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صادرات  ملی  روز  مراسم  چهارمین  و  بیست 
صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون 
وزیر  رزم حسینی  علیرضا  جمهور،  رئیس  اول 
اتاق ایران و  صمت، غالمحسین شافعی رئیس 
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
اتاق  در محل  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
بازرگانی ایران برگزار و از صادرکنندگان ممتاز 

و نمونه ملی کشور تقدیر و تجلیل شد.
 در ایـن مراسـم شـرکت های سـیم و کابـل ابهـر، 
پـارس تابلـو، فراگسـتر بیسـتون و ترانسـفورماتور 
بـه  سـندیکا  عضـو  شـرکت های  از  زنـگان  توزیـع 
 عنـوان صادرکننـدگان نمونـه ملـی معرفـی شـدند. 
رئیس جمهـور  اول  معـاون  جهانگیـری  اسـحاق 
در مراسـم روز ملـی صـادرات، بخش خصوصـی را 
میـدان دار اقتصـاد معرفی کرد. او تاکیـد کرد: اتاق ها 
بایـد آماده شـوند و گفت وگوهای خـود را آغاز کنند. 
ایـن تحریم هـا لغو می شـود اما تا آن زمـان به تالش 
 خـود بـرای بی اثر کـردن تحریم هـا ادامـه می دهیم.

در  دغدغه هـا  و  مشـکالت  شـدن  انباشـته  بـه  او 
حـوزه اقتصـاد اشـاره کـرد و گفـت: انتظـار داشـتم 
وضعیـت بخـش خصوصی بهتر از این باشـد. شـاید 
موجـب  طوالنـی  فواصـل  بـا  نشسـت ها  برگـزاری 
شـده امـروز ایـن چنیـن از شـرایط انتقـاد کنیـم. 
گذاشـتیم  سـر  پشـت  را  نفس گیـری  سـال های 
دهیـم.  نشـان  را  خـود  بایـد  روزهـا  همیـن  در  و 
بـدون شـک الزم اسـت بـا هم افزایـی و تعامـل این 
 شـرایط را پشت سـر بگذاریم و مسـئولیت بپذیریم.
جهانگیـری عوارض تحریم را از یک سـو و پیامدهای 
ناشـی از کرونـا را از طرفـی دیگـر مـورد توجـه قرار 
فعالیت هـای  کلیـه  ایـن دو مسـئله،  افـزود:  و  داد 
اقتصـادی را تحـت تأثیر قرار داده اند و حتی گسـتره 
آنهـا را در دیگـر حوزه هـا شـاهد هسـتیم. همـه مـا 

درک  را  تحریـم  از  ناشـی  فشـارهای  و  دغدغه هـا 
آشـنا  بین المللـی  محدودیت هـای  بـا  و  می کنیـم 
هسـتیم. برخی چنـان درباره ارز می گوینـد که گویا 
چنـد نرخـی بودن آن پدیده جدیدی اسـت و تجربه 
 آن را در دیگـر دوره هـا و دولت هـا تجربـه نکرده ایم.

ایـن مقـام مسـئول، بخـش خصوصـی را میـدان دار 
اصلـی اقتصـاد معرفـی کرد و اتـاق ایـران را همتای 
وزارتخانه هـا دانسـت و گفـت: امـروز آنچـه اهمیـت 
دارد ایـن اسـت کـه ضعف هـا را بپذیریـم و درسـت 
تصمیـم بگیریـم. دربـاره پیمـان سـپاری ارزی نیـز 
اتـاق ایـران و بانک مرکـزی با هم گفت وگـو و توافق 
 کننـد و جهت گیری هـا بـه سـمت صـادرات باشـد.
ظرفیـت  بـه  توجـه  رئیس جمهـور  اول  معـاون 
کشـورهای همسـایه برای توسـعه صـادرات را مورد 
در  مؤثـر  بـرای حضـور  گفـت:  و  داد  قـرار  توجـه 
کشـورهای همسـایه، از شـرکت های خدمـات فنـی 
و مهندسـی و پیمانکاران خصوصی که سـرمایه های 
بـزرگ مملکـت هسـتند، غفلـت نکنیم. به بـاور من 
اشـتباه اسـت کـه نهادهـای نظامـی در حوزه هـای 
پیمانـکاری ورود کننـد؛ اجـازه دهیم تـا حد ممکن 
شـوند.  عرصـه  ایـن  وارد  خصوصـی   پیمانـکاران 
غالمحسـین شـافعی، رئیـس اتـاق ایران در سـالروز 
روز  فرارسـیدن  تبریـک  ضمـن  صـادرات،  ملـی 
اول  معـاون  از حضـور  قدردانـی  و  صـادرات  ملـی 
رئیس جمهـور و همچنیـن وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجارت در این مراسـم، توسـعه صادرات را در گروی 
پشـتیبانی واقعـی از بخـش خصوصی عنـوان کرد و 
 خواسـتار عملـی شـدن حرف هـا در این حوزه شـد.

وی بـه بیـان دیدگاه هـای بخش خصوصـی در زمینه 
کـه  کـرد  تاکیـد  و  پرداخـت  غیرنفتـی  صـادرات 
صادرکننـدگان بـه دنبـال مسـیر امن بـرای فعالیت 

اقتصـادی هسـتند.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

شناسایی استخراج کنندگان 
ارز مجازی غیرمجاز از میزان 

مصرف اینترنت
از  برق  صنعت  سخنگوی  ایرنا-  تهران- 
شناسایی  برای  ارتباطات  وزارت  با  هماهنگی 
خبر  ارز  رمز  غیرمجاز  استخراج کنندگان 
اشخاص  اینترنت  مصرف  میزان  گفت:  و  داد 
آنان  ارز  رمز  استخراج  شرایط  مشخص کننده 

است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت نیرو، »مصطفی 
برق  از  کنندگان  استفاده  افزود:  مشهدی«  رجبی 
فعالیت  هر  یا  ارز  رمز  استخراج  برای  غیرمجاز 
دیگری، به حقوق مردم تجاوز می کنند، این گروه با 
سوء استفاده و افزایش مصرف، موجب بروز آسیب 

به شبکه برق می شوند.
وی ادامه داد: صنعت برق مشوق هایی را برای کاهش 
برای  برق  از  مجاز  استفاده کنندگان  هزینه های 
نظر گرفته است که می تواند  ارز در  استخراج رمز 

هزینه های آنان را بیش از ۳۰ درصد کاهش دهد.
که  صورتی  در  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
استخرهای  از  ارز  رمز  مجاز  استخراج کنندگان 
این  برای  فوق توزیع  سطح  از  و  استفاده  داخلی 
کار بهره گیرند، می توانند تا بیش از ۳۰ درصد از 

