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فهرستماموریت تازه وارد اقتصاد ایران

اشکان رسولیان/ دنیای اقتصاد
روز  که  مرکزی  بانک  مجمع  نهمین  و  پنجاه 
اقدامات  تحت الشعاع  شد،  برگزار  پنج شنبه 
یک ساله این بانک برای اجرایی کردن عملیات 
ارزیابی  اینکه  برای  گرفت.  قرار  باز  بازار 
منصفانه ای از اقدامات سیاست گذار پولی ارائه 
شود باید به این نکته توجه داشت که عملیات 
پیوسته  به هم  ولی  متفاوت  باز دو وجه  بازار 
دارد. از یک طرف، عملیات بازار باز ابزاری برای 

تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی است.
یا  نقدینگی  کمبود  با  موقت  به طور  بانکی  اگر   
ذخایر مواجه باشد، از طریق فروش موقت برخی 
دارایی های باکیفیت به بانک مرکزی این کسری 
باز  بازار  عملیات  با  می کند.  تامین  را  کوتاه مدت 
یا بدون آن، بانک مرکزی نقدینگی شبکه بانکی 
سال های  در  که  همان طور  می کند؛  تامین  را 
ابزار نقدینگی را  این  بانک مرکزی بدون  گذشته 
به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما اجماع جهانی بر 
و  قاعده مندی  دلیل  به  باز  بازار  عملیات  کارآیی 
پیش بینی پذیری تامین نقدینگی در این چارچوب 

مشاهده متن کامل

باقری در گفتگو با رادیو اقتصاد:

صنعت برق 
جزء صنایع پیشرو ایران است

نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: 
صنعت برق امروز جزء صنایع پیشرو در کشور 
اقتصاد  فعل  توانسته  و  شود  می  محسوب 
مقاومتی یعنی صنعت درون زا و برون گرا را به 

خوبی صرف کند.
افزود:  اقتصاد  رادیو  با  گفتگو  در  باقری«  »پیام 
های  توانمندی  از  برق  حوزه  در  امروز  کشور 

بسیارباالیی برخوردار است.
لحاظ  به  حاضر  حال  در  ایران  اظهارداشت:  وی 
ظرفیت منصوبه نیروگاهی در منطقه رتبه نخست 

را به خود اختصاص داده است.
گفت:  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نائب 
های  نیروگاه  به  متکی  کشور  تولیدی  برق  عمد 

حرارتی و سوخت های فسیلی است.
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وی در ادامه افزود: بیش از ۸۵ درصد نیروگاه های 
برق کشور از این دست هستند البته خیلی هم غیر 
منطقی نیست به لحاظ اینکه ایران از بضاعت قابل 
توجهی در حوزه بهره مندی از سوخت های فسیلی 

مانند نفت و گاز برخوردار است.
پایه  کشور  های  نیروگاه  عمده  اظهارداشت:  باقری 
گاز سوز هستند چون کشور از نعمت وافر گاز بهره 

مند است.
وی ادامه داد: قیمت این فرآورده در کشور قیمت 
ارزانی است بنابراین برقی هم که متکی با گاز تولید 
اینکه  هم  و  است  ارزانی  نسبت  به  برق  می شود 
محدودیتی به لحاظ خوراک نیروگاه ها از این بابت 

وجود ندارد.
گفت:  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نائب 

کشور  استان  پهناورترین  بلوچستان  و  سیستان 
است و همینطور مرز مشترک طوالنی با کشورهای 

همجوار از جمله پاکستان و افغانستان دارد.
وی افزود: این دو کشور به لحاظ تامین انرژی برق 
با کمبودهای جدی مواجه بوده به نحوی که ساعات 
بهره  بی  برق  نعمت  از  روز  شبانه  از  توجهی  قابل 

هستند.
باقری اظهارداشت: سیستان و بلوچستان به لحاظ 
وسعت و پهناوری که دارد امروز جایگاه تعداد قابل 

توجهی از نیروگاه های کشور است.
وی ادامه داد: شبکه برق کشور شبکه پیوسته است 
به این معنی که تمامی استان های کشور فارغ از 
داشته  وجود  استانی  در  نیروگاه  تعداد  چه  اینکه 
باشد همه از طریق خطوط انتقال نیرو به یکدیگر 
پیوسته هستند بنابراین کمبود برق در استان خاصی 
احساس نمی شود و در ضمن ظرفیت صادرات برق 

از هر مرزی و کریدوری امکان پذیر است.
نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: استان 
سیستان و بلوچستان پهنه وسیعی از کشور را در 
بسیار  ظرفیت  و  بضاعت  همینطور  و  دارد  اختیار 
باالیی به خصوص در حوزه انرژی های تجدید پذیر 

مانند بادی و خورشیدی برخوردار است.
وی افزود: امکان اینکه ایران از نزدیک ترین مسیر 
به  بتواند  انتقال  خطوط  طریق  از  را  برق  انرژی 
همسایگان خود صادر کند از این استان وجود دارد.

باقری یادآورشد: متاسفانه از این ظرفیت متناسب با 
تقاضا موجود استفاده نشده به عبارتی برقی که به 
کشورها همسایه صادر می شود اعداد قابل توجهی 

نیست.

مپنا به فعالیت های استارتاپی ورود کرده است
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران؛ مدیرعامل گروه صنعتی مپنا وابسته به وزارت 
نیرو گفت: این مجموعه برای ارتقای کمی و کیفی تولید به فعالیت های استارت تاپی ورود کرده است.
عباس علی آبادی روز شنبه در آیین گشایش نخستین پروژه کالن شهر دانایی کشور در شهرستان فردیس 
افزود:  امروز دنیا به سمت رویدادهای فناورانه حرکت می کند و با توجه به این مهم ایران اسالمی همین 

مسیر را در پیش گرفته است.
وی اظهار داشت: درصدد هستیم از ظرفیت های بومی و محله ای در عرصه نوآوری و استارتاپ ها  استفاده 

کنیم.
علی آبادی گفت: تالش ها براین است تا با فعالیت های استارت تاپی به سمت فناوری نوین حرکت کنیم.

مجموعه کارخانه های گروه صنعتی مپنا در شهرستان فردیس استان البرز مستقر است . این مجموعه  در 
زمینه ساخت توربین ها و انواع قطعات و تجهیزات نیروگاهی، ساخت لوکوموتیو ، قطعات مورد نیاز صنایع 

نفت و گاز فعالیت می کند.
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زنگ خطر برای کاهش صادرات 
نفت

تهران - ایرنا - امضای توافق تجاری بین چین 
و آمریکا و تعهد چین برای افزایش 5۰ میلیارد 
تهدید  کنار  در  آمریکا  از  انرژی  خرید  دالری 
خزانه داری این کشور برای توقف واردات نفت از 
ایران می تواند زنگ خطر دوباره ای برای کاهش 

بیشتر نفت صادراتی ایران باشد.

