قیمتها در ابزار مسکن همچنان روند افزاییش دارند
مرکـز آمـار ایـران در گزارشـی اعالم کرده اسـت متوسـط قیمت یک متـر مربع زمین
یـا زمیـن کلنگـی در شـهر تهـران به طور متوسـط به حـدود  ۱۴میلیـون و  ۵۴۶هزار
و  ۶۰۰تومان رسـیده اسـت که در قیاس با فصل قبل از آن یعنی پاییز  ۹۷افزایشـی
 ۴4.6درصـدی و نسـبت بـه زمسـتان سـال  ۱۳۹۶رشـدی برابـر بـا  ۱۴2.8درصد را
نشـان میدهد.
ایـن قیمـت ،متوسـط قیمـت معاملات در تهـران را نشـان میدهـد چرا که بررسـی
مرکـز آمـار ایـران نشـان میدهـد گرانترین زمین یا سـاختمان مسـکونی کلنگی در
تهـران  ۶۳میلیـون و  ۸۴۰هـزار تومـان بـود ،ایـن در حالـی اسـت کـه حداقل قیمت
زمیـن معاملـه شـده که در سـامانه امالک ثبت شـده اسـت یک میلیـون و  ۴۳۷هزار

5

تومان اعالم شـده اسـت.
متوسـط قیمـت فـروش هـر مترمربـع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده از طریـق
بنگاههـای معاملات ملکـی در شـهر تهـران  ۱۰میلیون و  ۶۶۷هـزار و  ۷۰۰تومان با
میانگین مسـاحت  ۸۸مترمربع و متوسـط عمر بنای  ۶۳سـال بوده اسـت که نسـبت
بـه فصـل قبـل  ۶2.4درصـد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل  ۸6.9درصـد،
افزایش داشـته اسـت.
گرانتریـن واحـد مسـکونی فروختـه شـده در تهران در زمسـتان قیمتی بیـش از ۵۷
میلیـون تومـان را دارا بـود .در عین حال کمترین قیمت معامله شـده واحد مسـکونی
در تهـران یـک میلیـون و  ۱۰۸هـزار تومان گزارش شـده اسـت/.اقتصاد آنالین

افراد موفق اهمیت
شبکه را درک
میکنند .در حقیقت،
تحقیقات نشان داده
است که شبکهسازی
میتواند منجر به بهبود
عملکرد افراد در
محل کار و افزایش
شانس تصاحب یک
شغل بهتر شود .شبکه
سازی به افراد موفق
کمک میکند که
نوآورانهترباشند
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او نوشـته ،بـرای ایجـاد ایـن ارتباطـات ،ثروتمندان موفق شـش کار را
انجـام میدهنـد :بـرای مـردم تولـدی شـاد را آرزو میکننـد ،پاسـخ
سلام را میدهنـد ،در رویدادهـای زندگـی یکدیگر را فـرا میخوانند،
در گروههـای متفکرانـه معمـول یـا غیـر معمـول ،ماننـد گروههـای
بیزینسـی شـرکت میکننـد و داوطلـب میشـوند ،یـا بـا افـرادی که
عالقههـای مشترکشـان را بـه اشـتراک میگذارنـد ،در تماسانـد.
این واقعا مهم است که از افراد منفی گرا و تاثیرات آنها دوری کنید.

 -4خود را همواره مشغول نگه یمدارند

افـراد موفـق بـه نـدرت بیـکار هسـتند .دسـتیابی بـه اهـداف بلنـد با
سختکوشـی و کار زیاد به دسـت میآید .با کمتر از  65-60سـاعت
کار در هفتـه نبایـد انتظـار موفقیـت چندانـی در کار داشـت .ایلان
ماسـک مدیر موفق اسـپیس ایکس  80تا  100سـاعت در هفته کار
میکنـد و گفتـه اسـت« :ایـن حجم از کار اخالقی اسـت که کارآفرین
باید داشـته باشد».

 -5آنها به جای متاشای تلویزیون ،مطالعه یمکنند

طبـق نظـر تومـاس کورلـی ،نویسـنده «عادتهـای غنـی :عادتهای
موفقیـت روزانـه افراد ثروتمند» 67 ،درصـد از افراد ثروتمند تلویزیون
را فقـط بـرای یک سـاعت یا کمتـر در روز تماشـا میکنند .همچنین
تنهـا  6درصد از ثروتمندان برنامههای موسـوم بـه  reality showsرا
مشـاهده میکننـد ،در حالـی کـه  78درصـد از فقرا ایـن کار را انجام
میدهنـد .علاوه بـر ایـن 88 ،درصد ثروتمندان دوسـت دارنـد روزانه
 30دقیقـه یـا بیشـتر برای بهبود شـخصی خـود مطالعه کنند.

