
اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر 
بستر بانکداری باز

مدیر عامل بانک توس��عه صادرات ای��ران از اتصال 
مکانی��زه ب��ازار پول و س��رمایه بر بس��تر بانکداری 
ب��از خب��ر داد و گف��ت: ۴۳۰۰۰ تراکن��ش بانکی 
بال��غ بر۵۰۰ میلی��ارد ریال در بس��تر بانکداری باز 
توس��ط این بانک انجام ش��ده که ای��ن امر نگاه به 
ح��وزه بانکداری باز را متح��ول می کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات، دکتر علی 
صالح آب��ادی با ذکر این آمار اع��ام کرد که بانک 
توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از 
توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر 
بانکداری باز این ش��رکت )شاهین( اقدامات مهمی 
را در ای��ن زمینه انج��ام و آن را از راهبردی ترین 

محورهای عملیاتی خود قرار داده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه، این بان��ک یک��ی از فعالیت 
های محوری خود را توس��عه این بس��تر و خدمات 
رس��انی بهتر و حل مشکات مش��تریان قرار داده 
اس��ت، گفت: بانک توس��عه صادرات از این رو طی 
ماه های گذش��ته تمرکز ب��ه فعالیت صندوق های 
س��رمایه گذاری را در دس��تور کار خود قرارداده و 
سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای 
صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه 
قرار داده اس��ت.مدیر عامل بانک توس��عه صادرات 
ایران با اشاره به انجام ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ 
ب��ر۵۰۰ میلیارد ریال در بس��تر بانک��داری باز و به 
صورت کام��ا مکانیزه) در یک صن��دوق(، تصریح 
کرد: این امر در سیس��تم بانکی بی س��ابقه بوده و 
می توان آن را دس��تاورد مهمی برای شبکه بانکی، 
بس��تر بانکداری باز و نیز خدمات مالی و فن آوری 
اطاعات دانس��ت.به گفت��ه وی، تاکنون به صورت 
تجمعی در این بس��تر بی��ش از ۱۳۹ هزار تراکنش 
و ب��ا حجم ریال��ی بالغ بر ۱۴۴۰ میلی��ارد و اتصال 
بی��ش از ۳۱۹۰۰۰ مرتبه صورت گرفته که خبر از 
رهیاف��ت خدمات جدیدی به مش��تریان بانک می 
دهد و بر این باوریم که این بانک قدم های بس��یار 
محکمی ب��رای تحقق اهداف بانک��داری باز و ارائه 
خدمات به مش��تریان در هر زمان و مکان برداشته 
اس��ت.دکتر علی صالح آبادی با بیان اینکه همواره 
تنوع و تع��دد فعالیت های صندوق های س��رمایه 
گذاری و نیز مبالغ باالی س��رمایه گذاری در آنها از 
دید سازمان بورس و اوراق بهادار حائز اهمیت بوده 
اس��ت، ادامه داد: مدیریت ریسک عملیاتی و انجام 
مکانیزه عملیات بانکی این صندوق ها می تواند این 

مهم را رقم زند.

نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در 
سامانه یکپارچه بانک مرکزی 

نحوه رفع س��وء اثر از چک برگش��تی در س��امانه 
یکپارچه بان��ک مرکزی، بر اس��اس »قانون اصاح 
قانون صدور چک«، اعام ش��د.به گ��زارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، به استناد نامه مدیریت 
کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بان��ک مرک��زی ج.ا.ا، نحوه رفع س��وء اث��ر از چک 
برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی مستلزم 
تحقق یکی از شرایط زیر است:- واریز کسری مبلغ 
چک به حس��اب جاری نزد بانک محال  علیه و ارایه 

درخواست مسدودی
- ارایه الشه چک به بانک محال  علیه

- ارایه رضایت نامه رس��می )تنظیم  ش��ده در دفاتر 
اس��ناد رس��می( از دارنده چک یا نامه رس��می از 
شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده 