وزارت خزانــه داری آمریــکا چیــن را تهدیــد کــرده 
کــه اگــر واردات نفــت از ایــران را متوقــف نکنــد، 

بــا تحریــم رو بــه رو خواهــد شــد.
وزیــر خزانــه داری آمریــکا گفتــه کــه مــا برخــی از 
شــرکت های حمــل و نقــل چیــن را کــه از ایــران 
نفــت خریــداری می کننــد، تحریــم کرده ایــم 
ــر  ــا ه ــن ی ــه چی ــدار ب ــن هش ــان ضم و همچن
ــا ایــران تجــارت  کشــور دیگــری در جهــان کــه ب

می کنــد، آن هــا را تحریــم می کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه واشــنگتن بــرای حــل مســئله 
ــا چیــن مشــورت می کــرد، مدعــی  ــران ب نفــت ای
شــده کــه آمریــکا درآمــد )صــادرات( نفــت ایــران 
را ۹۵ درصــد کاهــش داده اســت. وزیــر خزانه داری 
آمریــکا تاکیــد کــرده کــه بخــش عمــده ای از ایــن 

درآمــد نفتــی باقیمانــده از کشــور چیــن اســت.
بــر اســاس ادعــای وی، همــه شــرکت های دولتــی 
چینــی خریــد نفــت از ایــران را متوقــف کرده انــد 
ــکاری  ــال هم ــکا در ح ــه داری آمری و وزارت خزان
ــردن  ــف ک ــرای متوق ــی ب ــا طــرف چین ــک ب نزدی

ــت اســت. ــه نف ــی در زمین ــای اضاف فعالیت ه
موضوعــی کــه البتــه بــه گفتــه وزیــر نفــت ایــران 
تــازه نیســت. »بیــژن زنگنــه« بــه ایرنــا گفتــه کــه 
ــرح  ــا را مط ــن صحبت ه ــت ای ــت اس ــی وق خیل

می کننــد.
آمریــکا پیــش از ایــن نیــز تاکیــد کــرده بــود کــه 
می خواهــد صــادرات نفــت ایــران رابــه صفــر 
برســاند امــا در عمــل ایــران ثابــت کــرد راه هــای 
دور زدن تحریــم را بــه خوبــی یــاد گرفتــه و 
ــه  ــان ادام ــی همچن ــیاه ایران ــالی س ــادرات ط ص
دارد،  هــر چنــد کــه بــه نســبت پیــش از تحریم هــا 

ــته اســت. ــش داش کاه
امــا زنــگ خطــر اصلــی بــرای نفــت ایــران،  امضــای 

توافــق تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا اســت. چیــن 
و آمریــکا روز چهارشــنبه بــه وقــت آمریــکا اولیــن 
ــد  ــی کردن ــق تجــاری خــود را نهای بخــش از تواف
ــه  ــر و گســترده تر ک ــی جامع ت ــرای توافق ــا راه ب ت
بــه اختالفــات تجــاری دیرینــه دو اقتصــاد بــزرگ 

جهــان پایــان دهــد، بــاز شــود.
ــا در ۲  ــرده ت ــق ک ــن تواف ــاس، چی ــن اس ــر ای ب
ســال آینــده ۲۰۰ میلیــارد دالر خریــد محصــوالت 
آمریکایــی را افزایــش دهــد. افزایــش واردات چیــن 
از محصــوالت ۴ صنعــت، خــودرو، قطعــات خودرو، 
تجهیــزات  کشــاورزی،  ماشــین آالت  هواپیمــا، 

ــود. ــد ب ــاناها خواه ــکی و نیمه رس پزش
ــت  ــازار نف ــرای ب ــاز ب ــم و سرنوشــت س ــه مه نکت
ــر  ــه ب ــده شــده ک ــد گنجان ــن بن ــا در ای ــران ام ای
ــرژی از  ــد ان ــن خری ــت پک ــرار اس ــاس آن ق اس

ــد. ــش ده ــارد دالر افزای ــکا را ۵۰ میلی آمری
افزایــش تولیــد نفــت آمریــکا در ســال های اخیــر، 
ــت  ــده نف ــن تولیدکنن ــه بزرگتری ــن کشــور را ب ای
ــث  ــوع باع ــن موض ــت. ای ــرده اس ــل ک ــا تبدی دنی
شــده تــا محموله هــای نفــت خــام خلیــج فــارس 
بــه کمتریــن میــزان 3۰ ســال اخیــر  بــرای 

ــکا برســد. ــه آمری صــادرات ب
آمریــکا بــه لطــف رونــق تولیــد شــیل ، محموله هــا 
را از خلیــج فــارس بــه 3۰ ســال گذشــته کاهــش 
ــرای  ــیل ب ــت ش ــد نف ــا تهدی ــن تنه ــا ای داد. ام
نفــت خــام خاورمیانــه و از جملــه ایــران بــه شــمار 

نمــی رود.
آمریــکا بــا تکیــه بــر تولیــد نفــت شــیل،  در تــالش 
ــل  ــام تبدی ــت خ ــده نف ــه صادرکنن ــا ب ــت ت اس
ــته  ــای اول آن را برداش ــه گام ه ــی ک ــود. رویای ش
ــه شــرق آســیا و  ــن کشــور ب ــت ای و صــادرات نف

ــاز شــده اســت. ــا آغ اروپ

ــان  ــکا نش ــط آمری ــده توس ــر ش ــای منتش آماره
ــن  ــیل ای ــت ش ــه نف ــد روزان ــه تولی ــد ک می ده
کشــور قــرار اســت هــر ســال 1.۵ میلیــون بشــکه 
افزایــش پیــدا کنــد و از همیــن رو ایــن کشــور بــه 
دنبــال بازارهــای صادراتــی جدیــدی اســت امــا از 
ــرژی در جهــان  ــد رشــد مصــرف ان آنجــا کــه رون
بــا ایــن شــتاب فزاینــده نیســت،  بنابرایــن آمریــکا 
ــرای  ــایر کشــورها ب ــازار س ــال تصاحــب ب ــه دنب ب

صــادرات نفــت خــود اســت.
نفتــی  تحریم هــای  ســو  یــک  از  راه  ایــن  در 
ــال را در  ــا ونزوئ ــران ت ــف از ای ــورهای مختل کش
ــتری از  ــت بیش ــا نف ــد ت ــرار می ده ــتور کار ق دس
ــالش  ــر در ت ــوی دیگ ــود و از س ــارج ش ــازار خ ب
اســت تــا قیمــت نفــت نفــت آمریــکا را در مقابــل 

