
با امضای تفاهم نامه میان بنیاد برکت و وزارت 
میراث فرهنگی مقرر شد:

حمایت از فعاالن صنایع دستی 
آسیب دیده از کرونا

به هم��ت بنیاد برکت س��تاد اجرای��ی فرمان امام 
3 هزار ش��غل در حوزه صنایع دس��تی ب��ا اولویت 

آسیب دیدگان از کرونا ایجاد می شود.
ب��ا امض��ای تفاهم نامه همکاری می��ان بنیاد برکت 
س��تاد اجرایی فرمان امام و معاونت صنایع دستی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
فرآیند ایجاد 3 هزار ش��غل ب��ا حمایت از یک هزار 
طرح تولید صنایع دس��تی با اولویت آسیب دیدگان 

از کرونا آغاز شد.
مدیرعام��ل بنی��اد برکت در مراس��م امض��ای این 
تفاهم نامه گفت: یکی از اقشاری که در جریان شیوع 
ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، تولیدکنندگان و 
فعاالن حوزه صنایع دستی، گردشگری و بوم گردی 
هس��تند. بر این اس��اس، مقرر ش��د اف��رادی که از 
سوی معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی 
معرفی می شوند، مورد حمایت قرار گیرند تا کسب 
و کارش��ان احیا ش��ده و به چرخه تولید بازگردند.

امیرحس��ین مدنی مناط��ق هدف ای��ن تفاهم نامه 
را 300 شهرس��تان اعالم کرد و افزود: متناس��ب با 
نیاز هر یک از معرفی شدگان، سرمایه در گردش به 
آن ها تعلق می گیرد.وی تصریح کرد: تس��هیالت در 
نظر گرفته ش��ده از سوی بنیاد برکت تا سقف 500 
میلیون ریال به ش��کل قرض الحسنه با تنفس شش 
ماه��ه و بازپرداخ��ت 60 ماهه خواه��د بود.مدنی با 
اشاره به مشاغل ایجاد شده از سوی بنیاد برکت در 
حوزه گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: 11 
درصد کل طرح های اش��تغال زایی برکت مربوط به 
حوزه های گردش��گری و صنایع دستی می شود و تا 
به امروز 5900 طرح در این حوزه ها راه اندازی شده 
است.بنیاد برکت در سال جاری راه اندازی 60 هزار 
طرح در حوزه مش��اغل خرد و خانگی را در دستور 
کار خ��ود قرار داد ک��ه تا به ام��روز 52 هزار طرح 
راه اندازی ش��ده و تا پایان سال، همه 60 هزار طرح 
برنامه ریزی شده محقق خواهد شد.مدنی ایجاد شغل 
برای آس��یب دیدگان از کرونا را مورد توجه قرار داد 
و گفت: تا به امروز 13 هزار طرح اشتغال زایی منجر 
به ایجاد 40 هزار شغل با محوریت آسیب دیدگان از 

کرونا به بهره برداری رسیده است.

بانک مرکزی اعالم کرد ؛
جزئیات لغو تراکنش های بانکی بدون 

کد ملی 
تمام تراکنش��های بانکی فاقد کد شهاب از 5 بهمن 
ماه در س��اتنا برگشت میخورند لذا افراد حقیقی یا 
حقوقی که کدملی یا شناس��ه ملی خود را به بانک 
اظهار نکرده باش��ند نمیتوانن��د از این خدمت بهره 

مند شوند.
این بانک طی چند س��ال اخیر در تالش بوده است 
هویت صاحبان تراکنشهای بانکی با قاطعیت هرچه 
بیش��تر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به 
راه اندازی »س��امانه نهاب« با همکاری سازمانهایی 
از جمله »ثبت احوال کش��ور«، »ثبت ش��رکتها«، 
»وزارت کش��ور« و س��ایر نهادهای ذی ربط اقدام 
کرده است. بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف 
قانونی، از روز 5 بهمن ماه، تمام تراکنش��های فاقد 
»کد شهاب« در »س��اتنا« برگشت میخورند. »کد 
ش��هاب« همان کد ملی برای اشخاص »حقیقی« و 

