است. بسیاری از روش های صحیح  بازار
یابی به کار برده ایم، در حال ازدست دادن  بازار که در  و امتحان شده 
به  روش ها  این  از  بسیاری  واقع  در  هستند.  مشتریان  بر  خود  تأثیر 
و  نمی کند  خاصی  کمک  مشتری  با  مستمر  ارتباط  ایجاد  در  ما 
دهید.  انجام  شما  می خواهم  ادامه  در  که  است  کاری  همان  این 
در  افراد  از  بسیاری  که  ارتباطی  پلتفرم های  به واسطۀ  مشتریان 
کسب وکارهای خود از آن به نفع خود استفاده نمی کنند، در موضع 
قدرت هستند. ما هنوز به دنبال دیکته کردن و القای منظور خودمان 
هستیم؛ درحالی که باید یک گفت وگوی دقیق و علمی داشته باشیم 
و  خدمات  و  محصوالت  بهبود  چگونگی  دربارۀ  اطالعاتی  به  تا 
راه حل هایمان برای استفاده کنندگان منجر شود. من معتقد هستم 
است.  جهان  در  مشکالت  از  بسیاری  دلیل  گفت وگو  این  فقدان 
که  کسانی  یم تا مرزبندی بین این افراد را در هم بشکنیم:  ما نیاز دار
دستورات را نادیده می گیرند و آن هایی که به حرف ها گوش می کنند 
تا راه  و  رسم زندگی جدیدی را در دنیا شکل دهند. در حال حاضر 
که می خواهند مردم را با برچسب هایی  یادی در دنیا هستند  افراد ز
جدا  هم  از  محبوب  فوتبال  تیم  حتی  و  نژاد  دین،  جنسیت،  چون 

پاقرص تیم بارسلونا هستم و در  گفته نماند من طرف دار پرو کنند )نا
جام جهانی ایران را تشویق می کردم. ایران خط دفاعی مستحکمی 
یرانگر می اندیشید، به  یابی و دارد!( در هر صورت، وقتی دربارۀ بازار
سعی  همچنین  رفتار  کرده اید؟  چگونه  کنون  تا کنید:  فکر  هم  این 
بیندیشید: چگونه تکنولوژی در  کمی خالقانه  این مسئله  به  کنید 
حال تغییردادن رفتارمان است؟ چگونه می توانید در وهلۀ اول توجه 
کاالی دنیای امروز  کنید؟ توجه، بزرگ ترین  مشتریان را به خود جلب 
کمترین میزان از آن در میان مردم  زه  که امرو است و به نظر می رسد 
که  وجود دارد. این ها همه به دلیل اختالالت نقصان توجهی است 
یر حاصل می شود و هیچ حسی  از بمباران پیام ها و تبلیغات و تصاو
یابی  هم به ما نمی دهد. مجددًا عواطف و احساسات در مرکز بازار
یابی  بازار در  بهتری  عملکرد  هم اکنون  از  بتوانید  اگر  گرفته اند.  قرار 
کسب وکارها  تمامی  در  این  یافته اید.  در را  من  پیام  باشید،  داشته 
برد  کار ایران  جمله  از  جهان،  سراسر  در  اندازه ای  و  شکل  هر  در 
برای  از آن  و  بوده باشد  الهام بخش  برایتان  یادداشتم  امیدوارم  دارد. 
بهبود ارتباط بین خود و مشتریانتان بهره ببرید. همچنین بتوانید از 
به  تا  کنید  استفاده  بازخورد دهنده  بهترین  به عنوان  خود  مشتریان 
یابی به ایران باستان بازمی گردد  باالترین سطح تأثیر برسید. ایدۀ بازار
که ما به لطف  یرانگر« می گوید این است  یابی و کتاب »بازار و آنچه 
ران هستیم. ما باید تالش کنیم  تکنولوژی در حال بازگشت به آن دو
آنچه را باعث انگیزش مشتریان ما در سطح فردی می شود، بشناسیم 
بی هویت  و  بزرگ  توده ای  به منزلۀ  آنان  به  اینکه  نه  کنیم؛  درک  و 
بنگریم. هنگامی که این تفکر را در کسب وکار به کار ببریم، به معنای 
کمک می کند تا رابطۀ مستحکم تری  یرانگر« است و  کلمه »و واقعی 
بین کسب وکار و مشتریان برقرار شود و این باعث رشد کسب وکارها 

خواهد شد.

