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شما وقتي به فروش�گاه مي رويد و يكي 
يكي وسايل مورد نيازتان را برمي داريد 
و در سبدهاي چرخدار مي گذاريد چقدر 
به نشان استاندارد توجه مي كنيد؟ اصالً 
چقدر برايتان مهم اس�ت كه اين عالمت 
روي محصوالت باشد؟ شما اول قيمت درج 
شده روي محصول را مي بينيد يا چشمتان 
به نشان اس�تاندارد عادت كرده است؟

آموزه هاي علوي را به دقت اجرا كنيم

نظارت بر استاندارد، دقيق اما مخفي

نگاه

 اگر اس�تاندارد يك محصول حفظ ش�ود، توليد كنن�ده از قوانين اصولي در روند س�اخت 
بهره مي گيرد. مي تواند روي فرآيند توليد و نيروي كارش كنترل بيش�تري داش�ته باشد. 
س�رعت توليدش باال م�ي رود و از ات�الف مناب�ع و انرژي خ�ودداري مي كن�د. وقتي يك 
محصول استانداردس�ازي ش�ود به راحتي و بدون دغدغه مي تواند قرارداد فروش منعقد 
و سفارش�ات جدي جذب كن�د. در واقع اين نش�ان، رابطه اي اس�ت مي�ان توليدكننده و 
مصرف كننده. هر كجا باش�د مش�تري مي تواند از كيفي�ت محصول اطمين�ان حاصل  و با 
طيب خاطر خريد كند ي�ا مي تواند محصولش را تعويض و به راحتي ب�ا توليد كننده ارتباط 
برق�رار نمايد. اما چه كس�ي بايد اين رابط�ه دوس�ويه را هدايت كند؟ اس�تاندارد كه فقط 
يك نش�ان روي محصوالت است؟! اينجاس�ت كه پاي ناظران و بازرس�ان به ميان مي آيد. 

 اگر از ديد موال عل��ي )ع( در نهج البالغه به اين 
منظ��ر بنگريم، ناظ��ران و بازرس��ان به عنوان 
عيون)چش��م هاي نظام اس��المي( محسوب 
مي ش��وند. مبحث مهمي كه براي اس��الم هم 
بسيار حائز اهميت بوده و واژه نظارت و بازرسي 
در نهج البالغه 143 بار تكرار شده است. جالب 
اس��ت كه آن زمان هم استاندارد سازي مهم و 
از دغدغه هاي اساس��ی اجتماعي و دولت بوده 
اس��ت كه مردم اجناس و خدمات با كيفيت و 

قابل اطمينان دريافت كنند. 
وقتي حضرت علي )ع( بر س��ر ك��ار آمدند و بر 
كرسي خالفت نشستند، اقدام به استرداد اموال 
بيت المال كردند، كارگ��زاران نااليق را عزل و 
مأموران بازرسي و نظارت را با دقت و وسواس 
همراه با آموزش هاي تخصصي فني و رفتاري 

انتخاب نمودند. 
ام��ام مهرباني ها معتق��د بودند نظ��ارت بايد 
غيرعلني انجام ش��ود، غيرمس��تقيم و مخفي! 
اينگونه نقش مؤثرتري در پيشگيري از خالف 
دارد و گزارش كنندگ��ان دچار معذوريت هاي 
مستقيم نمي شوند. چيزي براي ظاهر سازي و 
پنهان كردن وجود ندارد و به سرعت مي توان 