»شناسه ملی« برای اشخاص حقوقی است.
از ای��ن رو بانک مرک��زی به عنوان نهاد سیاس��ت 
گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند 
جلوگیری از انجام تراکنش��هایی که به یک شخص 
حقیق��ی یا حقوق��ی معین مربوط نیس��تند را آغاز 
کرده است و این مهم بالفاصله در سایر سامانههای 
بین بانکی و پس از آن در س��امانههای درون بانکی 
اجرا میشود. لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کد ملی 
یا شناس��ه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، 

نمیتوانند از خدمات بانکی بهرهمند شوند.
یادآور میش��ود، این اق��دام بر فعالیت مش��تریانی 
که اطالعات هویتی ایش��ان نزد بانکها و مؤسسات 
اعتب��اری موجود اس��ت، تأثیری نخواهد داش��ت و 
صرفاً حسابها و تراکنشهایی را که فاقد شناسه ملی 

هستند را برگشت میزند.  بانک مرکزی

امروز؛ آخرین مهلت خوداظهاری 
دستگاههای استخراج رمزارز

رئیس کارگروه اس��تخراج انجم��ن بالکچین ایران 
از آخرین مهلت خوداظهاری تجهیزات اس��تخراج 

ارزهای دیجیتال خبر داد. 
اظه��ار  مهل��ت  آخری��ن  از  ش��رفی  محمدرض��ا 
دس��تگاههای ماینینگ در کش��ور خبر داد. رئیس 
کارگروه اس��تخراج انجمن بالکچی��ن گفت: طبق 
ماده یک مصوبه 3922۸ پانزدهم تیرماه یک هزار 
و سیصد و نود و نه هیئت وزیران، فرصت یک ماهه 
برای ثبت دس��تگاههای استخراج رمزارز در سامانه 

خوداظهاری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با توجه با آغازبهکار سامانه خوداظهاری 
از تاریخ پنجم دی ماه، تمامی متقاضیان و دارندگان 
دستگاههای استخراج رمز ارز نهایتا تا پنجم بهمن 
ماه امکان ثبت و اظهار دستگاههای خود را خواهند 
داش��ت.  او اش��اره کرد: این تاریخ ب��ه هیچ عنوان 
تمدی��د نخواهد ش��د. ثبت و اظهار دس��تگاهها در 
س��امانه خوداظهاری کامال اختیاری بوده و الزامآور 
نیس��ت. عواق��ب تصمیمگیری در ای��ن خصوص بر 

عهده دارنده دستگاه است.  ایرنا

اخبار

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز 
تشریح کرد؛

شرایط صدور قبض گاز مجانی 
مش��ترکانی که در اقلیمهای آب و هوایی 
یک، دو و س��ه ق��رار دارند، اگ��ر کمتر از 
200 متر مکعب گاز مصرف کنند مشمول 
تخفیف صددرصدی خواهند ش��د و عمال 

هیچ پولی از آنها گرفته نمیشود.
 مدیرگازرس��انی شرکت ملی گاز ایران در 
خصوص مغایرت مبلغ گازبها در پیامکهای 
ارس��الی ب��ا مبلغی که در قبوض س��امانه 

شرکت ملی گاز وجود دارد، توضیح داد.
غالمرضا مش��ایخی با اش��اره ب��ه اینکه دو 
مصوب��ه جدید در خصوص رایگان ش��دن 
گازبهای برخی مش��ترکان ک��م مصرف و 
همچنی��ن تخفیف ب��رای برخ��ی دیگر از 
مش��ترکان، در قبوض جدید اعمال ش��ده 

