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 ۷اشتباهی که
کارآفرینان تازه کار
انجام میدهند!
بیشــتر کارآفرینان با درصد بسیار باالی کسب و کارهای کوچکی که در چند سال اول
شکست میخورند آشنا هستند .صاحبان کسب و کاری که جزو موفقها قرار میگیرند به
شما خواهند گفت که موفقیتشان را تنها با شور و شوق به دست نیاوردند .آنها سخت
کار کرده اند ،و در بسیاری از اوقات این موفقیت یک شبه اتفاق نیفتاده است .هفت مشکل
معمول که کارآفرینان تازه کار به صورت مداوم انجام میدهند عبارتند از:
 ۱کنار نگذاشتن پول کافی برای حمایت از خود
یکی از دالیلی که بیشتر کسب و کارهای کوچک در چند سال اول شکست میخورند،
به این دلیل نیست که مدل کسب و کارشان درست جواب نمیدهد یا به اندازه کافی خوب
نیســت ،بلکه زمانی که تقاضاها باال میرود را نمیتوان نادیده گرفت .بیشتر کارآفرینان
قبل از این که قادر باشــند کسب و کار یا خودشــان را حمایت مالی کنند ،پولی برایشان
نمیماند تا بتوانند کسب و کار را به سود دهی کافی برسانند تا خود کسب و کار هزینههای
خود را بپردازد.
نکتــه :به صورتی فعال بودجه ای را بــرای خود ایجاد کنید تا خود را در فاز startup
کسب و کار حمایت مالی کنید .دقت کنید که چه مقداری به این بودجه اختصاص میدهید،
چون بایستی این مقدار شما را برای مدت یک یا دوسال حمایت کند و همان طور که تقاضا
زیاد میشود فشار را از رویتان بردارد.
 -۲در نظر گرفتن فرضهایــی در زمان برنامه ریزی که زیادی خوش
بینانههستند
بسیاری از کارآفرینان تازه کار به این دام افتاده اند .آنها ایده بسیار خوبی دارند و دوستان
و خانوادهشــان را متقاعد کردهاند که ایدهشــان تالش فکری زیادی نیاز ندارد .آنها به
سرعت شروع به کار میکنند و متوجه میشوند جزئیاتی وجود داشته است که آنها در نظر
نگرفتهاند یا در برخی حوزهها فرضهایشان زیادی خوش بینانه بوده است و قبل از این که
متوجه شوند ،کسب و کارشان که تالش فکری زیادی نیاز نداشت اکنون به تار مویی بند
است .با خودتان روراست باشید.
نکته :سه تا پنج نفر کامال بی طرف (نه دوستان و خانواده) را پیدا کنید و از آنها بخواهید
که برایتان نقش ارزشــیاب داشته باشند و به شما کمک کنند نقطه ضعفها را بیابید و
آنها را کاهش دهید.
 -۳درست ارزشیابی نکردن مدل کسب و کار
همه در طرح خود یک کســب و کار نیز ایجاد نمیکنند .بسیار راحت است که مفهوم
کســب و کارتان را احاطه کنید اما این که قلم به کاغذ ببرید و به صورت بیطرف ارزش
مدل کســب و کار خود و میزان پتانسیل سودش را مشخص کنید ،کاری دیگر است .به
زبان ساده حقیقت این است که یک ایده عالی تنها یک شروع است و لزوما به یک مدل
سودده تبدیل نمیشود.
 - ۴ســعی در این که همه کارها را خودتان انجام دهید تا پول ذخیره
نمایید
اگر همه کارها را خودتان انجام دهید ،فقط خودتان را زمین زده اید ،کسب و کارتان به
سختی پیش خواهد رفت ،چون مهارت و تخصص کافی در همه زمینهها ندارید .زمانتان
ارزشــمند است .جاهایی را در نظر بگیرید که باید شخصا انرژی خود را بگذارید .شما باید
محتوا ،محصوالت و خدماتتان را ایجاد و اصالح کنید ،با مشــتریان اصلی و سهام داران
رابطــه خوب برقرار کنید و در درون صنعتتان ایجاد اعتبار نمایید .هیچکس این کارها را