کلون جفری 

یرانگر یابی و کتاب بازار یسنده  نو

کتاب »بازاریابی ویرانگر« می گوید  ایدۀ بازاریابی به ایران باستان بازمی گردد و آنچه 
که ما به لطف تکنولوژی در حال بازگشت به آن دوران هستیم این است 
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جشن های  در  سخنرانی  برای  که  کسانی  از  بسیاری  مانند 
از  پیش بینی   هیچ  هم  من  ظاهرا  می شوند،  دعوت  فارغ التحصیلی 
که آینده شما چه فرقی با وضعیت فعلی والدین و یا اساتیدتان  این 
در دانشگاه خواهد داشت ندارم! اکثر شما ۲۱ یا ۲۲ ساله هستید، 
کار نمی کنم.  کسی  که من االن دقیقا ۲۱ سال است برای  در حالی 
این که چرا برای این سخنرانی انتخاب شدم، باید بگویم کار من این 
کنم. من به عنوان یک »سرمایه گذار«، بر  که در مورد آینده فکر  است 
روی شروع های جدید سرمایه گذاری می کنم. چیزهایی که تا به حال 
این  اما جالب  باشند؛  ولی می توانند عالی  به خوبی دیده نشده اند 
که وقتی در سال ۱۹۸۹  که شغل فعلی من، آن چیزی نیست  است 
همانند شما فارغ التحصیل شدم، به من گفته شد! به من گفتند قرار 
است وکیل شوم، اما راستش نمی دانستم وکال دقیقا چگونه روز خود 

را سپری می کنند. 

من دقیقا در همان مسیر مورد انتظار حرکت کردم: در دبیرستان و دانشکده 
حقوق درس خواندم و سپس با تالش زیاد در یک شرکت حقوقی بزرگ 
نگاه می کردی همه  که  بیرون  از  بود!  استخدام شدم. جای عجیبی 
دوست داشتند وارد شوند؛ از داخل همه دوست داشتند فرار کنند! بعد 
گفتند  از هفت ماه و سه روز از آن  جا بیرون آمدم. همکارانم با تعجب 

اصال فکر نمی کردند امکان داشته باشد از آن زندان آلکاتراز فرار کرد؛ اما 
در واقعیت، فرار از آن شرکت حقوقی آن  قدرها هم سخت نبود، فقط 
برنگردی! مشکل  از درب شرکت خارج شدی، دیگر  بود وقتی  کافی 
این جا بود که همکاران من چون برای ورود به آن شرکت خیلی زحمت 
گره خورده بود  گونه ای به هویت شان  کشیده بودند، عضویت در آن به 
که هرگز حاضر نبودند آن هویت را خدشه دار کنند. بعد از آن شانسم را 
برای یک جای بسیار بزرگ تر امتحان و در مصاحبه برای استخدام در 
کردم. قبولی در آن آزمون باالترین افتخاری  دادگاه عالی آمریکا شرکت 
بود که می توانست نصیب کسی در شرایط من شود. اما من قبول نشدم! 
دنیا روی سرم خراب شد! فکر کردم دیگر آینده ای ندارم و تقریبا هیچ راه 
حل دیگری نیز در ذهنم نبود. ده سال بعد دوستی که برای مصاحبه در 
دادگاه عالی به من کمک کرده بود را دیدم. اولین چیزی که گفت این بود: 

»خوشحال نیستی که در آن مصاحبه رد شدی؟«. 

کرد. به  که می رفتم منحرف  از مسیری  رد شدن در آن مصاحبه، مرا 
این جا  به  اکنون  و  کردم  اندازی  راه  و یک استارت آپ  رفتم  کالیفرنیا 
کارمندی در دادگاه عالی قابل قیاس نیست. اگر  که اصال با  رسیدم 
بخواهم توضیح بدهم که چه اتفاقی برایم افتاده، باید بگویم من دقیقا 
روی مسیر موفقیت حرکت کردم؛ اما توضیح این که چرا آن همه سال 

پیتر تیل

موسس پی پل

کالج همیلتون چکیده سخنرانی »پیتر تیل« در 

درس خواندم تا وکیل بشوم و بعد راه دیگری رفتم بسیار مشکل است. 
استارت آپ های  زمینه  در  شرکتی  موسس  هیات  عضویت  به  وقتی 
که می خواهیم مسیر  فن آوری درآمدم، با دیگر اعضا هم عقیده بودیم 
دنیا را عوض کنیم. قرار بود با جایگزین کردن یک واحد پول دیجیتالی 
جدید به جای دالر آمریکا، شروع کنیم. ما تیم جوانی بودیم و من تنها عضو 
که باالی ۲۳ سال داشتم. باالخره محصول مان را ساختیم.  گروه بودم 
اولین استفاده کنندگان، ۲۴ نفر کارمندان شرکت خودمان بودند! بیرون 
کار می کردند،  از مجموعه، میلیون ها نفر در بازارهای مالی بین المللی 
با بسیاری از آن ها صحبت کردیم. هرچه سن شان بیشتر بود و یا تجربه 
کار مالی و بانکی بیشتری داشتند، نسبت به شکست طرح ما مطمئن تر 
بودند! اما آنان اشتباه می کردند. امروزه میلیون ها نفر از مردم، ساالنه بیش 
از ۲۰۰ میلیارد دالر پول را از طریق پی پل که همان محصول ماست انتقال 
می دهند. در حقیقت ما در طرح اولیه خود که جایگزین کردن دالر با یک 
پول جدید بود شکست خوردیم، اما اکنون شرکت موفقی با ۲۰۰ میلیارد 
دالر گردش مالی داریم. نکته مهم این است وقتی می فهمیم انجام یه کار 
خیلی مشکل است، باید این مهم را هم به یاد داشته باشیم که »خیلی 

مشکل بودن« با »غیر ممکن بودن« متفاوت است.

