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بانکداری ایران؛ ۴۱ سال پس از پیروزی انقاب
با پیروزی انقاب اسامی در بهمن ۱۳۵۷، ارکان مختلف نظام 
اقتصادی کشور همچون سایر ارکان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، 
از جمله  بزرگی شد. بدون شک  تغییرات و تحوات  دستخوش 
ارکان مهم و اساسی اقتصاد ایران طی این چهار دهه، نظام پولی و 
بانکی بوده که نقش تعیین کننده ای در سراسر نظام اقتصادی کشور 
برجای نهاده است.مطالعه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری 
ایران با حدود ۲۱ هزار شعبه فعال در سراسر کشور و مقایسه آن با 
دوران پیش از انقاب، گویای پیشرفت های چشمگیر این نظام طی 
چهار دهه اخیر است؛ گرچه در این دوران، تحریم های سهمگین 
و ناجوانمردانه دشمنان انقاب اسامی موانع و محدودیت هایی را 
برای پیشبرد برخی از اهداف نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.

بانکی کشور در  پولی و  از مهمترین تحوات مثبت نظام  یکی 
سال های پس از انقاب اسامی، تاش جهت حذف ربا از نظام 
پولی و بانکی و حرکت به سمت نظام بانکداری بدون ربا و منطبق 
با اصول شریعت اسامی بوده است. تصویب قانون عملیات بانکی 
سال ۱۳۶۳حرکتی  از  آن  اجرای  و  شهریور ۱۳۶۲  در  ربا  بدون 
امیدوارکننده در این راستا بود که البته با مطالعات و پژوهش های 
انجام شده در سال های بعد در زمینه های ابزارسازی، نهادسازی، 
سیاستگذاری و نظارتی رشد و گستردگی بیشتری یافت. عاوه 
براین قابل کتمان نیست که نظام بانکداری ایران در زمینه هایی 
همچون توسعه کمی و کیفی زیرساخت های فنی و ابزارهای نظام 
پرداخت از جمله در بانکداری الکترونیک، تنوع بخشی به نظام بانکی 
با توسعه انواع بانکداری تجاری، تخصصی، توسعه ای و شرکتی، 
رشد و توسعه بانکداری خصوصی، تقویت کارکردی بازار ریالی و 
ارزی بین بانکی، تقویت مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در 
رفاه  افزایش  جهت  در  ُخرد  مالی  تامین  رشد  بانکی،  نظام  بدنه 
خانوارها و ایجاد کارآفرینی، رشد کمی و کیفی ارایه خدمات بانکی 
در سراسر کشور اعم از نقاط دورافتاده و محروم، تامین مالی ساخت 
و نوسازی مساکن شهری و روستایی، افزایش دانش و تحصیات 
پرسنل و مدیران بانکی، افزایش معلومات و اطاعات امور بانکی 
در جامعه مشتریان، رشد مدیریت دانش و ارایه اطاعات آماری به 
جامعه علمی و کارشناسی کشور و ... پیشرفت های قابل ماحظه  و 
چشمگیری نسبت به دوران پیش از انقاب داشته است. اما در کنار 
تمامی موفقیت ها و کامیابی ها که با تاش مستمر جامعه شریف 
بانکی کشور حاصل آمده، ازم است با رویکردی آسیب شناسانه و 
دغدغه مندانه، اذعان نماییم که نظام بانکداری ایران پس از گذشت 
و  نارسایی ها  با  همچنان  اسامی  انقاب  پیروزی  از  دهه  چهار 
محدودیت هایی مواجه است. از جمله مهمترین این موارد می توان به 
عدم اجرای کامل و اطمینان بخش اصول شرعی در عملیات برخی از 
موسسات مالی و اعتباری، عدم نهادینه شدن سازوکار نظارت شرعی 
از حیث ستادی در اجرای عملیات مالی و اعتباری، رشد ناهمگون 
و نامناسب خلق پول و نقدینگی و در نتیجه ظهور تورم های دو 
رقمی، ناکافی بودن میزان مقاومت و سامت برخی از موسسات 
مالی و اعتباری، عدم پشتیبانی کافی در رفع نیازمندی های تامین 
مالی چرخه  تولید ملی و نسبت باای تعداد شعب بانکی به جمعیت 
بالغ کل کشور اشاره داشت.از این جهت به نظر می رسد در حال 
حاضر پیگیری سه اقدام از ضروریات نظام بانکی کشور به حساب 
می آید: اول اصاح و تصویب هرچه سریعتر قوانین بانکداری با توجه 
به ضعف و خاءهای قوانین موجود و نیازمندی های عصر حاضر، 
دوم نوسازی نظام نظارتی در ابعاد مدیریت منابع و وجوه، حسابداری 
و حسابرسی، حکمرانی شرکتی و نظارت شرعی و سوم پیگیری 
مجدانه عملیات بازار باز جهت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار بدهی 

و اِعمال سیاست های کارآمد پولی.
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نشریه  دعوت  اینکه  از  مهاجری  آقای  جناب  شما،  بر  درود 
طرح فردا را برای انجام این گپ و گفت صمیمی پذیرفتید 

از شما سپاسگزاریم.
- لطفا خودتان را معرفی و سوابق کاری خود را 
تابلو سازی برای مخاطبان طرح فردا  در صنعت 

بیان فرمایید.
به نام خدا، اینجانب علی اصغر مهاجری متولد ۱۸ اردیبهشت 
۱۳۶۲ از دیار کریمان در خانواده ای متوسط و مذهبی متولد 
و  ابزار  و  ماشین  لیسانس  اینجانب  تحصیلی  مدرک  شدم، 

