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زوج های کارآفرین
 دکتر حوریه یحیایی 
Hooriye_yahyaei@yahoo.com

خانواده جایگاه رفیع و ارزش��مندی در تمام 
دنی��ا دارد و حفظ و دوام آن از اصول ارزش��مند 
روانشناسان بوده است. این نهاد کوچک اجتماعی 
یکی از مهم ترین مکان هایی اس��ت که شخصیت 
انس��ان ها در آن ش��کل گرفته و پایه و اس��اس 
اجتماع در آن نهاده می شود. در پی ارزشمند بودن 
بنیان خانواده، اقتص��اد خانواده نیز رنگ گرفته و 
پرداختن به آن حائز اهمیت اس��ت. برای بررسی 
اقتصاد خانواده، همانند سایر اموراقتصادی مبحث 
کسب وکار و بدنبال آن تامین مالی اعضای خانواده 
ب��ه میان می آید. در دهه های اخیر، کار و زندگی 
به شدت به هم وابسته شده و از آن جایی که افراد 
س��اعات زیادی از طول شبانه روز را در بیرون از 
 منزل مشغول بکارند، تفکیک این دو امر امکان پذیر

 نیس��ت. اداره کردن زندگ��ی و در کنار آن کار از 
جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان و 
روش��نفکران قرار گرفته است. پر واضح است که 
کسب موفقیت در کسب و کار به این معنی نیست 
ک��ه اوهمه وقت��ش را کار کند و ب��ه بقیه جوانب 
زندگی اش توجهی نداشته باشد. کسب وکار موفق 
زمانی جلوه ی بیش��تری می یابد که زیر بنای آن 
خانواده ای مس��تحکم و رواب��ط عاطفی قوی بنا 
نهاده باشد.امروزه زوج ها در کنار هم و پا به پای 
هم ب��رای تامین مخارج و کس��ب درآمد از هیچ 
تالش و کوششی فروگذار نیستند. آمار زوج های 
کارآفرینی که مشترکا در یک کسب و کار شاغلند، 
رو به افزایش است. کارآفرینی و داشتن ایده های 
خالق برای رقابت در فضای کسب و کار منجر به 

پیدایش زوج های کارآفرین شده است. 
تحصیل زوجین در یک رشته تحصیلی مشترک 
 و یا عالقه و گرایش هر دوی آن ها به راه اندازی

 ی��ک کس��ب و کار می توان��د از جمله عواملی 
 باش��د که نقط��ه تالقی کار و زندگ��ی زوج های

 کارآفرین باش��د. زوج ه��ای کارآفرین، هر دو 
بش��دت س��خت کوش و دارای هدفی مشخص 
هستند و با چشم اندازی سرشار از امید به  آینده 
ب��ه راه خود ادامه می دهن��د. این زوج ها، از آن 
جایی که نسبت به سایر زوجین شاغل، ساعات 
 بیشتری از طول روز را در کنار هم سپری می کنند،
  پیون��د و عالقه بی��ن آنها نیزبیش��تر و عمیق تر

 خواهد بود.
زوج ه��ای کارآفری��ن عل��ی رغ��م وجود 
بس��یاری از اختالف س��لیقه ها و ناسازگاری ها 
ب��ا صبر و اندیش��ه مکمل یکدیگرن��د و نواقص 
یکدیگر را پوش��ش می دهند.عموما در مشاغل 
نوپای ایجاد ش��ده در زوجین کارآفرین، به علت 
تمرکز هر دو فرد  در برطرف کرن ایراد و یا نقاط 
ضعف کس��ب وکار رابطه تعامل برانگیزی شکل 
می گیرد که این امر ش��اید در سایر زوجین کمتر 

و یا به ندرت مشاهده گردد. 
 مرور زندگ��ی زوج های کارآفرین نش��ان 
می دهد که تداخل کار و روابط خانوادگی نه تنها 
اخالل��ی در هیچ یک از موارد ذکر ش��ده بوجود 
نیاورده، بلکه باعث تقویت هر چه بیش��تر بنیان 
 خانواده و رابطه عاطفی آنها شده است. زوج های

 کارآفری��ن از هوش و اعتم��اد به نفس ویژه ای 
برخوردارند وش��ناخت آن ها از یکدیگر به حد 
نهایی رس��یده و تعام��ل آن ها در انج��ام کارها 
ستودنی است. این زوجین از آن جایی که مدت 
زم��ان طوالنی را در محیط کار س��پری می کنند 
هیچ گونه س��ر و راز پنهانی از یکدیگر ندارند و 
صداقت و ش��فافیت در امور از مهم ترین فاکتور 

موفقیت آن هاست.