ــه دارد. ــن نگ ــک پایی ــی اوپ ــبد نفت ــت س قیم
تنش هــای خاورمیانــه نیــز البتــه بــه کمــک آمریکا 
ــران  ــزاران و معامله گ ــه کارگ ــا ک ــا آنج ــده ت آم
نفــت در آســیا بــه بلومبــرگ گفتنــد کرایــه مســیر 
خاورمیانــه بــه چیــن در برخــی از مــوارد حداقــل 
1۴ درصــد نســبت بــه سفارشــهای قبلــی افزایــش 
داشــته و مالــکان بــه دنبــال دریافــت نــرخ باالتری 
ــای  ــری محموله ه ــا و بارگی ــرای ورود نفتکش ه ب

نفتــی در منطقــه خلیــج فــارس هســتند.
بــا توجــه بــه این مــوارد، فشــار جدیــد خزانــه داری 
ــت از  ــف واردات نف ــرای توق ــن ب ــه چی ــکا ب آمری
ایــران را می تــوان تکــه آخــر پــازل آمریــکا بــرای 
ــال  ــت. ح ــیاه دانس ــالی س ــازار ط ــور در ب حض
ــق تجــاری صــورت  ــه تواف ــا توجــه ب ــد ب ــد دی بای
گرفتــه بیــن چیــن و آمریــکا،  آیــا کشــور اژدهــای 
ــکا پاســخ  ــه درخواســت آمری زرد حاضــر اســت ی

مثبــت دهــد؟
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بازار باز به برج الجوردی رسید

 بازی مدرن دولت و بانک ها!
عملیات بازار باز سرانجام به بانک مرکزی ایران 
به مدرن  از روشی سنتی  را  بازار پول  و  رسید 
آورد؛ بازاری که می تواند تحولی در سیاست های 
پولی و بانکی و از سوی دیگر راهی مناسب برای 
انتشار اوراق دولتی و البته تسویه بدهی های آن 

باشد.
مجمع  نهمین  و  پنجاه   برگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
پولی  حوزه  در  مهمی  خبر  اعالم  با  مرکزی  بانک 
از   - بانک مرکزی  رئیس کل   - بود. همتی  همراه 

امروز  از   )OMO( باز  بازار  عملیات  کار  به  آغاز 
)شنبه( هم زمان با ۲۸ دی ماه خبر داد و در حضور 

رئیس جمهور از سامانه معامالتی رونمایی شد.
بازار باز عملیاتی است که رئیس کل بانک مرکزی 
از آن به عنوان انقالبی در سیاست گذاری پولی نام 
ولی  بود  دنیا  در  رایج  روالی  این  که  گفته  و  برده 
اکنون که در ایران اجرایی می شود می تواند تحول 
مهمی را در بازار پول، بانک ها، رابطه بانک ها با بانک 
عملیات  و  قانونی  سپرده  بدهی،  وضعیت  مرکزی، 

بین بانکی ایجاد کند.
این در حالی است که در حدود ۶۰ سال گذشته 
که بانک مرکزی تاسیس شده است، عملیات بازار 
با  پول  بازار  در  بانک  مداخله  و  نداشت  وجود  باز 
براساس  این که  تا  می شد  انجام  سنتی  روش های 
اقتصادی  هماهنگی  شورای  گذشته  سال  مصوبه 
مجوز  اعتبار،   و  پول  شورای  مصوبات  ادامه  در  و 
اقدامات عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت تا 

این که اکنون به مرحله اجرایی شدن رسیده است.
عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از 
سویی عملیات بانکی و از سوی دیگر آنچه مربوط به 
تسویه بدهی های دولت از کانال انتشار اوراق است.

انتظار خروج بانک ها از بی نظمی
کانالی  عنوان  به  باز  بازار  عملیات  از  مرکزی  بانک 
برای کنترل بازار پول و دسترسی به اهداف تورمی 
خود استفاده می کند. تاکنون کنترل تورم و اهداف 
آن با کنترل پایه های پولی و نقدینگی انجام می شد، 
در حالی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی این 
مورد  آنچه  و  ندارد  کارایی  دنیا  در  اصال  روش 
مفهوم  به  باز  بازار  عملیات  می گیرد  قرار  استفاده 
خرید و فروش اوراق خزانه دولتی توسط بانک های 
را   بانک هاست که خرید و فروش  از کانال  مرکزی 

برعهده دارند.

بین  بازار  به  دارد  وجود  بین  این  در  که  موضوعی 
آن  در  بانک ها  که  محلی  یعنی  برمی گردد،  بانکی 
و  می شود  انجام  آنها  بین  مبادالت  و  دارند  قرار 
مرکزی  بانک  از  بانک ها  برداشت  اضافه  همچنین 
مطرح است. به هر صورت هرگاه بانک ها نقدینگی 
کم می آورند به چند مورد ممکن است دست بزنند؛ 
اقدام به دریافت سپرده با سود باالتر، قرض گرفتن 
از همدیگر یا برداشت از بانک مرکزی. که این اقدام 
آنها موجب افزایش سود بین بانکی و اثرگذاری آن 
بر سود سپرده بانک ها و در نهایت تحت تاثیر قرار 

دادن تورم می شود.
این در شرایطی است که در سال های اخیر همواره 
بین  سود  رشد  یا  مرکزی  بانک  از  برداشت  اضافه 
از چالش ها  و  بانک ها  انضباطی  بی  موارد  از  بانکی 
بیم بانک مرکزی و بانک ها بوده است که البته در 
حدود یک سال گذشته تا حدی کنترل و نرخ سود 
در این بازار کاهش داشت، همتی گفته که اکنون 
علی رغم فشارهایی به بازار پول وجود داشته نرخ 
عبور  هم  درصد   ۲3 از  گاهی  که  بانکی  بین  سود 

کرده بود به حدود 1۸.۵ درصد رسیده است.
اما این که عملیات بازار باز چه کمکی به بازار پول و 
تعادل در بازار بین بانکی و به نظم کشیدن بانک ها 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  که  است  موضوعی  کند، 
را منتشر  اوراق  توضیح داده است که وقتی دولت 
از  نیز  بانک ها  صورت  هر  به  دارد،  قرار  بازار  در  و 
از محل آن سود  اوراق خریداری می کنند که  این 
آنها  دارایی های  از  یکی  عنوان  به  و  کنند  دریافت 
تلقی می شود، این در حالی است که در جریان بازار 
باز  کنترل نرخ سود کوتاه مدت و یا بین بانکی از 
کانال آن امکان پذیر خواهد بود؛ به گونه ای که اگر 
نرخ  و  شوند  نقدینگی  کمبود  دچار  بانک ها  زمانی 
مرکزی  بانک  برود،  باال  بانکی  بین  بازار  در  سود 

شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می کند تا 
بانک ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کرده و نرخ 
سود بین بانکی کاهش پیدا کند. البته برعکس این 

موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین از این پس بانک مرکزی از طریق خرید و 
فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و از 
طریق آن به اهداف تورمی که مدنظر دارد خواهد 

رسید.
تسویه بدهی دولت با ورود بانک ها

سوی دیگر بازار باز به دولت برمی گردد که تسویه 
انجام  اوراق  انتشار  کانال  از  را  خود  بدهی های 
روش  این  از  اغلب  اخیر  سال های  طی  و  می دهد 
استفاده کرده است ولی با راه اندازی بازار باز کانال 

اصلی انتشار و تسویه بدهی این محل خواهد بود.
این در حالی است که در تبصره)۵( بودجه امسال 
نیز بهادار سازی بدهی دولت مورد تاکید قرار گرفته 
بود تا در بازار باز انجام شود. سازمان برنامه و بودجه 
این گونه برنامه ریزی کرده بود که اگر بانک مرکزی 
ثانویه  بازار  در  و  کند  اجرایی  را  باز  بازار  عملیات 
دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک ها 
را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در 
قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در 
این حالت قاعده استقراض بانک ها از بانک مرکزی 
تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه گیری یا توثیق 
اوراق مالی را می پذیرند که باعث می شود عملیات 
به  خود  بدهی  بتواند  دولت  و  افتاده  راه  باز  بازار 

سیستم بانکی را بهادارسازی کند.
بر این اساس بدهی دولت به بانک ها با عنوان دارایی 
بانک حساب شده و سیال خواهد بود. در عین حال 
به  حاضر  حال  در  گه  بانک ها  به  دولت  بدهی  که 
عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است ، 

سیال می شود.
متن کامل

https://www.isna.ir/news/98102821510/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7
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با رای دیوان عدالت اداری

کارفرمایان موظف به پرداخت 
حق بیمه دوره کارآموزی 

کارگران شدند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای 
وحدت رویه ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت 

حق بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد.
در  اداری،  عدالت  دیوان  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
حل  و  تشخیص  هیات های  از  صادره  آراء  خصوص 
اختالف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره 

کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
پس از بحث و بررسی اعالم کرد کارفرمایان موظف 
به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران می 

باشند.
در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و 
تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره 
رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض 
آراء در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که 
کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی 
و هدف از جذب افراد و آموزش آنها در نهایت استخدام 
کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی 
تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و .... 
در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد 
به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت 
از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آنها قابل 
استنباط است. لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت 
اول تبصره یک ماده 11۲ قانون کار بوده و مطابق بند 
الف ماده 113 قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در 
مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ 
جزء سوابق کارگر محسوب می شود بنابراین مطابق 
مواد ۵ و 1۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت می 
بایست توسط کارفرما پرداخت گردد و دادنامه های 
شماره ۴1 و ۴3 مورخ 3/۵/۹۶ شعبه 1۹ تجدیدنظر 
و دادنامه شماره 1۲۹۵ مورخ ۲۸/۶/۹۴ صادره از شعبه 
ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است 
صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می 

شوند.
و  بحث  از  پس  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات 
بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آراء رای به 
ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف 
شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت 

نمایند.

حذف شرط استعالم کتبی در 
خصوص ساخت داخل توسط 

سازمان های استانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با اعالم 
حذف شرط استعالم کتبی در خصوص ساخت 

نامه ای  طی  استانی  سازمان های  توسط  داخل 
طریق  از  استعالم  این  پس  این  از  کرد:  اعالم 
سامانه  مجوزهای سامانه جامع تجارت، از دفتر 
امور  معاونت  تخصصی  دفاتر  و  معدنی  صنایع 

صنایع اخذ می شود.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
و  صادرات  مقررات  دفتر  مدیرکل  عباسپور  سعید 
صنعت،  سازمان های  به  نامه ای  ارسال  با  واردات  
معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان 
ساخت  خصوص  در  کتبی  استعالم  شرط  حذف 

داخل را اعالم کرد.
به گزارش فارس، در این نامه آمده است: 

و  استان  تجارت 31  و  معدن  سازمان های صنعت، 
جنوب استان کرمان، 

خصوص  در  کتبی  استعالم  شرط  حذف  موضوع: 
ساخت داخل 

با سالم واحترام
عطف به مندرجات نامه شماره ۶۰.۲7۸۰۴۶ مورخ 
13۹۸.1۰.17 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی 
 13۹۸.1۰.۲1 مورخ   ۶۰.۲۸1۴۶۸ شماره  نامه  و 
ابالغیه های  امور صنایع،  معاونت  محترم  سرپرست 
معادن  امور  معاونت  و  صنایع  امور  معاون  پیشین 
عدم  شرط  بررسی  خصوص  در  معدنی  صنایع   و 
وزارت  استانی  سازمان های  توسط  داخل  ساخت 
متبوع کان لم یکن می شود  و این استعالم از طریق 
دفتر  از  تجارت،  جامع  سامانه  مجوزهای  سامانه  
صنایع معدنی و دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع 

اخذ می شود.
لذا تاکید می گردد نامه نگاری سازمان های استانی 
وزارت متبوع با دفاتر تخصصی وزارت متبوع برای 
بررسی شرط عدم ساخت در داخل، از این تاریخ، 

متوقف می شود.
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متولی زاده در گفت وگو با میزان خبر داد

صرفه جویی ۷ هزار میلیارد 
تومانی با مدیریت مصرف در 

تابستان
توانیر  مدیرعامل  میزان-  خبرگزاری 
رویکرد  با  مصرف  مدیریت  گفت:برنامه های 
تشویق محوری در تابستان 98 اجرا شد که در 
صورت اجرا نشدن آن عالوه بر اعمال خاموشی 
باید ۷ هزار میلیارد تومان نیز صرف خرید برق 

برای کشور می شد.
مدیریت  با  تومانی  میلیارد  هراز   7 جویی  صرفه 

رویکرد  با  مصرف  /مدیریت  تابستان  در  مصرف 
مدیرعامل  زاده  متولی  محورمحمدحسن  تشویق 
اقتصاد  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  توانیر 
خبرگزاری میزان با اشاره به مصرف برق در کشور 
تابستان  اظهار کرد: در زمان پیک مصرف برق در 
از ۲۹ میلیون مشترک برق در کشور نزدیک به ۲۴ 
میلیون مشترک الگوی مصرف برق را رعایت کردند 
و تعرفه این دسته از مشترکان افزایش 7 درصدی 