دارای ۱۵ سال سابقه در زمینه تابلو سازی هستم.
- چه شد که به این حوزه کاری عاقه مند شدید؟

تابلو  متریال صنعت  تنوع  بودن  زیاد  دلیل  به  این حرفه  در 
 ، تابلو  انواع  تولید  و  ها  متریال  این  با  نمایی  هنر  و  سازی 
اشکال سه بعدی و خلق یک اثر ماندگار بنده ترغیب شدم تا 

این رشته ی رو به رشد را انتخاب نمایم.
باید  موفق  و  تابلو ساز خوب  یک  نظر شما  از   -

دارای چه ویژگی هایی باشد؟
بودن،  قول  خوش  سنتی،  افکار  روی  بیجا  تعصب  نداشتن 
های  دوره  دیدن   ، داشتن  خاقیت  و  بودن  ذوق  خوش 
به  اعتماد  داشتن   ، سازی  تابلو  حرفه  با  مرتبط  تخصصی 
ارائه  مناسب،  قیمت  با  یک  درجه  مواد  از  استفاده  نفس، 

مشاوره صحیح به مشتری، همکاری با افراد هم صنف.
- جناب آقای مهاجری چه ویژگی های اخاقی در 
وجود شماست که به آن افتخار می کنید و باعث 

پیشرفت و موفقیت شما شده است؟
ریسک پذیر بودن، شرکت در نمایشگاه های مرتبط،خواندن 
کتاب و گوش دادن به کتاب های صوتی در حین کار،سحر 
خیز بودن،همکاری و مشورت با دوستان و اعضای کادر خط 
هدف  بازار  در  موفق  های  از شخصیت  برداری  الگو  سوم، 

خودم.
از نقطه نظر شما رمز موفقیت  - جناب مهاجری 
سازی  تابلو  صنف  الخصوص  علی  صنفی  هر  در 

چیست؟
خاق بودن، به روز بودن ، مشاوره گرفتن، الگو گرفتن ،مکالمه 
کردن ، شرکت در سمینار های مرتبط با فروش،خوش خلق 
مسئول،  نیروی  ،تبلیغات،استخدام  بودن  قول  بودن،خوش 

متخصص و دلسوز.
را  خودتان  مهارت  و  تخصص  مهاجری  جناب   -

برای ما توضیح دهید؟ 
استفاده می  آاتی  ابزار  و  از چه دستگاه ها  شما 

کنید؟
ساخت حروف استیل ، رنگی ، وکیوم ، اسوگاسی ، سوئدی 
، چلینیوم ، پاستیکی ، فلزی ، تابلو های دو طرفه مجهز 
به نیروی طراحی )تولو ، تایپوگرافی ، پیکتوگرام( مجهز به 
دستگاه های روز صنعت تابلو سازی مانند برش لیزر ، جوش 

استیل ، دستگاه های وکیوم و...
-جناب مهاجری موفقیت های شما در این صنعت 

چه بوده است؟
حروف  تخصصی  مرکز  به  سوم  خط  سازی  تابلو  تبدیل 

برجسته خط سوم،
و  دلسوز  کادر  آوری  جمع  مجموعه،  برای  ایزو  گرفتن 
متخصص، خرید و مجهز شدن به مدرن ترین دستگاه های 

روز دنیا.
- جناب مهاجری لطفا از ویژگی ها و مزیت های 
تابلو برای مغازه ها و فروشگاه ها برایمان بگویید 
و توضیح دهید که مشتریان شما چگونه میتوانند 

با شما و کارهایتان آشنا شوند؟
تابلوی  برای جذب مشتری  و کلیدی  از جمله عوامل مهم 
سر درب به شمار می رود، به طور کلی ساخت یک تابلوی 
از اهمیت بسیار باایی بر  مناسب برای کسب و کار مغازه 

خوردار می باشد، چرا که اغلب مشتریان با استفاده از تابلوها 
برای انجام خرید خود وارد فروشگاه می شوند. هیچ تبلیغی 
مانند ساخت تابلو مغازه نمیتواند در ۳۶۵ روز و در طی ۲۴ 
ساعت شبانه روز برند شما را در معرض دید مشتریان قرار 

دهد.
مجموعه تخصصی خط سوم برای تابلو سر درب فروشگاه 
ها ، دفاتر کار ، ساختمان ها و تابلو مغازه قادر به ایده پردازی 
می باشد، با داشتن نیروی طراح می تواند از نام مستعار شما 
یک لوگو برای برند کردن بسازد، ارائه ترفندهای نو در حوزه 
تابلو سازی از تخصص های این مجموعه به شمار می رود. 
تابلو سازی خط سوم در تاش است با نمایش گذاشتن همه 
ی دستاوردهای خود در حوزه تابلو سازی در پیج اینستاگرام 

خود به آدرس
Tablosazi_khatsevom

این  به  نسبت  بیشتری  اشراف  مشتریان  که  شود  باعث 
مجموعه داشته باشند. همچنین سوابق کاری این مجموعه 
از آغاز کار تا به امروز کاما در پیج موجود می باشد، این امر 
نه تنها شعار تبلیغاتی نمیباشد بلکه همه ی نمونه کارهای 

تابلو سازی خط سوم در آرشیو موجود است.
کاما  کادری  با  سوم  خط  سازی  تابلو  راستا،  همین  در 
تخصصی و مجرب، توانسته اعتماد بسیاری از مشتریان در 

سراسر کشور و مخصوصا کرمان را به خود جلب نماید.
- آقای مهاجری مزیت های مهم کار با مجموعه 

