12

سال چهاردهم سهشنبه  14آذر 1396
خبر

تاکید مجلس بر ساماندهی بازار نان

خانه ملت -اگرچه رییسجمهور دستور افزایش قیمت نان را لغو کرد
اما شواهد بازار حاکی از آن است که برخی نانوایان قیمتهای خود را باال
بردهاند .در همین خصوص عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
س گفت :قیمت نان باید به صورتی تعیین شود که همه اقشار با هر
مجل 
سطح درآمدی قدرت خرید آن را داشته باشند.
نظر افضلی با انتقاد از افزایش قیمت نان که در برخی مناطق کشور
اتفاق افتاد ،گفت :دستور رییسجمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت نان
مقتضی بود اما معتقدم که باید برای قیمت واقعی نان چارهای اندیشیده
شود تا به مصرفکننده و تولیدکننده فشار وارد نشود .عضو کمیسیون
س ساماندهی قیمت نان را ضروری دانست و اظهار داشت:
کشاورزی مجل 
یک بام و دو هوای دولت در تعیین قیمت نان درست نیست و باید قیمت
واقعی آن در شرایط عادالنه تعیین شود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشــه تاکید کرد :شاید امروز بتوان به
صورت موقتی قیمت نان را کاهش داد یا به تعبیری از افزایش قیمت آن
جلوگیری کر د اما این روش مناسبی نیست و باید قیمت واقعی برای آن
از سوی دولت و دستگاههای ذیربط تعیین شود.

قیمت نامعلوم انار برای شب یلدا

«جهان صنعت» -اگرچه بانک مرکزی روند افزایش قیمت ساالنه
میوهها و سبزیهای تازه را هر هفته تایید میکند اما وضعیت بازار نیز حاکی
از آن است که رشد قیمتها در سال جاری قابل توجه بوده است.
با وجود اینکه حدود بیش از دو هفته به شب یلدا باقی مانده است،
توگذاری
قیمت میوههای مهم پاییزی با افزایش روبهرو شده است .گش 
در بازار نشان میدهد که قیمت هر کیلو انار در برخی مغازههای مناطق
مرکزی تهران به  12هزار تومان رســیده اســت .اما در این میان برخی
چرخیها ،این میوه را کیلویی هفت هزار تومان به فروش میرسانند .این
در حالی است که سال گذشته قیمت این میوه پرتقاضا در روزهای اوج
گرانی خود به کیلویی هفت هزار تومان رسیده بود.
این شرایط در حالی است که قیمت انار به عنوان پرمصرفترین میوه
فصل پاییز و زمستان در مهرماه ،کیلویی  2500تا  6500تومان بود که
در این خصوص رییس اتحادیه میوه و سبزی ،سرمازدگی باغات انار ساوه
را به عنوان مرکز تولید عمده این محصول سبب افزایش قیمت آن در
بازار اعالم کرد.

صادرات فیروزه ایرانی به نام افغانی
ایسنا -با وجود آنکه یکی از تمرکزهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بر حوزه معدن ایران با ذخایری غنی است ،یکی از سنتیترین و معروفترین
محصوالت معدنی یعنی سنگهای قیمتی ،بازارشان را در خارج و حتی
داخل از دست دادهاند و فیروزه ایرانی به نام افغانستان و اسپانیا به دیگر
کشورها صادر میشود.
در همین رابط ه رضا محرمی ،کارشناس معدنی و سنگهای قیمتی
با اشــاره به اینکه ایران ذخایری رو به افول دارد ،گفت :دیگر مثل سابق
ذخایر فیروزه ایران زیاد نیســت و در حال کمشدن است .البته در کنار
آن معادن دیگری در دامغان و کرمان پیدا شده است لذا نمیتوان گفت
صرفا کاهش ذخایر ،عامل ضعف در اقتصاد سنگهای قیمتی ایرانی است
بلکه موضوع نبود بازار تعریفشده و نبود سیاست دقیق در این حوزه به
آن ضربه زده است.
از ســوی دیگر موضوعی مانند اشــتغال که در معادن سنگهای
قیمتی به وســعت معادنی مثل ســنگآهن ،سرب ،روی و ...نیست،
باعث شده این حوزه مورد کملطفی قرار گیرد و از اولویتهای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت خارج شــود کــه مجموعه این عوامل باعث
شــده امروز فیروزههای ایرانی با برند اســپانیا و افغانستان به دیگر
کشورها صادر شوند.