چک
-ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صاح 

مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک
 -ارای��ه حکم قضایی مبنی ب��ر برائت ذمه صاحب 

حساب در خصوص چک
-س��پری ش��دن مدت س��ه  س��ال از تاریخ صدور 
گواهینام��ه عدم پرداخت، مش��روط ب��ه عدم طرح 
دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توس��ط 

دارنده

نشست مشترک پست بانک ایران با 
رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات
دکتر بهزاد ش��یری، نائ��ب رئی��س هیأت مدیره و 
مدیرعامل پس��ت بانک ایران به همراه اعضای هیأت 
مدی��ره و مدی��ر امور نظ��ارت و حقوقی نشس��ت 
مش��ترکی را با حمیدرضا رضوانی پور، رئیس مرکز 
بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخ گوئی به شکایات 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات و همراهان 
وی با هدف بررس��ی عملکرد ای��ن بانک در زمینه 
بازرس��ی و پاسخ گویی به ش��کایات در 22 دی ماه 
برگ��زار کردند. تصویرب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
پس��ت بانک ایران، در این نشس��ت، دکتر ش��یری 
ضم��ن قدردان��ی از حمایت های رئی��س این مرکز 
گف��ت: کنترل و نظ��ارت از ارکان مهم مدیریت در 
نظام اداری و ش��بکه بانکی کش��ور بوده و با توجه 
به ضرورت بهبود سامت اداری، اهمیت امانت داری، 
نهادینه کردن پاس��خ گوئی شایسته به خواسته های 
مش��تریان، اجرای برنامه ها و فعالیت های بازرسی و 
نظارت مطابق با فرآیندها و الگوهای پذیرفته ش��ده 

ضروری می نماید.
وی با اش��اره به کسب برترین رتبه از نظر شفافیت 
عملکرد توس��ط پست بانک ایران در میان بانک های 
دولتی، افزود: با توجه به کنترل، دیده بانی و پایش 
مس��تمر فعالیت ها، برنامه ه��ای عملیاتی و انضباط 
مالی، خوش��بختانه صورت های مالی بانک شفاف و 

مطلوب است.

اخبار

گزارش

از ابتدای امس��ال قیمت ش��کر تحت تاثیر عوامل مختلف 
چندبار دچار تغییر قیمت ش��د ک��ه عمده ترین این اتفاق 
مربوط به رکود کارخانه های تولید ش��کر از جمله نیش��کر 

هفت تپه می شود.
 از ابتدای امسال قیمت شکر در بازار چند بار دچار تغییرات 
شد که گویا این افزایش قیمت ها تحت تاثیر عوامل مختلف 
همچون کمبود تولید ش��کر خارجی، تغییرات کرایه حمل 
و افزایش قیمت ش��کر در بازاره��ای جهانی و پایان ذخایر 
محصول داخلی طی ماه های آتی تش��دید می ش��ود، هر 

چند سناریوهای مختلفی برای بازار شکر پیش روست.
با وجود اتمام ذخایر موجودی شکر چغندری و کمبود شکر 
در بازار داخل، دالالن و تجار با گرفتن ماهی از اب گل آلود 
بدنبال سودهای کاذب هستند که حال با این وجود معلوم 
نیس��ت که چه بر س��ر بازار ش��کر در ایام  پایانی سال آید. 
هر چند برخی دست کارشناسان و دست اندرکاران بخش 
کش��اورزی خبر از آزاد شدن قیمت شکر یا عرضه محصول 
از طریق بازرگانی دولتی تا پایان سال می دهند، اما با این 
وجود افزایش ۱۵ درصدی قیمت ش��کر در روزهای اخیر، 
نگران��ی هایی ایجاد کرده اس��ت چرا که در ش��رایط فعلی 
اقتص��ادی و رکود کس��ب و کار، افزایش گاه و بیگاه قیمت 
اقام س��بدخانوار، قدرت خرید آنها را بش��دت تحت شعاع 