هزینه های برق مصرفی خود را کاهش دهند.
عالقه مندان  اینکه  به  اشاره  با  رجبی مشهدی 
صنعت،  وزارت  به  مجوز  دریافت  برای  می توانند 
معدن و تجارت معرفی و مراحل بعدی را طی کنند، 
به  انشعاب  مگاوات   ۳۱۰ تاکنون  خاطرنشان کرد: 
صورت قانونی در اختیار فعاالن حوزه ارز دیجیتال 
قرار گرفته و نزدیک به همین میزان مراکز غیرمجاز 

استخراج رمز ارز نیز شناسایی شده است.
وی بیان داشت: اکنون کمتر از یک درصد برق کشور 
توسط مراکز استخراج رمز ارز مصرف می شود، در 
برای  برق غیرمجاز  از  صورت شناسایی کسانی که 
این کار استفاده می کنند عالوه بر جریمه، به مراجع 

قضایی نیز معرفی خواهند شد.
به  پاداش  ارائه  از  برق  صنعت  سخنگوی 
استفاده کننده  اشخاص  و  مراکز  معرفی کنندگان 
از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز خبر داد و 
اظهار داشت: عامالن کشف و معرفی، تا سقف ۲۰ 

میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.
برق  افزایش مصرف  دلیل  به  رجبی مشهدی گفت: 
در تابستان، تعرفه استخراج ارز دیجیتال در فصل 
گرما نزدیک به ۲ هزار تومان است و این رقم در ۹ 

ماه دیگر سال به حدود ۵۰۰ تومان می رسد.
از  اندکی  سهم  دیجیتال  ارز  استخراج  افزود:  وی 
مصرف برق داشته و ارتباط دادن تعدیل نور معابر و 
کمبود برق به دلیل ارزهای دیجیتال به طور کامل 

رد می شود.
به گزارش ایرنا، پیشترسخنگوی صنعت برق با بیان 
اینکه مصرف غیرمجاز برق توسط استخراج کنندگان 
در  برق  مصرف  افزایش  عوامل  از  مجازی  ارزهای 
از ۳۰۰ مگاوات برق غیر  کشور است، گفت: بیش 
مجازی  ارزهای  استخراج کنندگان  توسط  مجاز 

مصرف می شود.
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پرمصرف ها، بودجه انرژی های 
تجدیدپذیر را تامین  کنند

مصرفی  برق  هزینه  باید  امید  برق  طرح  در 
پله های پرمصرف آخری، به میزان هرکیلووات 
ساعت برق تجدیدپذیر خورشیدی تغییر کند 
تا بتوان بودجه انرژی های تجدیدپذیر را از منبع 

پایدار هزینه برق پرمصرف ها تهیه کرد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
لزوم  برق،  پیرامون صنعت  از موضوعات مهم  یکی 
حرکت به سمت تکنولوژی های برق های تجدیدپذیر 
است. آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرده که 
ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی تا سال ۲۰۲4 به 

بیش از پنج برابر زمان فعلی خواهد رسید.
عالوه بر این؛ بر اساس مسائل محیط زیستی، لزوم 
انرژی  امنیت  تامین  و  انرژی  سبد  به  تنوع بخشی 

و  تجدیدپذیر  انرژی های  به  توجه  ضرورت  کشور 
این  کنار  در  است.  واضح  مربوطه  تکنولوژی های 
موضوع، تامین منابع انرژی تجدیدپذیر از طبیعت و 
تجدیدپذیری آن، دستیابی به این انرژی پاک بسیار 

مهم است.
سیگارودی،  محمدنژاد  جعفر  راستا،  همین  در 
اولین  در  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  کارشناس 
با  ایران  خورشیدی  انرژی  کالب  ژورنال  رویداد 
اشاره به سرعت باالی توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
در دنیا گفت: »در سال های اخیر کشورهای جهان 
انرژی های  توسعه  راستای  را در  برنامه  ریزی جدی 
تجدیدپذیر انجام داده اند که در سال های آتی بخش 
قابل توجهی از انرژی مورد نیاز کشور خود را از طریق 
انرژی های تجدیدپذیر تامین نمایند. از طرفی برای 
دارای  انرژی، حتی کشورهای  به سبد  تنوع بخشی 

منابع فسیلی نیز به سمت این انرژی ها رفته اند.«
*لزوم توجه به حوزه انرژی های تجدیدپذیر

در اکثر نقاط دنیا در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 
وجود  این  با  است.  اصلی  بازیگر  خصوصی  بخش 
دولت ها نیز کمک های مختلفی به این صنعت نوپا 
کرده اند. البته این نوع کمک به صورت یک بودجه 
بوده  یارانه  یا  وام  اعطای  محل  از  و  نیست  دائمی 

است.
کارشناس  عبدالعلی  پور،  مهدی  ارتباط،  همین  در 
انرژی در رابطه با خطرهای تامین بودجه انرژی های 
تجدیدپذیر از منابع دولتی در زمان کسری بودجه 
تجدیدپذیر،  انرژی های  به  کمک  »برای  گفت: 
بودجه ای تحت عنوان بودجه انرژی های تجدید پذیر 
وجود،  این  با  است.  شده  اضافه  بودجه  الیحه  در 
بودجه  مانند  به  تجدیدپذیر  انرژی های  بودجه 
عمرانی به شدت به هم ترازی بودجه وابسته است، 
مطمئنا  شود؛  کشور  دامن گیر  بودجه  کسری  اگر 

همین  نمی یابند،  تخصیص  که  منابعی  اولین 
بودجه ها هستند.«

به  حرکت  لزوم  با  رابطه  در  انرژی  کارشناس  این 
به  کمک  جهت  غیردولتی  و  پایدار  منابع  سمت 
بخش خصوص افزود: » باید به سمت منابع پایدار 
و غیردولتی برای تامین یارانه به بخش انرژی های 
تجدیدپذیر برویم. در این زمینه می شود به کمک 
طرح برق امید که طرح بسیار خوبی است؛ این اقدام 

را به انجام رساند.«
* فرصت ایده آل برق امید برای واقعی شدن قیمت 

برق پرمصرف ها
امید  برق  ایده آل  فرصت  به  اشاره  با  عبدالعلی  پور، 
برای واقعی شدن قیمت برق پرمصرف ها افزود: » با 
دستور مقام معظم رهبری در رابطه با رایگان شدن 
برق  طرح  نیرو  وزارت  کم مصرف ها،  انرژی  هزینه 
امید را پیاده سازی کرد که یک نظام پلکانی بسیار 
خوب است که باید ادامه یابد. البته تنها مشکل این 
طرح، این است که متاسفانه هزینه برق پرمصرف ها 
بعد از 6 ماه قرار است گران شود. این نکته منفی 

طرح برق امید است.«
طرح برق امید از ابتدای آبان ماه با رویکرد تخفیف 
به  آغاز  کم مصرف،  مشترکان  به  درصدی   ۱۰۰
و  برق  کاهش مصرف  با هدف  این طرح  کرد.  کار 
صرفه جویی در مصرف برق مورد اقبال قرار گرفت. 
ارائه  تخفیفات  میزان  که  است  ذکر شده  در طرح 
گران شدن  از محل  کم مصرف،  مشترکان  به  شده 

