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سایت های خرید و فروش آنالین هم وارد ابزی بیت کوین شدند!
اگرچه مسـئوالن ،اسـتخراج بیتکوین را با اسـتفاده از برق صنعتی غیرقانونی
میداننـد ،امـا فروش دسـتگاههای ماینر یا اسـتخراجکنند ه ارزهـای دیجیتال
اکنـون در سـایتهای آنالیـن ،بعضـاً با ضمانتهـای چندماهه در حـال انجام
است!
بـه گـزارش ایسـنا ،بـرای آگاهی از نحو ه خرید دسـتگاههای ماینر کـه از آنها
بـرای اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال و بـه ویـژه بیتکوین اسـتفاده میشـود ،با
چنـد فروشـگاه آنالیـن تمـاس گرفتیـم .در تمـاس بـا یکی از این سـایتهای
خریـد و فـروش ،اپراتـوری کـه پاسـخگو بـود ،دربـاره اینکـه این دسـتگاهها
چطـور کار میکننـد ،اینگونـه توضیـح داد« :ابتـدا بایـد یـک کیف پـول برای
خـود درسـت کنیـد و ایـن دسـتگاه را به یک اسـتخر برای نیـرو گرفتن وصل

کنید .زمانی که دسـتگاه به برق متصل می شـود ،شـروع به کار و اسـتخراج
بیتکویـن میکنـد و درآمـد روزانـهای کـه ایـن اسـتخراج بـه دالر ایجـاد
میکنـد ،بـه کیـف پول شـما وارد میشـود».
او دربـار ه قیمـت ایـن دسـتگاهها و ضمانـت آنهـا هـم توضیـح داد« :قیمـت
ماینرهـا از  ۱۲میلیـون تومـان شـروع میشـود و بسـته بـه قـدرت اسـتخراج
و درآمـد ،هزینههـای متفاوتـی دارنـد .بـرای خریـد ایـن دسـتگاهها هـم الزم
اسـت پیشخریـد انجـام داد و تحویـل آن هـم یک ماهه اسـت .ما دسـتگاهها
را گارانتـی نمیکنیـم ،چـون ایـن دسـتگاهها گارانتی چین را دارنـد و به دلیل
نداشـتن نمایندگـی در ایـران ،گارانتیشـان فایدهای ندارد ،امـا تعمیرات آنها
را انجـام میدهیـم».

ایـن اپراتـور توضیـح داد کـه «در حـال حاضـر بهترین دسـتگاه روزانـه  ۹دالر
درآمد دارد و بعد از حدود شـش ماه ،هزینهای که برای دسـتگاه صرف شـده
بـه مالـک آن بازمیگـردد .البتـه هزینـ ه بیتکویـن مثـل دالر بـاال و پاییـن
میشـود و اگـر ارزش بیتکویـن بـاال بـرود ،درآمـد دسـتگاهها هـم افزایـش
مییابد».امـا یکـی از نـکات جالـب هـم ایـن اسـت کـه غالبـاً این سـایتهای
خریـد و فـروش ،نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی هـم دارنـد کـه نشـان میدهد که
وزارت صنعـت ایـن فروشـگاههای اینترنتـی را تأیید کرده اسـت .این در حالی
اسـت کـه ایـن روزهـا و در پی افزایـش مصرف برق که مسـئوالن آن را نتیجه
ایجـاد مـزارع اسـتخراج بیتکوین میداننـد ،زمزمههای غیرقانونـی بودن این
فرایند شـنیده میشـود.