اس��ت، گفت: این مغایرتها به دلیل به روز 
رسانی کردن سامانهها و اعمال مصوبههای 
اخیر است. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز 
ای��ران افزود: به همکاران توصیه ش��ده در 
انتهای قبوض، مبلغ تخفیف، میزان معافیت 
و تمامی اقدامات انجام شده حتما ذکر شود 
تا شبههای برای مردم پیش نیاید,، اما این 
روند زمانبر است و اگر مغایرتی وجود دارد 

به زودی برطرف خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه م��الک گازبهای 
مش��ترکان در قبوض جدید، مبلغی است 
که به تلفن همراه آنها پیامک ش��ده گفت: 
م��ردم باید مبل��غ پیامک ش��ده را مالک 
محاسبه قرار دهند، با این حال اگر این رقم 
تغییراتی داشته باشد در ماههای بعد اعمال 
خواهد ش��د. وی افزود: بر اس��اس مصوبه 
هیئت دولت، مش��ترکانی که در اقلیمهای 
آب و هوایی یک، دو و س��ه قرار دارند، اگر 
کمتر از 200 متر مکعب گاز مصرف کنند 
مشمول تخفیف صددرصدی خواهند شد و 

عمال هیچ پولی از آنها گرفته نمیشود.
مش��ایخی گفت: این مصوبه ب��رای اقلیم 
آبوهوای��ی چهار, 150 متر مکعب و کمتر 
از آن و برای اقلیم پنج، 100 متر مکعب و 

کمتر از آن در نظر گرفته شده است.

مدیر گازرس��انی ش��رکت مل��ی گاز ایران 
با بیان اینکه قبوض منتش��ر ش��ده اخیر، 
نخستین قبضهای مشترکان پس از اجرای 
این مصوبه است افزود: عالوه بر این مصوبه، 
م��ا یک مصوب��ه دیگر هم داش��تیم که بر 
مبنای آن اگر متوسط مصرف مشترکان از 
میانگین مصرف آنها در مدت مش��ابه سال 
96 و 97 کمتر باش��د، مشمول 15 درصد 
معافی��ت در گازبه��ای خود خواهند ش��د. 
مشایخی با بیان اینکه این مصوبه از 16 آبان 
تا 15 اسفند امسال اجرا خواهد شد، گفت: 
از آنج��ا که قب��وض در پای��ان دیماه صادر 
ش��دهاند و ما باید متوس��ط دمای دیماه را 
مالک قرار میدادیم و فرصتی برای این کار 
نبود، بنابراین ما هر ماه یک ماه جلوتر این 
تخفی��ف را اعمال میکنیم و چنانچه در ماه 
بعد این معافیت مشمول مشترکین نشود، 

در قبض بعدی آن را تعدیل میکنیم.
مش��ایخی افزود: البته ب��رای بهینه مصرف 
ک��ردن گاز، مصوبه دیگری هم داریم که بر 
اساس آن اگر متوسط مصرف یک مشترک 
نسبت به میانگین مصرفش در مدت مشابه 
س��ال 96 و 97، 15 درصد افزایش داش��ته 
باش��د مش��مول افزایش نرخ تا س��قف 15 
درصد در گازبهای خود خواهد شد. شانا 

خ��ب��ر

محاسبات نشان داد؛
 مالیات حقوق مدیر، ۲ برابر 

حقوق کارگر !
 ب��ر اس��اس مصوبه س��قف معافی��ت مالیاتی 
1400، مدی��ری که 33 میلی��ون تومان یعنی 
س��قف حقوق را بگیرد، باید 6 میلیون و 450 
هزار تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی 26 
میلیون و 550 هزار تومان می شود. این میزان 
مالی��ات تقریباً بی��ش از دو برابر دریافتی یک 
کارگر است. حواش��ی مدل افزایش حقوق در 
کمیسیون تلفیق همچنان ادامه دارد، بر اساس 
اعالم رس��می اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 
عمال پیش��نهاد دولت در مجلس برای افزایش  