تابلو سازی خط سوم چیست؟
رعایت انصاف در قیمت ساخت تابلو مغازه ، تعامل دو طرفه 
و صمیمانه با همه مشتریان به منظور تبادل حس اعتماد دو 

طرفه ، به کار بردن متریال با کیفیت و مرغوب،
تابلو سازی متناسب با شناخت صحیح و دقیق کادر خط سوم 
از متریال موجود در بازار و تست کامل همه متریال ها قبل 

از اجرای کار، 
و  متخصص  تجربه،  با  و  فنی  های  نصاب  از  برخورداری 
با  فوری  خدمات  ارائه  مجموعه،  خود  توسط  دیده  آموزش 
استفاده از دستگاه های مجهز روز دنیا، تعصب و ِعرق بسیار 
باا نسبت به تابلو های مشتریان و مذاکره و راضی کردن 
مشتریان دلخور تحت هر شرایطی، بازدید از تابلو های نصب 
شده و عکسبرداری و  در پیج اینستاگرام قرار دادن رزومه 

کاری و هم تبلیغ مشتری محترممان،
داشتن طراح حرفه ای و دوره دیده برای انجام طراحی های 
لوگو ، پسیکتوگرام ، تایپوگرافیک و.... که برای برند شدن 

شما حائز اهمیت است.
بیشتر  برایمان  را  طراحی  های  مزیت  -میتوانید 

توضیح دهید؟
شما  و  است  محدود  مغازه  تابلو  در  استفاده  مورد  متریال 
باید یکی از آنها را از بین همه انتخاب کنید، اما زمانی که 
بین  میتوانید  آید شما  میان می  به  تابلو  از طراحی  صحبت 
از طرح های مختلف طرح مورد نظر خود را  طیف وسیعی 

انتخاب نمایید. اما آیا شما حاضر هستید با شناسنامه و کارت 
فرد  مشخصات  با  اینکه  یا  کنید؟  زندگی  دیگری  فرد  ملی 
به  دقیقا  تابلو  طراحی  دهید؟  ادامه  خود  زندگی  به  دیگری 
همین خاطر انجام می شود، تا کسب و کار شما شبیه هیچ 
کسب و کاری نباشد. به این طریق مشتری، شما را به عنوان 
یک برند مختص به یک فرد می شناسد، پس اگر قصد دارید 
باید  بدرخشید   امروز  تیره  آسمان  در  ستاره  همانند یک  تا 

حتما به دنبال ایجاد یک طرح اختصاصی باشید.
 : کلیشه  طراحی   : شود  می  تقسیم  بخش  دو  به  طراحی 
طراحی که در آن هیچ خاقیتی به کار برده نشده و از فونت 
هایی در آن استفاده شده است که در همه جا از آن استفاده 

می شود و کاما کلیشه ای است.
: تقریبا همان چیزی است که در بخش  طراحی حرفه ای 
قبل به آن اشاره شد و به این معناست که طراح به صورت 
انحصاری و اختصاصی طراحی تابلو شما را انجام می دهد 
و در این زمینه تخصص دارد، همانطور که گفتیم طراحان 
تابلو ساز به علوم مختلفی مثل روانشناسی ، شناخت متریال ، 
شناخت انواع حروف برجسته و تحلیل موقعیت مکانی مغازه، 
تسلط دارند و می توانند یک طرح سه بعدی کاما واقعی از 
بنابراین طراحی یک  ارائه دهند.  را  پروژه شما  نهایی  طرح 
تابلو را با عجله انجام ندهید زیرا میتواند ۳۶۵ روز در سال و 
۲۴ ساعت در شبانه روز قابل نمایش باشد، دست کم گرفتن 
مرگبار  ضربه  یک  میتواند  ظاهری  جذابیت  و  طرح  قدرت 

برای کسب و کار شما باشد.
- پایان سال ۹۸ را چگونه می بینید و چه برنامه 

ای برای سال ۹۹ دارید؟
انشاه پایان سال ۹۸ شروع یک سال کاری جدید می باشد، 
تابلو  با دوستان و همکاران  نظر گرفتن همکاری که  با در 
ساز جنوب شرق آغاز کرده ایم، در صنعت تابلوسازی جنوب 
شرق کشور یک پیشرفت چشم گیر و دو سویه در سال ۹۹ 

را شاهد خواهیم بود.

مـدیر مـوفق
مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا  با جناب آقای 
علی اصغر مهاجری مدیرمحترم تابلوسازی خط سوم
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 ولنتاین سنتی است که ریشه ایرانی و حتی شرقی 
ندارد، بلکه دقیقا از دل غرب از ایتالیا و از  تاریخ 
سربرآورده  مسیحیت  تاریخ  و  روم  امپراطوری 
است. زمانی که امپراطور روم عواطف و احساسات 
سپاهیانی  داشتن  برای  بزرگی،  مانع  را  عاشقانه 
ازدواج  ممنوعیت  دستور  می دید،  متمرکز  و  قوی 
جوانان را صادر کرد تا آنها بدون هر تعلق خاطری 
این  در  اما  باشند  امپراطوری  و  سپاه  خدمت  در 
ولنتاین  سنت  به  موسوم  کاتولیک  کشیشی  میان 
برخاف دستور حکومتی، دختران و پسران جوان 
عاشق را مخفیانه به عقد هم درمی آورد به همین 
سال  فوریه   ۱۴ در  و  خیانت  به  محکوم  هم  جرم 
از  یکی  بعد  سال ها  شد.  اعدام  میادی   ۲۶۹
اسقف های کلیسای روم، این روز را به عنوان روز 
روزی  به  و  کرد  اعام  ولنتاین  سنت  بزرگداشت 
برای ابراز عشق و تبادل پیام های عاشقانه تبدیل 
شد و به تدریج این روز با نام روز عشق جای خود 
را در کشورهای اروپایی و آمریکایی باز کرد. روزی 
که  کسی  به  محبت  و  عشق  عاقه،  ابراز  برای 
دوستش داریم. روزی برای دادن گل رز سرخ به 
معشوق و روزی برای یادآوری عشق و صمیمیت 
به عزیزان. روز ولنتاین یا روز عشق آرام آرام مرزها 
را در نوردید و به واسطه گسترش راه های ارتباط 