قسم
ت اول

بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی چطور یکباره در بازار ایران پر سر و صدا شدند؟

مهمان رسزده اقتصاد ایران
بیـت کویـن ،ارز مجـازی ،بلاک چیـن ،مزرعـه و اسـتخر رمـز ارز و  ...عباراتی هسـتند که مردم ایران به یکباره آن را در رسـانه های داخلی ،امسـال شـنیدند .گویی به یکبـاره از دنیایی
محمد حقگو
بـه دنیـای دیگـر وارد شـدند .آن هـم در شـرایطی کـه غـم نـان و معیشـت روزانـه آن هـا را درگیر خود کرده اسـت .بـا این وصف ،پرونده این شـماره دخـل و خرج به همراه چند شـماره
روزنامهنگار
دیگـر  ،قصـه غریـب ایـن مهمـان سـرزده را بـرای مخاطبیـن روایت خواهد کرد .آن چه واضح اسـت ،این اسـت که در شـرایطی کـه هنوز قانون مدونـی برای این ارزها در کشـور تصویب
نشـده و نیـز ابهامـات شـرعی بـر ایـن قضیـه سـایه افکنـده اسـت ،ورود مـردم و حتی سـرمایه گـذاران به این عرصـه همراه با ریسـک های متعددی اسـت .لـذا مطالب ارائه شـده ،صرف ًا
بـرای آشـنایی هـر چه بیشـتر مخاطبین تقدیم حضور می شـود.

از سیب زمیین و پیاز ات بیت کوین و ماینینگ!

افـت چنـد برابـری ارزش ریـال در برابـر دالر در سـال ،97
توجـه خیلـی هـا را بـه کسـب درآمدهـای ارزی جلـب کـرد .در
فضایـی کـه فقدان زیرسـاخت های تولیدی در کشـور به شـدت
احسـاس مـی شـود ،ایـن حـس صـادرات گرایـی ،بـه کاالهایی
کـه پیچیدگـی سـاخت زیادی ندارنـد مانند کاالهای کشـاورزی
معطوف شـد .به طوری که در سـاده ترین نمونه ،صادرات ارزاق
عمومی و کشـاورزی در ماه های نخسـتین امسـال شـدت گرفت
و بحـران در بـازار کاالهایـی نظیـر سـیب زمینـی و پیـاز را رقـم
زد .در حقیقـت افـت ارزش ریـال در برابـر ارزهـای بیـن المللی،
منجـر بـه افـت قیمت تمام شـده قیمـت محصوالت کشـاورزی
شـد و همیـن برابـر بـود تـا سـیل صـادرات ایـن محصـوالت به
کشـورهای همسـایه آغاز شـود.اما این تمام ماجرا نبود و همان
منطـق صـادرات پیـاز و سـیب زمینی به شـکلی دیگر خبرسـاز
شـد .موضـوع ایـن بار بـه قیمت برق در داخل کشـور مربوط می
شـود کـه بـه مـدد یارانه هـای چند صـد هـزار میلیـارد تومانی
انـرژی بسـیار ارزان تـر از خارج کشـور به دسـت مصـرف کننده
داخلـی مـی رسـد .جهش نـرخ ارز و افـت چند برابـری ریال در
برابـر دالر نیـز بـه ایـن ارزانـی نسـبی (نسـبت به قیمـت انرژی
در خـارج از کشـور) دامن زد.
در ایـن شـرایط کافـی بـود فضای سـرمایه گذاری بـرای تولید و
مبادلـه کاالیـی فراهـم شـود که بیشـترین اتکا را به برق داشـته
باشـد ،پیچیدگـی کسـب و کارهـای کنونـی و سـاز و کارهـای
نظارتـی موجـود را نداشـته باشـد ،بتـوان آن را بـه طـور مجازی
فروخـت و مهـم تـر ایـن کـه تـوان کسـب درآمـد دالری از آن
وجـود داشـته باشـد .در ایـن میـان «ارزهای مجـازی» یا همان
«کریپتـو کارنسـی»ها دقیقـاً همـان چیـزی بودنـد کـه همـه
اهـداف بـاال را بـرآورده مـی کردند.
بـه طـوری که تقریبـاً آزاد و رهـا از هر سـاز و کار قانونی داخلی
و خارجـی مـی تـوان آن هـا را با هر کسـی در دنیـا مبادله کرد.
ایـن موضـوع آثـار مثبـت و منفـی خـود را خواهـد داشـت .بـه
عنـوان نمونـه مـی تـوان آن را در مبادالت قاچاق و پول شـویانه
بـه کار گرفـت .از سـوی دیگـر از همیـن منظـر ،ایـن ارزهـا می
تواننـد در دورزدن تحریـم هـا هـم بـه کار بیاینـد .در سـطحی
راهبـردی تـر نیـز اگـر چـه ایـن ارزهـا بـه ظاهـر بـه مبـادالت
مسـتقیم پولـی بیـن کشـورها منتهی شـده و کاهـش نفوذ دالر
را در دنیـا رقـم خواهنـد زد ،امـا بـا توجـه بـه پشـت پـرده های
غیـر شـفاف رمزارزهـا ،معلـوم نیسـت کـه در نهایـت تبدیل آن
هـا بـه ارزهـای رسـمی آیـا تقویـت مجـدد دالر در دنیـا را رقـم
خواهـد زد یـا خیر!
ایـن ارزهـا کـه نماینـده بـارز آن همـان بیـت کویـن اسـت،
برخلاف ارزهـای مرسـوم نظیـر دالر و یـورو و یـوان و  ، ...یـک
کـد رایانـه ای و قابـل ذخیـره در کیـف پـول الکترونکـی بـوده،
و همچنیـن قابـل تولیـد توسـط اشـخاص معمولی هم هسـتند.
کافـی اسـت سـخت افـزار مربوطـه ،مکان مناسـب و بـرق ارزان
در اختیـار داشـته باشـید تا بتوانید مانند یـک بانک مرکزی ،آن
را بـه اصطلاح ماینینـگ (معدنـکاری -به عبارت سـاده ،تولید)
کـرده و بفروشـید .همچنین هیچ سـازو کار نظـارت دولتی توان
کنتـرل خریـد و فـروش ایـن ارزهـا را نـدارد و بنابرایـن تقریبـاً
آزاد و رهـا از هـر سـاز و کار قانونـی داخلـی و خارجـی (ماننـد
تحریـم هـا) مـی تـوان آن ها را با هر کسـی در دنیـا مبادله کرد.