برق پرمصرف ها تامین خواهد شد.
طرح برق امید با توجه به هدف بسیار مهم خود که 
گران  و  کم مصرف  مشترکان  برای  مصرف  رایگانی 
کردن تعرفه برق مصرفی مشترکان پرمصرف است؛ 
طرحی قابل توجه و مهم است. با این وجود از نظر 
کارشناسان اقتصادی اقداماتی می تواند انجام گیرد 

تا این طرح به اهداف بیشتری نائل شود.
تجدیدپذیرها  توسعه  کمک  به  امید  برق  *منابع 

بیاید
سوی  به  امید  برق  طرح  حرکت  دالیل  بررسی 
افزایش قیمت پرمصرف دارای ابعاد متفاوتی است، 
کارشناس  حمید،  پور  محمد  خصوص،  همین  در 
انرژی با اشاره به فصل سرد سال، گفت:» با توجه 
منطقا  داریم،  قرار  سال  سرد  فصل  در  اینکه  به 
مصرف پرمصرف ها نیز کم است و با واقعی و گران 
برای  زیادی  هزینه  پرمصرف،  پله های  برق  کردن 
هم زمانی  اما  شد،  نخواهد  محسوب  پرمصرف ها 
و  تابستان  در  پرمصرف ها  برق  هزینه  کردن  گران 
فصل گرم سال، امکان ایجاد تنش و حاشیه را برای 
بنابراین الزم است  این طرح خوب فراهم می کند. 

از همین االن هزینه برق پرمصرف ها واقعی شود.«
باالی  بسیار  مصرف  اشاره  با  انرژی  کارشناس  این 
پرمصرف ها نسبت به پله های دیگر افزود: » در حال 
حاضر متاسفانه پرمصرف ها بیشترین یارانه انرژی را 
پرمصرف  پله  و یک  دریافت می کنند  ما  در کشور 
می کند،  مصرف  برق  نیز  پله ها  بقیه  اندازه  به 
بنابراین نیاز است، برق پرمصرف ها به هزینه بسیار 
کارهای  صرف  آن  یارانه  تا  گردد  تبدیل  باالتری 
بهتر و رایگان کردن برق مصرفی شمار بیشتری از 

مشترکان خوش مصرف گردد.«
هزینه  باید  امید  برق  طرح  در  فارس،  گزارش  به 
میزان  به  آخری،  پرمصرف  پله های  مصرفی  برق 
خورشیدی  تجدیدپذیر  برق  ساعت  کیلووات  هر 
انرژی  کردن  واقعی  بر  عالوه  بتوان  تا  کند  تغییر 
انرژی های  پایدار  مالی  تامین  پرمصرف ها،  برق 
و  بودجه  ضمن  در  می گیرد.  صورت  تجدیدپذیر 
هزینه  پایدار  منبع  از  تجدیدپذیر  انرژی های  یارانه 

برق پرمصرف ها تهیه شود.
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تقویت دیپلماسی انرژی با تمرکز بر توسعه میادین مشترک/باید به 
سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هرچقدر بیشتر بتوانیم میدان های مشترک را توسعه دهیم، 
دیپلماسی انرژی را تقویت و قدرت چانه زنی را باال می بریم. حتما باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش 

افزوده در بخش پایین دست حرکت کنیم.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس و به نقـل از روابط عمومـی وزارت نفت حسـین  حسـین زاده، نماینده مردم 
الرسـتان و عضـو کمیسـیون انرژی مجلس در مراسـم امضـای قراردادهای مرحله سـوم طرح نگهداشـت و 
افزایـش تولیـد نفـت بـه ارزش ۱.۲ میلیـارد دالر گفـت: ایـران با داشـتن ذخایر عظیـم نفـت و گاز یکی از 

کشـورهای ثروتمنـد در زمینـه انـرژی اسـت و این موضـوع کار ما را سـخت می کند.
وی ادامـه داد: بخـش اعظمـی از صـادرات نفـت کشـور در سـال های اخیـر بـه دلیـل تحریـم قطـع شـد و 
تـالش شـد وابسـتگی بودجـه بـه نفـت کـم شـود. یکـی از راه هـای کاهـش وابسـتگی بـه نفـت صیانت از 

مخـازن نفـت و گاز اسـت.
حسـین زاده اظهـار داشـت: هرچقدر بیشـتر بتوانیم میدان های مشـترک را توسـعه دهیم افـزون بر افزایش 

تولیـد، دیپلماسـی انـرژی را تقویـت و قـدرت چانه زنی مان را بـاال می بریم.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس در پایـان خاطرنشـان کـرد: اقتصاد بـدون پول نفـت نمی شـود. طرح های 
جلوگیـری از خام فروشـی کـه مدنظـر مقـام معظم رهبری اسـت هـم باید به سـمت تکمیل زنجیـره ارزش 

افـزوده در بخـش پاییـن دسـت حرکت کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

آغاز مذاکره با 2 کشور برای 
تجارت آزاد

برای  مذاکره  از  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
منطقه  یک  و  کشور  دو  با  آزاد  تجارت  آغاز 

اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید زادبوم در مراسم روز ملی 
صادرات اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه ی تجارت 
آزاد مذاکرت جدیدی آغاز شده که در یک سوی آن 
ایران و در سوی دیگر کشور پاکستان و صربستان 
قرار دارند و از سوی دیگر مذاکره برای تجارت آزاد 

با اوراسیا نیز ادامه داشته است.
تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  این که  بیان  با  وی 
در ماه های گذشته فراوانی کاال در تجارت خارجی 
قرار  اولویت جدی در دستور کار  به عنوان یک  را 
داده، تصریح کرد: در کنار فراوانی کاال بحث تسهیل 
رفع تعهدات ارزی نیز مطرح بود که از سال ۱۳۹۷ 

با  بانک مرکزی و چه صادر کنندگان  تا امروز چه 
مشکالتی در رابطه با آن مواجه بودند.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت مصوبه یکصد 
دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  هفت  و  هفتاد  و 
توانست فضا را در این حوزه به آرامش نزدیک کند 
و روند رو به رشد صادرات که از چند ماه قبل کلید 
ادامه  سیاست ها  این  در  شرایط  بهبود  با  خورده 

خواهد یافت.
این  در  ایران  سیاست  اصلی ترین  زادبوم  گفته  به 
همسایه  و  منطقه  کشورهای  بازار  بر  تمرکز  حوزه 
کشورهای  آسیایی،  کشورهای  آن  از  پس  و  است 
آفریقایی و حتی آمریکای التین نیز از دیگر مقاصد 