جهانی اعم از ماهواره  و اینترنت به شرق و از جمله 
به ایران وارد شد. تقریبا در نیمه دهه ۸۰ بود که 
جشن ولنتاین کم  کم در بین طبقه متمول تر جامعه 
کم درآمدتر  گروه های  در  رفته  رفته  اما  شد  شایع 
هم رواج پیدا کرد، به طوری که دختران و پسران 
پول توجیبی  خانواده  از  هنوز  که  جوان  و  نوجوان 
قبل  ماه  سه  دو  از  می شوند  مجبور  می گیرند، 
بهترین  بتوانند  تا  کنند  پس انداز  را  پول هایشان 
همین  در  کنند.  تهیه  ولنتاین  روز  برای  را  هدیه 
کوچک  و  بزرگ  خرس های  بازار  که  روزهاست 
متنوع شکات، گل سرخ  رنگی، جعبه های  رنگی 
و  جامعه شناسان  عمده  می شود.  داغ  زینت آات  و 
اخیر ضمن وارداتی  فعاان رسانه ای در سال های 
نوپای  سنت  این  داشتند  سعی  ولنتاین  خواندن 
کم ارزش  ایران  جوانان  چشم  در  را  ایرانی  غیر 
ممنوعیت  و  محدودیت  که  نماند  ناگفته  کنند. 
برگزاری ولنتاین تنها مختص به ایران نبود، بلکه 
مالزی،  ترکیه، عربستان،  مثل  کشورهای همسایه 
پاکستان محدودیت هایی را اعمال کردند. حتی در 
اعدام  به  را  ولنتاین  برگزارکنندگان  داعش  عراق، 
و مرگ تهدید کرد. به هر حال چه خوشمان بیاید 
با ریشه های  پدیده فرهنگی  این  بیاید،  بدمان  چه 
در  خود  برای  توجهی  قابل  به نسبت  جای  غربی، 

میان جوانان بازکرده و و هر ساله عده ای دوست 
دارند در چنین روزی جشن کوچکی برپا کنند. در 
نیروی  بخشنامه های  اباغ  حتی  اخیر،  سال های 
با  برخورد  بر  مبنی  مختلف،  اصناف  به  انتظامی 
سّد  ولنتاین،  محصوات  فروشندگان  و  خریداران 
البته شاید همین  نشد.  ایران  در  روز عشق  رسوخ 
انتظامی  روند بود که باعث شد دست آخر نیروی 
اجتماعی  موضوع  یک  ولنتاین  که  کند  اعام  هم 
است و اولویت ما این است که مسائل اجتماعی به 
شکل اجتماعی حل و فصل شود. حال چرا ولنتاین 
نیازی  کردن  برآورده  است؟  شده  شایع  ایران  در 
غیر  فرهنگ های  پذیرش  دلیل  انسان  نیازهای  از 
و  فرهنگی  »اشاعه  مقاله  اساس  بر  است.  خودی 
دسته  آن  نیکنام،  سمانه  نوشته  فرهنگ پذیری« 
نیازی  که  می شود  جهانی  فرهنگی،  عناصر  از 
دلیل  بنابراین  کند،  برآورده  را  انسان  نیازهای  از 
است  آن  ایران  در  ولنتاین  فرهنگ  رواج  و  رشد 
با  موقعیت  این  از  می دهد،  پاسخ  را  نیازی  که 
نگاه،  این  با  می شود.  یاد  فرهنگی«  »خأ  عنوان 
یا  کمبود  دلیل  به  فرهنگی  پدیده های  پذیرش 
پذیرش  طبیعتًا  و  است  خودی  فرهنگ  خأهای 
فرهنگ جدید با هدف جبران آن خأ است. شاید 
برای بسط این دیدگاه ازم باشد مفهوم »جهانی 

شدن« را پیش بکشیم. جهانی شدن یعنی تبدیل 
جهان به یک مکان واحد. بنابراین تعریف، جهانی 
و  می دهد  گسترش  را  انسان ها  ارتباطات  شدن 
میسر  راحتی  به  فرهنگ ها  تبادل  طریق  این  از 
می شود. برای همین است که ولنتاین از یک پهنه 
دنیا  نزدیک  و  دور  پهنه های  به  محدود  فرهنگی 
راه می یابد. فرآیند جهانی شدن به واسطه اینترنت 
و شبکه های مجازی و ماهواره  محقق و در نتیجه 
فرهنگ های  با  انسان ها  ارتباط  و  آشنایی  فرصت 
که  جاست  همین  شاید  است.  شده  سهل تر  دیگر 
مفهوم سوپرمارکت فرهنگی ظهور و بروز می کند. 
شرایطی که به دلیل دسترسی به پدیده های متعدد 
فرصت  انسان ها  جهان،  نقاط  اقصاء  در  فرهنگی 

شناسایی و انتخاب و اجرای آنها را پیدا می کنند.