سیاهچاله برق ارزان ایران برای رسمایه گذاران
بیت کوین در کل دنیا

آپشـن هـای جـذاب بـرای تولیـد یـک ارز مجـازی در کشـور که در
باال فهرسـت وار عنوان شـد ،ورود سـرمایه گذاران در ماه های اخیر
را رقـم زده اسـت .سـرمایه هایـی کـه البته معلوم نیسـت با توجه به
نقـل و انتقـاالت غیـر قابـل کنتـرل ،تا چه حد می تواند برای کشـور
عایـدی داشـته باشـد .حتـی برخـی از آن ،به قاچاق پنهان سـوخت
نیـروگاه هـا در اثـر مصـرف برق ارزان بـدون عایدی برای کشـور یاد
کـرده اند.خبرهایـی کـه ایـن روزهـا از کشـف دسـتگاه هـای تولید
(اسـتخراج) بیت کوین در گوشـه و کنار اماکن ،مزارع و سـاختمان
هـا مـی شـنویم ،مصداقـی از این ورود سـرمایه ها اسـت .یک بخش
قابـل توجـه از ایـن موضـوع نیـز بـه ورود مسـتقیم و غیر مسـتقیم
سـرمایه گـذاران خارجـی بر می گردد.در این رابطه« ،علی بخشـی»
رئیـس هیـأت مدیـره سـندیکای صنعت بـرق ایران گفته اسـت :به
دلیـل آنکـه فعالیـت اسـتخراجکنندگان ارزهای مجازی غیررسـمی
اسـت نمیتـوان گفـت چینیهـا حضـور بیشـتری دارنـد امـا آنچه
که مشـخص اسـت حضور اسـتخراجکنندگان بینالمللی در کشـور
زیاد اسـت.
بهمـن مـاه سـال گذشـته ،عصـر ایران گزارشـی بـه نقـل از روزنامه
نیویـورک تایمـز آمریکا منتشـر کرد که نشـان می داد در شـرایطی
کـه مـردم ایـران با نوسـانات نرخ ارز در معیشـت روزانه خود دسـت
و پنجـه نـرم مـی کننـد ،دههـا سـرمایهگذار اسـتخراج بیـت کوین
از سراسـر جهـان  -روسـیه ،اروپـا و آسـیا -در حـال بررسـی انتقـال
مـزارع بیـت کویـن خـود به ایـران و دیگر کشـورهای ارزان همچون
گرجسـتان هسـتند تـا بـا بـرق ارزان ،بتواننـد درآمدهـای کالن بـه
جیـب بزنند.ایـن روزنامـه بـه همـراه ایـن گـزارش تصاویـری را نیز
از یـک مزرعـه اسـتخراج «بیـت کویـن» در حومـه تهـران منتشـر
کـرده اسـت ،مزرعـهای کـه بـه نوشـته نیویـورک تایمـز ،محصـول
سـرمایهگذاری یـک سـرمایهگذار  22سـاله اروپایـی با یک شـریک
ایرانی اوسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،قیمت هـر کیلووات سـاعت بـرق در ایران
شِ ـش دهم یک سـنت  -هر دالر آمریکا  100سـنت است -در حالی
کـه قیمـت همیـن میزان بـرق در ایاالت متحده آمریکا  12سـنت و
در کشـوری مثل آلمان  35سـنت اسـت.