 -6آنها یمدانند چه زماین «نه» بگویند

«تفـاوت بیـن افـراد موفق و افرادی که واقعا موفق هسـتند ،این اسـت
کـه مـردم واقعـا موفق به تقریبا همـه چیز نه میگوینـد» .وارن بافت
میگویـد :افـراد موفـق میداننـد کـه بـا گفتـن «نـه» به کارهـای به
دردنخـور ،کار اضافـی و فعالیتهایـی کـه زمـان را هـدر میدهنـد،
میتواننـد بـر افزایـش بهـره وری خود تمرکز کنند .اگـر آنها به همه
کـس یـا همـه چیـز «بلـه» بگویند ،ایـن کار آنهـا را خیلی پریشـان
خواهـد کـرد و هرگـز موفـق نخواهنـد شـد کـه کارهایی را کـه انجام
آنها الزم و ضروری اسـت به سـرانجام برسـانند.

ثرومتندان موفق چه یمکنند؟

 -7آنها از شب قبل لیست کارهای رضوری فردا را
آمادهیمکنند

افـراد موفـق بـه خاطـر نوشـتن لیسـت کارهـای خـود در شـب قبل
شـهره هسـتند تـا بتواننـد اولویتهـای روز بعد را تعییـن کنند .آنها
لیسـتهای خـود را نیـز بـرای شناسـایی مهمتریـن وظایـف اولویـت
بنـدی میکنند.

 9عادت مؤثر در موفقیت افراد ثروتمند که هیچ هزینهای ندارند

 -8پول خود را به هبرتین شکل مدیریت یمکنند

معینحسینپور
روزنامه نگار

 -1زود از خواب بیدار
یمشوند

رئیسجمهـور سـابق ایـاالت متحده
بـاراک اوباما ،ریچارد برانسـون ،جک
دورسـی ،لـری شـولتز ،تیـم کـوک و بسـیاری از رهبران برجسـته دنیا،
بـه عنوان انسـانهایی سـحرخیز شـناخته میشـوند .اما ایـن امر چگونه
بـه موفقیـت آنهـا منتهـی میشـود؟ افـراد سـحرخیز روزهای خـود را
پیـش از هـر کـس دیگـری شـروع میکنند ،لـذا آنها زودتر از سـایرین
تعاملات و ارتباطـات روزمـره خـود را آغـاز میکننـد ،ورزش میکنند و
یـک زمـان شـخصی و مفیـد بـرای خـود خواهند داشـت و همـه اینها
کمـک میکنـد تـا انسـانهای سـحرخیز ،شـادتر و پویاتـر عمـل کنند.
طبـق مطالعـات توماس سـی کورلی که پنج سـال از عمر خـود را صرف
مطالعه عادات روزانه  ۱۷۷میلیونر خود سـاخته و کارآفرین کرده اسـت،
حـدود ۵۰درصـد از میلیونرهـای خودسـاخته تقریبا سـه سـاعت قبل از
شـروع روز کاریشـان از خـواب بیـدار میشـوند .این کار یک اسـتراتژی
بـرای مقابلـه بـا مشـکالت و اختالالت ناگزیـر روزانه ،ماننـد مالقاتهای
طوالنـی ،ترافیکهـای بـزرگ ،یـا آوردن فرزند از مدرسـه اسـت.

 -2مراقبه و تفکر عمیق دارند

ری دالیـو ،بنیانگـذار انجمـن بریـج واتـر  -یـک شـرکت مدیریـت

سـرمایه گـذاری در آمریـکا کـه در سـال  1975تاسـیس شـده
اسـت .ایـن شـرکت بـه مشـتریان سـازمانها از جملـه صندوقهـای
بازنشسـتگی ،موسسـات ،دولتهـای خارجـی و بانکهـای مرکـزی
خدمـات ارائـه میکنـد -در سـال  2013بـه هافینگتون پسـت گفت:
«مراقبـه ،بیـش از هـر چیز دیگـر در زندگی مـن ،بزرگترین نقش را
در هر موفقیتی که کسـب کردهام ،داشـته اسـت ».دالیو ،با این حال،
تنهـا نیسـت .اپـرا ،روپرت مرداک ،راسـل سـیمونز ،آریانـا هافینگتون
و بیـل فـورد ،همگـی مراقبـه را بـه عنوان یـک عنصر بسـیار مهم در
موفقیتهایشـان ذکـر میکننـد.
مراقبت از بدن و ذهن بوسـیله اسـتراحت کافی ،ورزش ،غذای سـالم
و خوابیدنانـدازه ،تمـام راههایـی اسـت کـه شـانس موفقیت شـما را
بهبود میبخشـد.
کورلـی در ایـن بـاره میگویـد :ثروتمنـدان موفـق تمایل دارنـد تا هر
روز هنـگام صبـح ،در انـزوا و بـرای  ۱۵دقیقـه تفکر کنند.
او در ادامـه توضیـح میدهـد کـه افـراد ثروتمنـد هـر روز ،بخشـی از
وقـت خـود را بـه خلوت فکـری با خودشـان ،درباره چیزهـای متعدد
اختصـاص میدهنـد .ایـن موضوعـات شـامل شـغل ،مسـائل مالـی،
خانـواده ،سلامتی ،مشـکالت ،و ارتباطـات تجاری اسـت.
آنهـا سـواالتی ماننـد چطـور میتوانم پول بیشـتری بهدسـت آورم؟
آیـا شـغلم مرا خوشـحال میکند؟ آیـا بهاندازه کافـی ورزش و تمرین

