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از  پذیرفتید،  انجام مصاحبه  برای  را  ما  این که دعوت  از   ، بر شما  درود 
شما سپاسگزاریم.

- جناب آقای معاونی لطفا بیوگرافی مختصری از خود و رزومه 
کاریتان برای مخاطبان نشریه طرح فردا بیان  بفرمایید.

با یاد و نام خدا و عرض سالم خدمت شما و کرمانی های عزیز،
مجید معاونی هستم، اصالتا اهل مشهد، حدود ده سال است در کرمان 
سکونت دارم و افتخار جانبازی ۳۰درصد را دارم )اعزامی از بسیج تهران 
بودم ، در سال ۶۵ مجروح شدم از ناحیه گردن، سر و ریه، زیربغل، زانو، 

ران و اعصاب و روان(
متولد  سال ۱۳۴۷. کار سایه بان و بایگانی ریلی و کارهای دیگر را حدودا 
از سال ۹۱ شروع کردم و بیشتر تخصص بنده در حیطه سایه بان های 

بدون پایه مزاحم است.
حدود ۱۲۰هزار متر مربع در استان کرمان و حدود ۵ هزار متر در استان 

هرمزگان با ضمانتنامه ده ساله سازه و ورق اجرا کرده ایم.
- حوزه فعالیت شرکت ... در چه زمینه است؟

حدود ده سال است که عمده فعالیت ما سازه های بدون پایه مزاحم برای 
پارکینگ با سقفهای upvc می باشد،

اغلب سایه بان و بایگانی ریلی برا اداره جات و حوزه هایی نظیر تزئینات 
های  پوشه  تهیه  برای  است.  جات  اداره  بازسازی  جات،  اداره  داخلی 
پالستیکی، زونکن پالستیکی و فلزی برای اداره جات و تعمیرات بایگانی 

ریلی را تقریبا بصورت انحصاری در کرمان انجام میدهیم.
- چگونه به این ایده کسب و کار دست یافتید؟

ایران  این سازه و تجربیاتی که در مشهد و شمال  بودن  به دلیل جدید 
کسب کرده بودم، به این فکر افتادم که هم در استان کرمان و هم در 
استان هرمزگان که جزو مناطق گرمسیری هستند با توجه نیاز مبرمی که 
اجرایی ما شرکت آب  اولین کار  و  را شروع کردم  اینکار  احساس کردم 

منطقه ای کرمان حدود دو هزاروپانصد متر بود.
در مصارف خانگی هم استقبال شد.  از صفر تا صد کار را در مجموعه ما 

انجام می شود، ۱۰۰ درصد مراحل انجام کار به عهده خود ماست.
قابل ذکر است نمایندگی انحصاری ورق upvc  در استان کرمان را 

دارا می باشم.
ارزیابی  فعالیت خود چگونه  حوزه  در  را  اقتصاد  دورنمای   -

می کنید؟
متاسفانه به خاطر نوسانات قیمت و موضوع کرونا که پیش آمده برنامه 
ریزی های ما هم تحت تاثیر قرار گرفت، شروع فعالیت حوزه جنوب شرق 

کشور به تعویق افتاد.
خوشبختانه در استان کرمان و هرمزگان فعالیت ما برقرار است،

جزو برنامه کاری ما است که جنوب شرق ایران را در زمینه سایبان ها به 
طور کامل در اختیار داشته باشیم.

این نوسانات قیمت سود کار ما را تقلیل داده اما شکیل بودن سایبان الویت 
ماست و در صورتی که مردم  استقبال کنند با نصب این سایبان ها حدودا 

۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به ارزش ساختمانشان افزوده می شود.  
نماییم  می  همکاری  هم  با  شرکت  در  که  دوستانی  و  ما  ی  دغدغه 
رضایتمندی مشتریان است و در این رابطه هر ایده، انتقاد و پیشنهادی از 
طرف مشتریان و دوستان باشد با کمال میل پذیرا هستیم و  حتما ترتیب 

اثر داده خواهد شد.
با  خودرو  برای  پارکینگ  بان  سایه  خرید  هزینه  و  قیمت   -

پوشش یو پی وی سی چقدر است؟
پایه مزاحم است که خوشبختانه  بان بدون  این سازه سبک که سایه  با 
پایه های  که  مزاحمتی  اجرا می شود،  استان  در  است که  ایده جدیدی 
اضافی داشتند را ندارد و موارد اضافی برداشته شده ، با تقویت سازه فلزی 
و خرپاها استحکام سازه  بیشتر می شود. برای سایه بان های خانگی  از 
مترمربعی حدودا ۳۰۰هزار تومان )قیمت حال حاضر( برای هر ماشینی، 
۱۵ متر به باال از متری ۳۰۰ تا ۴۵۰  تومان. بستگی به طرح و متراژ کار 
دارد. قیمت ها متغیر می باشد که آن هم بعد از بازدید رایگان، مشاوره و 

نظارتی که انجام می دهیم قیمت اصلی  داده می شود.
- ابعاد و مساحت استاندارد سایه بان ماشین با ) پوشش یو 

پی وی سی ( چقدر است؟
ابعاد استاندارد برای منزل ۵×۳ یا ۶×۴ است، برای مجتمع های مسکونی 
یا اداری به دلیل محدودیت جا و مجوزهای شهرداری ۵×۲/۵ است. ما 
بغیر از ورق upvc با ورق گالوانیزه و ورق پلی کربنات هم کار می کنیم  
که به سلیقه خود مشتری بستگی دارد و به دلیل نوسانات قیمت میتوانیم 