جلوي كجي ها را گرفت. 
بگذاريد با يك مثال ذهنت��ان را به اين دغدغه 
علوي معطوف كنم. امام علي )ع( مي فرمايند 
نظارت مخفي، اما آيا اين شيوه اكنون در ايران 
اجرا مي ش��ود؟مأموران وزارت بهداش��ت هر 
چندماه يك ب��ار از واحده��اي توليدي بازديد 
مي كنند. بايد مخفيانه و بدون ايجاد حساسيت 
بروند تا با روال توليد و ميزان رعايت بهداشت 
محيط و كاركنان آش��نا ش��وند. اما اغلب اين 
نظارت با پارتي در مي آمي��زد و از راه به بيراهه 
مي رود. يعني مأمور بهداش��ت با توليدكننده 
در تماس اس��ت و وقت ب��راي بازديد را تعيين 
مي كنند. در اين فاصله چند ساعته يا شايد هم 
به روز برسد، مي توان خيلي كارها كرد و مي شود 
خيلي از خطاها را پنهان كرد. حاال فكر كنيد اين 
مأمور بيايد و يك كارگاه به ظاهر بهداش��تي را 
تأييد كن��د اما به محض بي��رون رفتن از واحد 
توليدي كه اغلب در محيط هاي كوچك تر اتفاق 
مي افتد، دوباره خطاهاي سهوي از سر گرفته  و 
تأييد بهداشت هم مي ش��ود و محصولش مهر 
تأييد مي گي��رد. حاال اين مش��تري از همه جا 
بي خبر چطور بايد حدس بزند كه محصولي كه 
مي خرد بهداشتي نيس��ت و اگر احتماالً محل 
توليد را ببيند ديگر هرگز سمت اين محصول 

نمي رود؟ 
در شهرهاي كوچك كه آشنايي و فاميل بودن 
بيشتر حاكم است اين نقض قانون ها بيشتر ديده 
مي شود. ناظر فكر نمي كند با مهر تأييدش چه 
حق الناسي را گردن گرفته است و اگر در كوتاه 
يا درازمدت عارضه اي دچار مصرف كننده شود، 
مقص��ر اول و آخرش قلم عفو اوس��ت كه ديده 
اما خط بطالن نكشيده اس��ت.  يكي از راه هاي 
كاهش اين خطاها امر به معروف و نهي از منكر و 
سوق دادن كارگزاران به سمت رفتارهاي نيك 
و انسان دوستانه است. اينگونه با سوق به سمت 
رفتارهاي اس��المي از لغزيدن و سست شدن 
قاطعيت كارگزاران كاس��ته مي شود. حضرت 

علي)ع( از زواياي پنهان و آشكار روح انسان و 
خواهش هاي گوناگون نفساني به خوبي مطلع 
بودند. مي دانستند كه نفس اماره هزار دام براي 
كارگزاران گس��ترده كه آشكار و پنهان ممكن 
اس��ت آنها را به ورط نابودي بكشاند. به همين 
دليل بود كه در مناسبت هاي گوناگون به آنها به 
تهذيب نفس ضمن خدمت تأكيد مي كرد و از 

فساد و تباهي بر حذر مي داشت. 
ايشان همچنين طي نامه اي به اشعث بن قيس 
)والي آذربايجان( نوشتند: »بي گمان كاري كه 
به تو سپرده شده است، نه لقمه اي چرب بلكه 
بار امانتي بر گردن توست و در پاسداري از آن 
بايد سرور خويش را پاسخگو باشي. تو را نرسد 
كه درباره ملت، خودس��رانه تصميم بگيري يا 
بدون در دست داشتن سندي اطمينان بخش 
به كار خطيري اقدام كني. بخشي از مال خداي 
عزوجل را در اختي��ار داري كه خزانه دار آني تا 
به من بسپاري. بس��ا كه من نيز برايت زمامدار 