«جهان صنعت» -اگرچه هر سال
به مناســبت روز ملی صادرات وعده
وعیدهایــی به صادرکننــدگان داده
میشــود و بالفاصله پــس از آن ،این
موضوع به عنوان یکی از پیشرانهای
توســعه اقتصادی کشور به فراموشی
سپرده میشود اما واقعیت این است که
وضعیت صادرات بحرانی است و حتی
با دستکاری اعداد و ارقام هم نمیتوان
وضعیت مناسبی از صادرات غیرنفتی
و تراز تجاری را به نمایش گذاشت .از
این رو بحران صادراتی به موضوع مهم
نشســتهای گوناگون تبدیل شده و
بخش خصوصی پیدرپی هشدارهایی
در این مورد میدهد.
بر این اســاس همایش «معرفی و
تقدیر از صادرکنندگان نمونه ســال
 1396اســتان تهران» نیــز به بیان
دغدغههای تولیدکنندگان و همچنین
صادرکنندگان کشور اختصاص یافت.
در همین خصوص رییس کنفدراسیون
صادرات ایران عالوه بر بیان روند انتخاب
صادرکنندگان نمونه ،به بیان مشکالت
تجار پرداخت و به موضوعاتی همچون
بسته حمایتی صادرات که هنوز مبالغی
بابت آن پرداخت نشده است اشاره کرد.
محمــد الهوتی همچنین از باال بودن
قیمت تمامشــده کاالهای صادراتی،
تحقق نیافتــن وعده تکنرخی کردن
ارز توســط دولت ،حمایــت نکردن
دولت از صادرکننــدگان برای حضور
در نمایشــگاههای خارجی ،باال بودن
لونقل و مهمتر از همه
هزینههای حم 
عدم عضویت ایران در سازمان تجارت
جهانی کــه هزینههای زیادی را برای
صادرکنندگان به وجود آورده اســت،
انتقاد کرد .رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس نیز با اشــاره به وضعیت تراز
تجارت خارجی کشــور به دولتمردان
هشــدار داد .محمدرضا پورابراهیمی
با بیــان اینکه وضعیــت کنونی تراز
بازرگانی ما نشان میدهد که در هشت
ماهه سال  96وضعیت تراز بازرگانی ما
چهار میلیارد دالر منفی است ،گفت:
حتما وزیر صنعت باید پاسخگو باشد
و دلیل کاهش حجم صادرات ما باید
توســط مدیران متولی بررســی شود
زیرا اگر این وضعیت استمرار یابد این
نگرانی وجود دارد که تراز منفی بخش
بازرگانی به شــش میلیارد دالر برسد.
وی همچنین به بانک مرکزی در مورد
کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به
عنوان موضــوع مرتبط با تامین مالی
و صــادرات اولتیماتوم داد که اگر این
بخشنامه به درستی اجرا نشود ،مجلس
برای بانک مرکزی فکری خواهد کرد.
  بزرگترین آفت برای اقتصاد
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی،
ن به عنوان میزبان
صنایع و معادن تهرا 