از متری ۲۰۰ تومان به باال هم کار انجام دهیم.
- ضمانت نامه ) خدمات پس از فروش ( سایبانها چه مدت 

می باشد؟
در رابطه با ضمانت نامه ورق چون نمایندگی انحصاری هستیم برای اداره 
جات و منازل، ضمانت نامه کتبی و لوحی تقدیم ایشان خواهد شد، ورق 
های upvc با ۵سال ضمانت و ۲۰-۲۵ سال عمر مفید، سازه در مقابل 
بالیای طبیعی مثل سیل، زلزله و بارندگی برف و باران هم ضمانت دارد 
که ۵سال ضمانت سازه است، برخورد خودرو و اصابت جسم سنگین با 
ورق و سازه جزو ضمانت محسوب نمی شود، زیرا ممکن است عمدی یا 
اتفاقی باشد، سازه از لحاظ تغییر رنگ یا تغییر حالت ورق و شعله مستقیم 

۸۰ درجه مشعل میتواند مقاوم باشد.
- سایبان را تا چه طولی با پایه یکطرفه )تک پایه از جلو( 

بدون پایه مزاحم می توان اجرا کرد؟
سایه بان بدون پایه مزاحم تا ۲۰۰ متر طول و عرض ۷ متر. برای سایه 
بان ماشینهای سنگین و مینی بوس اجرا شده و برای سواری هم مشکلی 
ندارد. چون این سایبان ها پایه مزاحم ندارد، فونداسیون قوی میریزیم ، 

همه این موارد مهندسی شده و  محاسبه شده است.
- کدام سازه سایبان پارکینگ UPVC نسبت به سازه دیگر 

برتری دارد؟
)مقایسه و تفاوت اسکلت تیرورق و پروفیل در سازه(

برتری این سازه به این علت است چون پایه مزاحمی جلوی این سایه بان 
وجود ندارد به هر طولی که باشد و استقامتی که روی خرپاها محاسبه می 
شود و سازه ای است که جوش و برشی ندارد، کارهای اداری که اجرایی 
شده برای سازمان انتقال خون، آب منطقه ای ، داراییو اداره جات دیگر 
بوده است. این ادارات یک بودجه برای مدیریت بحران دارند بنام بودجه 
پدافند غیرعامل  که با اجرای این سازه هم می شود از آن به عنوان سالن 
اجتماعات، پارکینگ و هم برای مواقع زلزله که امکان کار داخل ساختمان 
بار هزینه  با یک  از این سازه بهره برد به طور کلی  وجود ندارد میتوان 

میتوان از چندین کاربری این سایبان ها استفاده نمود.
- اگر ایده و طرح خاصی از اجرای سایبان داشته باشیم، آیا 
مجموعه کاری شما توانایی اجرایی کردن طرح های خاص 

را خواهد داشت؟
خوشبختانه مهندسین ما، مدیر فنی و مدیر داخلی آقایان مهندس معاونی 
و مهندس ضرابی هر طرح و ایده ای از کاتالوگهای خارجی باشد انجام 

میدهند.
- در حوزه فعالیت کاری شما فاصله ما با کشورهای توسعه 
یافته تا چه حدی است و تا چه زمانی این فاصله به حداقل 

می رسد؟
در سفرهایی که به کشورهای عربی داشتم این سازه بیشتر با چادر اجرا 
شده برای مثال در جده ، امارات و یا حتی در منطقه اقتصادی سرخس 
ایران انجام شده اما این پارچه های برزنتی که استفاده می شود به مرور 
سازه  این  اما  ندارد.  چندانی  دوام  بادهای شدید  دلیل  به  متاسفانه  زمان 
های با ورق upvc بخاطر عایق بودن در برابر سرما، گرما و صدا  بسیار 

کاربردی است.
یک  تداوم  و  ماندگاری  در  عواملی  چه  نظر شما  نقطه  از   -

کسب و کار حائز اهمیت است؟
و  است  بخش  انگیزه  کار  روند  در  کاری  تیم  یک  و صمیمیت  صداقت 
این ویژگی مثبت شامل پرسنل مجموعه ما نیز می شود. دقت در اجرای 
کار و سرعت عمل از عواملی است که مشتریان عزیز را تا امروز راضی 

نگهداشته است .
- توصیه مدیریتی شما برای کسانی که می خواهند کاری راه 
اندازی نمایند و یا در مسیر کاری شما قدم بگذارند چیست؟

 این را بدانید که کار در کرمان بسیار زیاد وجود دارد، بنده در تهران و  
مشهد کار کرده ام. میتوانم اذعان نمایم که خدا را شکر در کرمان کار با 
موفقیت پیش می رود، اگر در کرمان  به کارکنان،کارمندان و مسئولین 
فنی انگیزه الزم داده شود همگی در پیشرفت روند کار کمک خواهند کرد.

- آن باوری که در شما از همه قوی تر بود و باعث موفقیتتان 
شد چه بود؟

باعث  که  است  مادرم   و  پدر  خیر  دعای  و  خداوند  لطف  از  دارم  هرچه 
اکیپ  در حال حاضر حدود هشت  است.  در صد من شده  موفقیت صد 
در مجموعه ما مشغول به کار هستند که در صدد افزایش تعداد پرسنل 

هستیم، بر این باورم که خداوند روزی رسان است و هرچه پرسنل بیشتر 
شود درآمدزایی هم بیشتر خواهد شد. اشتغالزایی از اهداف کاری ماست.