بدي نباشم.«
پس استاندارد، داس��تان امروز و ديروز نيست. 
هميشه براي انسان مهم بوده است. هميشه بايد 
مرجعي براي تأييد كاال يا خدمات وجود داشته 
باشد تا مردم بتوانند از سالمت و امنيت خدمات 
مطمئن شوند. ايران هم از اين قانون مستثني 
نيست و اس��تانداردها درست و علمي تبيين و 
تعريف مي ش��وند. اما مهم مي��زان پايبندي به 
اصول استاندارد اس��ت. چقدر رعايت مي شود 
و چقدر فرصت رعايت شدن مي يابد. در بعضي 
محصوالت استانداردها تعيين شده است اما اگر 
طبق اس��تاندارد پيش برود آن نهاد يا سازمان 
دچار هزينه هاي بس��يار مي ش��ود. ب��ه عنوان 
مثال دس��تگاه هاي خط توليد، استانداردهاي 
مش��خصي دارند اما اگر قرار باش��د دستگاه ها 
يا ماش��ين هاي فرس��وده از خط توليد خارج 
ش��وند و برايش��ان جايگزين تعيين كرد، بايد 
هزينه زيادي صرف كرد و اين در توان ارگان ها 
نيس��ت. به همين دلي��ل اس��تاندارد رعايت 
نمي شود. در بحث صادرات حتماً با كمال دقت 
استاندارد س��ازي صورت مي گيرد، زي��را بازار 
هدف ما اين ش��اخصه ها برايش مهم است اما 
توليدكننده  داخلي خ��ودش را خيلي مقيد به 

رعايت استانداردهاي داخلي نمي كند. 
نكته حائز اهميت ديگر استانداردهاي داخلي 
اس��ت. يعني اس��تانداردهايي كه مناس��ب با 
اقليم و فرهنگ يك كش��ور تبيين و به عنوان 
استاندارد ملي ش��ناخته مي شود. به طور مثال 
يك نوش��يدني حاوي الكل براي يك كش��ور 
اروپايي داراي استاندارد الزم است اما در ايران 
نه. يا در برخي كش��ورها كه ممنوعيت مصرف 
گوش��ت خوك ندارند محصولش��ان استاندارد 
است اما در كش��ورهاي اس��المي قابل استناد 
نيست و غيراستاندارد تلقي مي شود. به همين 
دليل اس��ت كه كشورهاي اس��المي موطفند 
روي محصوالت شبهه انگيز نشان حالل را درج 
كنند تا مش��تري به راحتي بتواند به محصول 
اعتماد و آن را مصرف كند. مؤسس��ه استاندارد 
و واحدهاي تعيين كننده نبايد خودش��ان ذي 
نفع باشند و اعالم مشخصه هاي نشان استاندارد 
بايد به دور از جهت گيري و منفعت هاي شخصي 
باشد.  استاندارد مترادف اعتماد است. يك نشان 
آرام بخش كه ه��ر كجا ديده ش��ود دلي قرص 
مي شود و خيالي راحت. واژه نشاط آوري است 
اگر در دادنش دقت و دور از هرگونه س��خاوت 
و مناعت طبعي اعطا شود؛ سختگيرانه و جدي. 
اميدبخش است اگر يك ابزار براي سود بيشتر و 
پر كردن حساب ها نباشد و در اعطاي آن رضايت 
خدا و بنده خدا هم ديده شود. اگر صاحب اين 
نشان به آن وفادار باشد و با خدمات پس از فروش 
و امكاناتي كه در اختيار مشتري مي گذارد صحت 

نشانش را ثابت كند. 

   مرضيه باميري 
از ديد اجتماعي آنچه بر پايه قرارداد، س�نت يا قانون 
نمونه اي براي سرمش�ق گرفته شود و اجراي آن مورد 
پذيرش همه باشد استاندارد نام گرفته مي شود. در لغت 
نيز به معني نظم، قاعده و مفاهيمي از اين قبيل است. تا 
حاال به عالمت استاندارد كه روي تمام محصوالت درج 
مي شود دقت كرده ايد؟ بد نيست بدانيد اين نشان ملي 
كه براي تعيين حداقل هاي كيفيت يك محصول روي 
بس�ته بندي آن درج مي شود توس�ط مرحوم مرتضي 
مميز يك�ي از برجس�ته ترين گرافيس�ت هاي ايران 
طراحي شده است. در اين طراحي كه در نهايت دقت 
و هوشمندي صورت گرفته، حروف اختصاري سازمان 
استاندارد تبديل به كلمه ايران شده است. وي در اين 
عالمت به دو فلش با جهت هاي باال و پايين اشاره كرده 
كه نش�انه حداقل و حداكثر هاي كيفيت يك محصول 
است و مسئوليت قانوني تهيه و تدوين استانداردهاي 
مل�ي را مؤسس�ه اس�تاندارد و تحقيق�ات صنعت�ي 
ايران به عه�ده دارد. حاال برويم س�راغ اصل مطلب !