ولنتاین؛ تهاجم یا کمبود فرهنگی؟

 
مادران، اولین آموزگاران جامعه هستند که می توانند سبب رشد، ترقی 
و پیشرفت آن شوند؛ چرا که این مادران هستند که می توانند با به 
کارگیری روش های مهم و سازنده، در تربیت صحیح فرزندانشان 
نقش مهمی ایفا نمایند.بدیهی است که سهل انگاری یک مادر در امور 
فرزندانش، زمینه ساز انحراف و تباهی آن هاست. در حقیقت تباهی 
فرزندان یک جامعه، تباهی آن جامعه محسوب می گردد. امروزه که 
تر شده،  بیش  بر جوامع اسامی  فرهنگی کشورهای غربی  تهاجم 
نقش اساسی مادران به عنوان نخستین عامان تربیت یک جامعه، 
بیش از پیش آشکار گردیده است.در روایتی از امام صادق علیه السام 
چنین نقل شده است: اّم سلمه، همسر پیامبر صلی اه علیه و آله به 
ایشان عرضه داشت: ای رسول خدا؛ مردان همه خیرات را به چنگ 
پاسخ فرمود:  برای زنان چه سهمی است؟ حضرت در  آوردند، پس 
»چنین نیست. زن در هنگام بارداری، به منزله کسی است که روزها 
روزه دار و شب ها در حال عبادت است و با مال و جانش در راه خدا 
جهاد می کند. پس زمانی که وضع حمل می کند، مستحق پاداشی می 
گردد که به سبب بزرگی آنان هیچ کس توان درکش را ندارد. خانواده 
اگر چه از مرد و زن تشکیل می شود و هر دو در تشکیل و موجودیت 
خانواده مؤثرند، اّما آسایش فضای خانواده، به برکت زن و طبیعت زنان 
است. ارزش زن به این است که بتواند محیط زندگی خود را برای خود 
و برای مرد و فرزندان به یک بهشت، یک مدرسه، یک محیط امین، 
یک جایگاه عروج به معارف و مقامات معنوی تبدیل کند؛ و آن وقتی 
که وظیفه او ایجاب می کند، بتواند در سرنوشت کشور اثر بگذارد و 
در سرنوشت جامعه نقش ایفا کند. نقش او، نقشی کیفی است؛ هم 
خود او نقش ایفا می کند، هم با استفاده از جاذبه ای که خدای متعال 
در وجود زن گذاشته است، زن، شوهر خود را در آن راهی که مطلوب 
از حربه های دشمن،  یکی  رود.  پیش می  و  دهد  است، سوق می 
تاش برای جدایی جوانان، به ویژه دختران از کانون خانواده است. 
نگرش منحط به زن در غرب، باعث سوء استفاده بسیار زشت از زن در 
ادبیات و هنر غربی شده است. زن در نشریات، سینما، اماکن تفریحی 
و تجاری، نمایشگاه های لباس و تبلیغات بازرگانی، بازیچه ای برای 
رسیدن به پول بیشتر است. این مسائل موجب از هم پاشیده شدن 
خانواده و پیدایش فرزندان نامشروع می گردد. دیدگاه صهیونیستی 
نسبت به زن، باعث شده که امروز خطر بی بند و باری از خطر بمب 

های ویرانگر بیشتر باشد.

با ۵ قانون طایی در 
بازاریابی، پیشرو شوید

حوزه  در  شرکت  یک  وقتی  باشید.  اولین  بودن  بهتر  جای  به   -  
ای “اولین” باشد،  مثل کوکاکوا با نوشابه های گازدارش، تاثیر و 

احساسی که ایجاد می کند برای چندین نسل دوام می آورد.
- اگر نمی توانید در یک حوزه اول باشید، یک طبقه جدید ایجاد کنید. 
تقریبا در همه ی طبقه هایی که تاکنون ایجاد شده اند، شرکتی اول 
و مقلدان بسیاری بوده اند. اما مثل کوکاکوا و پپسی، رقبایی که در 
طول چند دهه به رقابت پرداختند در نهایت به یک مسابقه ی دو 

نفره می پردازند.
آیا ممکن است در حوزه ای اول یا دوم نباشید و همچنان برنده باقی 
بمانید؟ اگر در داخل آن، یک طبقه جدید ایجاد کنید، بله. شما می 
توانید این کار را با تخصصی کردن حوزه فعلی یا ایجاد یک حوزه 

جغرافیایی جدید در بازار انجام دهید.
- احساسات از محصوات اهمیت بیشتری دارند. اگر صادقانه بگوییم، 
درصورتی که اولیِن بازار نباشید، احتماًا در ذهن مصرف کننده تصویر 

خوبی به نسبت اولین نخواهید داشت.
- زمانی که شما صاحب واژه شوید، صاحب نوعی احساس خواهید 
شد. تمام شعرهای رادیو یا تلویزیون که در گذشته شنیده اید را به یاد 
بیاورید. مک دونالد شعارها و سروصداهای بیشتر از هر کمپانی دیگری 
یاد  به  را  است که سایرین  دلیل  به همین  داشت،  زمین  کره  روی 
نخواهید آورد. بله این همان چیزی است که اکنون به آن می اندیشید. 
چرا اهمیت دارد؟ زیرا وقتی شما صاحب واژه، عبارت یا شعاری شوید 
اید. بدون پرداخت  در حقیقت بطور موثر مالک ذهن مشتری شده 

