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مادرابرچالشها
علی میرزاخانی/ دنیای اقتصاد

چندسالیاستکهدراقتصادایرانصحبتاز
مشکالتیاستکهازمرحلهچالشعبورکرده
یک در گرفتهاند. خود به ابرچالش شکل و
سالاخیرامابهجایاینکهگامیبهسمتحل
ابرچالشهابرداشتهشود،میتوانازپدیدهای
معکوسیعنی»تکثیرابرچالشها«سخنگفت.
ترمیم مساله، این راهحل آیا چیست؟ علت

کابینهوتغییرتیماقتصادیاست؟
مدیران  را  ابرچالش ها  تکثیر  علت  که  فرضیه ای 
ناتوان یا به طور کلی ضعف مدیریتی معرفی می کند 
طبیعی است که به پرسش فوق پاسخ مثبت بدهد 
و ترمیم کابینه را کلید عبور از ابرچالش ها بداند. اما 
واقعیت آن است که مشکل تکثیر ابرچالش ها صرفا 
با ترمیم کابینه )که قطعا فارغ از کم و کیف فعلی 
مشکالت  چراکه  شد؛  نخواهد  حل  است(  ضروری 
مدیریتی ریشه در »امتناع سیاست گذاری« دارد که 

خود معلول »بحران تئوریک« است.
نظام  که  است  شده  باعث  تئوریک  بحران 
اصول  روی  نباشد  قادر  اقتصادی  تصمیم گیری 
حکمرانی صحیح برای اداره اقتصاد کشور به اجماع 
به صورت  آن  اجماع که خأل  این  از  منظور  برسد. 
فراتر  است  شده  متجلی  سیاست گذاری  آشفتگی 
بوده  واحد«  »اراده  شبیه  شکلی  راه حل های  از 

همایونحائری،معاونوزیرنیرودراموربرقوانرژی:

بخش خصوصی بـه گـردن 
بایدپاسخگویقیمتتمامشدهبرقباشیم3صنـعت بـرق حق دارد

امیریخامکانی:نبایداجازهدهیمصنعتبرق
4 تسلیممشکالتارزیشود

واحد ۵ برق بدهی صرف را پژوهش بودجه
4کردیم

بازرگانی مشترک کمیته توجیهی نشست
۵ ایرانولهستان21آبانبرگزارمیشود
خصوص در جمهور رئیس به نامه ارسال
سال برق تأمین برای ژرف/ آبهای اکتشاف

۵  آیندهبرنامهریزیکردهایم
بازسازی جامع طرح تدوین به ایران کمک

6 سوریه
اتاق نمایندگان هیات نشست چهلمین در

7 ایرانچهگذشت؟
ازواکنشصادرات دولت،کاتالیزوریکهدور

8 قراردارد
بدگویی همکارانتان سر پشت هرگز

9 )نکنید)قسمتاول
سالروز دومین و بیست گرامیداشت مراسم

10 ملیصادرات
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حائری:بخشخصوصیبهگردن
ماحقدارد/بایدزمینهمشارکت
را خصوصی بخش حداکثری

فراهمکنیم
بهگزارشسندیکایصنعتبرقایران،همایون
حائری،معاونوزیرنیرودراموربرقوانرژیدر

افتتاحیهسیوسومینکنفرانسبینالمللیبرق
کهصبحامروزدرمحلپژوهشگاهنیروبرگزار
شد،گفت:درمواجههباابرچالشهاونزدیک
شدنبهمحدودیتها،نیازبهتغییرمسیرداریم
نمیتواند قبلی، مسیر در کردن حرکت زیرا

مسئلهماراحلکند.
وی با بیان اینکه تغییر آرایش در بخش برق برای 
برای  و  است  تاب آور ضروری  و  پایدار  رشد  تحقق 
تغییر آرایش برق 10 شاخص در نظر گرفته شده 
تغییر  برای  مصرف  و  تقاضا  مدیریت  افزود:  است، 
استانی،  با مسئوالن  تعامالت ثروت ساز  مناسبات، 
بخش  مشارکت  جویی،  صرفه  و  پذیری  مبادله 
مناسبات  بازتعریف  سازی،  خصوصی  و  خصوصی 
مشارکت  توسعه  ای،  منطقه  و  ملی  توسعه  با  برق 
های منطقه ای و چند جانبه ای، افزایش درآمدهای 
ارزی ناشی از صادرات برق، کاال و خدمات فنی و 
مهندسی، فناوری های سازگار با نیازها و محدودیت 
پیدا  تغییر  باید  که  را جزو شاخص هایی شمرد   ها 
کند. حائری در زمینه ضرورت میزان حمایت موثر 
از بخش خصوصی و جلب مشارکت آنها تصریح کرد: 
این  دارد،  ما حق  به گردن  بخش خصوصی خیلی 
فشارهای  خود  که  روزهای سخت  در  بخش حتی 
باالی  را متحمل می شد، چتر حمایتی اش  زیادی 
سر ما بود و در روند ارتباط ما با سایر ارگانها و به 
خصوص مجلس نقش غیرقابل انکاری داشته است 
لذا ما امروز باید شرایط مشارکت حداکثری را برای 

آنها فراهم کنیم.
اولیه دانست و  وی اقتصاد کشور را متکی بر مواد 
تبدیل  بدون  را  اولیه  مواد  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
بهترین  می رسانیم،  فروش  به  نهایی،  محصول  به 
سازد،  محقق  را  ملی  منافع  می تواند  که  صادراتی 

برق است.