مصائب  30ساله ،تجار را مایوس کرده است؛

یکی مشکل صادرات را حل کند

این مراســم اظهار کرد :در سالهای
تحریم ارتباط ما بــا دنیا قطع بوده و
انتظار اینکه صادرات زیادی داشــته
باشــیم ،خیلی بجا نیســت .در این
میان باید به این نکته اشــاره کرد که
دولت بــزرگ ،بزرگترین آفت برای
اقتصاد است و باعث میشود مشکالت
پابرجا بماند.
مسعود خوانساری افزود :میخواهیم
چرخ را از اول اختراع کنیم در حالی که
باید به این موضوع اشــاره کرد که اگر
قرار باشد ایران هشت درصد رشد داشته
باشد ،باید سرمایهگذاری خارجی جذب
کنیم ،در عین حال مشکالت در ارتباط
با دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه
آن در تولید و صادرات یکی از آفتهای
بزرگ است.
وی همچنیــن از لغــو الــزام
صادرکنندگان به پرداخت یک در هزار
درآمد به اتاقهای بازرگانی از ســال
آینده خبر داد.
  از برنامه عقب هستیم
در ادامه این مراس م استاندار تهران
با بیان اینکه تعهد مــا برای صادرات
استان تهران تا پایان سال جاری 6/1
میلیارد دالر است ،گفت :باید در زمان
باقی مانده برای تحقق این رقم تالش
بیشتری کر د در حالی که در شش ماه
اول ســال  1/7میلیارد دالر از برنامه
عقب هستیم.
محمدحســین مقیمی اظهار کرد:
امروز دولــت و مجموعه مجلس یک
جهت همراهــی را انتخاب کردهاند و
این دو مجموعه اختالف نظر و دیدگاه
در رابطه با صــادرات و اجرایی کردن
مسایل صادرات ندارند .بنابراین هر دو
همجهت و همراه هســتند .وی اظهار
داشت :از آن طرف هم بخش خصوصی
و اتــاق بازرگانی با بخش دولت همراه
و همجهت اســت بنابراین با توجه به
همراهی این دو مجموعه و شرایط نباید
وضعیت صادرات اینگونه باشد.
  دغدغههای صادرکنندگان
رییس کنفدراسیون صادرات ایران
نیــز در ادامه با اشــاره به دغدغهها و
مشــکالت صادرکنندگان گفت :باید
برای توسعه صادرات به سمت بازارهای
جدید و آمریکایی در حرکت باشیم و
حضور در نمایشگاه در این راستا بسیار
مهم است که متاسفانه از صادرکنندگان
برای حضور در این نمایشگاه حمایت
نمیشــود .الهوتی اظهار داشت :کف
حضور در یک نمایشگاه خارجی حداقل

آگهي فراخوان عمومي
ارزيابي كيفي

شركتتوليدنيرويبرقآذربايجان

شماره 3795

نوبت اول

شركت توليد نيروي برق آذربايجان در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي
نسبت به شناسايي شركتهاي واجد شرايط زير جهت انجام امور نگهداري و
بهرهبرداري از نيروگاههاي گازي اروميه و صوفيان اقدام نمايد:
 -1داشتن پروانه بهرهبرداري و نگهداري نيروگاه (صادره از وزارت نيرو)
 -2دارا بودن پرسنل فني و متخصص كارآمد و با سابقه كار مفيد
 -3دارا بودن دفتر با امكانات و پرسنل الزم در سطح استان آذربايجانشرقي
و آذربايجانغربي
 -4داشتن سابقه كار در كارهاي مشابه قبلي حداقل به مدت  5سال
از كليه شــركتهاي واجد شرايط دعوت ميگردد در صورت تمايل حداكثر
تــا يك هفته بعد از درج آگهي نوبت دوم (كه به فاصله هفت روز از انتشــار
آگهي نوبت اول خواهد بود) جهت دريافت اســناد فراخوان كيفي نســبت به
اعزام نماينده با در دســت داشــتن معرفينامه كتبي به آدرس تبريز ،كوي
وليعصــر ،خيابان عارف ،كوچه ســياح ،پــاك  ،10تلفــن 041 – 33270615
و يا بــه ســايت  www.iets.mporg.irمراجعه و نســبت به دريافت اســناد
اقدام نمايند.
آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك ارزيابي  14روز پس از آگهي نوبت دوم
به آدرس فوقالذكر ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/14 :تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/21 :
شناسه آگهي113192 :