      
   هنگام خريد به عالمت ها دقت كنيد

شما وقتي به فروش��گاه مي رويد و يكي يكي وسايل مورد 
نيازتان را برمي داريد و در سبدهاي چرخدار مي گذاريد 
چقدر به اين نش��ان توجه مي كنيد؟ اصاًل چقدر برايتان 
مهم است كه اين عالمت روي محصوالت باشد؟ شما اول 
قيمت درج شده روي محصول را مي بينيد يا چشمتان به 
نشان استاندارد عادت كرده است؟شايد بگوييد اين نشان 
جزء ملزومات توليد يك محصول است و اگر نداشته باشد 
پس قطعاً در بازار هم يافت نمي شود. درست است. يكي از 
فيلترهاي اساسي براي يك توليد كننده اخذ اين نشان براي 
محصول است اما كافي نيس��ت. شايد اين برند اهل تقلب 
باشد و عالمت استاندارد را براي گمراه كردن مشتري درج 
كرده باشد. شايد از نام يك برند معتبر استفاده و محصول 
مشابه همان شركت را توليد كرده باشد. اما يادتان باشد 
حين خريد به تمام جوانب آن توجه كنيد. يك محصول 

قالبي اغلب اوقات براي جلب اعتم��اد قيمتي پايين تر از 
محصول اصلي دارد. اگر افت قيمت محس��وس بود به آن 
شك كنيد. اگر محصول غذايي مورد نظرتان است حتماً 
به عالمت س��يب س��بز كه روي محصول درج شده است 
توجه كنيد. اين عالمت براي ميزان س��المت مواد غذايي 
تدارك ديده شده و كساني كه رژيم هاي خاصي مثل قند 
يا چربي برايشان حائز اهميت است مي توانند از اين طريق 
گزينه غذايي خود را انتخاب نمايند، زيرا اين نشان يعني 
محصول داراي نش��ان كمي معتبرتر از واحدهاي تجاري 
مشابه است. نشان ايمني و س��المت به محصوالتي داده 
مي ش��ود كه در جهت توليد غذاي ايمن و س��الم فعاليت 
مي كنند. يعني هر چه محصول س��الم تر باش��د راحت تر 
نشان ايمني و سالمت مي گيرد. برويم سراغ بحث لذتبخش 
خريدهايمان! اما گاهي قصد ما خريدي غير از محصوالت 
غذايي اس��ت. چطور بدانيم اصل است يا تقلبي؟! يكسري 
عالمت و نش��انه روي تمام محصوالت است كه صحت آن 
را تأييد مي كند. مثل عالمت اس��تاندارد، عالمت بازيافت، 
نشان س��المت وزارت بهداش��ت و... اما محصوالت تقلبي 
اغلب فرصتي براي طراحي و س��اخت چنين بس��ته هايي 
ندارند. اغلب يك جاي كار سوتي مي دهند. به عنوان مثال 
آدرس و شماره پشتيباني را كه همان كارخانه است يا تاريخ 
توليد و انقضا و قيمت مصرف كننده را كامل و به وضوح روي 

بسته درج نمي كنند. 
   هيچ ارزاني بي حكمت نيست

گاهي بس��ته بندي هاي تقلبي مهر و موم نيستند و حتي 
گاهي باز بودن درش��ان به وضوح ديده مي ش��ود. بعضي 
محصوالت را اگر تقلبي خريديم به جايي برنمي خورد فقط 
كاله گشادي سرمان رفته است و پولي هم از جيب هايمان. 
اما گاهي اين كاله گشاد سالمتي ما را نشانه مي گيرد و به 
دردسرمان مي اندازد. يك شير ناسالم يا فرآورده پروتئيني 
ناسالم مي تواند با جانمان بازي كند. بعضي از ما مي رويم 
دنبال دو ق��ران ارزان خريد كردن ام��ا نمي دانيم به چه 
قيمتي. البته هميشه گران خريد كردن نشانه خوب خريد 

كردن نيست و برعكس. 