هزینه، احساسی شکل می گیرد و مالک آن می شوید.
بنابراین برای موفقیت در بازاریابی پیشرو از خود بپرسید: آیا در حوزه 
خود “اولین” هستید یا باید طبقه ی جدیدی ایجاد کنید؟ آیا دارای 
واژه، حس و یا ادراکی هستید که در ذهن مصرف کننده جای داشته 
باشد؟ آیا به گسترش بیش از حد برند خود می اندیشید و یا بر روی 

یک موقعیت تمرکز کرده اید؟

گذری بر جایگاه زن
کمین  کشور  مرزهای  پشت  در  که  کرونا  هراس آور  بیماری 
کرده است و دولتمردان نیز ورودش به خاک ایران را دور از 
ذهن و غیرمنتظره نمی دانند، آهسته آهسته به کشور نزدیک 
می شود. گویا مسئوان با چراغ سبز به ادامه پروازهای بین 

ایران و چین ناخواسته دارند پایش را به کشور باز می کنند.
تبدیل  چینی ها  جوان  محل  به  تهران  بین المللی  فرودگاه 
بین  آمد  و  رفت  حال  در  ایرانی  ایراین های  و  است  شده 
فرودگاه امام و فرودگاه شهرهای مختلف چین هستند. دست 
و دل بازی ایراین های ایرانی در رفت و آمد به چین تا آن جا 
پیش رفته است که به گوش مقامات چینی نیز رسیده است، 
به نحوی که سفیر چین در تهران در توئیتی به زبان فارسی 
از اعام تمایل مدیرعامل هواپیمایی ماهان با این کشور برای 

ادامه همکاری ها خبر داد.
چینی ها  سینه  به  رد  دست  ایرانی  ایراین های  که  حالی  در 
نمی زنند و در مسیر هوایی ایران و چین در حال رفت و آمد 
هستند که بسیاری از شرکت های هواپیمایی در سراسر جهان 

پروازهای خود به چین را تا اطاع ثانوی کنسل کرده اند.
شرکت  ایراینز،  آمریکن  آمریکا،  در  دلتا  هوایی  خطوط 
یونایتد  کانادا،  ایر  )آلمان(،  هانزا  لوفت  نظیر  هوایی  های 
ایر  کنگ(،  پاسیفیک)هنگ  کاتای  ایراینز)آمریکا(، 
کره  هوایی  خطوط  همچنین  و  ایر)فناند(  فین  ایندیا)هند(، 
جنوبی پروازها به چین را به حالت تعلیق درآورده اند. به طور 
کلی پروازها از ۳ قاره جهان به چین در شرایط فعلی به حالت 

تعلیق درآمده است.
تداوم پروازهای بین ایران و چین با توجه به احتمال باای 
انتقال این ویروس چینی نگرانی ها و سواات زیادی را ایجاد 
که  این شرایط خاص  در  قبیل  این  از  است. سوااتی  کرده 

تداوم  بسته اند  بر روی چین  را  تمام کشورهای درهای خود 
شهروندان  مگر  می گیرد؟  صورت  هدفی  چه  با  پروازها  این 
ایرانی ساکن ووهان چین بیش از ۷۰ نفر هستند که با یک 

هواپیما امکان جابه جایی شان نباشد؟
به  را  آن  برخی  که  وحشتناک  بیماری  این  خطر  زنگ  آیا 
مسئوان  گوش  به  هنوز  می زنند،  گره  بشر  نسل  انقراض 
و  ارجحیت  مردم  سامت  بر  موضوعی  چه  است؟  نرسیده 
و  ایران  بین  پروازهای  تعلیق  در  مسئوان  که  دارد  اولویت 

چین تعلل می کنند؟
با  مقابله  برای  کشورها  از  بسیاری  که  شرایطی  در  هم  آن 
و  شعارها  به  و  می دهند  انجام  اقدامات سختگیرانه ای  کرونا 
کرونا  شیوع  زمزمه های  که  اکنون  نمی کنند.  اکتفا  کلمات 
بلندتر از هر زمان دیگر به گوش می رسد مردم انتظار دارند 
قرار  اولویت  در  را  جامعه  سامت  کشوری  کان  مسئوان 

دهند.

 

یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد سوئیس گفت که 
کشورش موفق به انجام هماهنگی های بین المللی 
کااهای  مبادله  جدید  سازوکار  درخصوص  ازم 
کشاورزی و دارویی شده و تا زمانی که اعتبار کافی 
نزد بانک های سوئیسی باشد هیچ محدودیتی وجود 

ندارد.
روابط  اقتصادی  بخش  رئیس  بولینگر«  »اروین 
سازوکار  درباره  سوئیس  اقتصاد  وزارت  دوجانبه 
میان  دارو  و  کشاورزی  کااهای  مبادله  جدید 
سوئیس و ایران، گفت که شرکت های زیادی برای 

استفاده از این سازوکار ابراز عاقه  می کنند.
از  یادآور شد که پس  اقتصادی سوئیس  مقام  این 

خروج آمریکا از برجام، کار برای شرکت ها و بانک ها به منظور 
حوزه  در  حتی  اقتصادی،  همکاری های  مالی  منابع  تأمین 

اقامی که تحریم نبودند دشوار بود.
هماهنگی های  انجام  به  موفق  سوئیس  اینکه  بیان  با  وی 
بین المللی ازم درخصوص سازوکار جدید شده است، گفت: 
اهمیت سازوکار در این است که می تواند انتقال دارو به ایران 