شما فارغ التحصیالن، اکنون در جایی هستید که کمترین محدودیت، 
کمترین مشکل را برای ترسیم آینده دارید. زندگی  کمترین خط قرمز و 
هرگز دوباره شما را در جایی که االن هستید، نمی گذارد. شعار دانشگاهی 
که از آن فارغ التحصیل شدید جالب و خالصه است: »از نو بساز«. پس 
سعی کنید تمام آن چه والدین و معلمان تان گفته اند غیرممکن است 
افرادی در آن چه امروز به عنوان »غرب«  را انجام دهید. طی قرن ها، 
گرفته تا انیشتین و  شناخته می شود، مشغول نوآوری بوده اند: از نیوتن 

ادیسون و فرانسیس بیکن همگی کارهایی خارق العاده کرده اند. نتیجه 
که اکنون به ما می گویند »کشورهای توسعه یافته«. در حالی  این شده 
که بسیاری از کشورها هنوز در حال توسعه هستند. شاید در دهه ۱۹۶۰ 
که قدرت فن آوری غرب خیلی زیاد بود، »فن آوری« یک واقعیت گران 
و لوکس مثل هواپیما، کامپیوتر، کارخانه های عظیم و غیره بود، اما االن 
و  آی تی است  فقط  فن آوری  نیستند!  »فن آوری«  این ها  از  هیچ کدام 
بس! این تغییر بنیادین ما را به خطر انداخته است. فن آوری اطالعات 
االن در اختیار همه هست و فقط ما نیستیم که می توانیم از آن بهره ببریم. 
گول زننده است. یعنی ما دیگر آن قدر  کلمه »توسعه یافته« بسیار  این 
خوب شده ایم که نیاز به بهبود نداریم. حاال نوبت به آن هایی است که 
هنوز در حال توسعه اند! اما این واقعیت نیست. برای ادعای خودم دو 
گفت با خودمان رو راست باشیم، یعنی  مثال می آورم: اول، شکسپیر 
که همواره در معرض خطر هستیم.  به خودمان اعتماد نکنیم! بدانیم 
بدانیم که خیلی هم توانمند نیستیم. دوم، معروف است که می گویند 
اما  هستی؛  دنیا  این  در  که  است  آخری  روز  انگار  کن  زندگی  طوری 
من می خواهم بگویم بر عکس، باید طوری زندگی کنیم که انگار برای 
همیشه در این دنیا می مانیم. باید طوری تالش کنیم که انگار هیچ گاه 

نمی خواهیم دنیا را ترک کنیم! 

کنم، اهمیت دوستانی است  که می خواهم بر آن تاکید  نکته دیگری 
برای  یافته اید. آن ها منابع بسیار ناب و خوب  که در مدت تحصیل 
آینده شما هستند. در پایان دوست ندارم مانع خوشحالی برای به پایان 
که این یک  کنید  رساندن این دوره از زندگی تان شوم، فقط به این فکر 
شروع مهم است، شروعی که مثل درس خواندن در دانشگاه پایانی ندارد.
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یس است. از دیدگاه او رهبری در  سایمون النکستر یک سخنرانی نو
مدیریت  و  دیگران  کردن  متقاعد  مهارت  به معنای  نخست  وهله 
است.  مخاطبان  پنج گانه(  )حواس  عصبی  انتقال دهنده های 
شکست  دلیل  این  به  مدرن  دنیای  در  ارتباطات  کثر  ا وی  به زعم 
می یابند؛  پایان  منطق  با  و  می شوند  آغاز  منطق  با  که  می خورند 
کنید و سپس  نخست باید مغز غریزی و مغز احساسی را مجذوب 
مغز  سطوح  تمامی  می باید  نیز  رهبر  نمایید.  بحث  وارد  را  منطق 
از»غریزی،  عبارت اند  سطوح  این  کند.  خود  درگیر  را  مخاطبان 
مورد  لفظی  و  زبانی  شیوه های  النکستر،  منطقی«.  و  احساسی 
غریزی،  تحریک  برای  را  جابز  استیو  تا  ارسطو  زمان  از  استفاده 
که مدت ها برای  احساسی و منطقی مخاطبان تشریح می کند. او 
کار  انگلستان  در  یری  ز نخست و کابینه  اعضای  و  عامل  مدیران 

کرده است، آموزه های خود را با مثال های واقعی بیان می کند.