پشتوانه  که  است  نظری«  »وحدت  مفهوم  به  و 
حکمرانی  اصول  استخراج  برای  الزم  تئوریک 
اقتصادی را فراهم می کند. فقدان این اصول باعث 
امتناع سیاست گذاری و به تبع آن، بروز بحران در 
سیاست های اقتصادی اعم از سیاست ارزی، پولی، 
با  صرفا  بحران ها  این  و  است  مالی شده  و  تجاری 

تغییر تیم اقتصادی قابل حل نیست.
ارزی  رانت  »تخصیص  که  قبیل  این  از  تصوراتی 
باعث کاهش قیمت ها برای مصرف کننده می شود«، 
مهار کرد«،  را  تورم  نرخ گذاری دولتی می توان  »با 
بهبود  را  درآمد  توزیع  ارز،  رسمی  نرخ  »کاهش 
تولید  می توان  نقدینگی  ایجاد  »با  می بخشد«، 
اهمیتی  پس کوچه  دالر  »نرخ  کرد«،  تقویت  را 
است«،  تعیین کننده  دالر  رسمی  نرخ  بلکه  ندارد، 
تثبیت  را  ارز  نرخ  هم  می توان  تورمی  شرایط  »در 
تولید  را گرفت«، »هزینه  و هم جلوی شوک  کرد 
داخلی را می توان با پمپاژ تورم باال برد ولی قیمت ها 
معادله  این  از  و  کرد  کنترل  ارز  نرخ  تثبیت  با  را 
متناقض، انتظار رشد تولید ملی را داشت«، »حمله 
عالج  می توان  دالرپاشی  با  را  دالر  به  سفته بازانه 
داشت  فسادزا  هم سیاست گذاری  »می توان  کرد«، 
با فساد مبارزه کرد«؛ همه و همه ریشه در  و هم 
بحران تئوریک برای اداره اقتصاد کشور دارند. بدون 
پشتوانه تئوریک نمی توان این تصورات غیرعلمی را 

جایگزین  منسجم  و  صحیح  سیاست گذاری های  با 
یعنی  اقتصاد  در  ملی  اهداف  تحقق  ضمن  تا  کرد 
رشد  و  شغلی  فرصت های  افزایش  تورم،  کاهش 
اقتصادی، امکان عبور از ابرچالش ها نیز فراهم آید.

تکثیر  باعث  ایران  اقتصاد  در  بنابراین،  آنچه 
ابرچالش های موجود  ناکامی در حل  و  ابرچالش ها 
این  و  دارد  تئوریک  بحران  در  ریشه  است،  شده 
نه تنها  بحران  این  ابرچالش هاست.  مادر  همان 
بین  ساده لوحانه  دیوارکشی  با  بلکه  می شود،  انکار 
ارتباط و پیوند  حوزه اجرا و حوزه تئوری، هرگونه 
در حالی که  می شود؛  استهزا  حوزه  دو  این  میان 
ریل  و  سیاست گذاری  ریل  بدون  اجرایی  مدیریت 
غیرممکن  نظری  پشتوانه  بدون  سیاست گذاری 
است. »جان میناردکینز« اقتصاددان شهیر، درباره 
این دسته از مدیران اجرایی که به پشتوانه تئوریک 
می گوید:  وی  دارد.  جالبی  جمله  ندارند،  اعتقادی 
تئوری های  از  را  اثرپذیری خود  که  اجرایی  مردان 
اقتصاددانان انکار می کنند معموال برده فکری یک 
این  جز  هم  واقعیت  هستند!  متوفی  اقتصاددان 
نیست؛ چراکه همه تصورات غلطی که پیش تر برای 
و  تئوری های غلط  در  ریشه  اقتصاد ذکر شد  اداره 

منسوخی دارند که در آزمون عمل رد شده اند.
از  گره گشایی  به  بستن  دل  اساس،  همین  بر 
ابرچالش ها صرفا با تغییر مدیران اجرایی خطاست؛ 
میان  از  اگر  حتی  اجرایی  مدیران  مهارت  چراکه 
برای  شوند  انتخاب  هم  تکنوکرات ها  بهترین 
خأل  در  که  دارد  کاربرد  پساسیاست گذاری  مرحله 
وجود  مرحله  این  از  عبور  امکان  اصال  تئوریک 
ندارد. تکنوکرات ها به دلیل نگاه مهندسی به مسائل 
اقتصادی، تصور می کنند یا وانمود می کنند که همه 
چالش ها و ابرچالش ها با راه حل های فنی و تکنیکی 