داشته است.
از  میلیون  پنج  تنها  کرد:  تصریح  توانیر  مدیرعامل 
نکردند که  را رعایت  الگوی مصرف  برق  مشترکان 
برای این دسته از مشترکان تعرفه 1۶درصد اعمال 
شد که با هفت درصد مابقی مشترکان تعرفه آن ها 

۲3 درصد رشد کرد.
سال  به  نسبت  نیز  مشترک  میلیون   ۸ افزود:  وی 
بر اساس  را کاهش دادند که  گذشته مصرف خود 
این  به  تومان  میلیارد   1۰۶ نیرو  وزارت  مصوبه 

مشترکان پرداخت شد.
متولی زاده بیان کرد: برنامه های مدیریت مصرف با 
رویکرد تشویق محوری در تابستان ۹۸ اجرا شد که 
در صورت اجرا نشدن آن عالوه بر اعمال خاموشی 
باید 7 هزار میلیارد تومان نیز صرف خرید برق برای 
بین  رقمی  پرداخت  با  که  حالی  در  می شد  کشور 
3۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از هدر رفت سرمایه در 

کشور جلوگیری شد.
به گفته وی؛ اجرای این رویکرد تازه با یک بیستم 
هزینه سبب شد تا تابستان را بدون خاموشی پشت 
برای  آن  موفقیت  دلیل  به  طرح  این  بگذاریم  سر 

سال آینده نیز اجرا خواهد شد.
کشور  در  برق  پوشش  کرد:  ابراز  توانیر  مدیرعامل 
پیشرفت  از  نشان  که  است  رسیده  در صد  به صد 

صنعت برق کشور در جهان دارد.

استفاده نیم درصد برق ایران در 
تولید بیت کوین

اندرکاران  تولیدکنندگان ودست  ایران:  اقتصاد 
با مصرف  ارایه آمار مرتبط  با  بیت کوین  تولید 
نیم درصد برق ایران در حوزه این ارزرمز،بر این 
توان  بیت کوین می  با  تحریم  باورند درشرایط 

نفت وگاز فروخت و تحریم را دور زد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، سهیل نیکزاد 
جریان  در  کوین  بیت  تخصصی  نشست  در  امروز 
سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 
گفت: بیت کوین در ایران به هیچ عنوان قابل کنترل 
نیست؛ به معنای شکستن مکانیزم قبلی درآمدزایی 
و هزینه کرد است و بنابراین تولیدکننده بیت کوین 
تولید  بر  متکی  خود  اهداف  پیشبرد  و  تولید  برای 

نیست.
وی افزود: نیم درصد برق ایران در تولید بیت کوین 
اتفاقات  با  ایران  حاضر  حال  در  می شود،  استفاده 
مواجه  ملی  پول  ارزش  افت  با  بانکی  و  پولی  اخیر 
است و تولید بیت کوین صرفه اقتصادی است؛ این 
از طریق  در حالی است که نفت و گاز را می توان 

بیت کوین فروخت.
در این نشست حسن مرادی، دانش آموخته اقتصاد 
گفت: کنار بیت کوین، ارزهای موازی وجود دارد و 

باید حساب آن را از اقتصاد دیجیتال جدا کرد.
همچنین محمدعلی اخایی، تولیدکننده بیت کوین 
گفت: تراز وزارت نیرو هر ساعت یک میلیارد تومان 
کوین  بیت  مزارع  از  متأثر  این  که  می شود  منفی 
بزرگ  ماینرهای  باشد  این  هدف  اگر  پس  است؛ 
تولید کنند، در ساعات غیرپیک تولید کنند و خارج 
از آن از ظرفیت های تولید بیت کوین استفاده کرده 
و در شرایط تحریم از آن در مبادالت پولی و ارزی 

استفاده کنند.
و  فکر شود  رمزارز  تولید  به  باید جدی  افزود:  وی 
می تواند کمک خرجی برای اقتصاد کل کشور باشد. 
این در حالی است که کشور باید با توجه ورود به 

دوره تحریم، از این ظرفیت استفاده کند.
به گفته اخایی، با توجه به کاهش ارزش پول ملی، 
داد  اجازه  نباید  پس  دارد  ارزش  کوین  بیت  تولید 
که بدون دستورالعمل و سیاستگذاری تولید صورت 

گیرد.
همچنین نعناکار، دیگر کارشناس حوزه بیت کوین 
اگرچه  آمریکا  و  کانادا  در  گفت:  پنل  این  در  نیز 
حوزه  این  در  بیمه ای  شرکتهای  و  بانک ها  دولت، 
که  هستند  تمرین  حال  در  ولی  اند،  نشده  وارد 
بتوانند در آینده که به هر حال پول هم مثل سایر 

بخش ها مجازی می شود، آمادگی داشته باشند.
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ایجاد شهرک صنعتی مشترک با 
همسایگان

ایرنا : معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
آذربایجان غربی گفت: ایجاد شهرک های صنعتی 

مشترک با کشورهای همجوار با هدف توسعه و 
رونق صادرات در این استان مطالعه شده است 
بهنام  قرار می گیرد.  کار  در دستور  زودی  به  و 
این  احداث  مطالعات  با  همزمان  افزود:  شهدی 
آذربایجان غربی،  استانداری  توسط  شهرک ها 
رایزنی های خوبی با کشورهای همسایه در این 

خصوص انجام شده است.
ایجاد  در  همکار  کشور  اولین  ترکیه  داد:  ادامه  وی 
هم اکنون  که  بود  خواهد  مشترک  صنعتی  شهرک 
توافق های نهایی و تعیین مختصات ایجاد آن به اتمام 
رسیده است و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن 
آغاز می شود.  وی اضافه کرد: سرمایه گذاران ترکیه ای 
تمایل زیادی به ارتقای روابط تجاری با ایران دارند 
تجاری  مراودات  دالری  3۰ میلیارد  هدف گذاری  و 
ایران و ترکیه مطابق پروتکل های بین ۲کشور نقشه 
راه در این ارتباط به شمار می رود. معاون هماهنگی 
بیان  با  آذربایجان غربی  استانداری  اقتصادی  امور 
اینکه این رایزنی با عراق نیز در آینده نزدیک انجام 
خواهد شد، اظهار کرد: احداث شهرک های صنعتی 
مشترک موجب افزایش ارزش افزوده و پایین آمدن 
قیمت تمام شده تولید داخلی شده و عالوه بر تسهیل 
همسایه  کشورهای  ظرفیت  از  بهره مندی  صادرات، 
نیز میسر می شود. شهدی  ادامه داد: ارزش صادرات 
از این استان طی ۹ ماه امسال با رشد 7۴درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یک میلیارد 
روبه  روند  و  رسیده  است  دالر  میلیون   ۴۲۴ و 
داشت.    خواهد  ادامه  آینده  ماه های  طی  آن  رشد 
بازارچه مرزی و ۹ گمرک  آذربایجان غربی دارای ۶ 
است؛ این استان ۹۶7 کیلومتر مرز مشترک با عراق، 
ترکیه و جمهوری نخجوان دارد و یکی از مهم ترین 
استان های کشور در صادرات و واردات زمینی کاال 

به شمار می رود.

