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چهار نقطه عطف کسب وکارها
استادمان در کالس حساب دیفرانسیل و انتگرال وقتی نقطه 
عطف تابع را توضیح می داد، پیش خودم فکر می کردم کدام 
اتفاق زندگی ام را می توانم با نقطه عطف تابع محاسبه کنم؟ 
وارد کسب وکار و تجارت که شدم، همیشه از خودم می پرسیدم 
مسیر کاری ام در کدام مقاطع کامال تغییر کرده است؟ راستش 
و  نکرده  رهایم  دانشگاه  و  درس  دوران  سؤال  همان  هنوز 
همچنان مشتاقم نقاط عطف کسب و کارها را مشخص کنم. 
سوال این است؛ کدام تحوالت باعث شدند مسیر کسب وکارها 

در ایران از اساس تغییر کنند؟
به گمانم کسب وکارهای ایرانی در ۵۰ سال گذشته دست کم 
با چهار نقطه عطف مواجه شده اند. نقطه عطف از این جهت 
که پس از این دوره ها، ناچار شده اند مسیری کاماًل متفاوت از 

گذشته در پیش گیرند. 
سه  ساله   ۸ جنگ  پایان  و  تحمیلی  جنگ  آغاز   ،۵۷ انقالب 
دگرگون  اساس  از  را  وکارها  کسب  که  هستند  رویدادی 
کرده اند. در طول این سال ها وقایع سیاسی مهم نظیر انتخاب 
 ۸۸ سال  وقایع  یا  احمدی نژاد  آقای  انتخاب  یا  خاتمی  آقای 
وقایع  نیز  تحریم ها  بسط  و  قبض  یا  برجام  تصویب  حتی  و 
هیچ کدام  اما  بوده اند  اقتصادی  مناسبات  بر  اثرگذاری  و  مهم 
به اندازه انقالب و آغاز و پایان جنگ، فضای کسب وکار  را 
زیر و رو نکرده اند. شیوع ویروس کرونا چهارمین نقطه عطف 
در نیم قرن گذشته است که همه فعالیت های اقتصادی را به 
به سه  طور کامل دگرگون کرده است. ویروس کرونا نسبت 
با تحوالت مهم  رویداد دیگر تفاوت های زیادی دارد و چون 
داشته  اقتصاد  بر  اثر مضاعفی  بوده،  دیگری همراه  اثرگذار  و 
در  بزرگی  نااطمینانی  اسالمی  انقالب  وقوع  داشت.  و خواهد 
ایجاد  زیادی  اقتصادی سوال های  فعاالن  برای  و  بود  اقتصاد 
کرد. انقالب باعث شد برخی کسب وکارها به طور کامل تعطیل 
شود و برعکس، کسب وکارهای زیادی با وقوع انقالب رونق 
و  شد  کشور  اولویت های  در  تغییر  باعث  هم  جنگ  گرفت. 
جنگ  اینکه  تا  شدند  تعلیق  مدتی  برای  کسب وکارها  برخی 
به پایان رسید و اقتصاد دوباره پوست انداخت و کسب وکارها 
آرام آرام در مسیر بهبود قرار گرفتند و کمتر سورپرایز شدند و 
اگر تغییراتی به وجود آمد، آهسته و آرام و متناسب با تغییرات 

جامعه بود.
مثاًل پس از دوم خرداد که جامعه آزادی های بیشتری به دست 
آورد، کسب وکارها هم شروع به پوست اندازی کردند یا پس از 
انتخاب محمود احمدی نژاد که به سیاست های توزیعی عالقه 
داشت، شاهد تغییرات گسترده در رونق و رکورد فعالیت های 
تغییرات  این  کردم،  اشاره  که  همان طور  اما  بودیم  اقتصادی 
اما  کرونا  مقوله  بود.  جامعه  ضرباهنگ  با  متناسب  و  آهسته 
به خصوص  است.  متفاوت  پیشین  تحوالت  همه  با  اساس  از 
اینکه شیوع این ویروس تقریبًا با اوج گیری چهارمین انقالب 
به همین  است.  نوین همراه  فناوری های  فراگیری  و  صنعتی 
دلیل معتقدم کرونا و انقالب صنعتی چهارم، می توانند دنیای 
متفاوت  ما  قبلی  دنیای  با  اساس  از  که  کنند  خلق  جدیدی 
اطراف  تحوالت  و  گذاشته ایم  پا  دنیا  این  به  ما  اکنون  است. 
را  تغییرات  این  افراد  از  خیلی  احتمااًل  است.  سریع  بسیار  ما 
خود  و کسب وکار  خود  آینده  و  خود  برای  و  می شوند  متوجه 
تصمیم های تازه می گیرند اما خیلی ها ممکن است متوجه این 
تغییرات نشوند و خود را برای جهان جدید آماده نکنند که در 

نتیجه بازنده خواهند بود.
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بیوگرافی  بگویید  خودتان  از  کمی  ابتدا  در 
مختصری از خودتان بفرمایید.

با   ۱۳۵۸ متولد  هستم  گلستانی   محمدجواد  شما،  بر  درود 
افتخار اهل روستای داهوئیه زرند کرمان، در صنعت آشپزی 
ی  تجربه  ام،  کرده  فعالیت  کرمان  استان  در  و  کشور  در 
در حال حاضر  دارم،  کاری  این حوزه  در  مدیریتی  و  کاری 
کرمان  استانی  شبکه  در  آشپزی  کارشناس  عنوان  به  هم 
فعالیت دارم،  ونیز مدیریت مجموعه غذایی تک ستاره واقع 

در خیابان جهاد، نبش کوچه ۴۹ را به عهده دارم.
- چه شد که به این حوزه کاری عالقمند شدید؟

مادر بزرگ های من هردو جزو قدیمی ترین آشپزهای امام 
استعداد  هست،  من  وجود  در  آشپزی  ژن  بودند،  حسینی 
آشپزی و عالقه به این رشته  کاری را در خود دیدم، فقط 
یک هفته اول کار خود را نزد آقای یحیی پهلوان زاده کمک 
آشپز بودم، و اکنون  حدود بیست سال است که به حرفه ی 