را تضمین کند.
او درباره تفاوت این سازوکار با سازوکاری که سه کشور اروپایی 
عضو برجام حدود دو سال پیش برای تسهیل همکاری های 
گفت:  کردند  راه اندازی  )اینستکس(  ایران  با  تجاری  مشروع 
اینستکس به عنوان یک شرکت از سوی کشورهای اروپایی 
خزانه  وزارت  آمریکا،  مقامات  با  ابتدا  از  ما  اما  شده،  ثبت 
بودیم،  تماس  در  خارجی  سرمایه های  کنترل  دفتر  و  داری 
همکاری  سازوکار  این  در  که  را  شرکت هایی  اطاعات  ریز 

می کنند با آمریکا به اشتراک می گذاریم؛ معامات را به طور 
دقیق ارزیابی می کنیم و برخی از این اطاعات را با آمریکا به 

اشتراک می گذاریم.
بولینگر خاطر نشان کرد که این ابتکار نتیجه رایزنی مقام های 
سوئیس با مقام های آمریکا و ایران است که از این لحاظ با 

اینستکس متفاوت است.
این سیاستمدار سوئیسی عنوان کرد که این سازوکار در حال 
حاضر برای شرکت هایی که در سوئیس ثبت شده اند خدمت 
رسانی می کند و هیچ محدودیتی به لحاظ معامات و مبادات 

تجاری وجود ندارد.
می  ما  گفت:  هم  بهمن  هفتم  دارویی  معامله  درباره  بولینگر 
لذا  کند.  می  کار  سازوکار  این  که  شویم  مطمئن  خواستیم 
هیچ  باشد  بانک های سوئیسی  نزد  کافی  اعتبار  که  زمانی  تا 

محدودیتی وجود ندارد.

 

در  بحران  یک  و  هشدار  شرایط  در   ۱۳۹۸ سال  در  امروز 
عرض  را  نکاتی  اساسی  محور  سه  در  داریم؛  قرار  جمعیت 
می کنم؛ اول اینکه چرا می گوییم بحران جمعیت وجود دارد؟ 
در  و  است؟  آمده  وجود  به  بحران  این  کجا  از  اینکه  دیگر 
نهایت اینکه چه راهکار هایی برای کنترل آن موجود است؟  
اما  از ۸۳ میلیون نفر است،  در حال حاضر جمعیت ما بیش 
برای قضاوت و بررسی تحوات جمعیتی باید از شاخص هایی 

در روند تحول جمعیت اطاع داشته باشیم.
مهم ترین شاخص، نرخ رشد جمعیت است یعنی در طول سال 
تغییرات جمعیتی مثبت است یا منفی؛ این شاخص در سال 
درصد   ۱.۲۴ به   ۱۳۹۵ سال  در  که  بوده  درصد   ۳.۹  ،۱۳۶۵
مقدار  این   ،۹۸ سال  در  ما  تحقیقات  براساس  است؛  رسیده 
باید به یک درصد برسد! بر این اساس روند رشد جمعیت رو 
به کاهش است و پیش بینی می کنیم در حوالی سال ۱۴۲۵ 
نرخ رشد جمعیت صفر خواهد شد و بعد از آن شاهد کاهش 

جمعیت کشورمان خواهیم بود!
شاخص دوم، نرخ باروری یا "TFR" است که مربوط به 
میانگین فرزندانی است که یک خانم به دنیا می آورد؛ در سال 
۶۵ این نرخ باای ۶ فرزنده بوده و امروز در سال ۹۸ به کمتر 
از ۱.۸ فرزند رسیده است، یعنی هر ۱۰ خانم، میانگین ۱.۸ 
محقق  جانشینی  نرخ  حساب  این  با  می آورند  دنیا  به  فرزند 
نمی شود؛ این نرخ در سطح بین الملل ۲.۱ است یعنی هر زوج 

به طور میانگین صاحب دو فرزند می شوند.
باروری  مهمترین شاخص در تحوات جمعیت شاخص نرخ 
برجسته  اشتباه  به  شاخص ها  برخی  که  شاهدیم  است، 
مهم تر  همه  از  باروری  نرخ  شاخص  که  حالی  در  می شوند 
است، در دومین شاخص نیز تحوات خوبی را شاهد نیستیم؛ 
بازه  در  کشوری  اینکه  می گوید  بین المللی  پژوهشگر  یک 
زمانی ۳۰ ساله از TFR" ۶" به زیر ۲ سقوط کند در طول 
تاریخ بشریت بی سابقه است! زیرا این کاهش به طور طبیعی 
برای برخی از کشور ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ سال به طول انجامیده 

است. شاخص سوم، نرخ سالمندی است؛ در برنامه تلویزیونی، 
افراد  به  را جابه جا کرد و گفت که  تعریف سالمندی  خانمی 
باای ۶۵ سال سالمند اطاق می شود در حالی که این اشتباه 
است و درست آن سن باای ۶۰ سال است؛ در حال حاضر 
۱۰ درصد جمعیت ما باای ۶۰ سال و سالمند هستند، اما در 
دو دهه آینده در افزایش سالمندان کشور نیز رکورد خواهیم 
پیدا  افزایش  درصد   ۳۰ به  آینده  دهه  سه  در  آمار  این  زد؛ 
می کند به این معنی که در ۳۰ سال آینده از یک جامعه ۹۴ 