زبان رهبری
کسی که می خواهد به رهبری کارآمد تبدیل شود، باید در ارتباطات، 
قدرتمند باشد. برقراری ارتباطات نیز با توجه به پیچیده بودن مغز 
که  کلی دارد  کسب مهارت است. مغز سه بخش  نیازمند  انسان، 
هر  و  است  منطقی«  »مغز  و  احساسی«  »مغز  غریزی«،  »مغز  شامل 
اطراف  دنیای  از  انسان  در درک  این بخش ها، سهم مهمی  از  یک 
را  آن ها  سه  هر  بتواند  باید  باشد،  رهبر  می خواهد  که  کسی  دارد. 

کند. متقاعد 

رشد  و  آمده  وجود  به  پیش  سال  میلیون  پنج  تقریبا  غریزی«  »مغز 
گاه  کرده است. مسئولیت این بخش، مدیریت فرآیندهای ناخودآ
مانند تنفس و گردش خون است. به عالوه، این بخش دائما محیط 
کرده و به سرعت  پیرامون را از جهت وجود خطرات احتمالی بررسی 
ناآشنا قضاوت  پدیده های  بودن  ک  باال در مورد خطرنا کارایی  با  و 

می کند.

که باعث  »مغز احساسی« ترکیب شیمیایی خاصی ترشح می کند 
که پای چنین  افزایش اعتمادبه نفس، عشق یا ترس می شود. زمانی 
عمل  هیجان  و  شور  و  رغبت  با  افراد  باشد،  میان  در  احساساتی 

می کنند.

که  است  مغز  بخش  جدیدترین  و  بزرگ ترین  نیز  منطقی«  »مغز 
بر عهده  را  ایده ها  و  مسئولیت قضاوت در مورد درستی اطالعات 
به خوبی  اما  دارد  خوبی  بسیار  تشخیص  قدرت  بخش،  این  دارد. 
منطقی  به ظاهر  ایده های  از  منطقی  ایده های  تفکیک  به  قادر 

نیست.

کردن مغز غریزی متقاعد 
صرفا  بحث  یک  با  را  خود  مخاطبان  می توانند  به سختی  رهبران 
که یک بحث از فیلترهای  کنند. انسان تنها زمانی  منطقی متقاعد 
کرده باشد، نکات منطقی  مغز غریزی و سپس مغز احساسی عبور 
اما  باشد  دشوار  آن  ر  باو است  ممکن  اگرچه  می کند.  بررسی  را  آن 
که نخست در مورد  گوش می دهد  انسان تنها زمانی به یک بحث 

سایمون النکستر

کتاب ذهن های برنده یسنده  نو

 
که با منطق آغاز می شوند و با منطق پایان می یابند کثر ارتباطات به این دلیل شکست می خورند  ا

می شود  توصیه  لذا  باشد.  کرده  غریزی  قضاوتی  سخنران،  اعتبار 
با هدف  را  پیشنهاد  و  رهبر، هر بحث  و  به عنوان یک سخنران  که 

کنید. کردن »مغز غریزی« مخاطبان خود شروع  مجذوب 

آن  موردنظر  زبان  با  باید  شما  غریزی،  مغز  کردن  مجذوب  برای 
و  »امنیت«  یعنی  آن  اصلی  یت های  اولو روی  بر  و  کنید  صحبت 
که وعده  کنید. مغز غریزی، جذب افرادی می شود  »پاداش« تمرکز 
حس  رش  پرو با  می تواند  رهبر  یک  می دهند.  »پاداش«  و  »امنیت« 
امنیت  حس  و  دهد  کاهش  را  هراس  و  ترس  گروهی،  همبستگی 
راهکار  گروهی،  شدن  جمع  ر،  دو گذشته های  از  کند.  ایجاد 
مناسبی برای دفاع در برابر حمالت بوده است. مغز انسان با ترشح 
که باعث افزایش احساس نزدیکی  اکسی توسین )ترکیب شیمیایی 
می دهد.  و  داده  رش  پرو را  احساسی  چنین  می شود(  ارتباط  و 
سیستم  می توانند  می کنند،  متحد  را  گروه ها  به خوبی  که  رهبرانی 
پاداش دهنده اکسی توسین را در مخاطبان شان افزایش دهند و مغز 

کنند. غریزی آن ها را مجذوب خود 

قدرت شکل ظاهری
این که  از  قبل  حتی  مخاطب،  غریزی  مغز  به  پیام  انتقال  فرآیند 
فردی  شکل  )به  توانمند  را  خود  ظاهر  می شود.  شروع  بزنید  حرفی 
حتی  دهید.  نشان  دارد(  پاداش دهی  و  امنیت  برقراری  توانایی  که 
نحوه تنفس شما، به غریزه مخاطبین پیام می دهد. با تنفس تند و 