شركتتوليدنيرويبرقآذربايجان

 50هــزار یورو اســت و این موضوع
نیازمند حمایت جدی اســت .وی با
اشاره به اینکه بسته حمایتی صادرات
سال گذشته و امسال مبالغی بابت آن
پرداخت نشده است ،گفت :صادرکننده
باید روی آن مبلغ حمایتی حســاب
باز کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران
بیان کرد :یکی از مشکالتی که در ادامه
میتوان به آن اشاره کرد ،عدم عضویت
ایران در سازمان تجارت جهانی است
و بر این اساس کاالهای صادراتی ایران
با تعرفه باالیی به کشورهای هدف وارد
میکند که پیشنهاد ما برای جبران این
مساله انعقاد قرارداد تعرفههای ترجیحی
با کشورهای هدف صادراتی است.
وی بیان کــرد :در بحث صادرات
قیمــت تمامشــده امــکان حضــور
کاالهای ایرانــی با ارزش افزوده باالتر
از تولیدکننده سلب میکند که یکی از
لونقل
عوامل تاثیرگذار بر آن هزینه حم 
لونقل در کشور
است که هزینههای حم 
ما سه برابر برخی از کشورهاست.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران
اظهار داشت :مشکل دیگری در اقتصاد
ایران و در حــوزه صادرات خودنمایی
میکند .مشــکل صادرکننــدگان با
ســازمان امور مالیاتی است و با وجود
دســتور معــاون اول رییسجمهور و
ابالغ مصوبه خــوب اقتصاد مقاومتی
باز هم صادرکنندگان با مشکل مواجه
هستند.
رییــس دبیرخانــه انتخــاب
صادرکنندگان نمونه با اشــاره به دو
پیشنهاد ســازمان توسعه تجارت در
مورد ورود موقت گفــت :یکی اینکه
ورود موقت به ازای ارائه ســفته انجام
شود و امیدواریم این پیشنهاد تبدیل
به یک مصوبه شود.
الهوتی افزود :نکته دوم استفاده از
صادرکنندگان گذشته صادرکنندگان
برای ورود موقت است ،تا بدون سپردن
وثایق ،ورود موقت داشته باشند.
  هشــدار در مورد تراز منفی
بازرگانی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
نیز در این همایش گفت :در سال 96
یادداشت

محمدصادقحميديان
نيروي انســاني به عنوان يكي از
عوامل توليد ،نقش بســيار موثري بر
رشد و توسعه كشــورها دارد .اگر چه
سرمايه ،تكنولوژي و منابع طبيعي نيز
از عوامل مهم توليد محسوب ميشوند
اما ثروت اصلي ملتها را نيروي انساني
آنها تشــكيل ميدهد ،چراكه بدون
نيروي انساني كارآمد در همه شاخهها،
بهرهبــرداري بهينه از ســاير منابع و
نيز تحقق توسعه امكانپذير نخواهد
بود .آمــوزش ،دانش ،مهارت و مهمتر
از همه اخالقمداري جهت اســتفاده
موثــر از منابع و عوامــل توليد ،امري
ضروري و اجتنابناپذير اســت .آنچه
كه امروزه عامل توسعهيافتگي قلمداد
ميشــود ،تنها ســرمايه و تكنولوژي
نبوده ،بلكه پايبندي به اصول اخالقي
اهميت و جايگاه ويژهاي يافته اســت.
بر اســاس مطالعات انجام شده ،بين
اصول اخالقي و عملكرد سازماني رابطه
مثبــت قوي جــود دارد .در عامترين
تعريف ،اخالقيات به اصول و قوانيني
گفته ميشود كه كه بايدها و نبايدها را

 به گفته رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلــس ،وضعیت
کنونی تجارت خارجی کشــور
نشان می دهد که در  8ماهه
ســال  ، 96تــراز بازرگانــی
منفی  4میلیارد دالر اســت.
همچنین ایــن نگرانی وجود
دارد کــه اگــر ایــن وضعیت
استمراریابد،ترازمنفیبخش
بازرگانــی به  6میلیــارد دالر
هم برسد .بنابراین حتما باید
وزیر صنعت در این خصوص
پاسخگو باشد.