امان از چیین ها!

خبرگـزاری ایرنـا نیـز  24فروردیـن مـاه امسـال بـه نقـل از تارنمای
چینـی « 8بـی تی سـی» حال و هوای متفـاوت فضای تولید ارزهای
دیجیتـال در ایـران نسـبت بـه این کشـور را تشـریح کرد و نوشـت:
سـرمایه گـذاران اسـتخراج ارز دیجیتالـی بـا توجـه بـه هزینـه های
سـنگین ایـن اقـدام در برخـی کشـورها ماننـد چین ،بـه فعالیت در
کشـورهایی ارزان تـری ماننـد ایـران مـی اندیشـند ،و بدیـن ترتیب
ایـران بـه قطـب جدیـد اسـتخراج بیـت کویـن در دنیـا تبدیـل می
شود.
بر اسـاس این گزارش ،چین اکنون بزرگترین اسـتخرهای اسـتخراج
و مدرن ترین پردازنده ها را برای اسـتخراج ارز دیجیتال بیت کوین
در اختیـار دارد ،بـا ایـن حال وجود برخی مشـکالت از جمله افزایش
بهای انرژی و احتمال غیرقانونی اعالم شـدن این اقدام ،چشـم انداز
روشـنی پیش روی سـرمایه گذاران در این کشـور قرار نمی دهد .با
ایـن حـال یکـی از دالیل بی میلی سـرمایه گذاران بیـت کوین برای
خـروج از چیـن ،افزایش بهای برق از اواخر  2018اسـت.

بر اساس گزارش
فروردین ماه
پایگاه چینی «8بی
تیسی»سرمایه
گذاران استخراج
ارز دیجیتالی با
توجه به هزینه
های سنگین این
اقدام در برخی
کشورهامانند
چین ،به فعالیت در
کشورهایی ارزان
تری مانند ایران
می اندیشند و
بدین ترتیب ایران
به قطب جدید
استخراج بیت کوین
در دنیا تبدیل می
شود