کارتان  و  کسب  توسعه  برای  شما  آینده  های  برنامه   -
چیست؟

می خواهم کار را به دوستان بسپرم   به آقایان مهندس معاونی که پسرم 
پر کار و   واقع پاک، صادق،  به  از بچه های   هستند و مهندس ضرابی 
فعال. بخاطر مشکالت ناشی از بیماری که دارم به ناچار باید کار را به 

نسل جوان واگذار کنم.
- پول در موفقیت یک کسب و کار چه نقشی بازی می کند؟

وجود پول موثر و مثبت است مخصوصا در موقعیت اقتصادی حال حاضر؛ 
اما پول همه چیز نیست، 

کار کردن و تالش مهم تر است، خود من از کار کردن لذت میبرم، ساعت 
۵ صبح بیدار می شوم و تا شب فقط یک استراحت کوتاهی ظهر دارم. 

نزدیک به ۱۶ ساعت وقت برای کار می گذارم.
تاثیر  تحت  هم  شما  شغل  مشاغل  از  بسیاری  مانند  آیا   -

عوامل بیرونی قرار دارد؟ مثل اقتصاد، سیاست و جامعه...
داریم،   کمتری  کار  زمستان  های  فصل  در  ،طبیعتا  است  فصلی  ما  کار 
نزدیک سال نو برای مهمانسراهای اداره جات، بازسازی و تعمیرات انجام 

میدهیم و هر کاری که درحوزه تخصصی دوستان باشد.
- پر تکرارترین عادات شما به عنوان مدیر موفق چیست؟

برخوردهای همراه با شوخ طبعی که با دوستان و همکاران داریم و پاداش  
انعامی که به پرسنل پرداخت می شود، سحرخیزی من و همکاران،  خوش 
موفقیت  برای  روش  ترین  کلیدی  کار،  به  نسبت  بودن  متعهد  و  قولی 

مجموعه ماست.
- از نظر شما بارزترین تفاوت بین انسان های موفق و افراد 

ناموفق در چیست؟
پشتکار و صداقت کلید موفقیت است.

فعالیت خودتان  در حوزه  که  میدهید  انجام  اقداماتی  چه   -
دچار تکرار نشوید؟

ارائه میدهند،  ایده های جدیدی که همکاران و مشتریان عزیز  با وجود 
طبیعتا کارها تنوع زیادی پیدا می کند. 

- دیدگاه شما در مورد تاثیر کرونا بر فضای کسب و کار در 
ایران چیست؟

تاثیرات منفی بر فضای کسب و کار گذاشته و سبب رکود اقتصادی شده 
است.

- نقطه نظر شما در مورد اینکه با وجود کرونا، چگونه جلوی 
ضرر و زیان کسب و کارهایمان را بگیریم چیست؟

از طریق فعالیت به صورت غیر مستقیم و دورکاری میتوانند در مهار کرونا 
کمک کنند، در مواقع ضروری هم با رعایت فاصله اجتماعی و با در نظر 
گرفتن کلیه موارد ایمنی و بهداشتی میتوان به کسب و کار خود ادامه داد. 

- جهان پسا کرونا چگونه خواهد بود؟
با لطف و عنایت خداوند در آینده ای نزدیک این ویروس از بین میرود و 

مردم به روال عادی زندگی خود باز خواهند گشت.
- سال۹۹ را چطور می بینید؟

طبیعتا سال قبل و اوایل سال ۹۹  با مشکالت مالی و اقتصادی فراوانی 
مواجه بودیم. امسال را رهبر معظم انقالب سال جهش تولید نامگذاری 

فرمودند، با یاری خداوند  همه رهرو ولی فقیه در این امر باشیم.
- صحبت پایانی:

ضمن عرض خدا قوت به شما و پرسنل نشریه طرح فردا، از همه همکارانم 
من جمله پسر بزرگوارم جناب مهندس معاونی و همچنین جناب مهندس 

ضرابی که در این راه به من یاری رساندند نهایت تشکر را دارم.

در خدمت آقای مهندس معاونی پسر بزرگوار آقای معاونی 
به  تبدیل شدن  برای  ارزشمند شما  و  توصیه طالیی   -

یک  مدیر موفق چیست؟
با سالم خدمت شما، از دیدگاه بنده

برای اینکه مدیر موفقی باشیم و مدیری موفق بمانیم باید این چند 
نکته را مدنظر داشته باشیم:

بر بازار کسب و کارمان همیشه نظارت داشته باشیم و گستره ی دید 
الزم را بر فضای حیطه شغلی خود داشته باشیم. خالقیت و نوآوری 

در کسب و کار میتواند در بروز رسانی ما کمک شایانی نماید.
فردی می تواند مدیری موفق باشد که در سیستم کاری خود، سیستم 
از  استفاده  با  پیچیده  مسائل  حل  باشد.  کرده  پیاده  را  سازی  اهرم 
منابعی محدود که این امر سبب کاهش فرسودگی آن تیم و رسیدن 

تیم کاری به نتایج مثبت خواهد شد.
مدیر موفق کسی میتواند باشد که کارمندان مجموعه خود را بر سه 
اصل انتخاب نماید، اینکه کارگر یا کارمند فردی متین باشد فردی که 
در هر جایگاهی قرار می گیرد احترام خود و اشخاص اطراف خود را 
چه باالدست و چه پایین دست را نگه دارد ، نسبت به کار و پیشرفت 
کاری مجموعه تشنگی سیری ناپذیری داشته باشد و آن مجموعه را 
از آن خود بداند و مهمترین اصل دیگر در انتخاب این است که آن 
شخص زیرک و متبحر باشد ، بتواند به تنهایی راه حلی برای موانع 
و گره های به وجود آمده در کار خود  بیابد، این امر راندمان کار  را 

در این سیستم کاری باال خواهد برد.