انتظار میرفــت اتفاقات خوبی بعد از
برجــام رقم بخورد کــه هنوز تحقق
نیافته اســت که البته الزم اســت در
کنار این انتظارات موانع صادراتی هم
برداشته شود.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد:
وضعیت کنونی تراز بازرگانی ما نشان
میدهد که در  8ماهه سال  96وضعیت
تراز بازرگانی ما  4میلیارد دالر منفی
است .وی افزود :حتما وزیر صنعت باید
پاسخگو باشــد و دلیل کاهش حجم
صادرات ما باید توسط مدیران متولی
بررســی شــود زیرا اگر این وضعیت
استمرار یابد این نگرانی وجود دارد که
تراز منفی بخش بازرگانی به  6میلیارد
دالر برسد.
پورابراهیمی بیان داشــت :البته با
پیگیریهای انجام شده اصالح ساختار
انجام شده و معاونت اقتصادی در وزارت
امور خارجه ایجاد شده اگرچه نیازمند
تحول اساسی در این بخش هستیم.
  خودی را هم میزنند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
اظهار داشــت :موضــوع تبیین بحث
راهبردی ایران برای حضور در بازارهای
ت اما براساس
جهانی بســیار مهم اس 
گزارشهای ما فعاالن اقتصادی ما در
خارج از کشــور آتش به اختیار عمل
میکنند و حتی خودی را هم میزنند
که به عنوان نمونه میتوان به حضور
فعاالن اقتصادی با چنین وضعیتی در
روسیه اشاره کرد که فعاالن اقتصادی ما

در خارج از کشور عملیات انتحاری انجام
میدهند و خودزنی میکنند.
مشوقهای صادراتی پرداخت نشد
وی با اشاره به مشوقهای صادراتی
اظهــار داشــت :به دالیــل مختلف
مشــوقهای صادراتی پرداخت نشده
است که البته ناشی از محدودیتهای
بودجهای دولت اســت .پورابراهیمی
گفت :اما به هرحال باید در این حوزه
و پرداخت مشوقهای صادراتی تحول
جدی انجام شود و برای حل این موضوع
راهکارهایی از سوی مجلس پیشنهاد
شده است.
 ســهم  ۲۵درصدی تهران از
صادرات
رییس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران نیز در این مراسم
گفت :استان تهران براساس آمار گمرک
و سازمان توسعه تجارت سهم صادراتش
از کل صادرات کشــور رقــم 24/86
اســت .محمدرضا مسفروش افزود:
صادرات کاال از اســتان تهران به بیش
از  130کشور جهان انجام میشود که
محصوالت پتروشیمی  14/5درصد از
کل صادرات استان تهران و فرش 2/5
درصد و در محصوالت کشــاورزی 5
درصد و صنایع غذایی  6درصد صادرات
استان تهران را تشکل میدهد.
وعده ارائه تسهیالت به اصناف
رییس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران همچنین گفت:
در حوزه اصناف دیناری بابت بســته
حمایتی تســهیالت  ۱۰هزار میلیارد
تومانی پرداخت نشــده در حالی که
مبالغی در حوزه صنعت پرداخت شده
اســت .با این حال امیدواریم این رقم
در سال  97به بخش اصناف پرداخت
شود .رییس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران بیان داشت :طرح
ســیمان جزو طرحهای ملی است و
در اســتان تهران  13کوره ســیمان
وجــود دارد که طرح پــروه مربوط
به ســیمان که مربــوط به طرحهای
اقتصاد مقاومتی اســت ،در استان به
پایان رسیده است.
وی بیان داشــت :تکلیف  8ماهه
صادرات اســتان تهران رقم  9میلیارد