حقوق کارمندان عینا پذیرفته شده است.
زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
س��ال 1400 مجلس گفت: کمیسیون تلفیق 

پیش��نهاد دولت برای افزای��ش 25 درصدی 
حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای س��ال 
آینده تصویب کرد، اما سقف پرداخت حقوق 
را 15 برابر حداق��ل حقوق یعنی 33 میلیون 
تومان تعیین کرد. بر این اس��اس نمایندگان 
میزان سقف حقوق را از 21 برابر به 15 برابر 
حداقل حقوق کاهش دادند. اما سقف پاداش 
بازنشستگی 475 میلیون تومان تعیین شده 
است، همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق 
کارکنان دولت به استثناء اعضای هیات علمی 

و قضات 4 میلیون تومان تعیین شد.
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، از 
حق��وق بین 4 تا ۸ میلی��ون تومان 10 درصد، 
حق��وق بین ۸ تا 12 میلیون تومان 15 درصد، 
حقوق 12 ت��ا 1۸ میلیون توم��ان 20 درصد، 
حقوق 1۸ ت��ا 24 میلیون توم��ان 25 درصد، 
حق��وق 24 ت��ا 32 میلیون توم��ان 30 درصد 
مالیات اخذ خواهد ش��د. همچنین مازاد بر 32 
میلیون تومان در ماه 35 درصد مالیات بر حقوق 
لحاظ خواهد شد. بر این اساس، مدیری که 33 
میلیون تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد، باید 
6 میلیون و 450 هزار تومان مالیات بپردازد که 
دریافتی وی 26 میلیون و 550 هزار تومان می 
شود. این میزان مالیات تقریبا بیش از دو برابر 

دریافتی یک کارگر است. تسنیم 

خ��ب��ر
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گزارش

براس��اس گزارشی که اخیرا توس��ط مرکز آمار در رابطه با 
وضعیت تورم در دی ماه منتشر شده  حکایت رشد قیمت، 

روایت جالبی دارد. 
طبق آمار ارائه ش��ده، رش��د قیمت ها به گونه ای است که 
خانوارهای ایرانی در ماه گذش��ته بیش از 46 درصد نسبت 
به پارس��ال با افزایش هزینه روبرو ش��ده اند و این درحالی 
اس��ت که طبق قوانین موجود تنها یکبار افزایش حقوق و 

دستمزد برای کارگران و کارمندان انجام می شود. 
*خیز تورم 

داده ه��ای مرکز آمار ای��ران از افزایش نرخ تورم در دی ماه 
خب��ر داده اند و به نظر می رس��د تورم نقط��ه ای برای ثبت 
نرخ های جدید خیز برداش��ته اس��ت چرا که تورم نقطه ای 
در دی ماه نس��بت به م��اه قبل حدود دو پله رش��د کرده 
اس��ت. طبق مستندات در بین کاالهای خوراکی و خدمات 
مصرف��ی تورم نقط��ه ای گروه روغ��ن و چربی ها با نرخ 90 
درصد بیشترین رشد را دارد. کمترین تورم نقطه ای نیز در 

بخش انرژی با رقم 15/1 درصد ثبت شده است.
 ب��ا این وجود ت��ورم در 12 ماه منتهی به دی امس��ال نیز 
همانند تورم نقطه ای با دو پله صعود نس��بت به آذر به رقم 
32/2 درصد رس��یده اس��ت به این ترتیب بیش��ترین تورم 
س��االنه دی در بخش حمل ونقل ب��ا 65/4 درصد رخ داده 
و بخش س��وخت با نرخ ۸/۸ درص��د کمترین تورم را ثبت 

کرده است. 
البته این نکته قابل توجه است که خانوارهای کشور در دی 
ماه امس��ال1/۸ درصد افزای��ش قیمت را در کاال و خدمات 