آشپزی مشغول هستم. 
ی  حوزه  در  که  میدهید  انجام  اقداماتی  چه   -

فعالیت خودتان دچار تکرار نشوید؟
شود،  نمی  تکراری  هیچگاه  انگشت  اثر  همچون  آشپزی 
خود  هنرجویان  به  آشپزی  های  کالس  در  که  همانگونه 
متذکر می شوم که بهترین چاشنی و ادویه برای یک آشپز 
با عشق  بودن،  خندان  و  شاداب  باشد.  می  او  مثبت  انرژی 

آشپزی کردن، اینگونه دچار تکرار نخواهد شد.
هستند  مرد  دنیا  آشپزهای  بهترین  گویند  می   -  

موافقید؟ شما چه نظری دارید؟
آشپزی می خواهند  قبال  در  آشپزی می کنند  آقایان وقتی 
حقوق دریافت کنند، آقایان شاید به دلیل اینکه دغدغه های 
خانه داری و بچه داری را ندارند بهتر آشپزی کنند، اما خانم 
فعالیت  کاری  رشته  این  در  ای  حرفه  به صورت  که  هایی 

دارند جزو بهترین ها هستند.
- آیا تخصص در کار مهم است؟

بر  کار عالوه  این  اما  است  آشپزی مهم  به  عشق و عالقه 
لباس  دارد، صرف  نیاز  مهارت  و  به تخصص، جسارت  این 
از  کشیدن  یدک  را  دیگر  آشپز  یک  اسم  و  پوشیدن  آشپز 
و  آشپزی  زمینه  در  نمی سازد. تحصیالت  آشپز    فرد  یک 
شدن  خوب  آشپز  یک  به  میتواند  خوب  استاد  یک  انتخاب 

کمک نماید.
- از دیدگاه شما مهمترین اصل در کار حرفه ای 

چیست؟
صداقت بسیار مهم است، اصالت غذا را با ادویه جات مختلف 
ای  حرفه  میخواهید  اگر  نکنید،  خراب  منفی  های  انرژی  و 
شما  صادقانه  مردم  و  دارید  کار  و  سر  مردم  با  و  کنید  کار 
و  باشید  داشته  کار خود صداقت  در  باشند  داشته  را دوست 
با مردم رو راست باشید تا بتوانید محبوب باشید و محبوب 

بمانید.
- فکر می کنید برای پخت غذا مواد اولیه مهمتر 

است یا چگونگی پخت آن؟
دوم  خوب،  متریال  اول  است،  استوار  اصل  سه  بر  آشپزی 
استادکار خوب و دیگری ابزار خوب. هر کدام از اینها نقص 

داشته باشد بر نتیجه ی کار تاثیر مستقیم خواهد داشت.
حرفه  این  به  دارند  دوست  که  کسانی  برای   -

ملحق شوند چه پیشنهادی دارید؟
اگر صابون آشپزی را به رخت خود زده اید پس سپر رستم 
کاری  رشته  این  بروید،   پیش  و  بگیرید  را هم جلوی خود 
هم سختی های خاص خود را دارد، اگر کارتان خوب باشد 
بسیاری  باشد  بد  کارتان  اگر  و  میگیرید  قرار  تشویق  مورد 
پیشنهاد می کنم کسانی که  تخریب شما هستند.  در صدد 
عالقمند به آشپزی هستند در هر رده سنی که هستند دوره 
های کالس های آشپزی را بگذرانند. در سطح شهر و استان 

برگزار شدن  حال  در  متعددی  آشپزی  های  کرمان کالس 
است.

- نظر شما راجع به ثروت و آسایش مالی چیست؟
پول، رفاه و آسایش می آورد، مخصوصا در این برهه زمانی 
نعمت  ثروت  داشتن  است،  کارساز  و  مهم  بسیار  پول  وجود 
به  مردم.  با  صداقت  نداشتن  قیمت  به  نه  اما  است  بزرگی 
عنوان یک مدیر موفق باالترین ثروت برای من دعای خیر 

مردم و عاقبت به خیری است.
- آشپز و آشپزی از اهمیت باالیی برخوردار است 
و روز به روز بر تعداد داوطلبان این رشته افزوده 

می شود. بازار کار این رشته چگونه است؟
خود  پول  اینکه  برای  افراد  بازنشستگی  از  بعد  کرمان  در 
اینکه  بدون  روند،  می  داری  رستوران  سراغ  کنند  حفظ  را 
تخصص کافی و الزم را در زمینه آشپزی داشته باشند و یا 
آشپزی  دوره های  گذراندن  مردم،  کار   استاد  از یک  حتی 
به خوبی  را  آشپزی  اولیه  اصول  تا  اساتید خوب،  انتخاب  و 

بدانند.
آشپزی  یادگیری  شیوه  مفیدترین  شما  نظر  از   -

چه می باشد؟
برای خانم های خانه دار اگر نخواهند در کالس های آشپزی 
است،  شیوه  بهترین  خطا  و  آزمون  ی  شیوه  کنند  شرکت 
تجربیات دیگران را در کنار هم قرار دادن و انجام آشپزی. 
پیشنهاد من به دوستان این است که حتما در کالس های 
آموزش آشپزی شرکت کنند، فنی و حرفه ای برگزار کننده 
این کالس ها است که بسیار موثر و کمک کننده است، خود 
من در حال حاضر مدرس آشپزی در آموزشگاه بلوط هستم، 
شیرینی  و  آشپزی  آموزشگاه  این  در  آشپزی  به  عالقمندان 
پزی ثبت نام کنند و در دوره های آموزشی ما شرکت کنند.