صادراتی ایران به شمار می روند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این که اولویت 
کشور  دو  و  همسایه  کشور   ۱۵ با  تجارت  ایران 
هند و چین است بیان کرد: در حال حاضر امکان 
وجود  مدت  کوتاه  در  فروشی  خام  از  جلوگیری 
حمایتی  سیاست های  کرده ایم  تالش  ما  اما  ندارد، 
خود را به سمت کاالهای صادراتی با ارزش افزوده 
این حوزه کشور پیش تر  تا در  باالتر حرکت دهیم 
برگزاری  با  دیگر  سوی  از  کند.  تجربه  جدی تری 
بازار  در  ایران  جایگاه  تالش شده  مختلف  جلسات 
سنتی کاالهایی مانند زعفران، فرش و خشکبار نیز 

احیاء شود.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اصلی ترین محورهایی 
که به توسعه صادرات کمک می کند بحث تجارت 
آزاد و توافق ها در رابطه با این تجارت میان کشورها 
مذاکرات  کردیم  تالش  ما  است.  مختلف  مناطق  و 
برای تجارت آزاد با دو کشور پاکستان و صربستان 
و همچنین منطقه اقتصادی اوراسیا را ادامه دهیم و 
امیدواریم در آینده نزدیک این توافق ها نهایی شده 

و تعداد آنها نیز افزایش یابد.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:به هیچ وجه 
موافق قیمت گذاری دستوری نیستم و نبوده ام و 
بحث شیوه نامه است که این شیوه نامه قبل از من 
توسط سرپرست وزارت صمت به ستاد اقتصادی 
دولت برده شده بود و اساسا در همه بورس های 
دنیا هم یک قیمت پایه تعیین می کنند، لذا قیمت 
دستوری در کار نیست و ما مدافع سهامداران 

خرد هستیم.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
چهارمین  و  بیست  در  امروز  حسینی  رزم  علیرضا 
ایران  بازرگانی  اتاق  در  صادرات  ملی  روز  مراسم 
وزارت  در  دوره  این  در  من  خدمت  فرصت  گفت: 
این  اینکه  برای  فرصت  لذا  و  است  کوتاه  صمت 
به  تبدیل  را  انگیزه  بی  ساختار  با  و  پیر  وزارتخانه 
یک سازمان نوپا، کوچک و کم کارمند کنم در این 
فرصت کوچک به هیچ وجه امکان پذیر نیست،اما 
سعی کردیم که در این دوره کوتاه سعی کردیم، با 
اقداماتی  مرکزی  بانک  رئیس  با  تعامل  و  همکاری 
از  اتهام  رفع  و  ارزی  تعهد  رفع  مورد  در  مختصر 

انجام  متعهد  و  شریف  صادرکنندگان   پرونده های 
ارز  که  شدند  مجاز  امروز  خوشبختانه  که  شود 
به  یا  کنند  عرضه  نیما  سامانه  در  یا  را  خودشان 
ارزی  تعهد  رفع  صادرات  محل  از  واردات  عنوان 
در  اقدامات  این  تجارت  جامع  سامانه  در  و  کنند 

حال اجرا است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ۱۱ آبان ماه 
با سال گذشته میانگین واردات  امسال در مقایسه 
به ۱۰۱ هزار تن رسیده  از ۹۵ هزار تن  ما  روزانه 
و در مواردی نیز میانگین واردات ما به ۳8۰ هزار 
تن رسیده که عمده این ها کاالهای ضروری و مواد 

اولیه کارخانجات است.
و  یکصد  مصوبه  تکمیل  با  رابطه  در  حسینی  رزم 
هفتاد و هفت بیان داشت: در این باره با نمایندگان 
اجماع  به  کار  این  در  مسئول  دستگاه های  همه 
رسیده ایم و روز گذشته قرار بود که مصوبه تکمیلی 
در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و احتمال فردا 
یا هفته آینده این مصوبه در ستاد اقتصادی دولت 

مطرح می شود. 

شدن  اجرایی  با  ماه  آبان   ۲۲ از  داشت:  بیان  وی 
و  میلیارد   ۱۰ دولت حدود  اقتصادی  ستاد  مصوبه 
۳۰۰ میلیون دالر در سامانه جامع تجارت پرونده 
ثبت شده و از این مقدار حدود ۳ میلیارد دالر ثبت 
سفارش نهایی شده است و براین اساس فکر می کنم 
حتما تا پایان سال افزایش صادرات خواهیم داشت 
ما جبران خواهد شد و حتی  تجاری منفی  تراز  و 

امیدوارم که تراز تجاری ما مثبت شود. 
ما  داشت:  بیان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خودمان را نیازمند می دانیم که با بخش خصوصی 
را  کار  این  موضوعات  تمام  در  و  کنیم  مشورت 
انجام می دهیم، بنابراین تا امروز به لطف خداوند از 
صدور بخشنامه های خلق الساعه جلوگیری کرده ایم 
که  می کنیم  سعی  و  می دهیم  ادامه  را  کار  این  و 
سیاست های صادراتی کشور با ثبات تر برای فعاالن 

اقتصادی باشد. 
به  اطالع رسانی  و  اینکه شفاف سازی  بیان  با  وی 
ما  داشت:  بیان  دارد،  قرار  ما  کار  دستور  در  موقع 
بنگاه خبرپراکنی در وزارت صمت نداریم و دیگران 
زیر  رسانی  اطالع  که  امیدواریم  و  دارند  الحمداهلل 
سوال نرود و دنبال حذف امضاهای طالیی هستیم. 
رزم حسـینی بیان داشـت: ما منـع صادراتی نداریم 
و در کاالیـی منـع صادراتـی ایجـاد نکرده ایـم کـه 
برخـی بخشـنامه هـا مربوط به گذشـته اسـت و در 
خصـوص فـوالد هـم بایـد بگویم کـه به هیـچ وجه 
موافـق با قیمت گذاری دسـتوری نیسـتم و نبوده ام 
و بحـث شـیوه نامـه اسـت که ایـن شـیوه نامه قبل 
از مـن توسـط سرپرسـت وزارت صمـت بـه سـتاد 
اقتصـادی دولـت بـرده شـده بـود و اساسـا در همه 
بـورس دنیـا هم یـک قیمـت پایه تعییـن می کنند، 
لـذا قیمـت دسـتوری در کار نیسـت و مـا مدافـع 

سـهامداران خرد هسـتیم . 