مصرفی تحمل کرده اند.
هرچند گزارش مرکز آمار از این مهم پرده بر می دارد که تورم 
برخی از گروه های کاالهای مصرفی در دی منفی ش��ده، به 
نحوی که تورم گوشت قرمز منفی ۸/5 درصد، گروه سوخت 
منفی 2/6 درصد و س��بزیجات منفی 0/9 درصد اس��ت اما 
نکته مهم و قابل توجه آن اس��ت ک��ه با وجود کاهش تورم 
گوشت قرمز همچنان سهم این محصول در سبد خانوارهای 
کم درآمد بسیار ناچیز است چراکه حقوق و درآمد کارگری 
کفاف خرید گوشت کیلویی 120 هزار تومان را نمی دهد و 

اگر هم بدهد شاید هر 3 ماه یکبار باشد.
رشد بیش از ۸ درصد لبنیات در دی ماه هم حکایت جالبی 
دارد از این نظر که در این ماه بیشترین افزایش قیمت نیز 
ب��ا رقم ۸/7 درصد در گ��روه لبنیات اتقاق افتاده اس��ت و 
محصوالت این گروه نه یکبار که چندین بار به ش��کل غیر 
رس��می و رس��می جور تورم و گرانی را کش��یده و  گرانتر 
شده اند. بدون درنظر گرفتن فروشندگانی که از آب هم کره 
میگیرن��د و دراین برهه کم نظارتی،به گران فروش��ی های 
پی در پی خود ادامه دادند نکته کلیدی و مهمی که وجود 

دارد آن است که کنترل های متولیان که ازآن دم می زنند، 
چطور نتوانسته جلوی این حجم تورم را بگیرد در حالی که 

جلوی رشد دالر تا 50 هزار تومان را گرفته است!
طی روزهای اخیر همت��ی رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینک��ه »برخی س��ال 97 پیش بینی ک��رده بودند که نرخ 
دالر به 50 هزار تومان برس��د؛ ضمن اینک��ه اگر ما برنامه 
های جلوگیری از ارزپاش��ی را اجرا نمی کردیم، قیمت دالر 
به حدود 50 ه��زار تومان و تورم به باالی 120 درصد می 
رسید« از تدابیر همیش��گی و کارشناسی بانک مرکزی در 
کنت��رل قیمت ها خبرداد و ای��ن اتفاق در حالی رخ داد که 
براس��اس گزارش مرکز آمار در آذر تورم ماهانه دو درصد، 
ت��ورم نقطه ای 44/۸ درص��د و تورم س��االنه 30/5 درصد 

گزارش شد.

35 درصد جمعیت زیر خط فقر  
موس��ی ش��هبازی، مدیر کل دفترمطالعات اقتصادی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس ای��ران درباره وضعی��ت اقتصادی و 
معیش��ت مردم گفت: نرخ فقر در کش��ور م��ا به حدود 35 
درصد رس��یده اس��ت یعنی 35 درصد مردم زیر خط فقر 

قرار دارند.
 وی ب��ا بیان اینکه در دهک های ی��ک تا 3 مصرف کالری 
کاهش یافته اس��ت توضی��ح داد: میانگی��ن مصرف کاالها 
در س��ال های اخیر کاهش زیادی داش��ته است به طوریکه 
در ده��ک های یک ت��ا 3، مصرف کالری کاه��ش یافته و 
همچنین مصرف گوش��ت کاهش یافته و تبدیل به مصرف 

مرغ و تخم مرغ شده است.
شهبازی مصرف س��رانه گوشت قرمز توسط این سه دهک 
را تنه��ا »25 گرم در ماه« اعالم ک��رد و گفت: از آبان 9۸ 
ت��ا آبان 99، قیمت م��رغ ۸4 درصد و تخم مرغ ۸۸ درصد 
افزایش یافته است که همین امر نیز تهدیدی برای مصرف 