می  ای  نقطه  چه  در  را  خودتان  بعد،  سال   ۵  -
بینید؟

ایست  عرصه  آشپزی  ندارد.  پایان  اما  دارد  آغاز  آشپزی 
گسترده و تمام ناشدنی با غذاهای فراوان و متنوع، امیدوارم 
۵ سال آینده به آرزوها و رویاهای خود در این زمینه دست 
پیدا کنم؛ دچار تکرار نخواهم شد زیرا به دنبال تجربیات تازه 

و نو در زمینه کاری خود هستم.
برای یک رستوران  آل  ایده  منوی  نظر شما  از   -

چیست؟
از نظر  با کیفیت در یک رستوران  اما  منوی ساده و خلوت 
صرف  جهت  که  مشتریانی  است،  آل  ایده  منوی  یک  من 
با یک منوی شلوغ  نباید  وارد یک رستوران می شوند  غذا 
بدتر یک غذای  آن  از  و  زمان سرو غذا  تا  بسیار  و معطلی 
بی کیفیت مواجه شوند؛ منوی خلوت تر غذای با کیفیت تر.

- نظر شما راجع به غذاهای ایرانی چیست؟
غذاهای ایرانی به واسطه استادان خوب آشپزی در ایران به 
دیگر نقاط جهان معرفی شده است، در ایران به دلیل مناطق 
فراوانی  غذاهای  هوایی  و  آب  تنوع  و  جغرافیایی  مختلف 
غذای  کل  در  دارد  وجود  متعددی  جات  ادویه  دارد،  وجود 

ایرانی مادر غذاهای خاورمیانه است.
- با غذاهای ملل دیگر تا چه حد آشنا هستید؟

غذاهای  گرفتم،  ملل  غذاهای  مدرک  چند   ۱۳۸۳ سال  در 
ملل به غذاهای شناسنامه دار گفته می شود، برای مثال یک 
نوع چلو کباب اگر ثبت جهانی شود شناسنامه دار می شود 
و  غذای ملل اطالق می گردد. اروپاییها در زمینه غذاهای 
ملل موفق عمل کرده اند اما در ایران بیشتر روی غذاهای 
دارای سبک های  ایرانی کار شده است. غذای ملل  سنتی 
متفاوت آشپزی است، مثال سبک پاتیس مختص کشورهای 
با  دارند،  خود  مخصوص  جات  ادویه  است،  شرقی  آسیای 
بازی با ادویه جات غذاهایی جدید و با طعم های ناب خلق 
می کنند. امیدوارم ایران هم در زمینه غذای ملل پیشرفت 

بیشتری داشته باشد.
به  شما  مثبت  عادات  تکرارترین  پر  از  یکی   -

عنوان یک فرد موفق چیست؟
به هیچ عنوان اجازه نمیدهم پرسنل مجموعه از من برنجند، 
دلیل وفاداری پرسنل به من مهربانی من با آنان است، رفتار 
مسالمت آمیز من با پرسنل و مردم از عادات مثبت من به 

حساب می آید.
- از نظر شما بزرگ ترین و کلیدی ترین تفاوت 
بین انسان های موفق و افراد ناموفق در چیست؟

آشپز و یک رستوراندار موفق  ، یک  در حیطه کاری خودم 
را فردی میدانم که از کمترین امکانات بهترین نتیجه را به 
دست آورد، افراد موفق به نکات کلیدی که از زبان همکار 
یا مشتری گفته می شود توجه می کنند و روی این نکات 
تفکر می کنند، در کار از این نکات که چه به صورت انتقاد 
انسانهای  میبرند،  بهره  احسن  نحو  به  بوده  پیشنهاد  چه  و 
موفق از باال به مسایل نگاه می کنند و همه ی جوانب کار 
را می سنجند، از همان ابتدا به انتهای کار فکر می کنند اما 
ناموفق ها حوزه ی دیدشان نسبت به مسائل بسیار محدود 
به  است  منفی  دیدشان  کنند.  می  عمل  نسنجیده  و  است 
دلیل همین دید منفی افراد از دورشان پراکنده می شوند، اما 
افراد موفق، مثبت نگر هستند و در جامعه محبوب خواهند 
و  تجربه   کسب  دنبال  به  مدام  باید  موفق  آشپز  یک  بود. 

همیشه در حال پیشرفت باشد.
- آن باوری که در شما از همه قوی تر بود و باعث 

موفقیتتان شد چه بود؟
باور خواستن توانستن است و پشتکار و عالقه من به آشپزی 
و استفاده از تجربیات سازنده دیگران باعث موفقیت من شد.

زیاد  کاری  فشار  تحت  که  هایی  زمان  درباره   -
شرایط،  آن  در  چگونه  کنید.  صحبت  اید،  بوده 

کارها را جمع و جور کرده اید؟
با حفظ خونسردی در شرایط سخت کاری توانستم کارها را 
مدیریت کنم،  روحیه مثبت مدیر یک مجموعه قابل انتقال 
کار  در  بالعکس.  همینطور  و  است  مجموعه  آن  پرسنل  به 

خودم مدیریت بحران را به نحو احسن انجام میدهم. 
چه  بمانید  موفق  همیشه  بتوانید  اینکه  برای   -

کارهایی انجام می دهید؟
در امر پخت و پز و ارائه غذا تعامل من با مردم بسیار خوب 
بوده است و مورد دیگر که در موفق ماندن من موثر بوده 
به روز رسانی خود در زمینه علم آشپزی است. حتی از کنار 
برای  ام،  نکرده  به سادگی عبور  افتاده  پا  یک مطلب پیش 
خود تحلیل کرده ام و در کارم از آن استفاده نموده ام. به 
فرمایشات اساتید آشپزی گوش جان سپرده ام ، حتی در پیج 
اینستاگرامی خود با اساتید آشپزی که در شهرهای مختلف 
ایران فعالیت دارند الیو برگزار می کنم و با فروتنی کامل از 

تجربیاتشان بهره میبرم.
- توصیه طالیی و ارزشمند شما برای تبدیل شدن 

به یک سرآشپز خوب و موفق چیست؟
مراجعه  با  کنم  می  دعوت  شما  از  آشپزی  به  عالقمندان 
هم  با   ۴۹ جهاد  خیابان  در  واقع  ستاره  تک  مجموعه  به 
دیداری داشته باشیم. میتوانم مشاور صادقی برای شما باشم 