کردن، ناخواسته  کوتاه هنگام صحبت  سریع و استفاده از جمالت 
سهیم  آنان  ترس  در  هم  شما  که  می کنید  القا  خود  مخاطبین  به 
جمالت  از  و  باشید  داشته  عمیق  تنفسی  گر  ا برعکس،  هستید. 
که  کنید، به غریزه مخاطب این اطمینان را می دهید  بلند استفاده 
کنید؛ بنابراین توصیه  با خون سردی می توانید هر تهدیدی را خنثی 
جمالت  بین  و  کنید  صحبت  پایین تر  صوتی  فرکانس  با  می شود 
گفت وگوی  و  بحث  در  کردن  مکث  باشید.  داشته  کوتاه  مکثی 
از بیان هر ایده مهم در حین  زانه امری غیرعادی است، اما بعد  رو

ینده را نشان می دهد. گو کی و جسارت  سخنرانی، اطمینان، بی با

استعاره های مناسب
آن  در  -که  استعاره  مانند  زبانی  روش های  و  ابزارها  از  استفاده  با 
غریزی  مغز  می شوند-  کلی«  »مفاهیم  جانشین  واضح،  یر«  »تصاو
مورد  در  اقتصاددان،  اسمیت  آدام  زمانی که  دهید.  قرار  هدف  را 
استعاره  واقع  در  می کند،  صحبت  بازار«  نامرئی  »دست های 
یری واضح از نیروهای پیچیده  برده است که تصو توانمندی را به کار
دقت  با  را  استعاره ها  می دهد.  نشان  مخاطب  به  را  بازار  پنهان  و 
نسبت  مثبتی  دیدگاه  افراد  به عنوان  مثال، معموال  کنید.  انتخاب 
خوش آیند،  استعاره  این  به کارگیری  احتماال  دارند.  »بهارعربی«  به 
اگر  می دهد.  جلوه  کمرنگ تر  را  انقالب ها  این  خشونت بار  جنبه 
همان حقیقت را به جای استفاده از واژه »بهار عربی« با استفاده از 
کنید، پاسخی متفاوت از مخاطب خواهید  واژه »کوره عربی« بیان 
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استفاده  »ماشین«  استعاره  از  معموال  کسب وکار  رهبران  گرفت. 
معکوس  جواب  عمل  در  است  ممکن  استعاره  این  اما  می کنند؛ 
استعاره ماشین ممکن است مناسب  رهبر،  از دیدگاه یک  بدهد؛ 
که  می کند  تصور  ماشین  یک  به صورت  را  سازمان  وی  یرا  ز باشد، 
که در  افرادی  اما  رانده می شود؛  نرم  و  به شکلی بی نقص  او  توسط 
سازمان کار می کنند، ممکن است تصور کنند تنها چرخ دنده هایی 
توصیه  است.  رهبر  دست  به  آن  فرمان  که  هستند  ماشین  این  از 
که از استعاره های مکانیکی استفاده نکنید. به جای آن از  می شود 
یر دنیای طبیعی که مستقیما مناسب خواسته های مغز غریزی  تصاو
در تامین امنیت و پاداش هستند، استفاده نمایید. به عنوان  مثال، 
زمانی که از واژه خانواده برای توصیف سازمان خود استفاده می کنید، 
را  را به مخاطبین منتقل می نمایید. اگر سازمان خود  حس نزدیکی 
به صورت یک سفر توصیف کنید، به کارکنان کمک کرده اید که مسیر 
از استعاره های  رسیدن به هدف را در ذهن شان به تصویر بکشند. 
کنید. چنین  استفاده  انسان  بدن  و  در مورد غذا، آب وهوا  مناسب 
این  می کارند.  خوبی  ایده های  غریزی،  مغز  عمق  در  استعاره هایی 
در  و  می شوند  پراکنده  و  کرده  رشد  دوانده،  یشه  ر آن جا  در  ایده ها 
نهایت طرز فکر، احساسات و اعمال افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.

کردن مغز غریزی راهکارهایی برای مجذوب 
یر می توانید مغز غریزی را هدف بگیرید: با روش های ز

که در نگرانی های 	  همدلی: وقتی به مخاطب نشان می دهید 
او  غریزی  مغز  در  امنیت  نیاز  به  واقع  در  هستید،  سهیم  او 
با دقت به سخنان  برای نشان دادن همدلی،  پاسخ داده اید. 
او  برای  را  آن ها  مجددا  و  دهید  گوش  فرد  نگرانی های  و 
و  دل مشغولی ها  درک  در  رهبر  توانمندی  نمایش  کنید.  بازگو 
دیدگاه های دیگران، منجر به ترشح سروتونین و اکسی توسین 
ترکیبات  این  تاثیر  افزایش  برای  می گردد.  مخاطبان  مغز  در 
و  »من«  به جای  مخاطب،  با  خود  رابطه  یت  تقو و  شیمیایی 