برای شــما انجام نمیدهد .بقیه میتوانند وبسایت شما را ایجاد کنند ،روابط عمومیتان را
مدیریت نمایند ،برای خبرنامهتان الگو ایجاد کنند ،برای انتشار موارد مختلف به سفر بروند و
کارهای تصادفی مدیریتی را انجام دهند .از آنها استفاده کنید.
نکته :نکته مهم این اســت که بدانید چه چیزی را خــود انجام دهید و چه چیزی را به
دیگران بسپارید .یک قانون کلی خوب برای این انتخاب این است که اگر آن مورد بخشی
از هسته اصلی کسب و کار شما نیست ،تخصص کمی در آن زمینه دارید ،زمانبر است و
افراد زیادی هستند که میتوانند این خدمات را با قیمت مناسبی ارائه دهند ،به سپردن به
دیگران فکر کنید.
 -۵نخواهید روزهای اول خیلی زیاد کار کنید
بســیاری اوقات با افرادی برخورد میکنیم که اخیرا کسب و کار خودشان را راه انداخته
اند ،اما زمانی که میبینند با  ۲۵ســاعت کار در هفته ،میلیونی پول در نمیآورند ،مایوس
میشوند! احتماال آنها این دید را از کار آفرینی دارند که باید از همان ابتدا باال بنشینند و
از همه کارهای ســخت چشم پوشی کنند .حقیقت این است که اگر میخواهید به جایی
برســید ،بیشتر کســب و کارهای  startupباید در ابتدا تالش بسیار زیادی کنند .این
موضوع ممکن است بدین معنی باشد که در ابتدای کسب و کارتان کار دیگری نیز انجام
دهید یا برای کسب تجربه و در معرض دید قرار گرفتن کار رایگان انجام دهید .همچنین
ممکن است مجبور باشید شبها و آخر هفتهها نیز کار کنید.
نکتــه :قبل از ورود به دنیای  ،startupواقعا روش زندگی اکنونتان را ارزیابی کنید و
بدانید که به احتمال زیاد بایســتی قسمتی بزرگ از زمان آزادتان را بزنید البته اگر مجبور
نباشید از تمام آن بگذرید.
 -۶قیمت گذاری بسیار باال یا بسیار پایین روی محصوالت یا خدمات
یکی از کارفرمایان میگوید  :سالهای پیش ،پیشنهادهای ساالنه به یک آژانس بزرگ
دولتی میفرســتادم .بعد از حدود چهار سال رد شــدن مداوم ،نکته ای از یکی از یکی از
همکارانم دریافت کردم که میگفت قیمتم پایین تر از آن هست که جدی گرفته شوم .آن
ســال من قیمتم را برای همان کالسهای قبلی دو برابر کردم و برای اولین بار پذیرفته
شدم.از طرف دیگر ،نباید انتظار داشته باشید که برای یک روز  ۲۰۰۰۰دالر درخواست کنید
و انتظار داشته باشید که آن کار را به دست آورید.
نکته :تحقیق کنید که بقیه چقدر میگیرند .بســیار هوشمندانه تر است که ابتدا قیمت
مناســبی ارائه دهید ،ارزشتان را ثابت کنید و در طــول زمان قیمتتان را باال ببرید .در
بسیاری از موارد سؤال از مشتری درباره بودجه اش ،نه تنها به شما ایده میدهد که چقدر
از او درخواســت کنید ،بلکه ریسک بســیار کم پول گرفتن یا زیاد قیمت دادن در رابطه با
محصول یا خدمتتان را کاهش میدهد.
 -۷نداشتن راهکار رشد
همه ما رستورانی را میشناسیم که وقتی اولین بار افتتاح شد عالی بود اما بعد از گسترش
کیفیت غذایش به شدت افت کرد .در این زمان آوازه بدی پیدا کرد و نهایتا بسته شد .شما
آن کسب و کار نباشید.در حالی که بیشتر کسب و کارهای کوچک فکر میکنند که هدف
بردن تمامی کسب و کارهایی است که میتوانند ،در حالی که این طرز فکر لزوما درست
نیست .نکته :بیندیشید که چگونه میخواهید کسب و کارتان را گسترش و رشد دهید و از
همان ابتدای کار راهکار رشد سطح باالیی داشته باشید (حتی اگر در طول زمان تغییر کند).

واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در مناطق پرخطر

رئیــس مرکز مدیریــت بیماریهای واگیــر وزارت
بهداشت از واکسیناســیون خانه به خانه فلج اطفال در
مناطق پرخطــر در  ۱۲نوبت برای  ۶میلیون کودک زیر
 ۵سال خبر داد.
دکتر محمدمهــدی گویا با اعالم این خبر در اجالس
معاونان بهداشــت دانشگاههای علوم پزشکی کشور در
زنجان ،گفت :امســال  ۱۷ســال اســت که موردی از فلج اطفال با ویروس وحشی در کشور
نداشتهایم .وی افزود :سال گذشته  ۲میلیون کودک  ۹ماهه تا  ۱۵ساله برای سرخک واکسینه
شدند .گویا گفت :همچنین  ۲۱اتومبیل مجهز به زنجیره سرما تحویل  ۲۱دانشگاه علوم پزشکی
شده است .رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر اظهار داشت :یکی از مدرنترین سردخانههای
ایران بعد از  ۵۰سال در کشور راهاندازی شد که یک نمونه آن در زنجان قرار دارد و از کشورهای
دیگر بازدید کننده دارد .بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،وی در پایان
به اضافه شدن واکسن فلج اطفال تزریقی به سیستم بهداشتی و واکسن هموفیلوس آنفلوآنزا در
قالب واکسن  ۵گانه به برنامه واکسیناسیون کودکان اشاره کرد.

بانک جهانی به
زنان کارآفرین وام
میدهد

به گزارش مهر ،بانک جهانی برنامه اعطای وام برای پشــتیبانی از زنان کارآفرین در کشــورهای توســعه یافته را فعال کرد .این وام با تالش دختر رئیس
جمهور آمریکا ،ایوانکا ترامپ ایجاد شد.
بانک جهانی مقدار سرمایهگذاری اولیه برای پروژهها را  ۳۲۵میلیون دالر اعالم کرد که شامل کمکهای مالی بزرگی از کشورهای آلمان ،آمریکا ،عربستان
ســعودی ،و امارات متحده عربی اســت .رئیس بانک جهانی ،جیم یونگ کیم گفت :ما امیدواریم که این به یک صندوق چند میلیارد دالری برای حمایت از
زنان کارآفرین تبدیل شود .بانک جهانی همچنین اعالم کرد که این برنامه وام با دولتها همکاری خواهد کرد تا قوانین و مقرراتی که شرایط را برای زنان
کارآفرین دشوار کرده اصالح شوند و مؤسسات مالی را برای ایجاد شرایط برابر در شرکتهایی که ایجاد میکنند ،تشویق کنند.