و راهکارهای الزم را پیش روی شما قرار دهم.
- سال ۱۳۹۹ رو چطور میبینید؟

اوضاع  اندیشیده می شود  تدابیری که  با  امیدوارم سال ۹۹ 
داشته  رونق  کشور  اقتصاد  شود،  بهتر  لحاظ  همه  از  کشور 
باشد تا مردم به یک امنیت و آسایش مالی دست پیدا کنند 

که تا حدی دغدغه های امروز را نداشته باشند.
- کالم آخر:

از حضور شما بسیار خوشحال هستم و سپاسگزارم که حرف 
دل من را به گوش مردم کرمان میرسانید، خوشحالم که می 
توانم به واسطه نشریه وزین طرح فردا مشاور صادقی برای 

عالقمندان به حرفه آشپزی باشم.
خبرنگار نشریه طرح فردا:

شیرین خواجه زاده

 مـدیر موفـق
 مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با استاد محمد جواد گلستانی

مدرس و کارشناس آشپزی سیمای  مرکز کرمان و مدیر و سرآشپز محترم 
مجموعه غذایی تک ستاره

0۳4 - ۳27۳82۱۹
0۹۳7۱006۱67

    @ jchef-golestani    
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طبیعت و زیبایی های آن همواره الهام بخش بشر برای خلق 
از  فرار  برای  مامنی  و  او  روان  و  روح  تلطیف  و  بدیع  آثار 
هیاهوی دنیای بیرونی و درونی او بوده و هست، تحقیقات 
انجام شده  تاثیر گیاهان خانگی در سالمت روان  بر  زیادی 
پرورش  و  گیاه  و  گل  مثبت  تاثیر  از  حاکی  آنها  همگی  که 
گیاهان خانگی بر بهبود و ارتقا سالمت روان هستند. به طور 
کلی قرار گرفتن در معرض گل ها و گیاهان تاثیر مثبتی بر 
آرامش روحی و روانی انسان دارد، با توجه به سبک زندگی 
خانه های  در  که  نیست  مقدور  افراد  همه  برای  امروزی 
در  را  زیادی  زمان  یا  کنند  زندگی  باغچه  دارای  و  ویالیی 
دل طبیعت بگذرانند اما با استفاده از گل ها و گیاهان خانگی 
هم می توان در جهت سالمتی روان گام برداشت. حال و روز 
با رسیدگی به گل ها و ساعتی  این روزهای ما می طلبد که 
در کنارشان بودن به آرامش ذهنی و جسمی برسیم، درست 
ماندن  در خانه  به  ویروس کرونا مجبور  با شیوع  زمانی که 

مجازی  فضای  از  دوری  و  گل ها  با  مشغولی  دل  هستیم، 
از  ویروسی  بیماری های  از  پیشگیری  است.  عالی  بسیار 
اقدامات هوشمندانه ای است که هر شخصی می تواند  جمله 
در  خود  سالمت  جهت  در  کمتر  هزینه  و  انرژی  صرف  با 
گل های  نگهداری  و  پرورش  جمله  از  دهد  انجام  منزل 
آپارتمانی که برخی از گیاهان قابل استفاده برای پیشگیری 
آلوورا است که تصفیه  بیماری های ویروسی همانند گیاه  از 
اوایل  از  با طبیعت  انسان  کننده هوا محسوب می شود.پیوند 
قرن ۱۹ به عنوان یک عامل تسکین دهنده در درمان مسائل 
روانشناختی مدنظر قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده که 
ایجاد  با  گیاه،  و  گل  پرورش  به  مربوط  فعالیت های  انجام 
مثبتی  تأثیر  فرد،  برای  مراقبت کننده  و  پرورش دهنده  نقش 
بر سالمت روان او دارد که چندین مورد از این پژوهش ها در 

آسایشگاه های سالمندان انجام شده است.

بهداشت  رعایت  کرونا،  از  پیشگیری  راهکارهای  از  یکی   
روز  طور  در  کاربرد  پر  وسایل  کردن  ضدعفونی  و  عمومی 
شناخته شده، در این بین کارت سوخت یکی از این وسائل 
است که نحوه ضدعفونی کردن آن نیز اهمیت ویژه ای دارد. 
خطر  پر  مکان های  از  یکی  بنزین ها  پمپ  اینکه  به  باتوجه 
جوالن شیوع ویروس کرونا شناخته شده اند الزم است تا ضد 
مخصوصا  گیرد،  قرار  توجه  مورد  سوخت  کارت های  عفونی 
اپراتورها  به  را  افراد عملیات سوخت گیری  در شرایطی که 
واگذار می کنند می بایست این مساله به طور جدی رعایت 

شود.
فرآورده های  پخش  ملی  - سخنگوی شرکت  کاهی  فاطمه 
است  این  مردم  از  ما  تقاضای  گفت:  رابطه  این  در   - نفتی 
که در نحوه ی ضدعفونی کردن کارت سوخت دقت کافی را 
برای ضدعفونی  از موادی همچون وایتکس  باشند و  داشته 

است  الزم  این که  بیان  با  وی  نکنند.  استفاده  کارت  کردن 
پنبه آغشته به  از  برای ضدعفونی کردن کارت های سوخت 
اظهار کرد:  استفاده کنند،  الکلی  پایه  ماده ضدعفونی کننده 
باید از موادی استفاده شود که میزان درصد الکل آن ۶۵ تا 
۷۰ درصد باشد. سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
روش  که  چرا  است  مهم  بسیار  مساله  این  داد:  ادامه  نفتی 
نادرست برای ضدعفونی کردن کارت سوخت موجب از بین 
رفتن آن می شود، لذا تقاضای ما این است که مردم به این 
استفاده  اینکه  بیان  با  باشند.وی  داشته  ویژه  توجه  مساله 
برای  الکلی  پایه  کننده  ضدعفونی  ماده  به  آغشته  پنبه  از 
ضدعفونی  برای  کرد:  تصریح  است،  کافی  کار  این  انجام 
کارت های سوخت از اسکاج و مایع ظرفشویی استفاده نشود 
چراکه این کار نیز به کارت های سوخت آسیب وارد می کند.