کنید. کلمه »ما« استفاده  »تو« از 
برای 	  )تالش  بودن  هدفمند  حس  که  زمانی  بودن:  هدفمند 

کنید،  القا  را  مادی(  صرفا  سود  از  فراتر  هدفی  به  دستیابی 
کوچک را نیز با شور و هیجان انجام  افراد حتی فعالیت های 
کارمند ناسا  خواهند داد. آن ها احساسی شبیه احساس یك 
را خواهند داشت که شغل خود را »سهیم شدن در رفتن انسان 
یت سازمان  به کره ماه« می داند. به عنوان رهبر، شما باید مامور
بدین  کنید.  منتقل  کارمندان  به  را  آن  و  بکشید  یر  تصو به  را 
منظور می توانید از الفاظ مناسب )مانند استعاره( و همچنین 
هدفمند عمل کردن استفاده کنید. شور و هیجان شما باعث 
پامین و اکسی توسین در مغز مخاطبان شده و منجر  ترشح دو

به افزایش تعهد آنان می شود.

مغز احساسی
آن ها  اشتیاق  خود،  مخاطبین  احساسی«  »مغز  کردن  مجذوب  با 
معروف  سخنرانی های  دهید.  افزایش  را  خود  ایده های  برای 

ینستون چرچیل یا مارتین لوترکینگ باعث  رهبران بزرگ همچون و
رو  به  رو  برای  را  یادی  ز افراد  و  شده  احساسی  مغز  شدن  مجذوب 

کرده است. شدن با چالش های جنگ و نابرابری نژادی آماده 

ترشح  باعث  یی(،  )قصه گو داستان  روایت  مانند  زبانی  ابزارهای 
می کند.  تحریک  را  احساسات  که  می شود  مغز  در  شیمیایی  مواد 
ارتباط  یک داستان مناسب، مستقیما با سیستم پاداش دهی مغز 
که روایت می شوند واقعی  برقرار می کند. ممکن است داستان هایی 
شما  مخاطبین  که  شوند  داده  شکل  به گونه ای  باید  اما  نباشند؛ 
در  باشند.  داستان ها  آن  یر  تصاو تجسم  به  قادر  روایت،  هنگام  در 
چنین حالتي، مغز پاسخی معادل با واقعی تصور کردن آن ها از خود 
مشخص شده  مغزی  اسکن  ابزارهای  از  استفاده  با  می دهد.  ز  برو
است حتی زماني که یکي از شخصیت های داستان، جسمی را در 
مغز  در  وضعیت  این  کنترل  به  مربوط  بخش های  می گیرد،  دست 
مخاطب داستان فعال می شوند. مغز انسان، به هنگام تجربه وقایع 
تجربه  در  که  می کند  ترشح  را  شیمیایی  ترکیبات  همان  خیالی، 

وقایع حقیقی ترشح می شود.

اکسی توسین
ماده  ترشح  به  کمک  با  داستان،  در  پذیر  ر باو شخصیت  یک 
در  همبستگی  حس  ایجاد  به  منجر  می تواند  »اکسی توسین« 
ترشح  به  منجر  داستان،  در  موجود  تضاد  و  تنش  گردد.  مخاطب 
ترکیب شیمیایی استرس زا با نام »کورتیزول« می شوند. پایان خوش 
پامین«  »دو پاداش ده  شیمیایی  ترکیب  ترشح  باعث  داستان، 
و  زندگی  از  خود،  داستان های  در  کنید  سعی  بنابراین  می شود؛ 
یخ جهان یا حتی از  یخچه سازمان خود، تار تجربیات شخصی، تار
افزایش حس همبستگی  برای  کمک بگیرید.  یخی  تار افسانه های 
کنید؛ دنیای  در مخاطبین، یک فرد خاص در داستان تان معرفی 
آن فرد را با بیان جزییات، مناظر، صداها و حتی بوها، حقیقی جلوه 
دهید. آن فرد را بر سر دو راهی یا تضاد دشواری قرار دهید. زمانی که 
فرد تضاد را برطرف می کند؛ مخاطب باید به دیدگاه و بینشی دست 
کار، دیدگاه و  که همان هدف شما در سخنرانی است. با این  یابد 
که از پایان  بینش مدنظر شما با ترشح ترکیب شیمیایی پاداش دهی 
خوش داستان حاصل می شود، پیوند خورده و بهتر ماندگار می شود.