وزیر صنعت: به هیچ وجه موافق قیمت گذاری دستوری نیستم

مدافع سهامداران خرد هستیم

رفع تعلیق کارت بازرگانی
طبق مصوبه کارگروه پایش رفتار تجاری مورخ 
صمت  سازمان های  تا  شده  مقرر   99 آذر   9
بازرگانی  کارت  تعلیق  رفع  به  نسبت  استانی 
صادرکنندگانی که به دلی عدم رفع تعهد ارزی 

تعلیق شده است، اقدام کنند.
صادرکنندگان  که  است  این  مصوبه  این  هدف 
برای  ایجاد شده  ماهه   4 فرصت  از  بتوانند  مذکور 
روش های  از  خود   ۹8 سال  ارزی  تعهدات  رفع 

مشروح در ابالغیه فوق الذکر بهره ببرند.
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غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در سالروز 
ملی صادرات به بیان دیدگاه های بخش خصوصی 
تاکید  و  پرداخت  غیرنفتی  صادرات  زمینه  در 
کرد که صادرکننندگان به دنبال مسیر امن برای 

فعالیت اقتصادی هستند.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سالروز ملی 
صادرات، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات 
و  رئیس جمهور  اول  معاون  حضور  از  قدردانی  و 
این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  همچنین 
پشتیبانی  گروی  در  را  صادرات  توسعه  مراسم، 
خواستار  و  کرد  عنوان  خصوصی  بخش  از  واقعی 

عملی شدن حرف ها در این حوزه شد.

متن سخنرانی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
جهادگران  آفرینی  افتخار  تبلور  صادرات  ملی  روز 
عرصه تجارت را به همه تالشگران بخش صادرات 
اقتصادی،  فعاالن  کارشناسان،  مدیران،  از  اعم 
تشکل های صادراتی و خاصه صادرکنندگان تبریک 
هستند  افتخارآفرین  قهرمانان  افراد  این  می گویم. 
به  شاقه  اعمال  با  و  گذشتند  تحریم ها  سد  از  که 
این مراسم  ادامه دادند. جای خیلی ها در  راه خود 

خالی است.
باید از بسیاری از رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی 
شد،  اعمال  صادرات  برای  غیرعامدنه  البته  که 

گالیه ها را ابراز کنیم.

صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد 
کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور 
و  فرهنگی  توسعه  در  جهانی  بازارهای  در  کشور 
باور  این یک  امنیتی کشورها نقش بی بدیلی دارد. 
جا افتاده است که اگر کاالیی از مرزهای یک کشور 
عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند 
کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز 

اهمیت آن را درک نکرده ایم.
حرف های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، 
گفته   ... و  اشتغال  معیشت،  بهبود  اجتماعی،  رفاه 
می شود. اما راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ 
سایه  در  مردم  معیشت  بهبود  است.  روشن  پاسخ 
توسعه  و  می گیرد  شکل  پایدار  اقتصادی  توسعه 
از  است.  صادرات  توسعه  گروی  در  هم  اقتصادی 
طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی پشتیبانی 

واقعی از صادرکنندگان قرار دارد.
باید  می شود،  داده  نشان  جامعه  به  آنچه  برخالف 
را  صادرات  از  عقب افتادگی  هزینه  که  بپذیریم 
اقشار ضعیف جامعه می پردازند. صادرکنندگان هم 
مشوق های مالی و صادراتی نمی خواهند، بلکه تنها 
خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا 
با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش رو حرکت کنند. 
اما متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما 
دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص 
تصمیم  مبنایی  چه  بر  ما  سیاست گزاران  نیست 
زیاد  اینقدر  عمل  تا  حرف  فاصله  چرا  و  می گیرند 

است.
یارانه  سیاست  به  اقتصاد  است  قرار  زمانی  چه  تا 
دهد؟ شکی نیست توسعه سیاسی در گروی توسعه 
اقتصادی است. از بخش خصوصی در پشت تریبون 
این  مطابق  هم  کردارها  آیا  اما  می شود  زده  حرف 
گفتارها هست؟ ما ادعای عدالت اجتماعی داریم اما 

اجرا  عدالت  این  دولتی  طرفه  یک  مدیریت  در  آیا 
ناصواب  سیاست  و  نابخردانه  تصمیم  اگر  می شود؟ 
اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشت 
اندازند، چه کسی پاسخگوست؟  مردم  را به خطر 
هست؟  کار  در  تصمیم گیران  برای  مجازاتی  اصال 
کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه کسی پاسخگوی از 
از  ناشی  که  است  طالیی  فرصت های  دادن  دست 

سیاست گذاری های اشتباه است؟
از سال 84 تا دو سال پیش، آمارها حاکی از کاهش 
تسهیالت بانکی است. چرا باید سهم ما از بازارهای 
باشد؟  تنها ۲ درصد  صادراتی ۱۵ کشور همسایه، 
اعتماد  ما  تعهدات  به  ما  خارجی  طرف های  چرا 
ندارند؟ چرا سیاست های تجاری و ارزی ما هماهنگ 
با یکدیگر نیستند؟ چرا باید فعاالن ریشه دار ما از  
چرخه فعالیت خارج شوند و در مقابل سواستفاده 

کنندگان رشد کنند؟
داشته  نگه  برافراشته  را  پرچم ها  خصوصی  بخش 
است. اما ظرفیت هایی که بخش خصوصی در حال 
حاضر دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید  
ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. راه حل 
هم مشخص است. شرایط پیش رو به نظر می رسد 
متفاوت باشد؛ برای یک بار برابری حرف و عمل را 
برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی مورد 

توجه قرار دهید.
خیلی از فعاالن اقتصادی به ناروا خانه نشین شدند؛ 
برخی از آن ها به محکمه کشیده شدند. برای اصالح 
این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده ما در 

دست بخش خصوصی است.
در پایان از تالش های وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تفاهم های  و  ایشان  اقدامات  با  تا  قدردانی می کنم 
صادرات  حرکت  مرکزی،  بانک  با  گرفته  صورت 

سرعت گیرد.

غالمحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات

هزینه عقب افتادگی صادرات را اقشار ضعیف جامعه می پردازند
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با حضور وزیر نیرو؛

نمایشگاه بین المللی صنعت برق 
و آب و فاضالب ایران فردا آغاز 

به کار می کند
بیستمین نمایشگاه تخصصي بین المللي صنعت 
برق و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
فردا  ایران  فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  آب 
دائمی  محل  در  نیرو  وزیر  حضور  با  سه شنبه 
به کار  آغاز  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 

می کند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
بیستمین نمایشگاه تخصصي بین المللي صنعت برق 
که دارای مجوز ستاد ملي مقابله با کرونا است، از ۲۳ 
تا ۲6 دی ماه جاری در 8 سالن نمایشگاهی در فضایی 
متر  مربع شامل ۱۲ هزار و ۹4۵  متر  بر 8۰۰  بالغ 
مربع فضاي سرپوشیده داخلي و ۱۲ متر مربع فضاي 
سرپوشیده خارجي و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران در همین 
تاریخ و در ۲ سالن نمایشگاهی در فضای دو هزار و 
4۰۰ متر مربع فضاي سرپوشیده داخلي و ۱۰۰ متر 

فضاي باز برگزار می شود.