تجهیزات  شرکت  فنی  مدیر  ضرابی  مهندس  آقای  خدمت  در 
ساختمانی معاونی هستیم.

با  شما  مجموعه  در  مهندس،  جناب  شما  بر  درود   -
وجود کرونا و این بحران اقتصادی حاصل از آن،  تامین 

تجهیزات چگونه انجام میپذیرد؟
با توجه به ویروس کرونا از پایان سال ۹۸ با مشکل نوسانات بازار 
و افزایش قیمتهای مواد اولیه مواجه شدیم که فراهم آوردن مصالح 
مورد نیاز شرکت سیر کندتری را نسبت به سابق در پیش گرفته است 
اما سعی کردیم با افزایش سرعت عمل ، دقت و نظم کادر اجرایی و 
به حداقل رساندن سود و شکست قیمتها،  متفاوت بودن سازه ها و 

دقت عمل در جهت جلب رضایت مشتریان تالش کنیم.
خبرنگار نشریه طرح فردا:

مطهره پورتکابی

 مـدیر موفـق
 مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با جناب آقای مجید معاونی

مدیریت محترم گروه تجهیزات ساختمانی معاونی
)سایبان بدون پایه مزاحم(
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به  که  است  نیاز  بازار  هر  وضعیت  سنجش  برای 
مقایسه عملکرد بازارهای رقیب بپردازیم. درحال حاضر 
بدهی  بازار  و  پول  بازار  مسکن،  سکه،  ارز،  بازارهای 
می شوند.  شناخته  سهام  موازی  بازارهای  به عنوان 
از  مذکور  بازارهای  عملکرد  به  نگاهی  میان  این  در 
ابتدای سال ۹۹ تاکنون خالی از لطف نیست. در سال 
برای  مامنی  که  بودند  سکه  و  دالر  بازارهای  این   ۹۷
 ۸۳ رشد  برابر  در  و  بودند  سرگردان  نقدینگی های 
درصدی بازار سهام، سکه و دالر به ترتیب بازدهی بالغ 
بر ۱۸۵ و ۱۶۷ درصد را در اختیار داشتند. پس از آن 
عقب نشینی  و  سیاست گذار  تدبیر  با  اما   ۹۸ سال  یعنی 
ارز  بازار  تالطمات  از  نادرست گذشته،  از سیاست های 
کاسته شد و بازار سهام با قدرت گوی سبقت را از دیگر 
همچون  موازی  بازارهای  دیگر  در  که  چرا  ربود  رقبا 
باقی  سفته بازی  برای  جایی  نیز  پول  و  مسکن  بازار 
درحالی  نیز  تاکنون  سال جاری  ابتدای  از  بود.  نمانده 
دالر  و  شده  همراه  درصدی   ۱۳ رشد  با  سکه  قیمت 
است، که  تجربه کرده  را  نرخ  افزایش  ۲ درصد  حدود 
درصدی   ۹۹ حدود  رشد  با  سهام  بازار  اصلی  شاخص 
همراه شده تا بدون رقیب به یکه تازی خود ادامه دهد. 
بنابراین به نظر می رسد بازار سهام تنها گزینه پیش روی 
سرمایه گذاران است. از این رو هر روز بر صف دریافت 
کد معامالتی در ورودی کارگزاری ها و دفاتر پیشخوان 

دولت افزوده می شود.
هشداری برای معامله گران بورس

 اتفاقات اخیر بازار سهام و رشدهای بی سابقه قیمت ها 
سبب شده پیش بینی روند آتی بازار به امری غیرممکن 

بیش  تهران  بورس  کنونی  وضعیت  که  چرا  شود  بدل 
اثربپذیرد،  بازار  داخل  به  مربوط  تحوالت  از  آنکه  از 
البته  و  تازه  پول های  ورود  به  شدیدی  وابستگی 
سهام  واگذاری  شیوه  از  دارد.  دولت  فعالیت های 
واگذاری  تا  گرفته  سهامی  شرکت های  در  دولتی 
سهام عدالت و البته حرکت بازارهای موازی. همه این 
و  شده  تمام  سهام  بازار  نفع  به  درحال حاضر  عوامل 
رشد قابل توجه نماگر اصلی این بازار را به دنبال داشته 
حباب  شاهد  فعلی  شرایط  در  کرد:  تاکید  وی  است. 
هرچند  هستیم،  سهام  بازار  از  بخش هایی  در  قیمتی 
است.  ارزنده  سهام  قیمت  همچنان  بخش هایی  در 
مسیر  چرخش  شاهد  باید  آرام  آرام  می رسد  به نظر  اما 
قیمت ها باشیم، چراکه با ایجاد هرگونه هیجانی ممکن 
باشیم  شاهد  را  بازار  کل  در  شدیدی  فروریزش  است 
باید  معامله گران  می سوزاند.  هم  با  را  و خشک  تر  که 
این هشدار را جدی بگیرند و با دقت بیشتری به جمع 

سهامداران این بازار بپیوندند.((((

زنان خانه دار و دختران مجرد می توانند تنها با پرداخت ۲۲۰ 
هزار تومان در ماه خود را تحت پوشش و حمایت بیمه تامین 
بازنشسته  نیز  سال   ۱۰ پرداخت  با  و  دهند  قرار  اجتماعی 