پیوند انسان با طبیعت در
 بحران کرونا

چطور کارت سوخت را 
ضدعفونی کنیم؟

 مدتی است که دستورالعمل های جدیدی درباره قانون جدید چک 
صادر شده است که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این 
برات تجاری در نظر گرفته شده است. مطابق با دستورالعمل جدید 
بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، 
بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب ها است؛ یعنی 
به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد 
بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن 
حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می کند تا در صورت 
وجود موجودی در آن ها مبلغ چک از آن حساب ها پرداخت شود 
قانون  و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می شود. در 
جدید چک می توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر 
کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته چک ندارند، می توانند 
به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و 
رتبه بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند 
که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می کنند و فکر می کنند 
به دلیل آن که دسته چک ندارند، می توانند به راحتی چک صادر 
کنند. علی رامبد، وکیل  پایه یک دادگستری  با اشاره به چگونگی 
به  از صدور چک  و پس  ندارد  فردی که دسته چک  با  برخورد 
تعهدات خود عمل نمی کند، گفت: شخصی که چک تک برگی را 
صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک 
دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت ها برای این فرد هم 
اعمال خواهد شد. وی افزود: همچنین ذینفع چک اگر با گواهی 
عدم پرداخت مواجه شود می تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و 

تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.
که  بالمحلی  چک های  درباره  دادگستری  یک  پایه  وکیل  این 
صادر می شوند، گفت: در گذشته اگر فردی چک بالمحل صادر 
یا  کند  توقیف  را  او  از  اموالی  نمی توانست  دارنده چک  می کرد، 
فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید 
دادگاه  توسط  حکم  تا  می شد  تنظیم  او  برای  دادخواست  حتمًا 
صادر می شد، اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت 
دادخواست می تواند به  چک هایی که گواهی عدم پرداخت دارند 
ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای 

توقیف اموال فرد  اقدام کند.
یکی دیگر از ویژگی های چک این است که ارتباط برخط میان 
وجود  مشتریان  اعتبارسنجی  برای  قضاییه  قوه  مرکزی  بانک 
دارد. یکی از مشکالت متعددی که چک به بار می آورد، موضوع 
در  چک  درباره  روزه  همه  که  است  کالهبرداری  پرونده های 
دستگاه قضایی تشکیل می شود و بسیاری معتقد هستند که اگر 
قوانینی مانند قانون چک اصالح شود با کاهش پرونده  در دستگاه 
قضایی رو به رو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم 
ابوترابی،  ابوالفضل  راستا  دادند.  در همین  نشان  واکنش  آن  به 
قانون  اجرای  گفت:  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده ها به قوه 
قضاییه می شود.  همچنین حسن نوروزی عضو دیگر کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس هم بیان کرد: معتقدیم که اجرای این 
قانون می تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین 
معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می تواند 
را  پرونده هایی که مربوط به چک هستند  از  از ۷۰ درصد  بیش 
کاهش دهد. از جمله ویژگی های جدید قانون چک می توان به 
سازی  مسدود  برای  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  بین  ارتباط 
محاسبه  ساعت،   ۲۴ از  پس  بالمحل  کننده چک  حساب صادر 
نتایج  با  متناسب  بانک ها  توسط  متقاضی  مجاز  اعتبار  سقف 
رتبه بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک 
و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن ها و ثبت 
انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد. در قانون 
جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال جاری برای صدور 
چک باید صرفًا در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد 
برای  گذشته  در  نوشت.  حامل  وجه  در  را  نمی توان چک  دیگر 
نوشتن چک می توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، اما در قانون 
جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا 
در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطالعات الزم درباره 
تعداد چک های برگشت خورده فرد صادر کننده چک و همچنین 
سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود. عالوه بر ممنوعیت 
ظهرنویسی  را  پشت چک  می توان  حامل  وجه  در  نوشتن چک 
و  ظهرنویسی  جای  به  دیگر  فردی  به  چک  انتقال  برای  کرد؛ 
پشت نویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را به صورت 
مجازی انجام داد. این وکیل پایه یک دادگستری افزود: نوشتن 
چک در وجه حامل و  پشت نویسی چک های دو امضاء می تواند 
منجر به پولشویی های بسیاری شود، به همین دلیل قانون برای 
نویسی  پشت  و  حامل  وجه  در  چک  نوشتن  پولشویی  با  مقابله 
آن ها را ممنوع کرده است. چک  در تمام کشورها وسیله پرداخت 
معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، 
البته عده ای از افراد درباره ضمانت های اجرایی که برای چک در 
نظر گرفته شده است مشکالتی دارند و شکایت هایی به آن وارد 
شهروندی  حقوق  با  محدودیت ها  این  می گویند  کرده اند.عده ای 
و  اقتصاد  سر  بر  بالمحل  چک  که  بالیی  اما  است،  تضاد  در 
شدند،  ایجاد  که  متعددی  پرونده های  و   آورد  عمومی  اعتماد 
مشکل آفرین بودند. البته یکی از مهم ترین راه های قانونی برای 
است  قانونی  راه حل های  تدوین  از چک  ناشی  جرایم  با  مقابله 
که می تواند به کاهش چشمگیر چک های برگشتی کمک کند. 
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
درباره ابزارهای تأثیرگذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک 
شد،  گنجانده  اهرم  دو  جدید  اصالحیه  در  است  معتقد  برگشتی 
یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر 
نشود. برای این کار الزم است حساب فرد در تمام بانک ها بررسی 
شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می توان این  مبلغ را از 
تمام حساب های صادر کننده چک در تمام بانک ها توقیف کرد. 
بود.  بزرگی  بازار کمک  در  مساله چک  کنترل  در  اهرم  دو  این 
بسیاری از افراد به دلیل اعتماد به چک  سرمایه های خود را از 
دست دادند و مشکالت متعددی برای آن ها به وجود آمد قانون 
جدید چک می تواند از صدور چک های بالمحل متعددی که آفتی 
برای اقتصاد کشور هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست رفته 

را به چک بازگرداند.