اجتماعی

از امروز به فکر آینده کودکانمان باشیم

 ۹روش برای آموزش کارآفرینی به کودکان
شهال منصوریه

دوران کودکــی همه ما با یک ســؤال چالش برانگیز
مواجه بود و آن این که؛ دوست دارید در آینده چه کاره
شوید؟ سؤالی که شاید بیش از آنکه خود پاسخگو بوده
باشیم ،پدر و مادرهایمان جواب میدادند و از آرزوهای
نهفته شــان میگفتند .بسیاری از آنها دوست داردند
که فرزندانشــان دکتر ،مهندس ،خلبان و  ...شــوند و
اغلب این تفکرات را به فرزندان شان هم القا میکنند.
اما تقریبا هیچ پدر و مادری را پیدا نمیکنید که بگوید
دوست دارم فرزندم در آینده کارآفرین شود! امروزه به
عقیده بسیاری از متفکران مباحث مربوط به کارآفرینی
باید از همان روز اولی که کودک به کالس درس میرود
به او آموزش داده شــود .یک تفاوت عمده بین آموزش
کارآفرینــی به یک فرد  20ســاله با یک کودک وجود
دارد .آموزش کارآفرینی به کودکان باعث میشود این
موضوع در وجود آنها نهادینه شود و کودکان در سراسر
عمر همیشه مانند یک کارآفرین به جهان بنگرند .نسل
جدید کودکان به دنبال یک شغل مطمئن با درآمد ثابت
نیستند ،آنها میخواهند بخشی از یک کار بزرگ باشند
که جهان را متحول میکند.
درست است که کودکان تمام جزییات راه اندازی یک
کسب و کار را نمیتوانند درک کنند اما آنها باهوش و
خالق هست و پدر و مادرها میتوانند به آنها رفتارهای
کارآفرینانه را بیاموزند و آنها را در این راه تشویق کنند.
بنابراین اگر میخواهید فرزندتان در آینده به جای اینکه
یک فرد مهم در جامعه باشد یک فرد موثر برای جامعه
باشد ،امروز یک ذهن کارآفرین به او هدیه بدهید.
از ســوی دیگر جهانیشــدن ،بحرانهای اقتصادی،
کاهش درآمد ،ســرعت باالی تکنولــوژی و بازارهای
اشــتغال پویا از ویژگیهای دنیای امروز هستند و این
موضوع برای نســل امروز واقعا دلهرهآور اســت .مدل
سنتی داشــتن یک مدرک دانشگاهی و یافتن شغلی
ِ
پایــدار و طی کردن پلههای ترقی دیگر قدیمیشــده
است .دانشــجویان فارغالتحصیل از دانشگاههای برتر
اغلب ماهها برای یافتن شــغل مناسب تالش میکنند.
دورههــای کارآموزیِ بدون حقوق فراوان هســتند اما
افراد بعد از گذراندن حدود شــش ماه چیزی ب ه دست
نمیآورند .در این شــرایط چطور میتوانیم به فرزندان
خود راه مناسب خلق فرصتها را بیاموزیم؟
روش باال بردن ســطح اعتماد به
در ایــن اینجا با ِ ۹
نفس کودکان ،هدایت آنها به سمت رهبری و کمک به
موفقیتشان از طریق آموزش کارآفرینی آشنا میشوید
و با اســتفاده از روشهای زیر رفتــار کارآفرینانه را در
فرزندانتان شکل بدهید:
 .۱هدفگذاری برای موفقیت در آینده الزامی
است
ن یک فعالیت اثربخش
آموزش هدفگذاری به کودکا 
ن میدهد اهداف
و ســرگرمکننده است .تحقیقات نشا 
نوشتهشــده بر روی کاغذ با احتمال بیش از  ۸۰درصد