شوند.
تحت  بر  مبنی  اساسی  قانون   ۲۹ اصل  اجرای  راستای  در 
پوشش قرار گرفتن آحاد مردم و جهت حفظ کرامت، امنیت 

و استقالل مالی؛ بیمه زنان خانه دار به اجرا درآمد.
زنان  از  دسته  آن  برای  است  فرصتی  خانه دار  زنان  بیمه 
خانه داری که در جایی مشغول به کار نیستند، اما با پرداخت 
حق بیمه می توانند در دوران میانسالی و کهنسالی از مزایای 

بازنشستگی و دریافت مستمری برخوردار شوند.
فرزندانشان  به  آنها  مستمری  شرایط،  احراز  صورت  در   
نیز  مجرد  زنان  متاهل،  زنان  بر  عالوه  می گیرد.  تعلق  نیز 
می توانند تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار گیرند و تمام 
زنان و دخترانی که بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن دارند می توانند 

از مزایای این بیمه برخوردار شوند.
به  نزدیک  جمعیتی  و  هستند  خانه دار  کشور  زنان  از   ۶۲%  
آنها  از   ۷۵% از  بیش  و  می دهند  تشکیل  را  نفر  میلیون   ۲۰
بیمه درمانی همسر  بوده و تحت پوشش  بیمه مستقل  فاقد 

خود می باشند.
دارند،  سن  سال   ۵۰ از  کمتر  که  خانه داری  زنان  همه 
می توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد به بیمه اقدام 
از ۵۰  تقاضا بیش  کنند. چناچه سن متقاضی در زمان ثبت 
سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه 

حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود.
مثال فردی در زمان تقاضا دارای ۵۲ سال و ۳ ماه سن باشد، 
نماید که  استفاده  خانه دار  زنان  بیمه  از  در صورتی می تواند 
۲ سال و ۳ ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین 
اجتماعی را داشته باشد و اگر سابقه بیمه بیش از ۱۰ سال را 
داشته باشد، بدون شرایط سنی می تواند از بیمه زنان خانه دار 
سالگی   ۱۸ سن  از  می  توانند  مجرد  دختران  کند.  استفاده 

تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار گیرند.
تامین  خانه دار  زنان  بیمه  طرح  از  می توانند  متقاضیان 
اجتماعی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، خدمات درمانی 

و فوت )قبل و پس از بازنشستگی( استفاده کنند.
نوع اول این بیمه نرخ %۱۲ است که از خدمات بازنشستگی 
مبنای  بر  بازماندگان(  )مستمری  بازنشستگی  از  بعد  فوت  و 
و  هزار   ۲۰۲ و  میلیون   ۲ پرداخت  با  یعنی  حقوق  حداقل 
۵۱۲ ریال در ماه می باشد. نوع دوم بیمه یادشده نرخ ۱۴% 
از خدمات  بیمه  نرخ حق  این  اساس  بر  متقاضیان  است که 
با  تنها  بازنشستگی(  از  بعد  و  )قبل  فوت  و  بازنشستگی 
پرداخت ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۵۹۸ ریال در ماه از خدمات 
تامین اجتماعی بهره مند می گردند و نوع سوم %۱۸ می باشد 
فوت  بازنشستگی،  خدمات  از  بیمه  نوع  این  متقاضیان  که 
 ۳ پرداخت  با  ازکارافتادگی  و  )بازنشستگی(  از  بعد  و  )قبل 
میلیون و ۳۰۳ هزار و ۷۶۹ ریال در ماه بهره مند خواهند شد.