همه چیز در مورد قانون 
جدید چک برگشتی

و  کنند  می  فکر  جدید  سال  آستانه  در  افراد  از  خیلی   
تصمیم می گیرند هدف ها و برنامه هایی برای خود تعیین 
کنند تا در سالی که پیش رو دارند، به موفقیت، شادی و 
این  از  بخشی  و  کنند  پیدا  دست  بهتری  زندگی  کل  در 
برنامه، مربوط به خلق عادت هایی سالم و جدید می شود 
)که اغلب هم موفق نمی شوند و ایرادی هم ندارد!(. اما 
گاهی بهترین کاری که می توانیم بکنیم این است که به 
جای اینکه عادت یا رفتار جدیدی خلق کنیم، به خودمان 
که  عصری  در  کنیم.  رها  را  ها  چیز  بعضی  دهیم  اجازه 
نظر  به  طور  این  کنند،  می  غوغا  اجتماعی  های  رسانه 
می رسد که همه ی آدم ها بهترین زندگی را دارند، یعنی 
باید به یاد داشته باشید که شبکه  هر کسی به جز شما! 
های اجتماعی، مجازی اند نه حقیقی. مقایسه ی زندگی 
خودتان با تنها یک عکس که فقط از یک لحظه گرفته 
دار  خنده  ندارد.  کردن  مقایسه  برای  ارزشی  هیچ  شده، 
و  ها  استرس  تمام  کنیم  توصیه  که  است  غیرمنطقی  و 
احساسات بخشی  این  بگذارید.  را کنار  تان  نگرانی های 
هایی  چیز  نگران  تنها  باید  اما  هستند،  زندگی  از  طبیعی 
باشید که در کنترل شما هستند و می توانید اقدامی برای 
می  که  کنید  چیزهایی  معطوف  را  فکرتان  بکنید.  شان 
ها  آن  با  ارتباط  که  را  هایی  آدم  کنید.  تغییرشان  توانید 
چیزی جز اندوه و تحقیر برای تان ندارد رها کنید، چون 
احتماال دیگر نمی توانید این رابطه را احیا کنید یا چیزی 
تواند  می  رابطه  قطع یک  گاهی  چند  دهید. هر  تغییر  را 
بسیار دردناک باشد، اما اگر به این فکر کنید که سالمت 

تا  آزادی فکری شما  روح و روان و 
حدودی به پایان این ارتباط بستگی 
دارد، برای تان ساده تر خواهد شد. 
دیگران  ندارد  ربطی  شما  به  اصال 
کنند!  می  فکری  چه  شما  مورد  در 
تان  های  ارزش  باید  خودتان  شما 
را بشناسید و به آن ها ایمان داشته 
کنید.  رها  را  بقیه  قضاوت  و  باشید 
اجازه  و  باشید  داشته  بنفس  اعتماد 
ندهید فکر و نظر هر کسی که از راه 
می رسد شما را متزلزل کند. واقعیت 
اشتباه  شما  اگر  حتی  که  است  این 
به  دنیا  شوید  مرتکب  هم  بزرگی 
پایان نمی رسد و شما مجبور نیستید 
جوری زندگی کنید که همه دوست 
حامیانی  اندک  به  باشند.  داشته  تان 
دارند،  تان  از جان و دل دوست  که 

خواهند  می  را  تان  خوبی  و  گذارند  می  احترام  شما  به 
اگر  بگذارید.  خود  حال  به  را  بقیه  و  باشید  داشته  ایمان 
کسی درک تان نمی کند و مدام به دنبال بهانه تراشی از 
نکنید  ندارد، سعی  اشکالی  بسیار خب  کارهای شماست، 
توانید دل  نمی  متقاعدش کنید، فقط رهایش کنید. شما 
منتظر  بینید سالهاست  اگر می  بیاورید.  به دست  را  همه 
جور شدن شرایط هستید تا اقدامی بکنید، پس باید پیش 
پیش  را  تان  تکلیف  بار  یک  و  باشید  روراست  خودتان 

خودتان روشن کنید: »باالخره چه زمانی وقتش است؟!«. 
هرگز  است  ممکن  هستید  منتظرش  شما  که  شرایطی 
نرسد، پس رهایش کنید. هیجانات و احساسات سرکوب 
شده، وجودتان را سنگین و لبریز خواهند کرد و این یکی 
از مهم ترین چیز هایی است که باید در آستانه ی شروع 
یک سال جدید رهایش کنید. همیشه کمال گرایی با طرز 
فکر صفر یا صدی همراه است. اگر کمال گرا باشید عقیده 
بدهید  انجام  درست  صد  در  صد  را  کاری  باید  یا  دارید 