یک مقام مسوول مطرح کرد؛

راه اندازی دفاتر صادرات 
کاالهای صنعت آب و برق

مدیرعامل شرکت ساخت و تامین کاالی آب و 
ثابت صادرات خدمات  دفاتر  اندازی  راه  از  برق 
فنی و مهندسی و کاالی آب و برق در خارج از 

کشور خبرداد.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
محمدولی عالءالدینی، با تاکید بر اینکه صنعت آب و 
برق در گذشته وابستگی زیادی به واردات داشته است، 
گفت: پس از تشکیل این شرکت در سال 13۴7 دفاتری 
در خارج از کشور به منظور واردات فناوری و کاالهای 
مورد نیاز صنعت آب و برق ایجاد شده بود، ولی توانمندی 
متخصصان داخلی و دستاوردهای این صنعت در طی 
سالیان اخیر موجب شده است تا ساتکاب مأموریت پیدا 
کند که دفاتری در خارج از کشور طبق مصوبه مجمع 
عمومی برای صادرات دانش فنی و تجهیزات تولیدی 
حوزه آب و برق ایران ایجاد کند. به تعبیری صنعت آب 
و برق کشورمان که پیش از این براساس نیازهای خود 
وارد کننده محصوالت بود، امروز توانسته است با تالش 

متخصصان داخلی توان صادرات نیز پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از 

توسط  برق  و  آب  شرکت های  نیاز  مورد  تجهیزات 
متخصصان داخلی تأمین می شود، ادامه داد: فعالیت 
صورت گرفته در این زمینه موجب شده است تا کشور ما 
در عرصه های مختلف از جمله تولید توربین ژنراتورهای 
گازی به خودکفایی رسیده و در میان چهار شرکت 

سازنده توربین گاز جهان قرار بگیرد.
عالءالدینی با اشاره به توان کامل ایران برای ساخت 
تمامی بخش های نیروگاه های گازی و صادرات آن به 
دیگر کشورها، تاکید کرد: همین توانایی فنی و مهندسی 
متخصصان صنعت آب و برق ایران موجب شده است تا 
در کشورهای منطقه شاهد ساخت تأسیسات مورد نیاز 
این مناطق از جمله نیروگاه های برق از سوی شرکت های 

ایرانی باشیم.
مدیرعامل ساتکاب با تاکید بر مأموریت ابالغی توسعه 
در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج از 
کشور، گفت: ساتکاب با راه اندازی دفاتر ثابت در خارج از 
کشور در تالش برای ساماندهی و فعالیت هر چه بیشتر 

شرکت های ایرانی در بازار کشورهای هدف است.
وی با تاکید بر اینکه این دفاتر واسطه ای برای کمک به 
افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی و هدایت کاالی 
بخش خصوصی و دولتی به بازار کشورهای هدف است، 
بیان کرد: حضور ثابت و مستمر در این کشورها برای 
این رو  از  ایرانی بسیار مهم است؛  فروش محصوالت 
راه اندازی این دفاتر به منظور رصد دائم بازار و شناسایی 
نیازهای کشورهای هدف نقش مهمی در توسعه صادرات 
کاال و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق خواهد 

داشت.
عالءالدینی با اشاره به اینکه آب و برق در صدر صادرات 
خدمات فنی و مهندسی کشورمان قرار گرفته است، 
عنوان کرد: ایران در بسیاری از کاالهای صنعت آب و 
برق دارای استاندارهای جهانی است و قابلیت رقابت با 

معروف ترین نشان های تجاری دنیا را داراست.
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بخش خصوصی روش جدید برای 
رفع تعهد ارزی ارائه کرد

یک پیشنهاد برای ارز صادراتی
برای رفع تعهد  : پیشنهاد جدید  دنیای اقتصاد 
ارائه  دولت  به  بخش خصوصی  سوی  از  ارزی 
شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا 
ارز  برگشت  به  کردن صادرکننده  ملزم  به جای 
صادراتی به کشور، این ارز را در مقصد صادراتی 

اینکه  به رغم  بگیرد.  تحویل  صادرکننده  از 
تاکنون راهکار چهارگانه ای از سوی بانک مرکزی 
به منظور رفع تعهد ارزی ارائه شده و به گفته 
صادرکنندگان، ۷2 درصد ارز حاصل از صادرات 
نیز به واسطه همین راهکارها به کشور بازگشته، 
اما مجددا پیشنهادی جدید برای رفع تعهد ارزی 

مطرح می شود.
یک پیشنهاد برای ارز صادراتی

بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری  مسعود  پیشنهاد 
تهران درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی، پیش 
که  است  این  سوال  حال  بود.  نشده  مطرح  این  از 
مکانیزمی  آیا  دارد؟  اجرا  قابلیت  پیشنهاد  این  آیا 
برای عملیاتی شدن این پیشنهاد نیز بررسی شده 
است،  مثبت  سوال  دو  این  به  پاسخ  اگر  است؟ 
نشده  ارائه  پیشنهادی  چنین  تاکنون  چرا  پس 
انجام  قابلیت  کشورها  کدام  در  راهکار  این  بود؟ 
کشور  از  خارج  در  دستگاه هایی  چه  و  دارد  شدن 
این  به  پاسخ  بپذیرند؟  را  کار  این  مسوولیت  باید 
مطرح  پیشنهاد  مختلف  زوایای  می تواند  سواالت 
شده را آشکار سازد.مساله رفع تعهد ارزی از سال 
گذشته ذهن صادرکنندگان را به خود مشغول کرد. 
اعمال تحریم های آمریکا از یکسو و نوسان های نرخ 
تا  شد  موجب  دیگر  سوی  از  کشور  داخل  در  ارز 
در  را  ارزی  تعهد  رفع  لزوم  دیگر  بار  بانک مرکزی 
را  روش هایی  نیز  آن  برای  و  دهد  قرار  کار  دستور 
ابتدا  همان  از  اقتصادی  فعاالن  اما  بگیرد.  نظر  در 
مخالفت خود را با این سیاست اعالم کردند. اگرچه 
بانک مرکزی چندین روش را برای رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان در نظر گرفته بود، اما تمام روش ها 
روش ها  برخی  زمان،  گذشت  با  نبود.  قابل استفاده 
صادرکنندگان  این رو  از  و  کرد  پیدا  اجرا  قابلیت 
کشور  به  را  صادراتشان  از  حاصل  ارز  توانستند 