به نوشـته این تارنما ،کانادا ،آمریکا و ایسـلند از جمله کشـورهایی هستند
کـه نـام آنهـا به عنوان پایگاه جدید این سـرمایه گذاران مطرح می شـود.
برخـی شـرکت هـای اسـتخراج کوچکتر نیـز ترجیح می دهنـد در همان
منطقـه جغرافیایـی و در کشـورهایی ماننـد تایلنـد ،کامبـوج و یـا ویتنام
فعالیـت کننـد .بـا ایـن حـال ،کشـوری کـه بیـش از همه توجه سـرمایه
گـذاران را بـه خـود جلب کرده ایران اسـت.
آمارهـای ارائـه شـده در ایـن گـزارش ،ضمـن ایـن کـه نشـان مـی دهـد
چینـی هـا تـا چـه حد فضای سـرمایه گـذاری در ایران را رصد کـرده اند،
همـان قیمـت رویایـی نهـاده هـای تولید (بـه مـدد دو عامـل یارانه های
سـنگین انـرژی و نیـز افـت ارزش ریـال) را متذکـر شـده و مـی افزاید :از
جملـه مزیـت هـای ایـران ارزان بودن بهای بـرق مصرفی اسـت .در ایران
بهـای مصـرف هـر کیلووات سـاعت بـرق  6هـزارم دالر اسـت در حالیکه
ایـن میـزان مصـرف در چین  15هزارم دالر هزینه بـر می دارد که  2برابر
هزینـه بـرق مصرفـی در ایـران اسـت .ایـن در حالی اسـت که بـا توجه به
افزایـش بهـای بـرق در مـاه های سـرد سـال ،هزینه های اسـتخراج بیت
کویـن در چیـن تـا  3برابـر (یعنی  6برابر متوسـط نرخ بـرق در ایران) هم
افزایـش پیـدا مـی کنـد .یکـی از فعاالن چینـی این صنعت گفته اسـت:
«اگـر در زمینـه نیـروگاه در ایران سـرمایه گذاری کنید ،مصرف گاز شـما
بـه مـدت پنـج سـال رایگان خواهـد بود ،بهای برق در این کشـور بسـیار
پاییـن بـوده ،بنزیـن تنهـا  0.6یـوان اسـت و نیـروی کار با بهای مناسـب
وجـود دارد .بـه گفتـه وی بـا توجه به اینکه  90درصـد نیروگاه ها با انرژی
گاز کـه در ایـران بـه وفـور یافت می شـود ،فعالیت می کنند ،هزینه تولید
و مصـرف بـرق نیز پایین اسـت».
در ایـن گـزارش بـا اشـاره بـه محدودیـت واردات دسـتگاه هـای تولیـد
ارز مجـازی بـه خاطـر مصـرف بـرق بـاالی آن هـا آمده اسـت :بر اسـاس
گزارش گمرک ایران تا کنون دسـت کم  40هزار دسـتگاه اسـتخراج ارز
دیجیتالـی را مصـادره کـرده امـا اگر واردکننـدگان بتوانند ایـن مرحله را
پشـت سـر بگذارنـد ،بـه موفقیت بزرگی دسـت مـی یابند.

رسو صدایی که استخراج (تولید) ارزهای مجازی
امسال به اپ کرد

با این شـرایط و در آسـتانه تابسـتان امسـال ،تشت رسوایی هجوم سرمایه