این دو محصول است.
وی با بیان اینکه »افزایش 3 برابری قیمت ها با حذف شدن 
ارز 4200 تومانی ش��دنی نیس��ت« ادامه داد: تورم دالیل 
مختلفی دارد و اقتصاد خود مسیرش را طی می کند. تورم 
برخی از کاالهایی که از ارز 4200 تومانی استفاده کرده اند 
حتی در برخی مواقع بیشتر از سایر کاالها بوده و الزم است 
مجلس تصمیم بگیرد و آنها را حذف کرده و به خود مصرف 

کننده نهایی مستقیم اعطا کند.

نگاه کارشناسی به خط فقر   
طبق تحقیق��ی که مرکز پژوهش های مجل��س انجام داده 
و نتایج آن منتشر ش��ده است ،خط فقر در سال های 97و 
9۸به شکل چش��مگیری افزایش داشته است. درسال 9۸ 
خط فقر در تهران 4 میلیون و 500هزار تومان اعالم ش��ده 
و در س��ایر نقاط کشور هم خط فقر 2میلیون تومان عنوان 
شده اس��ت. این در حالی است که حداقل حقوق کارگری 
حتی در سال 99هم زیر 2میلیون تومان است . بسیاری از 
افراد ش��اغل در شهرستان ها عمال با دریافت حداقل حقوق 

کارگری در زیر خط فقر زندگی می کنند.
 این نکته را زهرا کریمی،عضو هیئت علمی دانشگاه مطرح 
کرده و میگوید: »در س��ال 99 بسیاری از پژوهش ها نشان 
داده که خط فق��ر در تهران به 10میلیون تومان رس��یده 
است. هزینه اجاره مسکن و خوراک و... شرایط را به سمتی 
برد که ش��اهد مهاجرت افراد به حومه ش��هر هس��تیم، که 
همی��ن امر هم ع��الوه برهزینه اجاره، هزین��ه دوری راه و  
حمل و نق��ل و... را نیز بر خانواده ها تحمیل کرده و تقریبا 
شاهد هستیم طبقه متوسط در حال نزدیک شدن به طبقه 
فرودس��ت اس��ت. طبق آمارهای منتشر ش��ده بیش از 50 
درص��د از خانواده هایی که زیر خ��ط فقر قرار دارند حداقل 
یک نفرمش��غول به کار دارند اما مشکل، درآمد پایین این 
فرد ش��اغل است که درآمدش کفاف هزینه ها را نمی دهد و 

خانواده در زیر خط فقر قرار گرفته است.«
با وجود این موارد حال که تورم به مرز 45 درصد رسیده و 
روز به روز ارقام جدید در این خصوص  ثبت می شود،سوال 
مهم و کلیدی آن اس��ت که متولیان همچون بانک مرکزی 
چ��ه اقداماتی دراین خصوص  انجام داده اند که نمود عملی 
آن در اقتصاد کش��ور و معیشت مردم دیده نمی شود و هر 
روز بر رقم تورم افزوده و س��فره معیش��ت مردم کوچک تر 
می ش��ود؟اگر آن طور که رئی��س کل بانک مرکزی اذعان 
دارد اقدام��ات س��کان دار اصلی نظام بانکی کش��ور منجر 
ب��ه کنترل نرخ دالر و جلوگیری ازرس��یدن آن به مرز 50 
هزار تومان ش��ده است، اگر آنچه همتی می گوید عملیاتی 
ش��ده باش��د؛ باید این اقدامات اثرات خود را در زمانی که 
دالر ب��ه مرز 21 هزار تومان هم رس��ید دیده می ش��د اما 
ن��ه تنها چنین نش��د بلکه در کنار برنام��ه ریزی برای افت 
دالر،همچنان رشد قیمت و گرانی رویه سابق خود را پیش 
گرفته و نمایی از بهبود در معیشت مردم عیان نشده است. 
ح��ال اگر این اقدامات آن طور ک��ه همتی می گوید نمای 
بیرونی ندارد؛ مس��ئله مهمی که باقی می ماند آن است که 
همتی و س��ایر متولیان مربوطه نسبت به شفاف سازی هر 
چه بیشتر دراین زمینه اقدام کنند ،شاید آن طور که گمان 

میکنند اقدام عملی در کار نبوده است.