بازگردانند. البته به نظر می رسد همچنان نقدهایی 
از سوی صادرکنندگان به الزام رفع تعهد ارزی وارد 
است. محمد الهوتی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
با بیان اینکه صادرکنندگان به هیچ عنوان موافق با 
ارائه تعهد ارزی به دلیل مشکالتی که از این بابت، 
گفت:  نیستند،  است،  شده  گذاشته  آنها  پیش روی 
سیاست  یک  ارزی  تعهد  اخذ  که  می رسد  »به نظر 
شکست خورده است.« البته انتقاد فعاالن اقتصادی 
متوجه روش هایی است که به عنوان رفع تعهد ارزی 
آنها  است.  گرفته  قرار  صادرکنندگان  پیش روی 
است  همراه  اشکاالتی  با  روش ها  این  که  معتقدند 
اما  آنها برطرف شده،  از  که اگرچه بخش عمده ای 
می بندد.  را  صادرکنندگان  پای  و  دست  همچنان 
بازگشت  حال،  هر  »به  است:  کرده  اشاره  الهوتی 
ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان، با اعمال برخی 
است؛  اثبات  قابل  ارزی،  تعهد  اخذ  از  غیر  روش ها 
به این معنا که روش های در نظر گرفته شده برای 
اقتصاد  کنونی  شرایط  در  صادراتی  ارز  بازگشت 
پای  و  دست  فقط  تحریم ها،  به  توجه  با  و  ایران 
صادرکنندگان را می بندد؛ به خصوص اینکه واردات 
در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به 
واردکننده، فروش ارز به سیستم صرافی های مجاز 
روش هایی  اکنون  هم  بانک مرکزی  نظارت  تحت 
هستند که وجود دارند و طبق آن، صادرکنندگان 
اقتصادی  چرخه  به  را  صادرات  از  حاصل  ارز 
نیست  ارزی  تعهد  اخذ  به  نیازی  اما  برمی گردانند؛ 
افزوده  ارزش  مالیات  بازگشت  به  نهایت،  در  که 
گره بخورد و بخش عمده ای از نقدینگی واحدهای 
در  گذشته،  نیم  و  یک سال  همچون  را  تولیدی 
سازمان امور مالیاتی بلوکه کند.« وی تصریح کرد: 
»باید روش های مناسبی برای بازگشت ارز صادراتی 
مشکل  با  را  صادرکنندگان  که  شود  گرفته  درنظر 

مواجه نکند؛ البته بانک مرکزی هم باید با روش هایی 
غیر از تعهدنامه ارزی، به این موضوع نظارت کند.« 
در همین راستا رئیس اتاق تهران در مراسم تجلیل 
ارائه  را  پیشنهادی  بوشهر  استان  صادرکنندگان  از 
داده است. خوانساری گفت: تحریم ها جدی است و 
روزبه روز نیز بیشتر می شود و سال آینده دورنمای 
این  در  و  داشت  نخواهد  امسال  به  نسبت  بهتری 
میان با وجود کمبود نقدینگی و کسری های دولت، 
باشیم. در  را پیش رو داشته  شاید سال سخت تری 
شرایط فعلی صادرات غیرنفتی و تعامل با کشورهای 
همسایه از جمله راهکارهایی است که کل نظام باید 
متکی  به جای  که  بدین صورت  کند.  توجه  آن  به 
توسعه  را  غیرنفتی  صادرات  نفتی،  منابع  به  بودن 
دهیم، ضمن اینکه باید از وجود کشورهای همسایه 
محصور در خشکی نیز به نحواحسن استفاده کنیم.

او مشکل اساسی در امر صادرات را جزیره ای عمل 
کرد:  تصریح  و  دانست  اجرایی  دستگاه های  کردن 
در  نتوانسته  نیز  بخش خصوصی  وضعیت  این  در 
کشور به طور مطلوب فعالیت خودش را انجام دهد 
و تقاضای ما این است که برخورد مسووالن به جای 
افزایش  راستای  در  صادرکنندگان،  درآمد  کاهش 
درآمد آنان باشد یا اگر این گونه نیست، الاقل هر روز 
مانع جدیدی از سوی دولت برای آنها ایجاد نشود. او 
همچنین با اشاره به الزام دولت مبنی بر برگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشور، به دولت پیشنهاد داد 
به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات 
خود را در مقصد صادرات تحویل دهند و ملزم به 
تحویل آن در داخل کشور نباشند. فعاالن اقتصادی 
راهگشای  می تواند  پیشنهاد  این  که  باورند  این  بر 
صادرکنندگان باشد؛ چراکه قابلیت آن را دارد که از 
هزینه های اضافی که برای انتقال ارز به داخل کشور 

به صادرکنندگان تحمیل می شود، جلوگیری کند.
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3616851-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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یادداشت

طور  به  تبلیغات  حجم  اخیر،  دهه های  در 
در  تبلیغات  است.  یافته  افزایش  چشمگیری 
همه جا وجود دارد؛ تلویزیون، رادیو، نشریات، 
بیلبوردهای شهری، ایستگاه های مترو و اتوبوس 
و... . بنابراین طبیعی است که بخواهیم اثرگذاری 

آن را در ابعاد مختلف بررسی کنیم.
تاثیر بمباران های تبلیغاتی بر رفاه شهروندان

تیمش  و   )Andrew Oswald( اسوالد  اندرو 
در  نظرسنجی  یک  داده های  وارویک،  دانشگاه  از 
مورد رضایت از زندگی را که از ۹۰۰ هزار شهروند 
 ۲۰11 تا   1۹۸۰ سال های  بین  اروپایی  کشورهای 
ساالنه  که  بودجه ای  داده های  با  شده  جمع آوری 
صرف تبلیغات در این کشورها و در همین بازه زمانی 
رابطه  متوجه  محققان  این  کردند.  مقایسه  شده، 
هزینه های  هر چقدر  دو شدند.  این  بین  معکوسی 

تبلیغات یک کشور در یک سال بیشتر بود، سطح 
نتیجه گیری  آنها  بود.  کمتر  شهروندان  رضایت 
رضایت  عدم  و  ناراحتی  باعث  تبلیغات  که  کردند 
مردم می شود. پروفسور اسوالد در دفاع از تحقیقات 
خود می گوید: »ما متوجه یک رابطه منفی پرمعنی 
شدیم. وقتی تغییرات ساالنه در میزان شادی ملی 
و تغییرات در هزینه های تبلیغات در همان سال یا 
چند سال قبل از آن را بررسی کنید و فاکتورهای 
دیگری مثل تولید ناخالص داخلی )GDP( و روند 
ارتباط  متوجه یک  بگیرید،  نظر  در  را هم  بیکاری 
آگهی دهندگان  وقتی  یعنی  این  می شوید.  جالب 
پولی را صرف تبلیغات خود در یک کشور می کنند، 
نتیجه آن کاهش شادی و رفاه مردم آن کشور است.