به وقوع میپیوندند .از کودکتان بخواهید  ۵هدف مهم
خود را مشخص کند و بنویسد .برای افزایش اثربخشی و
ایجاد حس موفقیت مطمئن شوید که اهداف فرزندتان
از پنج ویژگــی خاص بودن ،قابــل اندازهگیری بودن،
قابل دســتیابی بودن ،واقعگرایانه بودن و بهموقع بودن
برخوردار باشــد .در مرحلهی بعدی از او بخواهید برای
به انجام رساندن اهداف خود  ۵اقدام بنویسد .فراموش
نکنید که اهداف نوشت ه شده را در جایی قرار بدهید که
هم خودتان و هم فرزندتان بهراحتی آن را ببینید .سعی
کنید فرزندتان را در رســیدن به اهداف مشخصشده
تشــویق و حمایت کنید و هر دو از پاداش رسیدن به
هدف لذت ببرید.
 .۲کودکان باید راههای تشــخیص فرصت را
بیاموزند
بســیاری از افراد هرگــز موفق به شــناخت کامل
تواناییهــای خود نخواهند شــد زیرا قادر نیســتند
فرصتها را تشخیص بدهند .به فرزندانتان بیاموزید که
برای موفقیت در زندگی همیشه باید در جستوجوی
فرصتها باشــند .از آنها بخواهید دربارهی مشکالت
کوچــک و موانعی که باعث ناراحتی و آشفتگیشــان
میشــود برای مثال از مشکل در انجام تکالیف مدرسه
تا ســختی در برداشتن یک وســیله از طبقات باالی
کمد برایتان بگویند .بــا آنها دربارهی چگونگی حل
مشــکالت کوچک و بزرگشان صحبت کنید .آموزش
نحوهی تبدیــل تهدیدها به فرصتها و تمرکز بر خلق
راهحلهای مثبت برای مشــکالت از روشهای کارآمد
خلق و تشــخیص فرصــت در شــرایط مختلف برای
کودکان است .هر مشکلی راهحلی دارد؛ به این موضوع
بهعنوان یک حقیقت در زندگی نگاه کنید .این واقعیت
به آنها جرئت توســعهی ایدههای سودآور برای ایجاد
کسبوکار را میدهد.
 .۳مهارت فروش در همــه بخشهای زندگی
همراهمان است
داشتن توانایی فروش ،یک مهارت بسیار ارزشمند در
زندگی است .این مهارت در تمام تعامالت افراد در طول
زندگــی حرفهای و بهخصوص در حوزهی کســبوکار
مورد اســتفاده قرار میگیرد .از فروش کاال و خدمات
به مشتریان تا افزایش سرمایه از طریق سرمایهگذاران،
ب و کاری الزامی
مهارت فروش برای موفقیت در هر کس 
است .با تشویق فرزندانتان به فروش کاالهای کوچک
مثل اســباببازیهای قدیمی یا برپایی یک غرفه برای
فروش مثــا لیموناد ،مهارت فروشــندگی را به آنها
آموزش بدهیــد .به آنها اجازه بدهید برای محصوالت
خود قیمت تعیین کننــد و کاالهای خود را به فروش
برسانند .سعی کنید تمام امکانات الزم برای فروش یک
کاال و خدمت را برای فرزندانتان فراهم کنید.
 .۴داشتن سواد مالی ضروری است
داشــتن ســواد مالی برای همهی افراد مفید است.
آموزشهای اقتصادی در سنین کم فرصتی را در اختیار
کودکان قرار میدهد که اغلب مدرسهها زمان کافی برای
آموزش آن اختصاص نمیدهند .به فرزندان خود فرصت
بدهید تا دربارهی پول و مسائل مالی بیشتر بدانند .آنها

بیمارستان طرح
گردشگری سالمت هفته
آینده افتتاح میشود

معاون درمان ســازمان تأمین اجتماعــی از افتتاح 15
بیمارستان در راســتای اجرای طرح گردشگری سالمت
در کشور در هفته آینده خبر داد.
مهدی درخشــان افزود :طرح گردشــگری سالمت به
عنوان یک طرح بسیار بزرگ در سازمان تأمین اجتماعی
محسوب میشود که  15بیمارستان سازمان در این طرح
قرار گرفتهاند و هفته آینده این بیمارســتانها گشــایش
خواهند یافت.
به گزارش ایرنا ،وی تصریح کرد :هلدینگ گردشگری
سازمان تأمین اجتماعی (هگتا) که تشکیل شده ،این 15
بیمارســتان را در این قالب طراحی کرده است و بیماران
خارجی که به عنوان گردشــگر به ایران سفر میکنند از
خدمات این بیمارستانها استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه خدمت گرفتن از این بیمارستانها به
صورت خدماتی ،سازماندهی شده برای گردشگران است،
اظهار داشــت :در این بیمارســتانها تعرفه خاص برای
گردشگران لحاظ میشود.
درخشــان ادامه داد :این بیمارســتانها در استانهای
آذربایجــان شــرقی ،آذربایجان غربــی ،اردبیل ،گیالن،
خراســان رضوی ،اصفهان ،فارس ،کرمانشــاه و گلستان
هســتند .وی با بیان اینکه در برخی از استانها متناسب