ضرب المث��ل قندپارس��ي مي گوي��د: »هي��چ ارزاني اي 
بي حكمت نيست.« راس��ت هم مي گويد. شما فكر نكنيد 
اگر محصولي را ارزان خريديد علتش دلسوزي توليدكننده 
براي مشتريانش بوده اس��ت. مطمئن باشيد با اين ارزاني 
يك جاي كار مي لنگد. يا كيفي��ت خوبي ندارد يا اجناس 
در حال خراب شدن است و فروش��نده به قول معروف به 
مالش آتش زده است. حتماً ديده ايد فروشنده هايي كه آخر 
بارشان را با قيمت خيلي پايين مي فروشند. چون معتقدند 
از آن آشغال ها هر چه پول دربياورند عين سود است. پس 

مراقب خريدهايتان باشيد. 
   كاالی استاندارد ايرانی می خريم

 اين روزها بحث خريد كاالي ايراني داغ داغ است. با درايت 
رهبر فرزانه انقالب، امس��ال را رونق توليد ناميده اند. سال 
قبل هم حمايت از كاالي ايراني بود اما چرا هنوز تب خريد 
محصوالت لوكس خارجي بيشتر است؟ چرا مردم هنوز به 
محصول ايراني اعتماد ندارند؟ چون معتقدند محصوالت 
خارجي دقيق و بي نقص هستند. به قول معروف خيالشان 
راحت است كه هر چه پول بدهند به همان اندازه هم  آش 
مي خورند. از روي اختالف قيمت ه��ا مي توانند محصول 
مورد نظرشان را انتخاب كنند اما در ايران انتخاب كيفيت 
برتر دشوار و  برند سازي محصوالت تجاري معتبر دشوارتر 
است. البته نه اينكه همه اجناس ايراني اينگونه باشند، ولي 

موارد بسياري داريم. 
يكي براي تلويزيون خانه اش براكت خريد تا به ديوار نصب 
كند )براكت يكی از عناصر معماری و عضوی از سازه هاست 
كه ممكن است از چوب، سنگ يا فلز ساخته شده باشد و 
روی ديوار نصب می ش��ود تا وزنی را پش��تيبانی يا تحمل 
كند.( سايز مورد نظرش را به فروشنده اعالم كرد و او هم 
براكت مورد نظر و مناسب ابعادش را تحويل داد. اما موقع 
نصب مشخص شد كه اندازه ها با اندازه  استاندارد تلويزيون 
10س��انت اختالف دارد و مجبور ش��د محصول را با كلي 

چانه زني به فروشنده بازگرداند. 
 هر كجا محص��والت ايراني به س��ليقه مش��تري احترام 
گذاش��تند و كيفيت را فداي قيمت نكردن��د نتيجه اش را 