سیاست روز اقدامات متولیان در رشد تورم را بررسی میکند؛

کنترل تورم؛ از ادعا تا عمل 

  آیت اهلل دکتر حسین تاج آبادی

اخ��الق حرفه ای از جمله نیازهایی اس��ت ک��ه باید به آن 
توج��ه ویژه ش��ود و به اف��راد و کارکن��ان و مدیران خود 

آموزش دهیم...
اخ��الق حرفهای از جمله نیازهایی اس��ت ک��ه باید به آن 
توج��ه ویژه ش��ود و به اف��راد و کارکن��ان و مدیران خود 
آم��وزش دهیم. برخ��ی جامعهشناس��ان معتقدند اخالق 
حرفه��ای کار در ایران آن چنان که باید و ش��اید تعریف 

نشده و نیازمند بازنگریهایی است.
شاخصهای اخالق حرفه ای

امانت دانس��تن مس��وولیت: گاهی افراد مسئولیت را لقمه 
میدانند اما امانت به معنی برای دیگری نگه داشتن است. 
پس چون مسئولیت امانت است، متعلق به شخص نبوده و 
وظایفی را هم به عهده او میگذارد. به عنوان مثال مراقبت 

از امانت، حفظ سالمت آن.
اس��تبداد گریزی: باید پذیرفت خاصیت داشتن اختیارات، 
دچار ش��دن به اس��تبداد در صورت عدم مراقبت اس��ت. 

بنابراین در کالم امام علی )ع( توصیه شده از استبداد فرار 
کنیم تا رفتار خوب و حسن خلق جایگزین شود.

محبت وصمیمیت: به تعبیر حضرت علی )علیه الس��الم(، 
مردم دوسته هس��تند یا برادر دینی تو هستند یا برادر تو 
در خلق��ت هس��تند و مردم را حتی اگر از نظ��ر باور با ما 

یکسان نیستند، باید دوست بداریم.
مردمی زیس��تن :یعنی س��اده زیستن، س��ادگی را پیشه 
کردن، بیآالیش و بی تکلف بودن. زوائد را کنار بگذاریم و 
اصول را درنظر بگیریم. در سازمانها گاهی زوائدمان بیشتر 
از اصولمان میشود. مثال انسان نیاز دارد به یک نشیمنگاه 
که میتواند یک صندلی س��اده باش��د، ام��ا گاهی به یک 

دکوراسیون و مبل خاصی تبدیل میشود.
رفتار یکسان : در این دیدگاه بهترین میزان، میزان عدالت 
اس��ت و اگر کس��ی با ارباب رجوع از هر قش��ری یکسان 
برخ��ورد نماید، یکی از ویژگیهای اخ��الق حرفهای را در 
خ��ودش زنده کرده و این موج��ب تعامل و تقویت ارتباط 

می شود و طبیعتا در ارزیابی عملکرد موثر خواهد بود.
جلب نظر صالحان: در هر سیس��تمی مردم س��ه دس��ته 
هس��تند: افراد سالم، افراد ناس��الم و افراد خاکستری. اگر 
مدیر بتواند افراد س��الم را در س��ازمان ب��ه خودش جلب 

نماید، توفیق زیادی برای پیشرفت در حرفه پیدا میکند.
شاخصهای اخالق فردی

شاخص های اخالق فردی را هم جدای از اخالق حرفهای 
از منظر حضرت علی )علیه السالم( را بررسی میکنیم.