ایــن موضوع را با راهاندازی کســبوکار کوچک خود
بوکارتان میآموزند.
یا با کمک کردن به شــما در کس 
ســرمایهگذاری را به آنها آموزش بدهید بهطوری که
با چشــمان خود ببینند که چطور پــول میتواند پول
بیشتری خلق کند .برای فرزندانتان حساب بانکی باز
کنید تا درآمد خود را پسانداز کنند.
 .۵خالقیت ،عامل بروز و توســع ه مهارتهای
بازاریابی
آمــوزش بازاریابی به کودکان راه بســیار مناســبی
برای کمک به آنها برای جذب مشــتریان بیشــتر در
ب وکار آیندهشان اســت .همانطور که همهی ما
کس 
بوکارها
میدانیم بدون مشتری حتی بزرگترین کس 
هم شکســت میخورند .بنابراین کودکان باید مهارت
ارزشــمند بازاریابی را در سنین پایین آموزش ببینند.
در فرزندان خود انگیزه ایجاد کنید تا پیامهای بازاریابی
تابلوها ،بنرهای تبلیغاتی و تبلیغات چاپشده در مجلهها
و تلویزیون را تجزی ه و تحلیل کنند .از آنها بپرســید
چه پیامی توجهشــان را جلب کرده است و ببینید که
آیا میتوانند به معنا و مفهوم تبلیغات پی ببرند .پس از
تمرینهای متعدد آنها را به تهیهی برنامههای بازاریابی
برای کسبوکار خود تشویق کنید.
 .۶مدرســهها دربار ه مفهوم شکست اشتباه
میکنند
در دوران مدرســه به ما آموزش دادهاند که شکست
خوردن اتفاق بســیار ناخوشایندی اســت .در دنیای
کارآفرینی شکســت میتواند اتفاق خوشایندی باشد
اگــر از آن درس بگیریم .هر شکســت ،منفعت برابر یا
بزرگتری را با خود به همراه دارد.
به فرزندانتان اجازه بدهید شکست بخورند؛ شکست
آنها را مجبور میکند که راههای جدیدی برای رسیدن
به اهدافشــان خلق کنند .همچنین آنها با شکست
خوردن از اشــتباهات خــود درس میگیرند و نکات
تــازهای را در زندگی میآموزند .شکســت خوردن به
کودکان اعتماد به نفس میدهد و آنها را برای مواجه
شدن با شرایط سخت آماده میکند .وقتی فرزند شما در
کاری شکست میخورد ،سعی کنید بهجای تنبیه کردن
دربارهی عوامل شکســت و راههای جلوگیری از آن با
او صحبت کنید .در موقیعتهای ناخوشایند همیشه به
دنبال آموزش درسهای آموزنده به فرزندان خود باشید.
آنها را تشــویق کنید که هیچوقت تسلیم نشوند؛ این
مهمترین درسی اســت که یک فرد در دوران کودکی
میتواند یاد بگیرد.
 .۷توانایی برقــراری ارتباط موثر بهبودبخش
روابط است
امروزه بــه دلیل محبوبیت شــبکههای اجتماعی و
فرستادن پیامهای متنی ،بسیاری از کودکان در برقراری
ط حضوری و تلفنی عملکرد ضعیفی دارند .این در
ارتبا 
بوکارهای موفق نیازمند افرادی با
حالی است که کس 
روابط عمومی باال هستند .بنابراین به فرزندان خود این
نکته را آموزش بدهید که برقــراری ارتباط مؤثر یکی
بوکار و روابط شخصیشان
از عوامل موفقیت در کســ 
اســت .مؤدب بودن و احترام گذاشتن را به فرزندانتان