روز  نمایشگاه ساعت ۱۰:۳۰ صبح  این  افتتاح  آئین 
و  معاونان  نیرو،  وزیر  با حضور  دی ماه  سه شنبه ۲۳ 
برق و آب و فاضالب کشور و  ارشد صنعت  مدیران 

تعدادی از میهمانان خارجی برگزار خواهد شد.
مقابله  ملي  ستاد  مجوز  با  که  نمایشگاه ها  این  در 
بود،  تا ۱۷ هر روز دایر خواهد  از ساعت ۹  با کرونا 
تمامی ضوابط، شرایط و تمهیدات الزم برای پیشگیري 
از ابتال به کرونا پیش بینی شده است. بازدیدها از این 
نمایشگاه فقط برای بازدیدکنندگان تخصصی و فعاالن 
آزاد  برای عموم  و  بوده  برق  و  اقتصادی صنعت آب 
نیست. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در این دوره 
از نمایشگاه ها که با حضور جمعا ۲۷۵ شرکت داخلي و 
خارجي بر پا می شود، ۲۰۰ شرکت کننده در بیستمین 
نمایشگاه تخصصي بین المللي صنعت برق ایران و بیش 
از ۷۵ شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه تخصصي 
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران 
حضور دارند. در نمایشگاه تخصصی صنعت برق ایران 
کاالهایي در بخش هاي روشنایی، گروه سیم و کابل، 
تابلوسازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون و سیستم های 
ابزار دقیق، خطوط انتقال، کارفرما، مشاوران و پیمانکاران 
عرضه خواهد شد. همچنین در شانزدهمین نمایشگاه 
تخصصي صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران 
نیز کاالهایي در بخش هاي لوله و اتصاالت پلیمری، 
تصفیه، فیلتراسیون و آب شیرین کن، لوله و اتصاالت 
و شیرآالت، کارفرما، مشاوران، پیمانکاران، اتوماسیون 
اندازه گیری  سیستم های  دقیق،  ابزار  سیستم های  و 
و تجهیزات آزمایشگاهی و آب و فاضالب، تجهیزات 
صنعتی، لوله و اتصاالت به نمایش گذاشته خواهد شد. 
طبق اعالم ستاد برگزاری نمایشگاه های صنعت آب 
این رویداد بین المللی سه کارگاه  و برق، در حاشیه 
و  برق  آب،  صنعت  روز  بحث های  پیرامون  آموزشی 

همسو با اهداف برگزاری نمایشگاه برپا می شود.

شیوه نامه اجرایی طرح مشوق 
بیمه ای کارفرمایان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 
با ارسال نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی تهران از 
اجرای طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان از ابتدای 
دی ماه سال جاری به منظور تحرک بخشی بیشتر 
و رونق بازار کار خبر داد. پروانه رضایی بختیاری 
در نامه خود به مسعود خوانساری تاکید کرد که 
این طرح که در جهت کاهش آثار منفی کرونا بر 

بنگاه های اقتصادی طراحی شده است.
هدف  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

کار  بازار  در  رونق  ایجاد  و  بیشتر  تحرک بخشی 
بنگاه های  بر  کرونا  بیماری  منفی  آثار  کاهش  و 
تشویق  و  اشتغال  ایجاد  نتیجه  در  و  اقتصادی 
و  خصوصی  موسسه های  کارگاه ها،  کارفرمایان 
جدید  کار  نیروی  از  استفاده  به  فعال  تعاونی های 
تحصیلی  مدرک  دارای  دانشگاهی  )فارغ التحصیل 
لیسانس و باالتر(، شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی 

طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان را ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این طرح 
سهمیه 8۱۰ نفر اشتغال به استان تهران اختصاص 
یافته است. بر اساس شیوه نامه این طرح، به منظور 
کاهش مراجعه افراد و نمایندگان کارفرمایان به اداره 
تامین اجتماعی در استان ها، سهم بیمه کارفرما که 
معادل ۲۳ درصد است، به حساب شخص کارفرما 

واریز می شود.
 ۳8 به  فارغ التحصیالن  به کارگیری  سن  همچنین 
سال افزایش یافته است که مدت زمان خدمت نظام 
وظیفه نیز به حداکثر سن افراد ذکور اضافه خواهد 
گرفتن  نظر  در  جدید،  شیوه نامه  اساس  بر  شد. 
مجموع کمتر از ۳6 ماه سابقه بیمه پردازی از سوی 

فارغ التحصیل از دیگر مزایای این طرح است.
کارفرمایان  بیمه ای  مشوق  طرح  اینترنتی  سامانه 
https://moshavegh.mcls.gov. نشانی  به 

بنگاه های  صاحبان  و  فارغ التحصیالن  که  است   ir
اقتصادی می توانند پس از ثبت نام اولیه و بارگذاری 
حداقل  پایه  بر  می باید  که  شده  منعقد  قرارداد 
در  نیز  و  کار  عالی  اعالمی شورای  نرخ  و  دستمزد 
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ از  قرارداد  شروع  تاریخ  گرفتن  نظر 

اقدام کرده و از معافیت ۲4 ماهه بهره مند شوند.
مشکل  و  سوال  هرگونه  به  پاسخ  برای  متقاضیان 
شماره  با  مستقیم  طور  به  می توانند  احتمالی 

88۳۲۵6۵4 تماس بگیرند.
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اقتصاد ایران و جهان

فردا انجام می شود؛

آغاز مذاکره تهران و سئول 
درباره آزادسازی پول های بلوکه 

شده ایران
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه 7 میلیارد دالر 
پول ایران در کره جنوبی بلوکه شده است، گفت: 
این  در  مذاکره  کره جهت  مرکزی  بانک  هیأت 
باره وارد تهران شده و من فردا با آن ها مالقات 

خواهم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
عبدالناصر همتی پس از جلسه مشترک کمیسیون 
ارز  درباره حذف  مرکزی  بانک  و  نود مجلس  اصل 
4۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، گفت: مجلس 
این زمینه هر مصوبه ای داشته  شورای اسالمی در 

باشد، ما اجرا خواهیم کرد.
کل  رئیس  نظر  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  همتی 
بانک مرکزی درباره ارز 4۲۰۰ تومانی افزود: پیش 
از این هم اعالم کرده ام از نظر تخصصی ارز 4۲۰۰ 

تومانی را قبول ندارم.
شرایطی  در  دولت  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
دلیل  به  ارز  نرخ  جدی  افزایش  دچار  کشور  که 
تحریم های سنگین و بی سابقه ای شده بود، چاره ای 
جز تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی برای تأمین داروی 
مردم و کاالهای اساسی و کنترل قیمت ها نداشت، 
تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی در یک مقاطعی بسیار 

خوب عمل کرد.
ارزی که به خوبی  اگر همین  اینکه  بیان  با  همتی 
تغییر دهد،  بخواهد  را مجلس  نشده  توزیع  و  اجرا 
حتماً در قیمت کاالها تأثیر خواهد گذاشت، افزود: 