بورس رقیب بالمنازع بازارهای 
سرمایه گذاری

بیمه زنان خانه دار با پرداخت حق بیمه 
ماهانه ۲۲۰ هزار تومانی

در  کشورها  همه  که  است  راهکاری  اقتصاد  تدریجی  بازگشایی 
پیش گرفته اند یا برایش برنامه دارند؛ ایران هم. ایتالیا، جمهوری 
و  کرده اند  آغاز  را  مرحله به مرحله  بازگشایی  چین  و  نروژ  چک، 
کشورهای دیگری نظیر آلمان، فرانسه، اتریش، دانمارک و اسپانیا 
برنامه ای برای بازگشایی مشاغل، مدارس و فعالیت های عمومی 
طی یک یا ۲ ماه آینده دارند. در ایران مشاغِل با خطر کم یا متوسط 
با رعایت ضوابط بهداشتی اجازه بازگشایی دارند و پرخطرها نظیر 
مرکز خرید بزرگ، رستوران ها و قهوه خانه ها، تاالرهای پذیرایی، 
باشگاه های ورزشی و آرایشگاه های زنانه و مردانه همچنان منتظر 
اجازه بازگشایی هستند. و این یعنی چرخ اقتصاد آرام آرام شروع 
به گردش کرده است. کرونا حاال بخشی از زندگی و کار ماست و 
باید با این واگیر سمج کنار بیاییم تا گذشت زمان دست بلندش 
را از سرمان کوتاه کند. سالمت اولویت دارد و اقتصاد هم. هر چه 
باشد کرونا رفتنی است، اقتصاد ماندنی. اقتصاد ایران زیان دیده 
میلیارد  هزاران  تخمین ها  ایران  برای  هم.  جهان  اقتصاد  است؛ 
تا  بگذرد  زمان  باید  نیست.  معلوم هم  ولی چندان  است  تومانی 
و  دیده اند  لطمه  کسب وکارهایی  شود.  معلوم  کرونا  دقیق  تأثیر 
این  در  دهند.  ادامه  نتوانند  دیگر  است  ممکن  کسب وکارهایی 
میان ادامه تعطیلی ها شرایط را دشوارتر می کند؛ برخی بخش های 
بازگشایی نشده اند و برخی صنوف همچنان  اقتصاد هنوز کاماًل 
تعطیلند. سالمت در اولویت است اما اقتصاد هم نمی تواند بیش 
از این معطل بماند؛ زیان کرونا نباید بیش از این دامنه دار شود. 
حاال یک انتخاب بیشتر پیش رو نیست؛ انتخابی که راهگشاست. 
باید کسب وکارها فعال شوند و یاد بگیرند که خودشان را از کرونا 
محفوظ نگه  دارند. همان طور که شاغالن می توانند سر کار بروند 
و مراقب سالمت خود و دیگران هم باشند. این طوری سد کرونا 
در مقابل اقتصاد ایران می شکند و البته به زودی فرصت های تازه 
هم از راه می رسند. کرونا تغییر می آورد و در هر تغییری فرصت ها 
هست. در اقتصاد ایران همین االن هم بخشی از این فرصت های 
بزرگ آشکارشده است. کرونا به همه یاد داد که سالمت ما در 
گروی  در  هم  دیگران  و سالمت  است  دیگران  گروی سالمت 
چنین بهداشت اماکن و تجهیزات عمومی از جمله وسایل نقلیه 
را افزایش می دهد کرونا به همه یاد داد که سالمت ما در گروی 
سالمت دیگران است و سالمت دیگران هم در گروی رفتارهای 
ماست.  حاال با همین آموزه باید سر کار رفت و چرخ زندگی را 
چرخاند. این مسؤولیتی برای همه است؛ برای کارگر و کارفرما. 
نکته اینکه برخی از این کارها فقط به دوران کرونا اختصاص دارد 
ولی رعایت اغلب این دستورالعمل ها اگر عادت و رویه شود در 
مجموع می تواند یک فرهنگ سازمانی جدید برای بهبود شرایط 

کار و افزایش بهره وری و رفاه شغلی مهیا کند. 

رازهای موفقیت شغلی 
چیست؟

کاری کنید دیگران آرزوی بودن در جایگاه شما را داشته باشند.
رازهای موفقیت شغلی افراد موفق در حرفه شان چیست که باعث 

می شود دیگر افراد آرزوی بودن در آن جایگاه را داشته باشند؟
به  را  که می تواند شما  موفقیت شغلی  کلید  چند  این مطلب  در 
شخص با ارزشتری تبدیل کند، توانایی های شما را مؤثرتر عرضه 
کنند، و شما را در حرفه خود با سرعت بیشتر به موفقیت برساند، 

مطرح می کنیم.
۱- صبح را با انرژی مثبت آغاز کنید.

شروع صبح، نمایی از تمام روز شما را تعیین می کند.
در شروع یک روز کاری، احساسات نقش مهم و ُپر رنگی دارند.

باید سعی کنید ساعات اولیه  روز خود را تا آنجا که ممکن است با 
برنامه ای منظم آغاز کنید.

۲- اهداف بلندمدت خود را روی کاغذ بنویسید.
اهداف بلندمدت خود را مشخص کنید و بدانید می خواهید به چه 
نقطه ای برسید. اهداف خود را در ذهنتان مرور نکنید بلکه آن ها 
را روی کاغذ بنویسید و جایی قرار دهید که هرصبح بتوانید آن را 

ببینید. در حرفه تان متخصص باشید.
تخصص عبارت است از توانایی شما در به کار بستن استعدادتان، 
ارزشمند  یا مشتریانتان  در قسمتی حیاتی که برای شرکت شما 

است.
اینکه در چه زمینه ای تخصص داشته باشید در موفقیت بلند مدت 

شما بسیار تعیین کننده است.
را  مختلف  دوره های  و  ببینید  آموزش  خود،  شغلی  زمینه  در 

بگذرانید و متخصص شوید و همیشه بروز باشید.
و  برنامه ریزی  مشغول  همه  وقتی  نیندازید.  فردا  به  را  خود  کار 
صحبت درباره  کاری هستند، افراد موفق در حال انجام دادن آن 

کار می باشند. علم و عمل در کنار هم معنا دارند.
تنها  یعنی  است،  حال  زمان  در  اقدام  شغلی  موفقیت  رازهای  از 

زمانی که امکان پیشرفت بیشتر وجود دارد.
دیگران  از  متمایز  است که  این  موفقیت شغلی  رازهای  از  یکی 
باشید. تمایز یعنی اینکه چگونه خود را در یک یا چند زمینه که در 
آن تخصص دارید یا کارایی شما بهتر است برتری خود را نشان 
دهید. توانایی شما در متمایز کردن خود براساس کیفیت کار باال 

بسیار مهم و کانون فعالیت شغلی شماست.

کرونا رفتنی است؛ 
اقتصاد ماندنی!