آموزش بدهید و از آنهــا بخواهید در هنگام صحبت
کردن از برقراری ارتباط چشــمی با طرف مقابل غافل
نشــوند و هنگام صحبت کردن با تلفن ،صدای آرامی
داشته باشند و از کلمات واضح و مؤدبانه استفاده کنند.
یکــی دیگر از فعالیتهای مفیــد در این رابطه تمرین
فرســتادن ایمیلهای محترمانه و با نگارش صحیح و
اســتفاده از کلمات مناسب اســت .برای آنها توضیح
بدهید که نوشتهشان باید پیام صحیح ،دقیق و واضحی
را منتقل کند.
 .۸هنر کمککردن ،شادیآفرین است
ب وکار جدیدی را ایجاد کنم ،اگر هدف بزرگی
چرا کس 
به دنبال نداشته باشد؟ بســیار مهم است که کودکان
اهمیت کمک به دیگران را درک کنند .دانســتن این
نکته به آنها کمک میکند هنگام کسب موفقیتهای
بزرگ فروتنانه رفتار کنند و متوجه شوند که موفقیت
یک کسبوکار تنها برای صاحباش ارزشمند نیست.
افرادی که به موفقیت دیگران کمک میکنند ،زندگی
شــادتری دارند .از کودکان خود بخواهید تا بخشی از
درآمــد و بودجــه هفتگی خود را بــه کمک کردن به
دیگــران اختصاص بدهند .برای مثال در صورت تمایل
فرزندانتان کمک به مؤسســههای خیریه را به آنها
پیشنهاد بدهید .برای آنها توضیح بدهید که کمک به
بهبــود زندگی افراد به باال بردن کیفیت زندگی جامعه
منجر خواهد شد.
 .۹استقالل داشــتن ،اعتماد به نفس به همراه
دارد
چــه کســی نمیخواهــد موفقیــت و اســتقالل
فرزنــدان خود را ببیند؟ تفکــر کارآفرینانه به کودکان
میآموزد که موفقیتشــان در آینده به میزان زیادی
به خودشــان وابسته اســت .رســیدن به موفقیت به
مدل فکری ،میــزان تالش و تفکرات آنها بســتگی
دارد.
بنابرایــن دفعهی بعدی که کودکتــان برای خرید
اسباببازی مورد عالقهاش یا یک وسیله جدید از شما
پول درخواســت کرد از او بخواهید به راههای ب ه دست
آوردن پــول مورد نیازش برای خرید فکر کند .این کار
به کودک قدرت تفکر خالقانه را که یکی از ویژگیهای
کارآفرینی است ،هدیه خواهد داد.
در نهایــت بایــد بدانید کــه بچهها چشمشــان به
شماست! شــما بزرگترین الگوی آنها هستید وقتی
میگویید ســخت کارکنید و از اشــتباهاتتان درس
بگیرید نشان دهید که شما هم سخت کار میکنید و از
اشتباهاتتان درس میگیرد وقتی از آنها میخواهید
مؤدب و مبادیآداب باشند نشان دهید که شما هم به
حرفهایتــان قائلید بنابراین رفتار پدر و مادر بهترین
الگوی تربیتی برای کودکان است ،مانند یک کارآفرین
رفتار کنید تا فرزندتان هم کارآفرین شود.

داروهای گیاهی عطاریها
با تجویز پزشک خریداری شود

با تعداد گردشــگران نیز دو بیمارســتان با امکانات مورد
نیاز گردشگران احداث می شــود ،افزود :تاکنون خدمات
درمانی و بیمارســتانی به گردشــگران ارائه میشد اما از
این پس این خدمات به صورت متمرکز به گردشــگران
خارجی داده میشود.
معاون درمان ســازمان تأمین اجتماعی گفت :هلدینگ
گردشــگری تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دفاتر
دارد و این افراد را ســازماندهی کــرده تا خدمات درمانی
در این بیمارستان حین ورود به ایران به آنان ارائه شود.
وی راه انــدازی ایــن بیمارســتانها را در جهــت
ســرویسدهی خدمات درمانــی به شــکلی مطلوبتر،
گســتردهتر و متمرکز عنوان کرد و گفت :در گذشــته در
برخی از مکانها توسط شرکتهایی که خیلی شناسنامه
درستی ندارند خدمات ارائه میشد اما شرکت هگتا از ابتدا
تا انتها ،این خدمات را به گردشگران خارجی ارائه میدهد.
سازمان تأمین اجتماعی  42میلیون بیمه شده دارد.