باید به نوعی حذف ارز یارانه ای جبران شود.
امیدواریم ارز تک نرخی شود / باید برای گرانی پس 

از حذف ارز 4۲۰۰ تدبیر کرد
وی گفت: بنابراین این موضوع یک تصمیم دو گانه 
کمک  طرف  یک  از  تومانی   4۲۰۰ ارز  زیرا  است 
نادرست،  اجرای  با  دیگر  سوی  از  و  بوده  مردم  به 

رانت هایی را به وجود آورده است.
و  دولت  همفکری  با  کرد:  امیدواری  ابراز  همتی 
ارز  زمینه  در  آمده  پیش  معضل  بتوانیم  مجلس 
یارانه ای را اصالح کنیم و به سمتی برویم که ارز، 

تک نرخی شود.
معتقد  اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
به ارز چند نرخی نیست، گفت: اکنون باید مراقب 
شوک حاصل از حذف ارز یارانه ای در جامعه بود و 

با تدبیر اقدامات الزم را انجام داد تا اتفاقی نیفتد.
منابع بلوکه شده در عراق و کره /   فردا با هیئت کره 

جنوبی دیدار می کنم

مرکزی  بانک  شده  مسدود  ارزهای  درباره  همتی 
در خارج از کشور، گفت: بانک مرکزی در هند ارز 
مسدود شده ندارد، اما در عراق و کره جنوبی دارد.

وی افزود: درباره این ارزها در حال مذاکره هستیم و 
امیدواریم بتوانیم از این ارزها استفاده کنیم.

همتی گفت: حق طبیعی ماست که بتوانیم از این 
با  و  غیرقانونی  هم  االن  تا  و  کنیم  استفاده  ارزها 
امیدواریم  اما  نیفتاده،  اتفاق  این  آمریکایی ها  فشار 

فشارآمریکایی ها هم کاهش پیدا کند.
ارزها  این  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
میزان  گفت:  است،  مرکزی  بانک  سپرده های 
میلیارد   ۷ جنوبی  کره  در  مرکزی  بانک  پول های 

دالر است.
وی افزود: هیأت بانک مرکزی کره جهت مذاکره در 
این باره وارد تهران شده و من فردا با آن ها مالقات 

خواهم کرد.
توضیحات همتی درباره استفاده از ارز اشخاص برای 

واردات
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اخیراً با تصمیم ستاد 
اقتصادی، استفاده از ارز اشخاص برای واردات ابالغ 

شده است.
 ۹۰ اصل  کمیسیون  جلسه  در  اینکه  بیان  با  وی 
شد،  ارائه  نمایندگان  به  زمینه  این  در  توضیحاتی 
گفت: امیدواریم از این پس بتوانیم سازوکاری ایجاد 
دارند  کشور  از  خارج  در  ارز  که  کسانی  تا  کنیم 
بتوانند از آن برای واردات مواد اولیه استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع قانون اصالح قانون 
با  جلسه  در  شده  مطرح  مباحث  دیگر  از  را  چک 
و  کرد  عنوان  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  اعضای 
دیر  نگران  اعضای کمیسیون  این جلسه  در  افزود: 
اجرا شدن این قانون بودند که ما نیز توضیحاتی به 
ابعاد مختلف دارد  این قانون  آن ها دادیم و گفتیم 

تا  دارد  نیاز  فرصتی  بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  و 
بتواند آن را اجرا کند.

همتی گفت: البته قبول داریم که ایجاد زیرساخت ها 
زمان برده و مجلس حق دارد دلیل اجرا نشدن آن 
را پیگیر کند اما به دلیل اوج گرفتن بیماری کرونا و 
با تصمیم ستاد ملی کرونا قرار شد بخشی از اجرای 

این قانون تا پایان سال به تعویق بیفتد.
انجام شده  کارهای اصلی  تقریباً  اینکه  بیان  با  وی 
به  را  از دیروز صدور چک های جدید  افزود:  است، 
به  را  قول  این  و  کردیم  شروع  اختیاری  صورت 
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ دادیم که از نظر اطالع 
سال  پایان  تا  چک،  جدید  قانون  اجرای  و  رسانی 

کارهایی که باید انجام دهیم را نهایی کنیم.
صدور  مردم  داد:  وعده  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
چک ها از طریق سامانه را به صورت جدی از اوایل 
سال آینده، انجام خواهند داد و ضمن حذف چک 
ایجاد خواهد  این زمینه  حامل، شفافیت جدی در 

شد.
موضوعات  از  دیگر  یکی  را  نظارتی  بحث  همتی 
مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: وجود 
اختالف طوالنی  عامل  مرکزی، یک  بانک  در  ناظر 
۲۰ ساله بین این بانک، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان 

محاسبات است.
مجلس معتقد است نظارت بر بانک مرکزی باید به 

سازمان حسابرسی محول شود
وی افزود: هم اکنون این کار بر عهده هیأت ناظران 
است اما مجلس معتقد است باید این وظیفه را به 

سازمان حسابرسی محول کنیم.
همت در پایان اعالم کرد: در این زمینه نیز بحث 
بر اساس  این مسئله  ارائه شد و مقرر شد  مفصلی 
نظر کمیسیون در مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه 

و بررسی شود.
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یادداشت

متن کامل

روش هایی برای به کارگیری اصول اثرگذاری بر دیگران

راز متقاعدسازی: آینه مخاطبان 
باشید

برای آنکه در ارتباطاتمان، متقاعدکننده تر باشیم 
چه باید بکنیم؟ تحقیقات جدید نشان می دهد 
که »انعکاس زبانی«، یعنی تطبیق دادن سبک 
ابزار  با سبک مخاطبان، یک  ارتباطی خودتان 

موثر برای افزایش نفوذ در مخاطبان است.
فرقی نمی کند که در چه موقعیتی هستید: درحال 
یک  ارائه  به خرید محصول،  مشتری  کردن  راضی 
متقاعد کردن  برای  یا تالش  اجرایی  مدیر  به  ایده 
ارزیابی  درحال  که  مقابل  طرف  با  اگر  قاضی. 
شماست، از قبل یک رابطه مستحکم داشته باشید، 
تاثیرتان بر او بیشتر خواهد بود. چرا این طور است؟ 
رسیدیم  نتیجه  این  به  خود  اخیر  تحقیقات  در  ما 
آگاهی  و  بینش  به شما  پیشین،  رابطه  داشتن  که 
می دهد که بدانید طرف مقابل، چطور فکر می کند، 
و  می کند  تفسیر  چگونه  می کند،  استدالل  چطور 
چطور مدارک را پردازش می کند. این کمک می کند 
که پیام خود را با کمک فرآیندی به نام »انعکاس 

زبانی« متناسب با مخاطب تنظیم کنید.
مثال اگر بدانید که قاضی یا ارزیاب شما در ارتباطات 
ترجیح می دهد  را  و منطقی  استدالل خطی  خود، 
او  با  در گفت وگو  اگر شما هم  استفاده می کند،  و 
کنید،  استناد  »فکت ها«  اصطالح  به  یا  حقایق  به 
احتمال آنکه متقاعد شود بسیار بیشتر خواهد بود. 
برای نفوذ در فردی که از سبک روایی و غیررسمی 
داستان  یک  هم  شما  است  بهتر  می کند،  استفاده 
روایت کنید. وقتی سبک مورد عالقه طرف مقابلتان 
آنکه  احتمال  می دهید،  انعکاس  آینه  یک  مثل  را 
خواهد  بیشتر  ببینند  مجاب کننده ای  فرد  را  شما 

بود. پس شناخت فردی که قرار است شما را ارزیابی 
کند، مزیت قابل توجهی برای شما خواهد داشت.