خود قرار می دهد.
ماج��رای کمبود ش��کر داخ��ل و نیاز به واردات گس��ترده 
این محصول به سیاست های نادرست دولت در حوزه خرید 
تضمین��ی محصول و خل��ف وعده در اج��رای قانون خرید 
تضمین��ی باز می گ��ردد. البته نا گفته نمان��د که تعطیلی 
و فلج ش��دن شرکت کش��ت و صنعت نیشکر هفت تپه هم 
از جمله مواردی اس��ت که کش��ور را در تولید ش��کر دچار 
مشکل کرده است. شرکتی که روزی سلطان تولید شکر در 
کش��ور محسوب می ش��د و حاال این روزها در پی خلع ید 
صاحب متخلف خود اس��ت. بنابر آمار در سال ۹۶ با تولید 
2 میلیون و ۵۰ هزار تن ش��کر به مرز خوداتکایی رس��یده 
بودیم که متاس��فانه اعام ناعادالنه قیمت خرید تضمینی، 
این دس��تاورد مهم را بر باد داد به طوری که در س��ال ۹۷ 
با کاهش ۴۶ درصدی سطح زیر کشت چغندر، تولید شکر 

کاهش چشمگیری پیدا کرد که در نهایت برای تامین نیاز 
داخل، دولتمردان چاره ای جز واردات ندارند. این درحالی 
اس��ت که واردات شکر به سبب نوس��ان نرخ ارز و افزایش 
قیم��ت جهانی محصول با قیمت باالیی برای واردکنندگان 
تمام می شود که در نهایت ضعف در نظارت ها هم چاشنی 

این موضوع شده تا بازار شکر به وضعیت کنونی درآید.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که با توجه به کمبود 
ذخایر شکر و کاهش تولید داخل و واردات شکر با ارز نیما، 
قیمت از ابتدای سال چند بار دچار تغییر قیمت شده است 
که با پایان عرضه ش��کر نیش��کری تا پایان سال، قیمت در 
سال جدید جهش چشمگیری خواهد داشت که عمده این 
گرانی ها را باید در سیاست های دولت جست و جو کرد.

ح��ال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم ت��ا از دالیل 
گرانی شکر در بازار و برنامه دولت برای کنترل قیمت ها و 
همچنین تاثیرات تصمیمات نادرست دولت بر تولید داخل 

با خبر شویم: 

افزایش قیمت شکر خارجی علت گرانی 
در بازار داخل

غامحس��ین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان ش��کر با 
اش��اره به دالیل گرانی ش��کر در بازار اظه��ار کرد: واردات 
شکر با ارز نیما و افزایش قیمت شکر خارجی موجب شده 
تا قیمت تمام ش��ده تولید باال رود چرا که واردات هر کیلو 

شکر ۱۰ هزار تومان تمام می شود .
وی با اشاره به اینکه واردات شکر برای واردکنندگان صرفه 
اقتصادی ندارد، افزود: گرچه ش��کر با نرخ مصوب ۶ هزار و 
۶۵۰ توم��ان عرضه نمی ش��ود و هم اکن��ون با نرخ ۷ تا ۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان بس��ته به نق��اط جغرافیایی کارخانه ها 
به فروش می رس��د، اما نسبت به گذشته تا حدودی قیمت 

پایین آمده است.
بهمنی با بیان اینکه ش��کر چغندری به پایان رسیده است، 
گفت: در حال حاضر شکر از نیشکر تولید داخل عرضه می 
ش��ود که تا پایان اس��فند تمام می ش��ود، به همین خاطر 
قیمت ش��کر در س��ال جدی��د جهش چش��مگیری خواهد 
داش��ت. دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر قیمت هر کیلو 