ابزارهای زبانی
می شوند  احساسی  مغز  تحریک  باعث  که  زبانی  ابزارهای  سایر 

عبارت اند از:
یایی 	  رو »من  عبارت  لوترکینگ  مارتین  بار  هر  کردن:  تکرار 

تکرار  سیاه پوستان  برای  خود  معروف  سخنرانی  در  را  دارم« 
می کرد، قدرت احساسی بیشتری به مخاطبین القا می نمود. 
چرچیل نیز با بیان جمالت »ما در سواحل خواهیم جنگید، 
نبرد  میدان های  در  ما  جنگید،  خواهیم  فرودگاه ها  در  ما 
افراد  معموال  می گذاشت.  مشابهی  تاثیر  جنگید«،  خواهیم 
تکرار  را  خود  حرف  هستند،  ناراحت  یا  عصبانی  که  زمانی 

گر از روی متن از پیش  از این رفتار، حتی ا با تقلید  می کنند. 
واقعی  احساسات  می خوانید،  را  خود  سخنرانی  آماده  شده 
و  تکراری  روندی  زمانی که  کنید.  منتقل  مخاطبین  به  را  خود 
ید،  قابل پیش بینی را در مقابل مخاطبان تان به نمایش می گذار

کردن توقعات شان به آن ها پاداش می دهید. در واقع با  ارضا 
کردن باعث بهبود عملکرد همه افراد 	  کردن: تحسین  تحسین 

کارکنان خود، در آن ها حس ارزشمندی  می شود. با تعریف از 
می کنند  تالش  آن ها  کار،  این  با  کنید.  ایجاد  بودن  توانا  و 
در  دوباره  خوبی  احساسات  چنین  که  کنند  عمل  به گونه ای 
اصلی  هدف  که  باشید  داشته  یاد  به  شود.  فعال  درون شان 
است  خود  پیروان  اصلی  نیازهای  نمودن  رده  برآو رهبر،  یک 

واعتمادبه نفس یکی از بنیادی ترین نیازهای بشر است.
کلماتی 	  از  کنید  سعی  خود،  روابط  همه  در  اثرگذار:  کلمات 

رش  که همکاری احساسی و همبستگی را پرو کنید  استفاده 
دهد. رهبران کسب وکار معموال از کلمات کلیشه ای و بی روح 
قدرتی  اثرگذار،  و  احساسی  کلمات  اما  می کنند؛  استفاده 
کلمات تخصصی و اصطالحات عامیانه دارند.  بسیار فراتر از 
استفاده  هنگام  لوترکینگ  سخن  در  تفاوت  نمونه،  به عنوان 
جهانی  راهکار  یک  »من  به جای  دارم«  یایی  رو »من  جمله  از 
که چقدر تاثیر بیشتری ایجاد می کند.  دارم« را در نظر بگیرید 
کلمه  از  انتظارات«  از  »فراتر  به جای عبارت  برای شروع، مثال 
عالقه تان  و  عشق  اظهار  از  کنید.  استفاده  »خارق العاده« 
نسبت به یک ایده نترسید. همچنین، در ارتباطات از ضمایر 

کنید. یاد استفاده  شخصی مانند ما، تو و من ز

مغز منطقی
با  آمار و حقایق مرتبط  ارائه  برای مغز منطقی، به معنای  جذابیت 
ارائه  با  »فرم و سبک« مناسب  را  باید »محتوا«  بحث است. شما 
کامپیوتر، اطالعات را بدون پیش زمینه  دهید. مغز منطقی همانند 
را  اطالعات  مغز،  نیم کره  دو  بلکه  نمی کند؛  پردازش  احساس  و 
منطقی  معنای  چپ  نیم کره  می کنند.  پردازش  متفاوتی  به صورت 
از  راست  نیم کره  درحالی که  )محتوا(،  می کند  تحلیل  را  کلمات 
»موسیقی« )ابزارهای زبانی که به بحث شما نظم و آهنگ می دهند( 
برای  مغز  استفاده  مورد  راهکار  یک  سبک(.  و  )فرم  می برد  لذت 
آن  در  موجود  نظم  تشخیص  ادعا،  یک  صحت  مورد  در  قضاوت 
است. با قرار دادن نظم و ترتیب در سخنان، می توانید مخاطب را 

کنید. نمونه ای از نظم و ترتیب عبارت است از: راحت تر متقاعد 
شما 	  پیشنهاد های  و  اصلی  نکات  حقایق،  سه تایی:  قانون 

متقاعدکننده تر  شوند،  ارائه  سه تایی  گروه های  به صورت  گر  ا
قابل اعتماد  جامع،  یری  تصو خود  از  بدین وسیله،  می شوند. 
و مطمئن ارائه می دهید. شرکت های تبلیغاتی به کرات از این 
قانون در نام گذاری محصوالت استفاده می کنند. برای نمونه 
تعریف  یر  ز به صورت  را  خود  یت  مامور کس  استاربا شرکت 
کثر افراد نیز به طور  می کند: »یک نفر، یک لیوان، یک محله«. ا

طبیعی از »قانون سه تایی«  برای توصیف چیزهایی که در مورد 
این  از  بنابراین  استفاده می کنند؛  دارند،  و هیجان  آن ها شور 
عالقه  که  مباحثی  در  جذابیت  افزایش  برای  می توانید  قانون 