کردیم  تحقیق  موضوع،  این  بیشتر  کشف  برای  ما 
که ببینیم وکالی پرونده های نقض حق انحصاری، 
نفوذ  او  در  چطور  قاضی  برابر  در  صحبت  هنگام 
بی واسطه  مشاهدات  شامل  ما  تحقیقات  می کنند. 
مصاحبه   ۵۰ از  بیش  بود:  پرونده هایی  چنین 
فدرال  قاضی های  مشاوران،  وکال،  با  غیررسمی 
از  کمی  تحلیل  و  تجزیه  یک  البته  و  منشی ها.  و 
داده های در دسترس از بیش از هزار پرونده نقض 
شاهد  بارها  بود.  یکی  تحقیقات،  همه  نتایج  حق. 
داشتند،  رابطه  قاضی  با  قبل  از  که  وکالیی  بودیم 
بیشتر از فرآیند انعکاس زبانی استفاده کرده و در 

نتیجه، پرونده های بیشتری را برده بودند.
تحقیقات ما به طور مشخص نشان داد که این وکال، 
بهتر می دانستند آیا قاضی بیشتر تحت تاثیر داده ها 
به  نسبت  آیا  احساسی،  اعتراض  یا  می گیرد  قرار 
و  ابهام  یا  می دهد  نشان  بهتری  واکنش  قاطعیت 
ارزش می نهد. آشنایی  به خودافشایی  اینکه چقدر 
با فرد ارزیابی کننده به وکال این امکان را می داد که 
ببینند چه رویکردی بیشتر با طرف مقابل هماهنگی 
دارد )و سبک ارتباطی خود را متناسب با آن تغییر 
دهند(. مثال در یکی از مصاحبه ها یکی از طرفین 
دعوی که فرد باتجربه ای بود، اهمیت انعکاس زبانی، 
برای وادار کردن طرف  هنگام متقاعدسازی قاضی 
مقابل به ارائه اسناد بیشتر را این گونه توصیف کرد:

داری  وقتی  که  است  این  رویکردها  از  »یکی 
برایش می نویسی، اشاره کنی که من این چیزها را 
می خواهم، این چیزی است که آنها به من داده اند 
بیان  یک  دارم.  حق  مابه التفاوت،  به  نسبت  من  و 
این  از راه ها  واقعی، منطقی و مستقیم. یکی دیگر 
سفید  شوالیه  ما  کنید،  گوش  بگویی:  که  است 

هستیم. ماه هاست که تالش می کنیم و آنها دزدی 
خوبی  آدم های  کال  و  می گویند  دروغ  و  می کنند 
به  که  می دارید  وا  را  قاضی  این طوری،  نیستند. 
شما به چشم شوالیه های سفید نگاه کند. هر وقت 
کاغذها را می خواند، یک شوالیه را تجسم می کند. 
بعضی از قاضی ها این را دوست دارند. اما بعضی ها 
است.  غیرحرفه ای  روش،  این  بگویند  است  ممکن 
ممکن است بگویند من فقط دارم می بینم که برای 

هر چیزی اسم می گذارید.«
تجزیه و تحلیل کمی ما از سبک نوشتاری بیش از 
۱8۰۰ سند قانونی )شامل بیش از ۵/ ۲۵ میلیون 
کلمه( نیز مهر تاییدی بر گفته های این فرد بود. ما 
از یک ابزار معتبر برای تجزیه و تحلیل زبانشناختی 
شده  نوشته  اسناد  تا  کردیم  استفاده  محاسباتی 
رده  بندی  جهت  چهار  از  را  وکال  و  قضات  توسط 

کنیم:
تفکر  دارای  نوشتاری  نمونه های  تحلیلی:  تفکر   *
رسمی، منطقی و سلسله مراتبی در این بُعد، امتیاز 
نمونه های دارای  بیشتری کسب کردند درحالی که 
امتیاز  روایی  و  شخصی  غیررسمی،  فکری  سبک 

کمتری کسب کردند.
نشان دهنده  که  نوشتاری ای  نمونه های  نفوذ:   *
در  بودند،  اطمینان  و  نفس  به  اعتماد  و  تخصص 
درحالی که  کردند  کسب  بیشتری  امتیاز  بُعد  این 
امتیازات کمتر، نشانگر یک سبک مضطرب، تجربی 

و فروتنانه بود.
سبک  با  نوشتاری  نمونه های  بودن:  حقیقی   *
صادقانه تر، شخصی تر و آزادانه تر، از این نظر امتیاز 
بیشتری کسب کردند درحالی که نوشته های دارای 
کمتری  امتیاز  غیرشخصی،  و  کنترل شده  لحن 
گرفتند )منظور از غیرشخصی یعنی فرد با پرونده 

ارتباط قلبی ندارد و خود را از آن جدا می داند(.

* پیام احساسی: نمونه های نوشتاری دارای سبک 
مثبت و شاد، امتیاز بیشتری از این نظر می گرفتند، 
یک  نشان دهنده  عصبی،  و  تند  لحن  درحالی که 

گرایش احساسی منفی بود.
ما با استفاده از این چارچوب، سبک نوشتاری وکال 
با سبک قضات مقایسه کردیم و بررسی کردیم  را 
که سبک آنها تا چه حد انعکاس دهنده سبک قضات 
است. سپس نگاهی کردیم به تاثیر سبک انعکاس 
در  که  همان طور  دادخواهی.  در  وکال  موفقیت  در 
نمودار مشاهده می کنید، ما به این نتیجه رسیدیم 
را  قضات  زبانی  سبک  که  حقوقی ای  تیم های  که 
انعکاس می دهند، احتمال آنکه برنده پرونده باشند 
ما،  نمونه  )در  است  بیشتر  چشمگیری  طرز  به 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3729982-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF


10

شماره  2801 22 دی 99

10

نگاه آخر

دود مازوت در چشم اراک !

https://www.mehrnews.com/photo/5116313/%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
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