گذاران داخلی و خارجی به طمع اسـتفاده از برق ارزان در تولید رمزارزها
بـه زمیـن افتـاد .چـرا کـه به گفتـه مسـئوالن وزارت مصرف بـرق به طرز
کـم سـابقه ای بـاال رفتـه اسـت .بـه گفتـه رجبـی مشـهدی سـخنگوی
ایـن وزارتخانـه( ،اوج) مصـرف بـرق در خردادمـاه ،رشـد غیـر متعـارف 7
درصدی داشـته که بخش عمده این افزایش ،ناشـی از فعالیت اسـتخراج
کننـدگان بیـت کویـن در ایـران بوده اسـت .بـه گفته وی ،اگـر چه هنوز
دقیقـاً معلـوم نیسـت کـه تولیـد بیـت کویـن ها در ایـران چنـد درصد از
بـرق کشـور را مصـرف میکند ،اما محاسـبات ایـن وزارتخانه ،نشـان می
دهـد کـه ایـن دسـتگاه هـا  500مگاوات در یک سـاعت بـرق مصرف می
کننـد کـه معـادل یـک نیـروگاه بزرگ اسـت.حائری معـاون وزیـر نیرو و
مدیرعامـل توانیـر نیـز در واکنـش بـه ایـن اتفاقـات گفـت« :رونـد رو به
رشـد راهانـدازی واحدهـای اسـتخراج ارز دیجیتـال ،به گونهای اسـت که
در برخـی مراکـز برخـوردار از تعرفـه برق رایگان مانند مسـاجد و مدارس
نیز شـاهد اسـتخراج بیت کوین هسـتیم!به گفته وی برای اسـتخراج هر
بیـت کویـن  ۷۲مـگاوات سـاعت بـرق مصرف میشـود که بر اسـاس این
اظهـارات مـی تـوان گفـت معادل یک هفتـم ظرفیت یک نیـروگاه بزرگ
اسـت .پایـگاه خبـری بلومبـرگ نیـز در گزارشـی ایـن میـزان را معـادل
مصـرف بـرق سـاالنه  ۲۴خانـه در تهـران بـرق یـا مصرف بـرق یک خانه
در تهـران بـه مـدت  ۲۴سـال اعلام کرده اسـت .به گـزارش خبرآنالین،
بلومبـرگ بـا بیـان ایـن که هـم اینک یارانه هـر کیلووات بـرق در ایران 5
هـزار ریـال اسـت ،یارانـه ای کـه دولت ایـران بابت تولید یـک بیت کوین
مـی پـردازد تـا به جیب تولیدکننده آن برود را معـادل  ۳۵۰میلیون ریال
یـا حـدود  ۲۷۰۰دالر (بـا احتسـاب دالر  12هـزار و  900تومـان) عنـوان
کـرده و افـزوده اسـت :اسـتخراج هـر واحـد بیـت کویـن  ۸۳۰۰دالر یا به
عبارتـی  ۱۰۸میلیـون تومـان در ایـران درآمـد دارد.آن چـه در بـاال بدان
اشـاره شـد ،مـروری بـر اتفاقـات رخ داده از پدیـده ایـن روزهای کسـب و
کارهـای دیجیتـال در ایـران بـود .در شـماره های بعدی ،بـه ابعاد دیگری
از ایـن ماجـرا از جملـه انـواع ارزهای مجازی ،روند قیمـت آن ها ،مکانیزم
اسـتخراج و عرضـه ایـن ارزهـا و آینده آنها خواهیـم پرداخت.