برق  مگاوانت  ۵۷هزار  حدود  ساالنه 
اما مصرف ۷  تولید می شود  در کشور 
هزار مگاوانت بیشتر از این میزان است 
دو  طی  را  برق  قطعی  دلیل  همین  به 
سال گذشته شاهد بودیم اما انرژی های 
خورشیدی سهمی در تولید برق ندارند 
بود  چشمگیر  آن ها  رونق  اگر  چراکه 
در  وفور  به  خورشیدی  مزارع  یقین  به 

سطح کشور به چشم می خوردند.
دالیل  به  نیز  خصوصی  شرکت های 
متعددی تمایلی برای ورود به این مهم 
ندارد چراکه از طرف دولت مورد حمایت 
سرمایه گذاری شان  و  نگرفته  قرار 
ضمانت نمی شود ضمن آنکه تسهیالت 
ناچیز  آن ها  برای  شده  گرفته  نظر  در 

است و به سختی وصول می شود.
با  ترکیه ای  یک شرکت  بود  قرار  گذشته  سال   ۴ حدود 
سرمایه گذاری در ایران از طریق انرژی های خورشیدی، 
۵ هزار مگاوایت برق تولید کند اما این قرار در حد حرف 
باقی ماند و دیگر از آن ها خبری نشد، بنابراین از میزان 
۵۷ هزار مگاوات برق تولیدی برای کشور درصد ناچیزی 
به  میشود  تولید  خورشیدی  انرژی های  توسط  آن  از 

طوری که اصال قابل محاسبه نیست.
برخی از کاستی ها و اشکاالت در کار دولت برای جذب 
آنکه  نخست  دارد؛  وجود  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 

هدف گذاری  )مقررات گذار(  رگوالتوری  و  مدون  برنامه 
انرژی های  بازارهای  احصاء  و  شناسایی  برای  شده ای 
تجدیدپذیر در استان های مختلف وجود ندارد تا براساس 
بزرگ،  تولیدی  مرکز  همان  یا  سایت ها  ایجاد  برای  آن 
متوسط و خرد انرژی فراخوان داده و سرمایه گذاری شود.

انرژی های تجدیدپذیر  آنکه ساتبا به عنوان سازمان  دوم 
انرژی های  توسعه  امر  متولی  برق  انرژی  بهره وری  و 
کنونی  تکنولوژی  سطح  باید  ایران  در  تجدیدپذیر 
و طی یک هدف گذاری  را مشخص  انرژی  تولید  برای 

مشخص تجهیزات این مهم را به روز کند.

فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  اخیر  تحقیقات  نتایج   
و  بینی ها  پیش  تمامی  از  بدتر  فاجعه ای  از  حکایت 
آمار  و  نتایج  دارد.  کشور  جمعیتی  حوزه  پژوهش های 
کارشناسان  تاکنون،  پیش  سال  چندین  از  که  ارقامی  و 
حوزه جمعیت و از میان مسئولین کشور، تنها رهبر معظم 
انقالب نسبت به آن هشدار داده  بودند       اما متأسفانه 
ذی ربط  افراد  و  مسئول  نهادهای  توجه  عدم  شاهد 
و سیاست های  قوانین  اجرای  نتیجه عدم  بوده ایم؛ حال 
کشور  رشد  نرخ  نزول  یعنی  عجیب  اتفاقی  به  جمعیتی 
به کم تر از یک درصد آن هم برای اولین بار در تاریخ 
کاهش  با  تاکنون،   ۹۴ از سال  است.  منجر شده  ایران، 
جمعیت  کاهش  و  جمعیت  کاهش  بحران  موالید،  نرخ 
موارد شاخص  این  کنار  در  شده ایم.  روبرو  کشور  جوان 
نرخ رشد کشور که یکی از مهم ترین مؤلفه های جمعیتی 
است، در دهه نود روندی نزولی را در پیش گرفته است. 
بود  درصد   ۱.۲۹ معادل   ۱۳۹۰ سال  جمعیت  رشد  نرخ 
سال  در  اینکه  تا  رسید  درصد   ۱.۲۴ به   ۱۳۹۵ سال  و 
پژوهشی  بینی های  پیش  تمامی  برخالف  رقم  این   ۹۸
به کم تر یک درصد رسید تا جدی بودن بحران کاهش 
اساس  بر    کند.  گوشزد  همه  به  دیگر  بار  را  جمعیت 
پژوهش ها، پیش بینی می شد که شمار موالید سال ۹۸، 
رقم یک میلیون و ۲۰۵ هزار نفر باشد اما دالیل متعدد 
به یک میلیون و  این رقم  را به هم ریخت و  معادالت 
۱۹۶ هزار نفر نزول پیدا کرد. با ادامه روند کنونی و در 
به  مربوط  قوانین  جمعیتی،  قوانین  اجرای  عدم  صورت 

کلی  سیاست های  اجرای  عدم  و  زوجین  باروری  کمک 
جمعیت چندین دهه آینده برای ایران بحران ساز خواهد 
بود. تاریخچه تحوالت جمعیت ایران فراز و نشیب های 
زیادی طی کرده است ولی همه الگوهای آینده پژوهی 
اعالم می کردند که تعداد موالید کشور در سال ۱۳۹۵ به 
در  یافت  کاهش خواهد  تولد  حدود حداقل ۱.۲۰۵.۰۰۰ 
حالی که با انتشار آمار تعداد تولدهای کل کشور در سال 
۹۸، رکورد کاهش موالید در این سال رقم خورد. این رقم 
با یک الگوی ساده و قابل فهم و با تفریق تعداد تولدها 
و تعداد مرگ و میر در کشور به دست می آید و حکایت 
آن  زیر یک درصد  به  نرخ رشد جمعیت کشور  تنزل  از 
هم برای اولین بار دارد. با تداوم روند کنونی، پیش بینی 
می شود تا حدود ۲۰ تا ۲۵ سال آینده نرخ رشد جمعیت 

ایران به عدد صفر درصد سقوط کند.