بپذیرید که  انجامش ندهید. هر چه دیرتر  اینکه اصال  یا 
هیچ چیزی کامل نیست، روزهای بیشتری از عمرتان را 
از دست خواهید داد. همه ی ما ذاتا دوست داریم در هر 
بحث و مناقشه ای برنده باشیم، اما این تمایل می تواند 
بگذارید  کنار  را  فکر  این طرز  مفید.  تا  باشد  بیشتر مضر 
که باید حتما در هر بگومگویی پیروز شوید، چون حق با 
شماست. این کار انرژی زیادی از شما تلف می کند، چون 
طبیعتا طرف مقابل تان هم دوست دارد ثابت کند که حق 
با اوست. پیش خودتان فکر کنید، چند بار پیش آمده که 
تا ثابت کنید شما درست می  اید  با کسی مشاجره کرده 
ناخواسته  یا  خواسته  بگومگوها،  این  میان  گاهی  گویید؟ 
چیزی می گوییم که دیگر نمی توانیم آن را پس بگیریم 
اصال  حتی  ،گاهی  کنیم  می  عذرخواهی  آن  بابت  بعدا  و 
یادمان نمی آید دعوا از کجا شروع شد و موضوع اصلی 
اول  گفتگویی،  و  بحث  هر  شروع  از  پیش  پس  بود!  چه 
را  تان  تجربیات  بگیرید،  نظر  در  را  جوانب  کنید،  مکث 
این مسئله  اصال  کنید که  و سنگین  و سُبک  کنید  مرور 
که  نکنید  فراموش  نه. ضمنا  یا  دارد  کردن  بحث  ارزش 
ساده  هم  علتش  باشد.  شما  با  حق  همیشه  نیست  قرار 
کنیم.  می  اشتباهاتی  و  هستیم  انسان  ما  ی  همه  است؛ 
در  اینکه  دلیل  به  افراد  گاهی  که  باشد  یادتان  همچنین 
قانع کردن طرف مقابل ناتوان هستند و موفق نمی شوند 
حقانیت خود را ثابت کنند، در تله ی گفتگوی منفی با خود 

می افتند و دچار اضطراب می شوند.

که  کودکانی  تصاویر  از  شده  پر  اجتماعی  شبکه های 
والدین شان اشتیاق بسیاری برای معروف شدن آنها دارند. 
قرار  فیگورهایی که  و  با ژست ها  مرتب  و  تمیز  کودکانی 
است لباس تنشان را بهتر به رخ بکشند. شیرین کاری ای 
که  بچه هایی  می خورد.  الیک  بار  هزاران  نه  صدها  که 
نمی دانند مرکز توجهی قرار می گیرند، بازیچه دست پدر و 
مادرانشان شده اند. امروز قرار است درباره این پدر و مادرها 
فرزندشان  تولد  اول  روز  از  که  والدینی  از  بزنیم؛  حرف 
آگاهانه  و  می کنند  ثبت  مجازی  شناسنامه  در  را  نامشان 
یا ناآگاهانه از شیرینی و زیبایی فرزندشان برای تبلیغات، 
باال رفتن طرفدارانشان و حتی درآمدزایی استفاده می کنند. 
یکی از این بچه ها که از روزهای اول در فضای مجازی، 
با استعداد توانایی بدنی شناخته شد، »آرات حسینی« است. 
این کودک که پیش از یک سالگی با انجام حرکات ورزشی 
آستانه  در  حاال  داشت،  وا  حیرت  به  را  خیلی ها  دشوار، 
مطرح  بازیکنان  با  می گیرد،  الیک  مسی  از  پنج سالگی، 
جهان وارد چالش می شود، از علی کریمی گالیه می کند 
و با تتلو الیو دارد! کارگردان اصلی نمایش این بچه ها در 
حتی  و  خردسالی  از  آنها  است.  والدین شان  دوربین  برابر 
زمانی که بچه ها زیر یک  سال بود، با آنها تمرینات ورزشی 
انجام می دهند. برای دیده شدنشان  به کشورهای مختلف 
را  استعدادشان  مختلف  و شوهای  برنامه ها  در  و  می روند 
از  چقدر  نیست  معلوم  که  کارهایی  می گذارند.  نمایش  به 
آنها شکوفا کردن استعداد و خواست خود کودک و چقدر 
تالش برای راضی کردن اطرافیان است. تمرینات سخت و 
طاقت فرسا، پوشیدن لباس های متفاوت فرضیه هایی برای 
آزار و اذیت این بچه ها هستند. در ماده ۲ قانون در حمایت 
آمده:  است،  ایران که مصوب سال ۱۳۸۱  در  از کودکان 
»هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود 
و  شود  وارد  اخالقی  و  روانی  یا  جسمانی  صدمه  آنان  به 
ممنوع  اندازد،  مخاطره  به  را  آنها  روان  یا  جسم  سالمت 
است.« در بخش های دیگر این قانون هم آمده که نه تنها 
آزار و اذیت که نادیده گرفتن عمدی سالمت بهداشت و 

و  شده  تلقی  جرم  هم  کودک  جسمی  و  روانی  بهداشت 
عالوه بر جریمه نقدی، از یک روز تا شش ماه حبس در 

پی خواهد داشت.
در  مجازی  فضای  از  کودکان  استفاده  درباره  مشخصا 
ایران قانون مشخصی وجود ندارد. در کشورهای پیشگام 
در عرصه وسایل ارتباط جمعی، این قانون از قبل تدوین 
برای  هوشمند  گوشی  و  اینترنت  از  استفاده  شده است. 
کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع و تا ۱۸ سال هم محدود است. 

اینترنت خانوادگی هم با مجوز خانواده ها داده می شود.
به نظر می رسد در ایران هم نیاز به تدوین قانونی مشخص 
درباره حضور و استفاده بچه ها از فضای مجازی داریم. روز 
به روز تعداد بچه هایی که با نظارت یا بدون نظارت پدر و 
مادرهایشان وارد فضای مجازی می شوند، بیشتر می شود 
و این موضوع نیازمند کنترل، نظارت و حتی محدود کردن 
کودکان است اما مهم تر از همه اینها در قدم اول آموزش 

»سواد رسانه ای« است.
کودکان کار مدرن؛ کارگران فانتزی فضای مجازی

اگر  ما  شده اند.  متولد  اجتماعی  شبکه های  با  ما  کودکان 
در جوانی یا نوجوانی با این وسایل ارتباطی جدید روبه رو 
تصمیم  خودشان  این که  از  قبال  بچه ها  این  شده ایم، 
مجازی  فضای  در  کاربری  شناسه  بخواهند،  و  بگیرند 
کارشناس  و  مستندساز  باطنی،  محمدصادق  دارند. 
است  »درست  می گوید:  بچه ها  این  با  ارتباط  در  رسانه، 
اما  خیلی هاست  حسرت  و  آرزو  بچه ها  این  معروفیت  که 
به واسطه  یعنی  هستند.  مدرن  کار  کودکان  اینها  واقع  در 
هنر و استعدادی که دارند یا تحمیل والدینشان بدون میل 
شخصی شان شروع به انجام آن حرکت خاص و انتشار در 
فضای مجازی می کنند. نکته ای که وجود دارد این است 
که اینها بچه های کاریکاتوری و فانتزی هستند. نه به این 
معنا که استعدادشان در آینده به درد نخواهد خورد اما نحوه 
رشدشان کاریکاتوری است. در حالی که باید در این سن 