 آینده ای روشن 
با رعایت استانداردها

و  کیفی��ت  مدیری��ت   استانداردس��ازی، 
رقابت پذیری در تولید و تجارت، س��ه پیش��ران 
اصلی اس��ت که در صورت محقق ش��دن در هر 
کشور، دستیابی به توسعه را امکان پذیر می کند؛ 
بر این اساس استانداردسازی در ساخت آینده و 
شهرهایی هوشمند جزو پایه های اساسی توسعه 

است.
ب��ه گزارش ایرن��ا، امروزه اس��تانداردها در 
همه اجزای زندگی شهری دخیل هستند. حضور 
م��داوم اس��تانداردها در زندگی ش��هری محدود 
 ب��ه کاالها و خدم��ات روزمره نمی ش��ود بلکه 
ح��وزه های مه��م و کالنی مثل ان��رژی، حمل و 
نقل و فناوری اطالعات را نیز دربر می گیرد. به 
عبارت دیگر، استانداردها دستورالعمل های مهم 
 برای همه جنبه های زندگی از س��اختمان های

 ب��ا مصرف بهینه انرژی، حمل و نقل هوش��مند، 
مدیریت پس��ماند تا ایجاد جوامع پایدار را آماده 

می کنند.
با گس��ترش روزافزون تکنولوژی شاهدیم 
اس��تانداردها بیش از گذش��ته در جریان زندگی 
 افراد ساری و جاری، ملموس و دخیل شده اند؛
  اس��تانداردها ب��ه عنوان یک بخ��ش محوری و
  جدایی ناپذیر در زندگی روزمره برای همه جنبه های

 زندگی انس��ان دس��تورالعمل های مناس��ب در 
نظر گرفته اس��ت؛ دس��تورالعمل هایی که همسو 
با توس��عه پایدار جوامع اس��ت تا بتوان از بستر 
استانداردس��ازی به جامعه ای پیش��رفته دس��ت 

یافت.
جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی 
 کیفیت سازمان ملی استاندارد و پرویز درویش ،

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفی��ت کاالها و خدمات 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران به تشریح کیفیت 
اس��تاندارد کاال و خدم��ات در ای��ران و جه��ان 

پرداختند.
در همی��ن پیوند، مع��اون ارزیاب��ی کیفیت 
س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: در سال 1947 
میالدی،  25 کش��ور جهان هس��ته اولیه سازمان 
جهانی اس��تاندارد )ایزو( را پای��ه گذاری کردند؛ 
ای��ن در حالی بود که نخس��تین گام های فرآیند 
استانداردس��ازی از س��ال 1918 در آلم��ان و 
انگلس��تان و به تدری��ج در ژاپن و ای��ران آغاز 
شد.به گفته سنجابی شیرازی، قانون »مقیاس ها 
و اندازه شناسی« به عنوان یکی از قوانین مترقی 
ایران در سال 1304 تصویب شد و به این ترتیب 
بستر نظام استانداردسازی در کشور پایه گذاری 
شد.وی با اشاره به تشکیل سازمان ملی استاندارد 
در کش��ور از سال 1339 خاطرنشان کرد: بر این 
اس��اس ایران را می توان یکی از پیشگامان این 