كه اعتماد مردم بود گرفتند. نمونه اش همين لوازم خانگي 
كه محبوبيت خودش را در دل مردم به دست آورده است. 
يا محصوالت بلور و شيش��ه داخل كه به خوبي جايگزين 
محصوالت مشابه خارجي شده و توانس��ته است با ايجاد 
تنوع در طراحي، دل بانوان ايراني را به دست بياورد. اصاًل 
چرا وقتي مي شود ظرفي زيبا و با كيفيت با قيمتي مناسب 
خريد، برويم سراغ محصول خارجي كه اختالف قيمتش 
از عرش تا فرش است ؟ البته به شرطي كه محصول ايراني 
هم هواي مخاطبش را داشته باشد و براي اعتمادش احترام 
قائل شود. به شرطي كه خريد محصول ايراني نشانه ضعف 
فرهنگي و برچس��ب خوردن قش��ر پايين جامعه نباشد. 
طوري نباش��د كه براي امور خيريه برويم سراغ محصول 
ايراني و موقع خريد براي خودمان دنبال برندهاي جهاني 
باشيم. اين عادالنه نيس��ت. به شرطي كه توليدكننده هم 
به تعهداتش پايبند باشد. س��ر قول و قرارهاي ضمانتش 
بماند. س��ر تعريف هايي كه براي تبلي��غ محصولش كرده 
سفت و سخت بماند و از آن دفاع كند. به شرطي كه همه 
چيز به همان كيفيتي باشد كه در تبليغات رنگارنگ رسانه 
تحويل مخاطب مي دهد و همه اين چرخه توليد تا خريد 
برمي گردد به وظايف مؤسس��ه  اس��تاندارد. اينجاست كه 
مي تواند نقش مهمي ايفا كند و مردم را از س��رگرداني در 
بياورد. او مي تواند اعتماد بس��ازد به شرطي كه بتواند اول 
اعتماد به خودش را جلب كند. به تعهداتش پايبند بماند 
و دادن نشان استاندارد يك روال معمول و فرماليته براي 
توليد يك محصول نباشد بلكه وقتي اين نشان صادر شود 
كه از سالمت و كيفيت محصول اطمينان حاصل شود، زيرا 
در نهايت اين مردم هستند كه بايد به نشانشان اعتماد كنند 
به شرطي كه اعطاي نشانه هاي سالمت و بهداشت و سيب 
سبز و غيره را نش��ود با پول و پارتي خريد. توليدكننده ها 
خيالشان راحت نباش��د كه حمايت مي شوند و با برچسب 
چند نشان معتبر محصولشان را به توليد انبوه مي رسانند 
به ش��رطي كه توليدكننده كم كاري نكن��د، صادركننده  
نش��ان ها اغماض نكنند و مردم نيز س��ر قولشان بمانند و 

كاالي ايراني بخرند. 

هميشه بايد مرجعي براي تأييد كاال 
يا خدمات وجود داشته باشد تا مردم 
بتوانند از سالمت و امنيت خدمات 
مطمئن شوند. ايران هم از اين قانون 
مس�تثني نيس�ت اما مهم ميزان 
پايبندي به اصول استاندارد است

كدام كاالي ايراني را با اطمينان بخريم؟

عالمتي كه هم اكنون مي بينيد عالمت استاندارد است

سبك خريد

با نگاهي به نمايشنامه »بازارچه مرزي«

مردمچهوقتبلورايرانيميخرند؟

      سبك رفتار      سبك نگرش

كفگير شركت به ديگ خورده بود. نمي دانست چه 
كند. تازه عروس در خانه داشت و بايد اسباب يك 
زندگي مش�ترك را مهيا مي كرد. شركت تعطيل 
ش�د و نيروها به خانه رفتند. معلوم نبود تا كي؟! 
ارمغانشان از سال ها تالش در خط توليد، ظروف بلور 
بود كه به جاي پرداخت دستمزد به آنها داده بودند. 
آن همه بلور به چه كارش مي آمد؟ يك بسته، دو بسته 
و... با يك وانت بلور چه مي كرد آن هم وقتي نياز مبرم 
به پول داشت. به خانه آمد و با مادر و همسر جوانش 
فكرهايشان را روي هم گذاش��تند كه محصوالت را 
بفروشند. كمي را مادر در محافل دوستانه و مقداري 
را هم همس��رش به اقوام فروخت، اما هنوز آن همه 
جنس روي دس��تش مان��ده بود. بي خيال س��واد و 
سمتش در شركت شد و مثل يك دستفروش كنار 
خيابان بساط كرد. همه دنبال زرق و برق جعبه بودند 

و جنس خارجي. 
نااميد به خانه برگش��ت. خودش مهندس ناظر 
توليد بود. مي دانس��ت اجناسش��ان ب��ا كيفيت 

اس��ت اما نمي توانس��ت ثاب��ت كند. مش��تري 
دنب��ال زيبايي هاي ظاه��ري بود اما ش��ركت با 
يك بسته بندي س��نتي به صرف كيفيت داشت 

محصول را روانه بازار مي كرد. 
اين بار فكر تازه اي به ذهنش رسيد. كارتن هاي جديد 
براي بسته بندي سفارش داد. ظروف را با وسواس در 