دالر بوده کــه در بخشهای مختلف
صادراتی تقریبا به هدف نزدیک شدهایم
و حتی در حال برنامهریزی هستیم که
عدد صادرات در استان تهران را تا پایان
سال به  16/1میلیارد دالر برسانیم.
مسفروش به بحث مدیریت واردات
اشاره کرد و گفت :در کاالهای مصرفی
وارداتی چهار درصد بیش از آنچه که
فکر میکردیم ،افزایش داشتهایم.
 مشکالت  ۳۰ســاله گریبان
صادرات را گرفته
همچنین در ادامه دبیر ستاد تنظیم
بازار با اشــاره به وجــود موانع داخلی
تولید و صادرات گفت :مشــکالتی که
امروز درباره صــادرات از آن صحبت
میکنیم همان مشــکالتی است که
 ۳۰سال قبل وجود داشته و درباره آن
صحبت کردهایم .شاید تنها اولویتهای
مشکالت ما در این سالها تغییر کرده
اما کماکان پابرجاست.
محسن بهرامی ارضاقدس افزود:
قوانین باالدســتی و احکام مشخصی
در این ارتباط وجود دارد اما مشکالت
بخش صادرکنندگان را نتوانستهایم در
این سالها حل کنیم .رییس کمیسیون
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق
بازرگانی ادامه داد :صادرکنندگان که
در این شرایط فعالیت میکنند عشق
بــه کارآفرینی ،تولید دارند زیرا باید با
شرایط تبعیضآمیز در بازارهای هدف
توپنجه نرم کنند تا بتوانند کاالی
دس 
خود را صادر کنند.
ارضاقدس تصریــح کرد :با وجود
دادن  30ســال شــعار حمایــت از
صــادرات هنوز عزم ملــی برای رفع
مسایل صادراتی در کشور وجود دارد
و مسایلی مانند تعیین تکلیف نرخ ارز،
بوکار رفتارهای سازمان
فضای کســ 
مالیاتی ،تامین اجتماعی ،زیرساختها
که بارها مطرح شده است حل نشده و
باید اشــاره کرد که در خانه اگر کس
است یک حرف بس است و باید در این
زمینه اقدامات الزم صورت گیرد .وی
گفت :مگر قرار است که کسی از بیرون
بیاید و مسایل و مشکالت اقتصادی ما
را برطرف کنــد و باید به نحوی برای
لوفصل آنها اقدام شود.
ح
 صندوق ضمانت صــادرات،
قرضالحسنهنیست
همچنینمدیرعاملصندوقضمانت
صادرات با بیــان اینکه فقط نیمی از
صادرکنندگان نمونــه عضو صندوق
ضمانــت از صادرات هســتند ،گفت:
بسیاری از مسووالن و صادرکنندگان،
صندوق ضمانت را نمیشناسند و حتی
تصور بر این است که این صندوق یک
صندوق قرضالحسنه است.
کمال سیدعلی با بیان اینکه دولت
در یک و نیم سال گذشته کاهش هفتاد
درصدی حــق بیمه صادرکنندگان را
در دســتور کار قرار داده است ،گفت:
هر صادرکنندهای از خدمات صندوق
ضمانت استفاده کند خدمات مناسبی
دریافت خواهد کرد .مدیرعامل صندوق
ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه
ســقف اعتباری بانک و نــرخ کارمزد
از جمله مواردی اســت کــه در دنیا
مدنظر قرار میگیــرد ،افزود :فرهنگ
بیمهای ایران ضعیف است و از شانزده
صادرکننده نمونه فقط حدود هشــت
صادرکننــده عضو صنــدوق ضمانت
صادرات ایران هستند.