داروهای گیاهی مجاز عطاریها نیز باید حتم ًا با تجویز
پزشک مشاور تهیه شــود تا اثرات سوء بر جسم به جای
نگذارد.
پرویز افشارسخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان
این مطلب بر عدم خرید و مصرف خودســرانه داروهای
گیاهــی تاکید کرد و گفت :نباید هیــچ داروی گیاهیای
بدون دستور پزشک چه جهت درمان و چه برای الغری،
از عطاریها تهیه شود چرا که بسیاری از این داروها برای داروهای گیاهی در افراد مختلف تأثیرات متفاوتی بر جای
میگذارند چرا که طبع و مزاج افراد متفاوت است و ممکن
بدن مضر است.
پرویز افشــار در عین حال افزود :بارهــا این پیام را به است اثر یک دارو در افراد مختلف یکسان نباشد و به بدن
مــردم دادهام و باز هــم میگویم؛ هر مــاده گیاهی که آسیب وارد کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نظارت
برایشــان تجویزی میشــود صرفا باید توسط پزشک
مشــاور انجام شــود و مــردم نباید با اعتمــاد به تجویز مناسبی بر روند فعالیت عطاریها صورت نمیگیرد ،گفت:
افــراد عادی اقدام به خریــد داروی گیاهی و مصرف آن عطاریها باید بهگونهای طراحی شوند که فقط به فروش
پارهای از ترکیبــات گیاهی مجاز اقدام کنند و در صورت
کنند.
وی اظهارکرد :در حال حاضر تعداد زیادی از پزشــکان فروش ترکیبات شــیمیایی یا هر نوع ترکیبات غیرمجاز
ســنتی و گیاهــی در کشــور فعــال هسســتند که این دیگر ،مجازات شوند.
در زمان حاضر داروهای گیاهی از قبیل چاقی،الغری،
متخصصان در شهرهای بزرگ نیز حضور دارند؛ بنابراین
ضروری اســت تا پیــش از مصرف هر مــاده گیاهی با ترک اعتیاد ،دیابت و ســایر دیگر داروها به صورت باز و
فلهای و در بســتهبندیهای دســتی؛ بدون هیچ نشان و
متخصص مربوطه مشاوره شود.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخــدر توضیح داد :تأییدیهای از سازمان غذاو دارو ،به فروش میرسند.

تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیالت اشتغال صندوق توسعه تا  ۲ماه آینده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تهیه شیوهنامه نحوه پرداخت تسهیالت
صندوق توسعه ملی برای اشتغال تا  ۲ماه آینده خبرداد و گفت :این تسهیالت
به طرحهای اشتغالزا پرداخت میشود و فردمحور نخواهد بود.

اصغر نوراهللزاده با تشــریح جزئیات نحوه پرداخت تسهیالت اشتغال از محل
صندوق توســعه ملی که با تصویب ماده باقی مانده از این الیحه ،در جلســه
صحن علنی نهایی شــد ،گفت :آیین نامه اجرایی این قانون که بر اســاس آن
تکالیف و ســهم هر یک از دستگاهها مشخص خواهد شد قرار است تا دو ماه
آینده با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی
ریاست جمهوری تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف به راه اندازی سامانهای
برای نظارت بر نحوه پرداخت تســهیالت اشتغال از محل صندوق توسعه ملی
شــده است گفت :پس از تعیین شــرایط عقد قرارداد عاملیت با سپردهگذاری،
بر اســاس قرارداد عاملیتی که بین صندوق توســعه ملــی و بانکهای عامل
پرداخت کننده این تسهیالت منعقد میشود ،به صندوق اجازه داده خواهد شد
تا تسهیالت اشتغالزایی را در روستاها پرداخت کند.
نــوراهلل زاده توجه بــه توانمندســازی و ظرفیتهای روســتایی را یکی از

اولویتهای شناســایی فرصتهــای اشــتغال در روســتاها و مناطق کمتر
برخوردار اعــام کرد و گفت :یکی از موضوعاتی کــه در صندوق کارآفرینی
امیــد به عنوان یــک اصل مــورد توجه قرار دارد بازارســازی در روســتاها
است.
وی ادامه داد :بر مبنای این سیاست در برخی از روستاها از جمله روستاهایی
در استانهای بوشهر و آذربایجان غربی ،فروشگاهها و مراکز توزیع محصوالت
راه اندازی شــده تا محصوالت شــهرها در این مراکز در روستاها توزیع شوند.
به جای اینکه محصول روســتا در شــهرها توزیع شود به دنبال این هستیم تا
محصوالت شهرها در روستاها توزیع شوند که این یک گام در جهت بازارسازی
است.
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید گفت :یکی از موضوعات مورد توجه در
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی از محل صندوق توسعه ملی ،پرداخت تسهیالت
به طرحهای اشتغالزا خواهد بود و این تسیهالت فرد محور نخواهد بود.