مشغول کار دیگری باشند.«
استعدادیابی یا کودک آزاری؟

کودکان بی دفاعی که باید با لبخند نام فالن برند را جلوی 
دوربین بگویند یا پسربچه ای که فیگور می گیرد تا عضالت 
برجسته و شکم سیکس پکش بهتر نمایش داده شود. آیا 
معتقدند  کارشناسان  است؟  استعدادیابی  اینها  واقعا 
این   نه  کودک  ذاتی  استعداد  پرورش  یعنی  »استعدادیابی 
که من پدر و مادر به زور او را نرم تن بار بیاورم یا به زور 
او را به مسابقات جهانی حفظ بفرستم؛ در حالی که او به 

اندازه بضاعت خود از حافظه اش استفاده می کرده  است.«
به نام بچه ها؛ به کام بزرگ ترها

قصه پدرومادرهای اینستاگرامی و مجازی، قصه آدم هایی 
خود  کودکان  در  را  خود  بزرگسالی  آرزوهای  که  است 
می خواهند برآورده کنند: اگر بچه بچگی کرد و استعدادش 
را هم بروز داد، می توان به پدر و مادر او آفرین گفت اما 
اگر این استعدادیابی از روند طبیعی رشد بچه فاصله بگیرد 
و پدرومادرها از ظرفیتی که رسانه در اختیار آنها قرار داده، 
سوءاستفاده کنند، ما عمال با مقوله کودکان کار مدرن روبه 

رو هستیم.
در  نوجوان  و  کودکان  استانداردهای حضور  درباره  باطنی 
هوش  حیطه  در  »امروزه  می گوید:  مجازی  فضای  بستر 
دیجیتال، بحث هایی را مطرح می کنند که فرد قبل از ۱۳ 
سالگی باید مفاهیم پایه در مصرف رسانه را آموزش دیده  
باشد.البته به این معنا نیست تا قبل از ۱۳ سالگی به صورت 
مطلق حق استفاده از فضای مجازی را نداشته باشند و از 
فردا به صورت مطلق اجازه حضور در آن را داشته  باشند و 
طبعا در این سن نیز همراهی پدر و مادر در ساختن هویت 
مجازی الزم است. این همراهی هم از جنس آقاباالسری و 
کنترلگری نیست. این خلق هویت مجازی هم نه در مسیر 
در  نوجوان ها  که  این   نه  باشد  مادر  و  پدر  امیال  برآوردن 
این فضا رها شوند. پدرومادرهای االن باید خیلی سریع تر، 
پرانرژی تر از پدر و مادرهای قدیم بجنگند تا افسار تربیت 
بچه شان را در دست بگیرند؛ وگرنه پدر و مادرهای مجازی 

تربیت کودکان را رقم می زند.«
به بچه ها فرصت شناخت خودشان را بدهیم

مهشید رضوی، روان شناس کودک هم در این باره توضیح 
می دهد  »متخصصان در حوزه های مختلف روان شناسی 
معتقدند هر کودکی با استعدادهای خاص خودش به دنیا 
می آید و اگر فردی در زمینه خاصی استعداد خارق العاده ای 
داشته باشد، در ابتدا معلوم نیست و شاید همین دلیل، کافی 
باشد که مربیان و والدین نباید او را در مسیر خاصی قرار 
بدهند و فرصت رشد بچه را از او بگیرند. پدر و مادرها و 
معلم ها باید صبور باشند تا کودک مراحل رشد خود را بین 

همسن و سال های خودش پشت سر بگذارد.«
تعدادی  بعد ذهنی و  برخی در زمینه جسمانی، بعضی در 
دیگر در بعد عاطفی بهتر هستند اما پدر و مادر باید تالش 
کنند همه این ابعاد در کودک رشد کند و اگر پدر و مادری 
اصرار کرد در زمینه خاصی فرزندش را رشد بدهد، امیال 
و خواست خودش را به بچه تحمیل کرده  است. به همین 
دلیل هم در توصیه های روان شناسان و هم در توصیه های 
اخالقی بزرگان ما این اصل وجود دارد که در سنین پیش 
از دبستان، فضا برای کودک باید به گونه ای باشد که بتواند 
بازی کند و فرصت شناخت خودش را داشته باشد و هرگونه 
این  افتاده و در  اتفاق  آرات  برای  تربیت شبیه چیزی که 
راستا فرصت بودن در کنار مادر هم از او گرفته  شده  است، 
جای تاسف دارد و فرصت کودکی کردن و رشد را از این 

بچه گرفته  است.«
وقتی بچه ای که توان دفاع از خود و تشخیص درست از 
غلط ندارد، وادار به انجام کاری می کنند، یعنی کودک آزاری 
که  می شود  ساخته  هویتی  او  برای  وقتی  افتاده،  اتفاق 
بپرسد چرا  بزرگ شود  ممکن است ۱۰ سال دیگر وقتی 
اتفاق  برای من ساختی؟ پس کودک آزاری  را  این هویت 
افتاده است. در این سال ها کودکانی که مورد سوءاستفاده 
پدر و مادرهایشان قرار گرفته اند، کم نداشتیم؛ از مدل های 
اینستاگرامی گرفته تا ریچارد ساندراک که شرایطی مشابه 
آرات داشت و به هرکول کوچولو معروف شده بود. اما در 
بزرگسالی نه تنها ورزش را کنار گذاشت که با پدرش هم 

قطع ارتباط کرد.«

اگر می خواهید سال جدید شادتر باشید، این چیزها را رها کنید

کودکان کار، کودکان الیک!
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