عرصه در جهان توصیف کرد.
این مقام مس��ئول ادامه داد: چهار موضوع 
اصل��ی روندها، پدیده ه��ا، تصاویر و اقدامات، 
عناصر اصلی آینده و آینده پژوهی را تش��کیل 
م��ی دهد ک��ه همگی بای��د از اس��تاندارد الزم 
برخوردار باشند.س��نجابی ش��یرازی با اشاره به 
مطالعه انجام شده در دانشگاه ام آی تی آمریکا 
در باره تفاوت پیش��ران ها در 96 کشور توسعه 
یافت��ه، در حال توس��عه و کمتر توس��عه یافته، 

تصریح کرد...
ادامه در صفحه2 

سرمقاله

گزارش

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

موسسه مالی و اعتباری 
غیر مجاز نداریم

صفحه 3

به گفته رئیس کل گمرک ایران؛

دسترسی به اطالعات 
گمرکی لحظه ای شد

 مدیر کل دفتر هدایت نیرو
 و کاریابی ها خبر داد 

 اعزام بیکاران
 به ۴ کشور

توقف ثبت سفارش 
خودرو موقتی است

مدیر کل دفت��ر مقررات صادرات و  واردات 
س��ازمان توس��عه تجارت یکی از دالیل اصلی 
اظهارنظره��ای  را  خ��ودرو  قیم��ت  افزای��ش 
غیرکارشناس��انه در خصوص توقف واردات آن 

دانست.

صفحه 7

رهبرمعظم انقالب در دیدار نخبگان علمی:

 تا طرف مقابل برجام را پاره نکند 
آن را پاره نمی کنیم

آمارهای ترانزیتی نشان می دهد

ترکیه؛ اصلی ترین شریک تجاری ایران

استخدام 96 صفحه 2

رهبر معظ��م انقالب اس��المی با بی��ان اینکه 
آمریکا کارگزار صهیونیس��م بین الملل است، تاکید 
کردند: رئیس جمهور آمریکا بالهت نش��ان می دهد 

اما این موجب نشود از مکر آمریکا غافل شویم. 
پای��گاه  از  نق��ل  ب��ه  تفاه��م  ب��ه گ��زارش 
رهب��ری،  معظ��م  مق��ام  دفت��ر  رس��انی  اط��الع 
حضرت  آیت  ا...  خامن��ه  ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز در دیدار صدها نفر از نخبگان 
ج��وان و اس��تعدادهای برتر علم��ی، جوانان نخبه 
میهن را مایه امید به آینده درخشان ایران خواندند 
و با اش��اره به ضرورت هوش��یاری در مقابل مکر 
و حیله ش��یطان بزرگ، خطاب به مردم، مسئوالن 
و فعاالن سیاس��ی و مطبوعات��ی هفت نکته مهم را 
درب��اره قضایای اخیر پیرام��ون برجام مورد تأکید 
قرار دادند.حضرت آیت  ا... خامنه ای، وابس��تگی 
سیاسی را بس��یار خطرناک و مایه تو سری خوری 
ملت ها دانس��تند و با اشاره به قطع کامل وابستگی 
ای��ران به آمری��کا خاطرنش��ان کردند: دش��من با 
رص��د تحوالت و فعالیت های جمهوری اس��المی 
ای��ران، از تبدیل ایران از »کش��وری عقب افتاده و 
وابسته« به کش��وری »اثرگذار، متنفذ و برخوردار 
از اقت��دار روزافزون سیاس��ی، دفاع��ی و علمی«، 
کام��اًل عصبان��ی و به  ش��دت نگران اس��ت.رهبر 
انقالب، دش��منی رژیم آمریکا با مل��ت ایران را از 
همان روزهای اول پیروزی انقالب یادآور ش��دند 
 و افزودند: آن روزها نه مس��ئله انرژی هس��ته ای

 مط��رح ب��ود و نه موش��ک و نفوذ منطق��ه ای، اما 
آمریکایی ها فهمیده بودن��د که با پیروزی انقالب، 
ایران را به عنوان کشوری »زیردست، مطیع و بسیار 

پرمنفعت« از دست داده اند.
حضرت آیت ا...خامنه ای، الگو ش��دن ایران 
در ذهن ملت ها را موجب خشم و نا امیدی بیشتر 
سلطه گران خواندند و افزودند: ملت ایران در چهل 
س��ال اخیر به جهانیان ثابت کرده است که می توان 