 ۴ذهنیت
غلط که قاتل
اموال است

بسـیاری از افـراد
نویسنده :ملیسا
مـدام در حـال تقال
ترجمه  :سوده قدیمی
و کلنجـار بـرای
پرداخـت بدهـی ها،
قبـض هـا و صـورت حسـاب هایشـان هسـتند  ،امـا
مشـکل ایـن نیسـت که میـزان این بدهـی ها چقدر
اسـت ،روی دیگـر قضیـه ایـن اسـت کـه افـراد چـه
مقـدار مـی تواننـد ایـن روزهـا پـس انـداز کننـد ؟!
بـا نگاهـی به زندگی مالـی اطرافیانمان در خالل گپ
و گفـت هـای دوسـتانه دربـاره پول و پـس انداز می
تـوان فهمید که بسـیاری از ما حتـی پس انداز کافی
در قلـک هـای اضطـراری خود بـرای روزهـای مبادا
نداریـم چـه برسـد به پس اندازهای بیشـتر .البته که
وقتـی افـراد برنامـه و قصـدی بـرای پس انـداز کوتاه
مـدت ندارنـد طبیعتـا برنامه ای برای پـس اندازهای
طوالنـی مـدت یا برنامه ای برای دوران بازنشسـتگی
خـود نیز نخواهند داشـت.
اکنـون سـوال ایـن اسـت کـه در چنیـن وضعیـت
اقتصـادی بـدی چـه بایـد کـرد؟ آیـا راه حـل ایـن
اسـت کـه بـا صرفـه جویی بیشـتری زندگـی کنیم؟
یـا بـه جـای آن به ذهنیت هـا و باورهـای مالی خود
کـه ملکـه ذهنمان شـده اند نگاهـی بیندازیـم؟! بله
درسـت فکـر کردیـد! بسـیاری از اوقـات تنها چیزی
کـه مانع پیشـرفت ما می شـود فقط تلاش نکردن،
پـول بیشـتر در نیـاوردن یا پس انداز نکردن نیسـت.
گاهـی باورها و ذهنیت های اشـتباه درباره موضوعی
مثـل غـل و زنجیـری بـه پـای ذهـن و فکـر ماسـت
کـه مـا را از حرکـت رو بـه جلو بـاز مـی دارد .در این
نوشـتار بـه دو تـا از  ۴ذهنیـت قاتل اموال تان اشـاره
خواهیـم کرد.
 .۱بـه انـدازه کافـی آینده نگر نیسـتید :گاهی
اوقـات زندگـی مثل بازی شـطرنج اسـت .نباید فقط
بـه جایـی کـه اکنـون در آن قـرار داریـد نـگاه کنید
بلکـه بایـد بـر اسـاس عملکـردی کـه اکنـون دارید
نیـم نگاهـی هـم بـه آینـده داشـته باشـید و پیـش
بینـی هایتـان از آینـده را مـد نظـر داشـته باشـید.
بعـد از در نظـر گرفتـن تمـام پیش بینی هـای مالی
آینـده؛ توانایـی اقـدام و عمـل کردن ،مهارتی اسـت
کـه بسـیاری از میلیونرهـا و ثروتمنـدان دارند .آنها
همیشـه در پـی فرصت هـای آینده بـرای حرکت رو
بـه جلـو و گام هـای بعدی هسـتند.
ایجـاد اندکـی تغییر در شـغل خود چـه در جایی که
اکنون شـاغل هسـتید یا چه در شرکت و اداره جدید
بـا همـان موقعیـت کاری و مسـئولیت هـا ،حقوق و
درآمـد ،مـی تواند ارزشـش را داشـته باشـد .مثال راه
انداختـن یـک کسـب و کار جدیـد ،یـا یافتن شـغل
جدیـدی کـه در بـازار خود آینده رو به رشـدی دارد،
یـا رفتـن به محـل کاری جدید که مزایـای بهتری از
جمله بیمه ،بازنشسـتگی ،مسـیر نزدیک تر و  ...دارد.
خانمـی را میشـناختم کـه بـرای مدتـی بیـکار
شـده بـود و از طرفـی هـر شـغلی کـه دسـتمزد و
حقـوق کمتـری نسـبت بـه شـغل قبلی اش داشـت
نمـی پذیرفـت .او از ایـن نکتـه غفلـت مـی ورزیـد
کـه اگرچـه ایـن مشـاغل در ابتـدا با حقـوق پایینی
آغـاز مـی کردنـد اما این پتانسـیل را داشـتند که به
مـرور زمـان در اثـر پیشـرفت در کار حقـوق و درآمد
بیشـتری بـه کارمنـد خـود بدهنـد و او همچنـان
موقعیـت هـای شـغلی را بـدون اینکـه نگاهـی بـه
آینـده داشـته باشـد رد می کـرد .در نهایـت به امید
یافتن شـغلی درخـور ،برای ادامه تحصیلات عالی و
تکمیلی به دانشـگاه بازگشـت و در آخر تنها چیزی
کـه نصیبـش شـد بدهـی هـای وام دانشـجویی اش
بـود .آخریـن چیـزی که دربـاره وی شـنیدم این بود
وی مدارک دانشـگاهی باالتری به دسـت آورده ولی
همچنـان بیـکار و در پـی شـغل اسـت.
 .2شـخصیت و هویتی برای خود نمی سـازید:
حـرف ایـن نیسـت کسـی باشـید کـه در واقعیـت
نیسـتید و فردی غیر از خود واقعی تان باشـید .بلکه
مقصـود ایـن اسـت کـه بـرای خـود اعتبار و سـابقه
ایجـاد کنیـد .شـاید فکـر کنیـد تنها راه پیشـرفت و
موفقیت در شـغلتان ،سـخت کار کردن باشد .اگرچه
این خود عامل بسـیار مهمی اسـت اما کافی نیسـت.
اگـر مـی خواهید پیشـرفت کنید بالطبع یک سـری
وظایف و مسـئولیت های جدید اضافه می شـود که
بایـد بـه خوبـی از عهـده آن برآیید .رئیس خـود را از
فعالیت هایتان آگاه سـازید .شـیوه و روش مشخصی
را بـرای خود در پیش بگیریدو هویت شـغلی معینی
را برای خود بسـازید .به این ترتیب شـخصیتی برای
خود خلق کرده اید و شـیوه ای را که دوسـت دارید
افـراد از آن طریـق درباره شـما فکر کنند شـکل می
دهید.