کنید. ید، استفاده  یادی به بیان آن ها ندار ز
بحثی 	  این که  احتمال  و  هستند  تعادل  دنبال  به  افراد  تعادل: 

دو  زمانی که  است.  باال  بسیار  بپذیرند،  نیز  را  متعادل  ظاهر  با 
هسته ای(  انرژی  )مثال  موضوع  یک  برای  متفاوت  دیدگاه 
به  باز  فکر  با  و  بی غرض تر  شما  بحث  نتایج  می دهید،  ارائه 
پیاپي  با یك  حرف  مشابه  کلمه  آغازکردن چند  نظر می رسد. 
از  وقتی  مثال  است؛  دیگر  مناسب  تعادل سازی  ابزار  یک   نیز 
مشابه  حروف  می کنید،  استفاده  بدانید«  و  »بخوانید  عبارت 
کی از تعادل این عبارت است و پذیرش و به  کلمه، حا بین دو 

خاطر سپردن دو ایده »خواندن و دانستن« را راحت تر می کند.
یتم و قافیه داشته باشد، نسبت به سخنی 	  که ر بحثی  قافیه: 

که قافیه ندارد، قانع کننده تر است. به همین دلیل، استفاده از 
یتم و قافیه در شعارهای تبلیغاتی و نام گذاری محصوالت  فن ر
کارآمد است. زمانی که می خواهید نتیجه بحث یا شعار  بسیار 
که در یاد مخاطب بماند،  کنید  موردنظرتان را به گونه ای بیان 

کنید. یتم استفاده  از فن قافیه و ر
پدیده 	  یك  به  مختلفي  جنبه های  از  مختلف  افراد  دیدگاه: 

پدیده  آن  به  نسبت  خود  مطلوب  جنبه  براساس  و  می نگرند 
جبهه می گیرند. با تغییر دیدگاه آن ها، می توانید نظرشان را نیز 
تایید  مورد  که  کلی  با یک دیدگاه  را  تغییر دهید. بحث خود 
همگان است شروع کنید و سپس به سوی جبهه مورد نظر خود 
کردند، به سختی  کنید. زمانی که افراد به شما اعتماد  حرکت 

کرد. نظرشان نسبت به اعتبار شما تغییر خواهد 

کردن متقاعدسازی عملی 
متقاعدسازی، فرآیندی مشابه باال رفتن از نردبان در سطوح مختلف 
به  مربوط  راهکارهای  از  نردبان،  اول  پله  از  گذر  برای  است.  مغز 
پس  از  کنید.  استفاده  استعاره  یا  همدلی  مانند  غریزی«  »سطح 
کردن »مغز احساسی« و در پله  آن، در پله دوم از راهکارهای جذب 
کنید  از »مغز منطقی« استفاده نمایید. به عنوان  مثال، فرض  سوم 
کارمندان هستید و یکی از آن ها  در حال توصیف یک راهکار برای 
سوالی دشوار و چالش برانگیز مطرح می کند. اولین گام این است که 
ید )مثال  که خیر آن ها را در نظر دار کارکنان اطمینان دهید  به تمامی 
به  سپس  کار(.  محل  توصیف  برای  خانواده  استعاره  از  استفاده  با 
ید. اعتمادبه نفس و حس همبستگی  سطح احساساتی مغز پیش برو
و  تاسیس  داستان  مجدد  بیان  یا  کارشان  کردن  تحسین  با  را  آن ها 
عملکردی  اهداف  ارائه  با  سپس  کنید.  تقویت  سازمان  یت  مامور
سه تایی، مغز منطقی را مجذوب کنید. نیاز افراد را شناسایی کنید. 
این نیاز می تواند امنیت، ارتباطات یا اعتمادبه نفس باشد. زمانی که 

نیازهای آن ها را پاسخ دهید، آنان شما را حمایت می کنند.



بخش  در  طرح  برای  ید،  دار تجربه ای  یا  نظر  مشهد«  اصناف  »اتاق  ماهنامه  مطالب  درباره  گر  ا
هم اندیشی خوانندگان ماهنامه »اتاق اصناف مشهد« به ایمیل ما ارسال فرمایید.

i n f o @ a s n a f - m h d . ir

اگر ایمیل ارسال می کنید در قسمت subject حتما به فارسی موضوع ایمیل را مشخص کنید.	 
همراه اثر ارسالی حتما نام و شماره تماس خود را قید فرمایید.	 
نوشته خود را در قالب فایل word به صورت ضمیمه ایمیل کنید.	 
ماهنامه از مقاالت و پیشنهادات خوانندگان استقبال می کند.	 
ماهنامه در حک و اصالح مطالب آزاد است.	 
یافتی مسترد نخواهد شد.	  مطالب در
گفتگوها و مطالب انعکاس دیدگاه نویسندگان و مصاحبه شنوندگان است.	 