ش��کر خام وارداتی در بندر را ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
اع��ام کرد و اف��زود: هزینه های تصفی��ه و حمل و نقل بر 
قیمت شکر اضافه می شود. وی با بیان اینکه هر کیلو شکر 
برزیلی در بنادر با نرخ ۳۰۰ دالر تحویل داده می شد، گفت: 
هم اکنون نرخ ش��کر برزیلی در بنادر به ۴۱۰ تا ۴۱۵ دالر 
رسیده است، همچنین در سال جدید عوامل متعددی نظیر 

قیمت جهانی و نرخ دالر بر قیمت شکر اثر گذار است.
این مقام مسئول سال ۹۶ را بهترین سال رونق تولید شکر 
داخل اعام کرد و افزود: در سال ۹۶ حدود 2 میلیون و ۸۰ 
هزار تن شکر تولید شد که بعد از آن تحت عوامل مختلفی 
همچون سیل و خشکسالی تولید کاهش پیدا کرد و بیشتر 

برای تامین نیاز بازار به خارج متکی بودیم.
وی ادامه داد: انجمن تصفیه کنندگان شکر معتقد است که 
تولید ش��کر به 2 میلیون تن هم نمی رسد، درحالیکه دبیر 
انجمن قند و شکر تولید را باالی 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
اعام می کند. دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در پایان 
نیاز سالیانه شکر را 2 میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون تن اعام 
ک��رد و گفت: با توجه به می��زان تولید داخل، بخش عمده 

شکر مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود.

سیاست نادرست مسئوالن بازار شکر را 
آشفته کرد

محمد ش��فیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کش��اورزی و 
مناب��ع طبیعی ، در واکنش به گرانی ش��کر در بازار اظهار 
ک��رد: علی رغم آنک��ه اعمال برخی سیاس��ت ه��ا به نفع 
تولیدکننده و مصرف کننده نیس��ت، از این رو با مشکات 

متعددی در بخش تنظیم بازار محصوالت روبرو هستیم.
وی افزود: با وجود اعمال نادرس��ت برخی سیاس��ت ها در 
تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله 
ش��کر، همیش��ه دغدغه این مشکات را داش��تیم که هم 

اکنون در بازار رخ داده است.
ملک زاده ادامه داد: علی رغم ظرفیت و پتانسیل تولید شکر 
در کش��ور، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست و اعمال برخی 
سیاس��ت ها زمینه را برای خروج ارز از کش��ور فراهم کرده 
اس��ت و از طرفی عده ای س��ودجو و فرصت طلب به بهانه 
ه��ای مختلف قیمت ش��کر در بازار داخ��ل را افزایش می 

دهند که این امر تنها به مصرف کننده فشار می آورد.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه در تولید شکر به عنوان 
یکی از محصوالت اس��تراتژیک در قالب قانون انتزاع به مرز 
خودکفایی رس��یدیم، بیان کرد: س��ال ۹۶ در قالب قانون 
انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، سیاست وزارتخانه 
و همت کشاورزان به جایی رسید که در تولید شکر به مرز 
خودکفایی رسیدیم به طوری که از نیاز سالیانه 2 میلیون و 
۱۵۰ هزار تنی به شکر، 2 میلیون و ۵۰ تا 2 میلیون و ۶۰ 
هزار تن از این میزان در داخل تولید ش��د که متاسفانه بعد 

از این سال دیگر خوداتکایی در داخل رخ نداد.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و مناب��ع طبیعی با انتقاد از 
واردات بی رویه ش��کر بیان ک��رد: علی رغم آنکه در برخی 
س��الها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر نیاز داشتیم، اما بیش از 
۳ میلیون تن شکر ثبت سفارش شد که این موضوع نشان 
می دهد تنها یک عده سودجو از قبل واردات سود می برند 
و س��عی می کنند که تولید در حد خوداتکایی رخ ندهد تا 

بتوانند سود کانی را به جیب بزنند.
وی از کاهش سطح زیرکشت چغندر قند خبر داد و گفت: 
بعد از سال ۹۶ در وهله اول به علت تعیین قیمت نامناسب 
خرید تضمینی چغندرقند و نیش��کر، س��طح زیرکشت ۴۶ 
درصد کاهش یافت و همین امر باعث ش��د تولید ش��کر به 
یک میلیون و 2۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد که 

با این وجود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن نیاز به واردات بود .