عدل و انصاف: انس��ان در تمام روابط��ی که با اطرافیانش 
دارد، عادل باشد و ضمن نگاه مثبت به جامعه، خیراندیش 

و از نگاه تند وکالم تند نسبت به افراد پرهیز نماید .
انتقادپذیر: هر انسانی نقاط ضعفی دارد، انتقادپذیری بدین 
معناس��ت که وقت��ی نقاط ضعف فرد به او گفته میش��ود، 
بپذیرد و اصالح کند. زندگی مانند دیکتهای اس��ت که ما 
مینویسیم و ممکن است غلطهایی داشته باشیم. بنابراین 

اگر کسی غلطهای ما را یادآوری کند، باید پذیرا باشیم.
تواضع و فروتنی: یعنی خودمان را طوری نش��ان دهیم که 
دیگران بتوانند روی نقاط ضعفمان کار کنند و ما را اصالح 
کنند. اگر شخصی متکبر باشد، اجازه و مجال نمیدهد که 
دیگران نقاط ضعف او را یاد آوری نمایند. مثل بیماری که 
ب��ه طبیب مراجعه مینماید و به دور از تکبر دس��تورات و 
توصیههای او را درنظر میگیرد. صبر و استقامت نیز در این 

میان حائز اهمیت است.
ویژگیهای اخالق حرفهای

مس��وولیتپذیری: هر س��ازمانی بای��د در مقابل خدمات و 
محصوالت��ش و همی��ن طور در خصوص رفتار پرس��نلش 

پاسخگو باشد.
رقاب��ت: رقابت طلب��ی میتواند باعث تقویت ش��ود ، مثل 
مسابقاتی که قبل از مسابقه فینال برای تقویت ورزشکاران، 
برگزار می ش��ود که موجب رش��د آنها و عملیاتی نمودن 

تکنیکها می گردد.
صداق��ت: دوری از دروغگویی و ریاکاری نیز مهم اس��ت و 

برای این کار باید ب��ه ندای وجدان درون گوش داد چون 
وجدان حقایق فطرت را به فرد یادآوری میکند.

احترام به دیگران: این احترام شامل احترام به حقوق شرکاء، 
ذینفعان، کارکنان و جامعه است که یک فرد درحرفه خود 
باید آنها را درنظر بگیرد. همین طور میبایست به هنجارها 
و ارزش��های اجتماعی احت��رام بگذاریم. ب��ه عنوان مثال 
در جامعه��ای که به روابط خانوادگ��ی و حرمت والدین و 
معنویات احترام میگذارند، آنها هنجارهای جامعه هستند 
و افراد نباید هنجارشکنی کنند و به خصوص تولیداتشان 

نباید مخالف هنجارهای جامعه باشد.
همچنین برای قومیتها و تفاوتهای فرهنگی و اعتقادی که 
در سازمان وجود دارند، باید عدالت و انصاف رعایت گردد 
و کس��ی بر دیگری ترجیح داده نش��ود ت��ا کارکنان طعم 

عدالت را بچشند.
هم دردی با دیگران: هر چند اهداف س��ازمانی مهمترین 
اولویت هر سازمانی را تشکیل میدهند اما باید با آسیبها و 
صدماتی که کارکنان ممکن است متحمل شوند، همدردی 
نم��ود و تا حد امکان از آنه��ا حمایت مادی و معنوی کرد 
واهداف س��ازمانی نباید موجب کم رنگ ش��دن توجه به 
افراد کرد . مدیران س��ازمان نباید از تعهدات خود ش��انه 

خالی کرده و خود را جزیی از تیم کارکنان بدانند.
بی��ن اخ��الق حرفه��ای کس��ب و کار و عملک��رد رابطه 
مستقیمی وجود دارد و داشتن این ویژگیها باعث عملکرد 

قوی و ارزیابی درخشانی در کارکنان خواهد شد. 

یادداشت

شاخص های اخالق فردی و 
حرفه ای در کسب و کار