میکنـم؟ بـه چـه خیریههایـی میتوانـم کمـک کنـم؟ را از خـود
میپرسـند.

 -3آنها یک شبکه هستند

افـراد موفـق اهمیـت شـبکه را درک میکننـد .در حقیقـت،
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه شبکهسـازی میتوانـد منجر به
بهبـود عملکـرد افـراد در محل کار و افزایش شـانس تصاحب یک
شـغل بهتـر شـود .شـبکه سـازی به افـراد موفق کمـک میکند
کـه نوآورانهتـر باشـند .دیـل کارنگی در اثر کالسـیک خـود به نام
«آییـن دوسـتیابی» (نـام اصلی کتـاب :چگونه میتوان دوسـت
یافـت و در مـردم نفـوذ کـرد .کتابـی در سـبک خودیاری اسـت،
این کتاب از نخسـتین و بهترین کتابهای کمک به خود اسـت.
ایـن کتـاب بیـش از 15میلیـون نسـخه در جهـان فروش داشـته
اسـت و جـزو پرفروشتریـن کتابهـای دنیاسـت) خاطـر نشـان
میکنـد کـه افـراد موفـق بـه ندرت شـکایت یـا انتقـاد میکنند.
آنهـا صادقانـه رفتار میکنند و سـعی میکنند بـا دلیل و منطق
مخالفـت کنند.
بـه گفتـه کورلی :شـما بهانـدازه افرادی که با آنها در ارتباط هسـتید،
موفقایـد .ثروتمنـدان موفق همیشـه به دنبال افـراد هدف گرا ،خوش
بین ،خوش ذوق و دارای بینش فکری مثبت هسـتند.

افـراد ثروتمنـد و موفـق بـه جایـی رسـیدهاند کـه بـه خوبـی توانایی
مدیریـت امـور مالـی خـود را دارنـد .ایـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه
آنهـا پـول خـود را بـه صـورت عاقالنـه سـرمایه گـذاری میکننـد،
همیشـه بـه دنبـال فرصتهـای جدیـد سـرمایهگذاری هسـتند و
سـمت صندوقهـای پرریسـک و اضطـراری نمیرونـد .آنهـا معموالً
سـخاوتمند هسـتند و تمایـل دارنـد بـه کسـانی کـه بـه کمـک نیـاز
دارنـد ،کمـک کنند.
یـک جملـه قدیمی وجود دارد که شـانس و آمادگی ،توأمان فرصت را
میسـازند .موفقتریـن افـراد خـود را برای رسـیدن به موفقیـت آماده
میکننـد .مـردم موفق میدانند که شـانس آنها را پیـدا خواهد کرد،
کـه از قضا معموال موفق میشـود.

 -9آنها اهداف و چمشانداز خود را به دقت ترسیم
یمکنند

جوئـل بـراون که بـا تعداد زیـادی از کارآفرینان بـزرگ مصاحبه
کـرده اسـت در ایـن بـاره میگوید 95 « :درصد افـراد موفقی که
بـه دسـتاوردهای بـزرگ در حرفه خـود رسـیدهاند ،در مصاحبه
بـا مـن اذعـان کردهانـد که اهـداف ،برنامههـا یا چشـماندازهای
موفقیـت خـود را بـه صـورت منظـم و در قالب یـک تمرین روی
کاغـذ میآورنـد .آنهـا ایـن کار را شـب قبل یـا در اولین فرصت
کاری در صبـح انجـام میدهنـد تـا بـرای چالشهایـی کـه در
انتظـار آنهـا هسـتند ،کام ً
ال آماده باشـند.