به گفته وی، علی رغم آنکه مسئوالن متوجه جریان شدند 
که ع��دم حمایت دول��ت از تولیدکنن��دگان در تعین نرخ 
ناعادالنه خرید تضمینی مش��کاتی ایجاد کرده، اما باز هم 
نپذیرفتند تا با کاهش مشکات به مرز خودکفایی برسیم، 
درنهایت با کاهش تولید شکر نیاز به واردات افزایش یافته 

است.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی نوسان قیمت دالر و هزینه 
ه��ای واردات را یک��ی دیگر از دالیل گرانی ش��کر در بازار 
اع��ام کرد و گفت: با توج��ه به هزینه های باالی واردات و 
فق��دان نظارت و کنترل در کش��ور، واردکنندگان با قیمت 
ه��ای دلخواه اقدام به عرضه محصول می کنند به طوریکه 
قیمت کاال با کیفیت و بس��ته بندی یکسان در یک خیابان 
ب��ا نرخ های متفاوتی در بازار عرضه می ش��ود که دود آن 

تنها به چشم مصرف کننده می رود.

کشاورزان رغبتی به تولید شکر ندارند
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی 
نرخ نامناسب خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را یکی 
از دالیل نوسان قیمت شکر در بازار اعام کرد و گفت: نرخ 
پایی��ن خرید تضمینی چغن��در قند،چغندرکاران را مجبور 
کرد تا مزرعه خود را به کش��ت دیگر محصوالت اختصاص 
دهن��د که این امر در کنار تخصی��ص ارز ۴2۰۰ تومانی به 

واردات شکر منجر به نابودی کشاورزی شد.
وی افزود: نبود کش��اورزی قراردادی و فقدان امنیت تولید 
موجب شد تا کشاورزان دیگر محصوالت را جایگزین کشت 
چغندرقند و نیش��کر کنند ک��ه در نهایت مصرف کننده از 

آشفتگی قیمت متحمل زیان می شود .
خان محمدی قیمت گذاری عادالنه محصوالت کشاورزی و 
اجرای الگوی کشت را راهکار اصلی خودکفایی محصوالت 
استراتژیک دانس��ت و گفت: قیمت گذاری نامناسب خرید 
تضمین��ی، عدم پایداری تولید و بی رغبتی کش��اورزان یه 
تولی��د را به همراه دارد چرا که با وجود افزایش چندبرابری 
قیمت نهاده ه��ای تولید، تولیدکنن��دگان نقدینگی کافی 

ندارند.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان تصریح 
کرد: اع��ام نرخ نامناس��ب خرید تضمین��ی چغندرقند و 
نیش��کر زمینه را برای التهاب قیمت ش��کر در بازار فراهم 
کرده اس��ت به طوریکه پیش بینی می ش��ود طی یک تا 2 
ماه آینده با اتمام محصول داخل، قیمت به طور چشمگیری 

افزایش یابد.

شکر ۱۵ درصد گران شد
قاس��معلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ، 
از افزایش مجدد قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: بنابر 
ش��ایعات قرار بود قیمت مصوب شکر ۷ درصد گران شود، 
اما در بازار آزاد با رشد ۱۵ درصدی از ۸ هزار و 2۰۰ بکباره 

به ۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
وی با اش��اره به اینکه قیمت مصوب ش��کر از ابتدای سال 
چند ب��ار افزایش یافته اس��ت، بیان ک��رد: در ابتدا قیمت 
مصوب هر کیلو شکر ۶ هزار و 2۰۰ تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان 
بود که مجدد به ۶ هزار و ۶۵۰ تومان افزایش یافت که در 
آن مقطع قیمت بازار آزاد ش��کر ۸ هزار و 2۰۰ تومان بود 
و ط��ی 2 روز اخیر با افزایش یک هزار و ۵۰۰ تومانی به ۹ 

هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است  .
حسنی در پایان درباره اینکه آیا گرانی شکر بر نرخ قند هم 
تاثیر دارد، تصریح کرد: گرچه قرار بود به کارخانه های قند 
سهمیه با نرخ مصوب بدهند، اما متاسفانه پول کارخانه ها 
را برگرداندن��د و حال نمی دانیم قرار اس��ت با چه قیمتی 

بدهند. باشگاه خبرنگاران جوان 

آیت اهلل دکتر حسین تاج آبادي
عضو هیات علمي و دانشیار دانشگاه صنعتي مالک اشتر

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
جریمه در انتظار متخلفان کرونایی با کد ملی 

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به جریمه و برخورد بدون 
اغم��اض ب��ا متخلف��ان کرونای��ی در بخش ه��ای مختلف 
حمل ونقل گفت: الیه های نظارتی با استفاده از پروتکل های 
بهداش��تی تعریف ش��ده تا هر ف��ردی از جمله اش��خاص 
حقیقی و حقوقی مرتک��ب تخلفی در زمینه رعایت نکردن 
پروتکل های بهداش��تی مقابله با کرونا شد، از طریق کارت 

ملی جریمه شود. محمد اسامی   درباره ساختار نظارت در 
زمینه رعایت کردن پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در 
بخش های مختلف حمل ونقل، اظهار کرد: نظارت به صورت 
جدی و مستمری در همه بخش های حمل و نقل جاده ای، 
ریلی، دریایی و هوایی وجود دارد و مسلما با کسانی که در 
این حوزه ها مرتک��ب تخلف و جرائم در زمینه پروتکل های 
کرونایی شوند، برخورد خواهد شد. وی افزود: شیوه و نحوه 
برخوردها و جرایم متناسب با آن نیز در قالب مصوبات ستاد 

ملی مقابله با کرونا برای هر تخلف و هر بخش مشخص شده 
اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: بر اساس مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا جرایم برای افراد حقیقی و حقوقی 
از طریق کد ملی اخذ می ش��ود و  این موارد  مصوب و ساز 
و کارهای آن مش��خص شده است.  یعنی اگر هر فردی در  
هر جایگاه��ی تخلفی در زمینه رعایت نکردن پروتکل های 
اباغی مقابله با کرونا مرتکب شود از طریق کارت ملی اش 

او را جریمه خواهند کرد. ایسنا 

خ��ب��ر
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اخاق حرفه  ای از جمله نیازهایی است که باید به آن توجه 
ویژه ش��ود و ب��ه افراد و کارکنان و مدی��ران خود آموزش 
دهیم. برخی جامعه شناس��ان معتقدند اخاق حرفه ای کار 
در ایران آن چنان که باید و ش��اید تعریف نشده و نیازمند 

بازنگری هایی است.
شاخص های اخالق حرفه ای

امانت دانس��تن مس��وولیت: گاهی افراد مسئولیت را لقمه 
می دانند اما امانت به معنی برای دیگری نگه داشتن است. 
پس چون مس��ئولیت امانت است، متعلق به شخص نبوده 
و وظایف��ی را هم به عه��ده او می گذارد. ب��ه عنوان مثال 

مراقبت از امانت، حفظ سامت آن. 
اس��تبداد گریزی: باید پذیرفت خاصیت داشتن اختیارات، 
دچار ش��دن به اس��تبداد در صورت عدم مراقبت اس��ت. 
بنابراین در کام 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��ام(، 
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 
ک��ردن، بی آالیش و بی تکلف بودن. زوائد را کنار بگذاریم 
و اص��ول را درنظر بگیریم. در س��ازمان ها گاهی زوائدمان 
بیشتر از اصول مان می ش��ود. مثا انسان نیاز دارد به یک 
نش��یمنگاه که می تواند یک صندلی ساده باشد، اما گاهی 

به یک دکوراسیون و مبل خاصی تبدیل می شود.
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 ویژگی ه��ای اخاق حرفه ای 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 می کند.