میلیونی، ۳۰ میلیون نفر باای ۶۰ سال خواهند بود.
بدهکارترین  از  اجتماعی در حال حاضر یکی  تامین  اگر چه 
ارگان هاست، اما با افزایش نرخ سالمندی در سه دهه آینده، 
و  ملی  امنیت  از طرفی ضریب  خواهد شد!  ورشکست  قطعا 
نیروی کار ما به طور محسوسی کاهش پیدا می کند، در میان 
کشور های مسلمان، پایین ترین نرخ باروری مربوط به ایران 
ام القرای  نقش  آینده  دهه  سه  در  روند،  این  ادامه  با  است؛ 
با یک کار  اینکه  داد مگر  از دست خواهیم  را  جهان اسام 
نرخ  نمودار  میتوان  بیندیشیم؛  آن  برای  چاره ای  جهادی 
پیامد های آن  زیرا  به یک سونامی تشبیه کرد،  را  سالمندی 
همچون سونامی جامعه را به هم خواهد ریخت؛ امروز جمعیت 
باای ۶۰ سال ۳ برابر نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد دارد، این 
یک  این  که  شد  خواهد  برابر   ۱۶ آینده  دهه های  در  میزان 
رکورد است و پیامد های جدی آن در حوزه اقتصاد اجتماعی و 

امنیتی مشهود خواهد بود.
ما هم اکنون در پنجره جمعیت قرار داریم و دو دهه فرصت 
داریم تا از آن خارج شویم در غیر این صورت امکان اصاح 
فرصت  سال   ۲۰ تا   ۱۵ ما  داشت؛  نخواهد  وجود  سنی  هرم 
داریم تا الگوی فرزند آوری و نسبت آن با سالمندی را تغییر 
دهیم؛ می توانیم این پدیده را عقب بیندازیم و برای این کار 

باید فرصت را غنیمت بشماریم.
دو  به  آن  دایل  است؟  آمده  وجود  به  بحران  این  چرا  اما 
دسته خارجی و داخلی تقسیم می شود؛ دلیل خارجی این است 

جمعیت  کنترل  جهانی  پروژه  یک  در  ما  که 
قرار گرفته ایم! ۱۰۵ سال پیش روزولت، رئیس 
نامه ای  بیولوژیست  یک  به  آمریکا  جمهور 
بیولوژی  علم  از  که  خواست  او  از  و  نوشت 
برای اصاح نژادی استفاده شود، در آن نامه 
انسان های  ولد  و  زاد  جلوی  باید  می گوید 
سال  در  تئوری  این  بگیریم،  را  نامطلوب 
در  امروز  و  است  شده  تبدیل  سند  به   ۱۹۷۴
امنیت  به  مربوط  مسائل  آمریکا  دانشگاه های 
ملی بر پایه تحوات جمعیت تدریس می شود، 
پروژه  این  در  نیز  ما  متاسفانه  که  بگویم  باید 

قرار گرفته ایم.
اما بحث داخلی آن مربوط به غفلت برخی از 
مسئوان است؛ بنا نبود که ما در سال ۱۳۶۵ 
ادامه  را ۲۵ سال  کنترل جمعیت  کار ۵ ساله 
از  انگار ماموریت دارند که مانع  دهیم! برخی 
کشور  در  جمعیت  کلی  سیاست های  تحقق 
ملی  امنیت  مشاور  برژینسکی  آقای  شوند، 

آمریکا در مصاحبه ای که در وال استریت ژورنال منتشر شده 
تهران  با  که  توصیه می کنم  آمریکا  "به سیاستمداران  گفته 
مذاکره کنند و یک بازی بلندمدت به راه بیاندازند، زیرا زمان 

و تحوات جمعیت به نفع رژیم کنونی ایران نیست! "
روسیه یک سیاست جامع برای فرزندآوری دارد که از لحظه 
قرار  پوشش  تحت  را  فرزندان  سالگی   ۱۸ تا  بارداری  اعام 
می دهد مثا برای خانواده های ۷ فرزندی جوایز ویژه ای به 
سوم  یک  از  بیش  و  می کند  اعطا  مادرانه-  -شکوه  عنوان 
بودجه اجتماعی روسیه متمرکز بر خانواده و فرزندآوری است؛ 
سه راهبرد در این زمینه وجود دارد؛ پردخت مشوق های مالی، 

حمایت از مهاجرت و کار های فرهنگی.
بار خانواده های پرجمعیت را به کاخ  آقای پوتین ماهی یک 
آن ها  با  و  می دهد  جایزه  آن ها  به  می کند،  دعوت  کرملین 

سال  در  که  روسیه  که  کرده  کاری  وی  می گیرد؛  عکس 
۱۹۹۱ نرخ منفی رشد جمعیت داشت بعد از ۷ سال، نرخ رشد 
جمعیت مثبتی داشته باشد؛ این یک الگو است، نمونه دیگر 
فرانسه است که بیش از ۵ درصد بودجه تولید ناخالص خود را 
صرف خانواده و فرزندآوری کرده است؛ در سنگاپور نیز یک 
فرزندآوری-  شب   - به  را  آن  که  دارد  وجود  ملی  مناسبت 
نام گذاری کرده اند، سنگاپور با اینکه یک کشور شرقی است، 
نیز  دانمارک  در  است؛  کرده  عمل  موفق  حوزه  این  در  اما 
پویش - به خاطر دانمارک این کار را بکن- راه افتاده است، 
بارداری های دانمارک در  آن ها مطالعه کردند که ۳۰ درصد 
سفر اتفاق می افتد از این رو، کمک هزینه هایی برای سفر به 
زوجین اختصاص دادند، این نمونه یک کار دقیق فرهنگی و 

مطالعاتی است؛.

بی اعتنایی آسمان ایران به 
هشدارهای کرونا

مقام ارشد اقتصادی سوئیس:
مکانیزم جدید تجاری انتقال

 دارو را تضمین می کند

تا ۲۷ سال دیگر نرخ رشد جمعیت ایران به صفر می رسد

جهان زنان
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