آشنایی کودکان با انواع کسب و کار
همـه پدرهـا و مادرهـا نگـران آینـده
فاطمهسوزنچیکاشانی
فرزنـدان شـان هسـتند و دوسـت دارند
روزنامهنگار
کـه فرزند موفقی تربیـت کنند؛ بنابراین
باید برای تربیت فرزندان خود برنامه ریزی داشـته باشـند و بسـیار تالش
کننـد .همچنیـن بایـد توجـه داشـته باشـند کـه دوران کودکـی اهمیت
زیادی دارد و بهترین زمان برای شـکل گیری شـخصیت فرزندان ،سـنین
کودکی اسـت.
یکـی از کارهایـی که برای موفقیت فرزندان و داشـتن آینـدهای بهتر الزم
اسـت ،این اسـت که با راههای کسـب درآمد و انواع شـغلها آشـنا شـوند.
کودکانـی کـه بـا روشهـای کسـب درآمد آشـنایی ندارند و والدین شـان
بـدون برنامـه ریـزی و به صـورت مدیریت نشـده به آنها پـول میدهند،
بـه فرزندانـی همیشـه طلـب کار از پـدر و مـادر خـود تبدیـل میشـوند،
چـرا کـه آنهـا ایـن کار را وظیفـه والدین شـان میداننـد و فکر میکنند
نیـازی ندارنـد کـه برای کسـب درآمد تلاش کنند؛ عالوه برایـن به دلیل
اینکـه بـرای آن پـول زحمتـی نکشـیدهاند و فقـط پـول خـرج کـردن را
یـاد گرفتهانـد ،ارزش آن را درک نمیکننـد.
بنابراین آموزش روشهای پول درآوردن و آشـنایی با شـغلهای مختلف
بـرای کودکان نیز اهمیـت زیادی دارد.

در مقاله امروز برخی از روشهای آشنایی کودکان با مشاغل را معرفی کردهام:

*کودکان را اب مشاغل مختلف آشنا کنید:

بهتـر اسـت ابتـدا فرزنـد دلبندتـان را با انواع شـغلها آشـنایی کنید .مث ً
ال
بـا فرزندتـان هرمـاه بـه یک کسـب و کار سـر بزنیـد و برخـی از اطالعات
الزم آن حرفـه را بـه او بگوییـد .حتـی اگـر بـه برخی مشـاغل دسترسـی
ندارید،مـی توانیـد تصاویـر و اطالعـات الزم درباره آن شـغل را از اینترنت
جسـتوجو کنیـد و درخصـوص آن با فرزندتان گفتوگـو کنید .هنگامی
که کودک را با انواع مشـاغل آشـنا میکنید ،او شـغل مورد عالقه خود را
کشـف میکند و باعث ایجاد خالقیت در وی میشـود .عالوه براین دایره
اطالعـات کـودک تان بیشـتر میشـود و همچنین مهارتهـای اجتماعی
او نیـز افزایـش مییابد.

*به وسیله ابزی شغلهای مختلف را به کودک اتن
آموزش دهید:

بـازی نیـاز ضـروری کـودکان اسـت و بازیهای سـالم باعث پـرورش بهتر
ذهـن کـودکان میشـود و هچنیـن مهارتهـای اجتماعـی شـان بهبـود
مییابـد .در واقـع کـودکان هنگامـی کـه بـازی میکنند کشـف میکنند

کـه چه کسـی هسـتند ،چـه تواناییهایـی دارنـد و چگونه خودشـان را با
محیط هماهنـگ کنند.
بنابرایـن بـرای اینکـه بتوانیـد به خوبی فرزندتان را با انواع کسـب و کارها
آشـنا کنیـد ،بهتریـن راه آموزش ،بازی اسـت .شـما میتوانید شـغلهای
مختلـف را بـا فرزندتـان بـازی کنید و از این راه اطالعات هر شـغل را به او
بدهیـد .فقـط توجـه کنید که بـازی باید به گونهای باشـد که خود کودک
مسـیر بـازی را تعییـن کنـد و کنتـرل بـازی در اختیـار خـودش باشـد تا
اثربخشی بیشـتری داشته باشد.

*برای فرزنداتن یک کسب و کار راه بیندازید:

ایجاد یک کسـب و کار هرچند سـاده یکی از راههای سـرگرم کننده برای
کـودکان اسـت کـه باعـث افزایـش اعتمـاد به نفـس و خالقیـت در آنها
میشـود .هـدف از ایجـاد کسـب و کار بـرای کودک فقط به دسـت آوردن
پـول نیسـت بلکـه بـا ایـن کار او تجربههـای مهمـی را کسـب میکنـد و
بـا مهارتهـای حل مشـکالت ،مدیریت پول،ارتباطات اجتماعی و ...آشـنا
میشود.
بهترین زمان ایجاد کسـب و کار برای فرزندان ،فصل تابسـتان اسـت که
میتوانـد بـدون دغدغـه و با دقت بیشـتری به کارش بپـردازد و درسهای

خوبـی از آن بگیـرد .البتـه توجه داشـته باشـید کـه حتماً کـودک تان به
کاری کـه انجـام میدهـد عالقـه و اشـتیاق داشـته باشـد و از روی اجبـار
آن کار را انجـام ندهد.