شاخص های اخاق فردی 
شاخص های اخاق فردی را هم جدای از اخاق حرفه ای 

از منظر حضرت علی )علیه السام( را بررسی می کنیم. 
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 وکام تند نسبت به افراد پرهیز نماید .

انتقادپذیر: هر انسانی نقاط ضعفی دارد، انتقادپذیری بدین 
معناس��ت که وقتی نقاط ضعف فرد به او گفته می ش��ود، 
بپذیرد و اصاح کند. زندگی مانند دیکته ای اس��ت که ما 
می نویسیم و ممکن است غلط هایی داشته باشیم. بنابراین 

اگر کسی غلط های ما را یادآوری کند، باید پذیرا باشیم.
تواض��ع و فروتن��ی: یعنی خودمان را طوری نش��ان دهیم 
ک��ه دیگ��ران بتوانند روی نقاط ضعف م��ان کار کنند و ما 
را اصاح کنند. اگر ش��خصی متکبر باش��د، اجازه و مجال 
نمی ده��د که دیگران نقاط ضعف او را ی��اد آوری نمایند. 
مث��ل بیماری که به طبیب مراجع��ه می نماید و به دور از 
تکبر دستورات و توصیه های او را درنظر می گیرد.  صبر و 

استقامت نیز در این میان حائز اهمیت است. 
ویژگی های اخالق حرفه ای   

مس��وولیت پذیری: هر س��ازمانی باید در مقابل خدمات و 
محصوالت��ش و همی��ن طور در خصوص رفتار پرس��نلش 

پاسخگو باشد.
رقاب��ت: رقابت طلب��ی می تواند 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 

تکنیک ها 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 می کند.
احت��رام به دیگ��ران: این احترام  ش��امل احترام به حقوق 
ش��رکاء، ذی نفع��ان، کارکنان و جامعه اس��ت که یک فرد 
درحرف��ه  خود  بای��د آنه��ا را درنظر بگی��رد. همین طور 
می بایس��ت به هنجاره��ا و ارزش های اجتماع��ی احترام 
بگذاری��م. ب��ه عنوان مث��ال در جامع��ه ای که ب��ه روابط 
خانوادگ��ی و حرمت والدین و معنویات احترام می گذارند، 
آنها هنجارهای جامعه هس��تند و افراد نباید هنجارشکنی 
کنند و به خصوص تولیدات شان نباید  مخالف هنجارهای 

جامعه باشد.
همچنین برای قومیت ها و تفاوت های فرهنگی و اعتقادی 
که در س��ازمان وجود دارند، بای��د عدالت و انصاف رعایت 
گردد و کس��ی ب��ر دیگری ترجیح داده نش��ود تا کارکنان 

طعم عدالت را بچشند.
هم دردی با دیگران: هر چند اهداف س��ازمانی مهم ترین 
اولویت هر سازمانی را تشکیل می دهند اما باید با آسیب ها 
و صدمات��ی ک��ه کارکنان ممکن اس��ت متحمل ش��وند، 
هم��دردی نمود و تا ح��د امکان از آنه��ا حمایت مادی و 
معنوی کرد واهداف سازمانی نباید موجب کم رنگ شدن 
توجه به افراد کرد . مدیران سازمان نباید از تعهدات خود 

شانه خالی کرده و خود را جزیی از تیم کارکنان بدانند.
بین اخاق حرفه ای کسب و کار و عملکرد رابطه مستقیمی 
وجود دارد و داش��تن این ویژگی ه��ا باعث عملکرد قوی و 

ارزیابی درخشانی در کارکنان خواهد شد.

یادداشت

شاخص های اخالق فردی 
و حرفه ای در نگاه 

حضرت علی علیه السالم

سناریوهای مختلف پیش روی بازار تشریح شد؛

تلخ کامی با شکرگران  