آنها چيد و راهي غرب شد. راهي بازارچه مرزي !
آنجا مردم زيادي براي خريد مي آمدند. بازار رقابت 
داغ داغ ب��ود. باي��د كيفيتش را ثاب��ت مي كرد. يك 
فالسك چاي كنار دستش گذاش��ت و براي هر كه 
مش��تري بود در اس��تكان هاي زيب��اي ايراني چاي 
مي ريخت. آنها نه شكس��تند و نه در اث��ر برخورد با 

حرارت ترك خوردند. 
همه جنس ها در نيمروزي به فروش رسيد و همين 
يك تغيير نگرش در شيوه بازاريابي توانست محصول 
بلور ايراني را در منطقه به اوج برس��اند و كارخانه اي 
را كه با همه دار و ندارش به گل نشس��ته بود دوباره 

سر پا كند. 

هر چ�ه دنبال واژه و مفهوم اس�تاندارد گش�تم همه 
مطالب حول اس�تانداردهاي داخل�ي و جهاني براي 
محص�والت ب�ود. هر خدمت�ي كه ب�ه ع�ده اي ارائه 
مي ش�ود. پ�س تكلي�ف اس�تانداردهاي اخالق�ي 
چ�ه مي ش�ود؟ اس�تانداردهاي رفت�ار و ك�ردار؟

مگر اس��تاندارد معنايش پيروي از يك ش��يوه قابل قبول 
نيس��ت؟ راهي ك��ه همه قب��ول دارن��د پس چ��را معيار 
استانداردهاي اخالقي هزار رنگ است؟ چرا هر كس مريد 
يك منبع استاندارد است؟ هر كس هر گونه دلش خواست 
حرف مي زن��د، كار مي كن��د، مديريت و خري��د مي كند. 
هرطور دلش خواست غذا مي خورد و هزار تا هر طور دلش 

خواست ديگر... 
اگر يك بچه تنها باش��د و كس��ي براي تربيت باالي سرش 
نداش��ته باش��د تكليفش چيس��ت؟ چگونه بايد راه و رسم 
زندگي را بياموزد؟ بايد به كدام منبع متوس��ل شود كه راه 
درست باشد و مستقيم؟ استاندارد اخالق خوب كدام است؟ 
استاندارد مرام جوانمردي چيست؟نش��انه هاي يك انسان 

خدادوست چيست؟

اينجاس��ت كه بهترين و معتبرترين منبع آموزشي مشخص 
مي شود. يك هدايتگر عالي با اطالعاتي جامع كه هر كس در هر 
رتبه و صنفي مي تواند به آن توسل يابد. نام اين نشان استاندارد 
قرآن و اهل بيت )ع( است. جايي كه مي ش��ود خوب و بد را از 
هم تمييز داد. مي شود بهترين تصميم ها را گرفت. اسالم دين 
كاملي است. استاندارد ترين منبع حيات است. براي هر كس 
رهنمون هاي خودش را دارد. يكي طرف��دار حقوق حيوانات 
است، راه و رسمش در دين است. يكي  ديگر مي خواهد كشت 
و كار كند و در پي روزي حالل اس��ت تمام مسير توليدش در 

قرآن هست. 
يكي دنبال حجاب است، خدا راه را نشانش داده است.ديگري  
مي خواهد با همسرش مهرباني كند حضرت فاطمه )س( تواضع 
و احترام را يادش داده است. يك بانو مي خواهد با شهامت پا در 
عرصه تجارت و اقتصاد بگذارد، چه الگويي موفق تر از حضرت 

خديجه)س( همسر پيامبر مهربانمان محمد )ص(؟
پس دين مهرباني ها يك مس��ير مستقيم و اس��تاندارد است 
كه به راحتي مي توان اعتماد كرد و تا بي نهايت خوشبختي و 

موفقيت پيش رفت. 

اسالم استانداردهاي اخالقي را كامل ارائه مي دهد

رفتاروكردارتراباسيرهوكتاباستانداردكن!