از ابرقدرت ها نترسید، در مقابل آنها ایستادگی کرد 
و با وجود تحریم ها و فشارها، به رشد و پیشرفت 

روزافزون نیز دست یافت.
ایشان، پیشرفت های نظامی و موشکی ایران 
در عی��ن تحری��م کامل را موجب حی��رت و حتی 
تحسین برخی دشمنان کینه ورز خواندند و افزودند: 
مقاله چند سال قبل یک ژنرال صهیونیست در این 

خصوص، نمونه ای از این واقعیت است.
حضرت آیت ا...خامنه ای با اش��اره به اینکه  
»نمی خواهیم وقت جلسه خوب و مفید با نخبگان 
جوان را با پاس��خگویی به رئی��س جمهور آمریکا 
ضایع کنی��م«، افزودند: با وجود ای��ن، همه باید به 
یک نکته مهم توجه کنیم و آن، ضرورت ش��ناخت 
دشمن است، زیرا هر ملتی دشمنانش را نشناسد و 
او را دوس��ت یا بی طرف بداند، حتمًا مورد تهدید و 
در معرض خطر قرار خواهد گرفت.ایشان افزودند: 
 امیرمؤمن��ان در نهج البالغه م��ی فرمایند »خواب 
نمی روم و می فهمم که در اطرافم چه می گذرد« و 
 ملت و مسئوالن ایران نیز نباید دچار خواب گرفتگی

 و غفلت شوند، چرا که در این صورت به ما شبیخون 
می زنند و غارت می شویم. رهبر انقالب اسالمی، 
با اش��اره به پاس��خ های خوب و درست مسئوالن 
کش��ور به اباطیل ترامپ، رئی��س جمهور و هیأت 
حاکم��ه آمریکا را به عل��ت درک نکردن تحوالت 
ای��ران و منطق��ه، دچ��ار »عقب افتادگ��ی ذهنی« 
 خواندن��د و خاطرنش��ان کردند: آنه��ا می خواهند

 ای��ران جوان، مؤمن، انقالبی و پیش��رفته را به 50 
س��ال قبل برگردانند، البته معلوم است که این کار، 
شدنی نیست اما آنها به علت عقب ماندگی از درک 
این واقعیت عاجزند و به همین علت دچار اش��تباه 
محاس��باتی و شکست های پی در پی از ملت ایران 

شده و می شوند.
رهبر انقالب، رژیم بس��یار شرور آمریکا را به 
تعبیر حقیقتًا درست امام راحل »شیطان بزرگ« و 

»ش��یطان اکبر« خواندند و خاطرنشان کردند: نظام 
آمریکا، کارگزار شبکه خطرناک و خبیث صهیونیزم 
بین الملل، دش��من ملت های مستقل و عامل اغلب 
جنگ ه��ا در منطق��ه و جهان اس��ت و مانند زالو 

درصدد مکیدن دار و ندار ملت هاست.
ایشان با یادآوری سخنان ترامپ در مبارزات 
انتخابات��ی مبنی بر بوجود آمدن داعش به  دس��ت 
آمریکا افزودند: طبیعی است که سردمداران آمریکا 
اکنون علیه س��پاه پاس��داران که اه��داف خطرناک 
آمریکا و داعش را در منطقه س��د کرده است، نعره 
بکشند و سخنرانی کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای، 
خنثی شدن نقشه های آمریکا در منطقه از جمله در 
سوریه، لبنان و عراق را علت دیگر عصبانیت و خشم 
مقامات آمریکایی برش��مردند و افزودند: جمهوری 
اسالمی نقشه های ش��وم آمریکا را برهم زده است.