فعالیت های  گسترش  و  بازارها  توسعه  موازات  به 
چند  حتی  اطالعات،  به  دسترسی  نقش  اقتصادی، 
از  پرهیز  و  بازار  شفافیت  لزوم  نتیجه  در  و  زودتر  ثانیه 
قرار  جدی  توجه  مورد  بازار  کارایی  در  اطالعاتی  رانت 
گرفت و رسانه ها در امتداد نقش ذاتی خود برای اطالع 
اخبار  پخش  به  بیشتر،  مخاطب  جلب  برای  رسانی 
تحلیل  به  اقتصادی،  کارشناسان  کمک  به  و  اقتصادی 
بازارها  آینده  باره  در  گمانه زنی  حتی  و  پیش بینی  روند، 
یکسان  دسترسی  موضوع  اخیر،  سال های  اند.  پرداخته 
دریافت  موضوع  اطالعاتی،  تقارن  عدم  یا  و  اطالعاتی 
جوایز نوبل اقتصادی نیز بوده است. افراد برای حفظ و 
افزایش قدرت خرید، سبدی مرکب از انواع دارایی های 
نقد، سپرده های مدت دار، اوراق بهادار، اقالم سرمایه ای 
متفاوت،  ریسک  دارای  اثربخش  دارایی های  سایر  و 
انتخاب  چگونگی  اساسی،  نکته  می کنند.  نگهداری 
ترکیب یا مدیریت سبد داریی ها است که در تکانه های 
اقتصادی، مجموع بازدهی سبد دارایی بیشتر و یا حداقل 
از  بهره مندی  نیازمند  دارایی،  مدیریت  این  شود،  حفظ 
تحلیل می کنیم.  و  تجزیه  و  است که کسب  اطالعاتی 
انتظاری  الگوی  گیری  دریافتی موجب شکل  اطالعات 
می شود.  اقتصادی  متغیرهای  و  بازار  آینده  از  افراد 
سرمایه  دارایی های  قیمت  افزایش  انتظار  افراد  چنانچه 
ای را داشته باشند به سرعت دارایی نقد خود را تبدیل به 
این استدالل توجیه کننده  کاالی سرمایه ای می کنند. 

این  در  برای خودرو  نجومی  فزاینده  و  تقاضای عجیب 
روزها است. انتظار کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بازار 
را از پول نقد به سمت بازارهای موازی یعنی طال و ارز 
هدایت کرده و موجب تشدید افزایش قیمت طال و ارز 
این  نیز  رکودی  انتظارات  گیری  هنگام شکل  می شود. 
روند قابل مشاهده است و در کوچه و بازار، سالخوردگانی 
این  می کنند.  عرضه  را  خانگی  دالرهای  که  دیدیم  را 

حرکات موثر در بازار، ناشی از الگوهای انتظاری قیمت ها 
برای آینده، ناشی از اطالعات دریافتی است که بخش 
اطالعات  می شود.  دریافت  رسانه ها  از  آن،  از  مهمی 
یا  و  اطمینان  شرایط  در  اشتباه،  یا  درست  شده  منتشر 
حتی بی اطمینانی به رسانه، موجب شکل گیری نوعی 
روند  تغییر  نتیجه  در  و  جامعه  در  انتظاری  الگوی  از 
هرآنچه  رسانه ها  شد.  خواهد  دارایی ها  سبد  مدیریت 

منتشر می کنند، تاثیر مشخص بر روند حرکت بازار دارد 
که این تاثیر بخصوص در بورس و تاثیر بر روند قیمت 
سهام، قابل مشاهده و پژوهش با روش های متفاوت از 
تکانه  و  سرریز  انتقال  و  پذیری  تغییر  روش های  جمله 
است. رسانه، با پخش اخبار و اطالعات در شکل گیری 
الگوهای انتظاری قیمت برای آینده و بر تصمیم گیری و 
مدیریت اقتصادی موثر است. حتی بی اعتمادی به رسانه 
موجب شکل گیری الگوی انتظاری دیگری خواهد شد.  
به  مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  به  مراجعه 
ارزانی، سهولت، بی تکلفی  یافته است.  شدت گسترش 
اخیرا  و  گروه ها  کانال ها،  شبکه ها،  این  بودن  تعاملی  و 
صفحات شخصی با امکان پخش زنده تصویری، شاید 
تاحدی هیمنه پخش زنده رسانه سنتی یعنی تلویزیون را 
دچار سوال جدی کرده باشد. دست اندرکاران تلویزیونی 
زنده  پخش  انحصاری  قدرت  دارای  دیگر  بپذیرند،  باید 
تصویری و ارتباط با مخاطب نیستند. همه این تغییرات 
نگریسته  نیز  اقتصاد  بر  تاثیر  حیث  از  جدی  بطور  باید 
هر  با  و  علت  هر  به  که  رسانه هایی  به  مراجعه  شود. 
هدفی، اطالعات اشتباه منتشر می کنند بطور فزاینده ای 
بر فعالیت اقتصادی و دارایی های ما تاثیر می گذارد. این 
خود بیانگر اهمیت صدچندان سواد رسانه ای در حیات 

اقتصادی ماست.

نقش ناچیز انرژی های خورشیدی 
در تولید برق کشور

سالی که عجیب ترین نرخ »رشد 
جمعیت« در تاریخ ایران رقم خورد

تاثیر رسانه بر اقتصاد
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