اسوالد در پاسخ به این سوال که چه چیزی باعث 
می گوید:  کنند،  تحقیق  موضوع  این  مورد  در  شد 

»من و همکارانم 3۰ سال است که در مورد شادی و 
عوامل شادی انسان مطالعه می کنیم و اخیرا تمرکز 
من به شادی ملی تغییر یافته است. ویژگی های یک 
کشور شاد چیست؟ نیروهایی که شادمانی را شکل 
را  نشیب ها  و  فراز  چیزی  چه  کدامند؟  می دهند 
توضیح می دهد؟ قبال توجهی به اثر تبلیغات نکرده 
به دلیل  که  شدم  آشنا  محققی  با  وقتی  اما  بودم، 
داده جمع آوری می کرد،  این موضوع  برای  دیگری 
ترکیب  را  عوامل  یکسری  باید  که  رسید  نظرم  به 
جوامع  در  که  دیگری  افراد  از  خیلی  مثل  کنیم. 
حجم  برای  نمی توانستم  می کنند،  زندگی  غربی 
کاری  می شویم،  بمباران  آن  با  که  تبلیغاتی  انبوه 
کنم. از نظر من، این طبیعی بود که فکر کنیم آیا 
نارضایتی در  ایجاد  باعث  این موضوع  است  ممکن 
فرهنگ ما باشد یا نه؛ یعنی بررسی اینکه شادمانی 
می شنویم  می بینیم،  که  چیزهایی  با  چگونه  ما 
به  می کنم  فکر  من  می گیرد.  شکل  می خوانیم  و 
صورت ناخودآگاه می فهمیم که تبلیغات زیاد باعث 
ناراحتی و نارضایتی ما می شود. البته تا حدی آنها 
این نارضایتی را عمدا ایجاد می کنند؛ یعنی تمایالت 
شما را تحریک می کنند تا برای خرید کاال و خدمات 

هزینه کنید و احساسات تان فروکش کند.
شرکت های بزرگ تبلیغاتی و بازاریابی دنیا دوست 
ندارند این واقعیت را بشنوند.« البته این شرکت ها 
ندارند.  قبول  خود  تبلیغات  برای  را  هدفی  چنین 
از نظر پروفسور اسوالد، آنها فکر می کنند تبلیغات 
تالش می کند مردم را با چیزهای جدید و مهیج آشنا 
کند تا آنها را بخرند و وظیفه شرکت های تبلیغاتی 
این است که به آنها اطالعات بدهند و به این ترتیب 
اما در مقابل، نظریه  باال می رود.  انسان  رفاه  سطح 
تورستن وبلن، اقتصاددان و جامعه شناس آمریکایی 
مطرح است که می گوید قرار دادن مردم در معرض 

انبوه تبلیغات، آرزوها و تمایالت آنها را برمی انگیزد 
و باعث می شود احساس کنند زندگی، دستاوردها، 

تعلقات و تجربیاتی که دارند، ناکافی است.
اسوالد در پاسخ به این سوال که پس آیا می توانیم 
می کنند  مجبور  را  ما  تبلیغات  که  بگیریم  نتیجه 
داشته  نمی توانیم  یا  نداریم  که  بخواهیم  را  چیزی 
باشیم، می گوید: »ایده ای که در اینجا مطرح است، 
یک ایده قدیمی است: قبل از اینکه من بتوانم تصمیم 
بگیرم چطور شاد باشم باید خودآگاه یا ناخودآگاه، 
شرایطم را با معیارهای دیگران مقایسه کنم و ببینم 
در  من  احساسات  از  خیلی  می کنند.  چه  دیگران 
با درآمد، خودرو و  مورد درآمدم، خودرو و خانه  ام 
خانه همسایه کناری قالب گیری می شود. این فقط 
بخشی از انسان بودن است. اما تحقیقات فراوان به ما 
نشان داده که انجام مقایسه های اجتماعی می تواند 
باعث  تبلیغات  بزند.  ضربه  ما  به  احساسی  نظر  از 
می شود دائما خودمان را در برابر دیگران بسنجیم. 
وقتی تبلیغ یک خودرو جدید لوکس را می بینیم، 
ناخودآگاه به خودرو معمولی خودمان فکر می کنیم 

و احساس بدی به ما دست می دهد.
اگر یک ساعت مچی 1۰ هزار دالری ببینم و بعد 
 1۵۰ فقط  که  بیندازم  خودم  ساعت  به  نگاهی 
با  و  می روم  فرو  فکر  به  پرداخته ام،  آن  بابت  دالر 
در  البته  دارد.  ایرادی  من  زندگی  می گویم  خودم 
تحقیقی که ما انجام دادیم، این را اثبات نمی کنیم 
که نارضایتی از زندگی ناشی از مقایسه های نسبی 
است، اما معتقدیم این اتفاقی است که در حال رخ 
تحقیق  در  اینکه  توضیح  در  اسوالد  است.«  دادن 
خود چطور به این نتیجه رسیده که تبلیغات واقعا 
باعث می شود افراد احساس نارضایتی داشته باشند، 
می گوید: »ابتدا، تاثیر بسیاری عوامل دیگر بر شادی 
متن کامل را کنترل کردیم.   

تاثیر بمباران های تبلیغاتی بر رفاه شهروندان

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3616733-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

خسارت سیل در روستاهای منطقه جاسک

زیرساخت های  از  بسیاری  هرمزگان  در  سیل 
کشاورزی و دامداری شرق هرمزگان را از بین برده 
است. دستگاه های اجرایی استان از جمله ارتش و 
همان  از  استانداری  بحران  ستاد  مدیریت  با  سپاه 
ساعات اولیه با حضور در منطقه، امدادرسانی را به 

جاسک و بشاگرد آغاز کرده اند.

https://www.farsnews.com/photo/13981028000256/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9
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