رهبر انقالب اس��المی پس از تبیین علل عصبانیت 
و ناامی��دی آمریکایی ها به بیان هفت توصیه مهم به 
مردم، مسئوالن و فعاالن سیاسی و مطبوعاتی درباره 

قضایای اخیر پرداختند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در اولین نکته تأکید 
کردند: همه یقین و مس��لم بدانند که آمریکا این بار 
هم از ملت انقالبی ایران تودهنی و شکست خواهد 

خورد.
توصی��ه دوم رهبر انقالب، »پرهیز از غفلت در 
مقابل مکر و حیله آمریکا« بود.ایش��ان خاطرنشان 
کردند: نباید بالهت نشان دادن رئیس جمهور آمریکا، 
موجب شود که از مکر و توطئه دشمن غافل شویم 
و آن را حقیر بش��ماریم، بلکه بای��د همه با تدبیر و 
هوشیاری و آمادگی کامل در صحنه باشیم.حضرت 
آیت ا... خامنه ای افزودند: البته جنگ نظامی اتفاق 
نمی افتد،اما مسائلی هست که اهمیتش از جنگ کمتر 

نیست، بنابراین باید پیش بینی کنیم و مراقب باشیم.
رهبر انقالب در توصیه سوم، به دشمنی آمریکا 
با عناصر قدرت ایران اشاره و تأکید کردند: برعکس 

دش��من، همه باید این عناصر را تقویت کنیم.ایشان 
علم و ق��درت دفاع��ی را از جمل��ه عناصر اصلی 
قدرت ملت ایران خواندند و افزودند: توان موشکی 
باید به کوری چش��م دش��من هر روز افزایش یابد.

حضرت آیت ا... خامنه ای اقتصاد را از دیگر عناصر 
قدرت ایران برشمردند و تأکید کردند: باید به کاهش 
وابس��تگی و افزای��ش ق��درت درون زای اقتصادی 

اهتمام جدی کرد.
رهبر انقالب در همین زمینه یادآور شدند: بارها 
 گفته ایم که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها

 مشکلی نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی 
باش��د که با نعره ش��خصی مثل ترامپ بلرزد.ایشان 
افزودند: اقتصاد ایران باید به »ستون توان و ظرفیت 
داخلی« تکیه کند و سیاست های اعالم شده اقتصاد 
مقاومتی، پیگیری و اجرا شود.»بی اعتنایی به القائات 
دشمن«، چهارمین توصیه مهم رهبر انقالب درباره 
 قضایای اخیر اس��ت.حضرت آی��ت ا... خامنه ای

 گفتن��د: در برجام دش��من القا می ک��رد اگر توافق 
حاصل ش��ود دش��منی ها برطرف می شود، توافق 

کردیم اما دشمنی ها بیشتر هم شد.
ایش��ان تأکید کردند: امروز ه��م نباید مطالبی 
مطرح ش��ود ک��ه اگر مث��اًل در فالن قضی��ه توافق 
نکردیم چنین و چنان می شود، این از القائات مورد 
نظر دش��من است و ما باید بی اعتنا به این القائات، 
مصالح خودمان را خودمان بفهمیم و آن را از دشمن 
نشنویم.پنجمین توصیه رهبر انقالب اسالمی یعنی 
افزایش قدرت دفاعی بر تجربه دفاع مقدس متکی 
بود.ایش��ان خاطرنشان کردند: در آن سال ها تهران 
زیر موشکباران صدام و حامیان غربی اش بی دفاع 
بود، جوانان کش��ور برای ح��ل این معضل از صفر 
ش��روع کردند و به تدریج به چنان توانایی دس��ت 
یافتند که دش��من وقتی توانایی مقابله به مثل ما را 

دید، متوقف شد.
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اس��دا... عسگر اوالدی گفت: استان کرمان 
با بحران جدی مواجه اس��ت و هر س��ال شاهد 
کاهش بیشتر تولید پسته در این استان هستیم و 
اگر همین روند ادامه پیدا کند تا 10 س��ال آینده 

دیگر در این استان پسته نخواهیم داشت. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، رئیس اتاق 
 ایران و چین و از تجار مهم خشکبار کشور می گوید:

 میزان برداش��ت محصول در سال جاری 200 
هزار تن بوده اس��ت و صادرات محصول جدید 

امسال از شهریور ماه آغاز شده است.
 اسدا... عسگر اوالدی می گوید:» پیش بینی

 برداش��ت محصول در س��ال جاری 250 هزار 
تن بود ولی 20 درصد محصول دچار پوکی شد 
و ب��ه همین دلیل میزان برداش��ت محصول 200 
ه��زار تن بود.«او با اش��اره به اینکه دلیل اصلی 
پوکی 20 درصد محصول امسال خشکی هوا در   
تیرماه بود که بخش��ی از محصوالت آسیب وارد 
کرد، م��ی گوید:» صادرات محصول امس��ال از 
شهریور ماه شروع شده است و تاکنون 15 هزار 
تن پس��ته صادر شده است.«رئیس اتاق ایران و 
چین با اشاره به اینکه قیمت پسته امسال نسبت 

به سال گذشته حدود 5 تا 6 درصد رشد داشته 
اس��ت، گفت:» هزینه تولید در س��ال جاری به 
دنبال افزایش دس��تمزد کارگر و... رش��د داشته 
اس��ت و همین موضوع هم باعث شده که قیمت 
5 تا 6 درصد نس��بت به س��ال گذشته افزایش 
داش��ته باش��د.«او درباره قیمت پسته صادراتی 
گفت:» قیمت پسته صادراتی درجه متوسط 30 
ه��زار تومان در کیلو و قیمت پس��ته درجه یک 
حدود 35 هزار تومان اس��ت که حدودا کیلویی 
8 دالر می شود.«بخش های مختلف کشورمان 
و به خصوص اس��تان کرمان ب��ه عنوان یکی از 
 مراکز اصلی تولید پس��ته در کشور در سال های

 گذشته دچار بحران شدید آب بوده است، عسگر 
اوالدی همچنی��ن درباره تاثی��رات منفی بحران 
 آب ب��ر تولید پس��ته می گوید:» در س��ال های

 گذش��ته بحران آب اثرات بس��یاری ش��دیدی 
بر تولید پس��ته ب��ه خصوص در اس��تان کرمان 
گذاشته اس��ت به صورتی که تولید محصول 40 
درصد کاهش داشته است. در نتیجه بحران آب 
برداشت محصول پسته که بیش از این 80 درصد 
آن در اس��تان کرمان صورت می گرفت حاال به 

40 درصد در این اس��تان رس��یده اس��ت و 
 االن تولید پس��ته در کش��ور به استان های

 دیگری مانند خراس��ان جنوبی، یزد، س��منان، 
ش��هر دامغان و نقاط دیگر منتقل شده است و ما 
ش��اهد کشت پسته در مناطق جدیدی در کشور 
هس��تیم. حاال می شود گفت که استان کرمان که 
در سه شهر بزرگ آن یعنی کرمان، رفسنجان و 
سیرجان کشت پسته صورت می گرفت با بحران 
جدی مواجه اس��ت و هر س��ال ش��اهد کاهش 
بیش��تر تولید پسته در این اس��تان هستیم و اگر 
همین روند ادامه پیدا کند تا 10 سال آینده دیگر 
در این استان پس��ته نخواهیم داشت مگر اینکه 
برای مش��کل آب فکری اساسی شود.«عسگر 
اوالدی در ادام��ه به تولید پس��ته در آمریکا هم 
اش��اره کرد و گفت:» سال گذشته کشور آمریکا 
تولید بیشتری از ما داشت و از ایران جلو افتاده 
بود ولی امس��ال محصول کمتری داش��ته است. 
سال گذشته تولید آمریکا 400 هزار تن بود در 
حالی که ما 180 تا 200 هزار تن داش��تیم ولی 
 امس��ال میزان تولید محصول مان تقریبا به یک 

اندازه است.«

 هشدار تاجر بزرگ 
خشکبار ایران: 

  10سال دیگر 
"پسته کرمان" 
نخواهیم داشت

گروه صنایع غذایی شیرین عسل
شرکت منظومه نگاران نت
شرکت جهان گستر پارس رادن
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مدی��ر کل دفتر هدای��ت نی��رو و کاریابی ها 
درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: در 

کشورهای استرالیا...

 مشاور وزیر تعاون، کار
 و رفاه اجتماعی تشریح کرد

 نحوه تخصیص تسهیالت
 اشتغال روستایی