جای خالی مسايل اخالقي در فضاي اقتصادي كشور
تعريف ميكنند .اخالق كسبوكار نيز
مجموعهاي از اصول است كه چارچوب
رفتاري اعضاي ســازمان را به منظور
افزايش كارايي ،بهرهوري و اثربخشي
سازمان تعيين ميكند .متاسفانه توجه
بــه اخالقيات در همــه زمينهها و به
خصوص در كسبوكار ،حلقه گمشده
رشد و توسعه در ايران است.
اخالق و تخصص دو روي يك سكه
و دو جزء جدانشدني هستند .همانطور
كه عدم مهارت و تخصص راه به رشد
و توسعه ندارد ،بي اخالقي نيز جامعه را
به قهقرا كشانده و از تعالي بازميدارد.
متاسفانه در بســياري از محيطهاي
آموزشي افرادي مسوول تربيت و اشاعه
اخالق هستند كه خود در عمل خالف
آنچه ميگويند ،با آنچه عمل ميكنند
در تضاد است .همين امر باعث ميشود
دانشآموزان دچار تناقض شوند.
اگر در جامعــهاي دانشآموزان و
دانشجويان به درستي آموزش نبينند
نميتوان از چنين جامعهاي رشــد و
پيشرفت را توقع داشت .همين موضوع
با دانشآموز و دانشجو رشد مييابد و
به فضــاي كاري و اقتصادي آنان نيز
كشيده ميشود .نكته مهمي كه بايد به
آن توجه شود اين است كه رقابت بين
بنگاهها چه در داخل كشــور و چه در
تعامالت بينالمللي بايد سالم و به دور

از رفتارهاي سوء و تخريبكننده باشد.
رقابت سالم و بااخالق بين بنگاهها باعث
افزايش كيفيت خدمات و محصوالت و
افزايش رضايتمندي مشتريان خواهد
شــد اما چنانچه يك فعــال حرفهاي
بــدون رعايت موازين اخالقي و اصول
و معيارهاي حرفهاي اقدام به فعاليت
اقتصــادي كند ،با حركت به ســمت
روشهاي ناسالم ،اعتماد سرمايهگذاران
را بــه مرور زمان از دســت ميدهد و
در نهايــت وجه كســبوكاري وي از
بين ميرود .وضعيتي كه متاسفانه در
فضاي كنوني اقتصاد ما نيز حاكم است
بياعتمادي جوامع بينالمللي از يك
طرف بــه وضعيت ناپايدار اقتصادي و
از طرف ديگر نبود وجه مناســب در
معامالت تجاري و بينالمللي اســت
البته اين موضــوع مصداق به تمامي
بخشهاي كشور نيســت اما در اكثر
موارد اينگونه است.
در حــال حاضــر رتبه ايــران در
شاخصهاي مرتبط با اخالق كسبوكار
از جايگاه مطلوبي برخوردار نيســت.
نهادهــاي دولتي و ارگانهاي مرتبط
نيز با وجود تاكيدي كه در قانون بهبود
مستمر فضاي كسبوكار بر اين موضوع
شده اســت برنامه مشخصي تعريف
نكردهاند .در شــركتها و بنگاههاي
اقتصادي كشور هيچ يك از بازيگران

اقتصادي از مديران عاليرتبه تا كارگران
واحدهــا ،مهارتهاي الزم براي رفتار
اخالقــي را آمــوزش نديدهاند .وقتي
كه اصول اخالقــي در بين صاحبان
كســبوكار ازبيــن رود بــه هنگام
تصميمگيري در زمينههاي مختلف
به تعهدات مديريتي خود به درستي
نميتوانندپايبندباشندوهمينموضوع
از چرخه توليد اين بنگاه شــروع و به
صورت زنجيرهاي كل اقتصاد كشــور
را تحت تاثير قــرار ميدهد .توجه به
اصول اخالقي در فرآيند كســبوكار
از طريق باال بردن كارآفريني ميتواند
موجب توليد اقتصادي ،ســودآوري،
جذب مشتريان و ايجاد وجدان كاري
در آنان شود .در واقع وقتي يك واحد
توليدي با يك برند خوب در كشور با
اصول اخالقي حاكم بر توليد و تجارت
فعاليت داشته باشد از نظر بينالمللي
نيز وجه مناســب خواهد داشت و با
تنظيم بهتر روابط و ايجاد رقابت سالم
ميتواند جايگاه مناســبي را به دست
آورد چراكــه يكي از اســتانداردهاي
بينالمللي در حوزه اقتصادي پايبند
بــودن به رفتارهاي اخالقي اســت و
همين امر در بلندمدت رضايت بيشتر
مشتريان و در نهايت سودآوري باالتري
را به دنبال خواهد داشت.
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