قابل حل است.
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اردکانیان:مجالزیادیبرایپنهانشدنپشتدیوار
قیمتتکلیفینداریم

بایدپاسخگوی
قیمتتمامشدهبرقباشیم

رضا ایران، برق صنعت سندیکای گزارش به
اردکانیانوزیرنیرودرافتتاحیهسیوسومین
کنفرانسبرقکهصبحامروزدرمحلپژوهشگاه
از یکی برق صنعت گفت: شد، برگزار نیرو
در توسعه و فعالیت زیربناییترینعرصههای
توسعه حال در کشورهای ویژه به دنیا تمامی
است،اینبخشهموارهدرارتباطنزدیکباجامعه
علمیبودهوازظرفیتهایعلموفناوریبرای

بهبودکارخودبهرهمندشدهاست.
جامعه  مشترک  و  مستمر  کوشش  داد:  ادامه  وی 
صنعت  تالش  و  سو  یک  از  پژوهشی  و  دانشگاهی 
برق، وزارت نیرو و دست اندرکاران داخلی و خارجی 
از سوی دیگر منجر به برگزاری این کنفرانس ساالنه 

رویداد  یک  صرفا  کنفرانس  این  بنابراین  می شود، 
علمی و یا اجرایی نیست، بلکه پیوند میان دو این 
یافته های  می رود  انتظار  که  محلی  است.  حوزه 
علمی از یک سو و شناخت دقیق و عمیق مسائل 
صنعت برق از سوی دیگر منجر به ارائه راه حل های 
خالق علمی و کارآمد برای مشکالت موجود شود .

برق  صنعت  کنفرانس  کرد:  تاکید  نیرو  وزیر 
کشور  در  شده  انباشته  خرد  انعکاس  می بایست 
صنعت  کلیت  و  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها،  شامل 
باشد. هر چه فعالیت های علمی در مراکز آموزشی 
به خرد  نیاز  چه  هر  و  باشد  غنی تر  ما  پژوهشی   و 
در تصمیم  گیری ها در صنعت بیشتر باشد طبیعتا 
خواهد  مشاهده تر  قابل  نیز  کنفرانس  این  برآیند 
بود وی ادامه داد: آنچه که در مدت زمان برگزاری 
یک  حاصل  باید  هستیم  آن  شاهد  کنفرانس  این 
در  که  همچنان  باشد  هوشمندانه  برنامه ریزی 
سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم 
رهبری مشخص شده است سهم تحقیقات در ارزش 
چهار  به  باید  انداز  چشم  افق  طی  ما  ملی  افزوده 
درصد ارزش افزوده ملی برسد. حال سوال این است 
در حال حاضر مقدار کّمی قابل اتکای ارزش افزوده 
تحقیقات  در  میزان  چه  است؟  چقدر  برق  صنعت 
به  چشم انداز  افق  در  آیا  می شود؟  گذاری  سرمایه 
هدف گذاری تعیین شده در سند یاد شده خواهیم 

رسید؟
وی برنامه اصلی وزارت نیرو در این دوره را مدیریت 
مصرف و تقاضا دانست و افزود: در این بین با نادیده 
با مصرف  ارتباط  و  گرفتن عرصه مسائل اجتماعی 
کننده و پرداختن به سازوکارهای آن و همچنین با 
استفاده از تجربیات سایر کشورها و مناطق مشابه 
طی  را  عرصه های  چنین  گذشته  دوره های  در  که 
کرده اند و به نتایح خوبی رسیده اند، ممکن است ما 

فرصت را از دست بدهیم .
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وجوه اجتماعی مدیریت 
منابع زیست محیطی به ویژه انرژی در کشور ما یک 
واقعیت انکارناپذیر است، عنوان کرد: این مهم باید 
در برنامه ها، پژوهش ها و سیاست گذاری های ما در 
عرصه ها و بخش های مختلف چه در دولت چه در 

مجلس و چه در دانشگاه  مورد توجه قرار بگیرد .
اردکانیان خاطرنشان کرد: انتظار می رود کنفرانس 
مناسب  فرصت  و  ابزار  یک  عنوان  به  برق  ساالنه 
از  قبل  تا  سال  طول  در  ما  و  شود  گرفته  کار  به 
ارتباط  با  بتوانیم  بعدی  کنفرانس  برگزاری  زمان 
و  پژوهشی  و  تحقیقاتی  مراکز  با  منظم  و  صحیح 
دانشگاه های که در عرصه های علوم انسانی به این 
مسائل می نگرند و می پردازند و همچنین با محققان 
و پژوهشگران و اساتید داخلی و خارجی بتوانیم تا 
حدود زیادی جبران مافات کنیم و وجه اجتماعی 
مدیریت منابع زیست محیطی را بدون واهمه از این 
مسئله که ممکن است موجب سستی در عرصه های 

تولید شود، بپردازیم .
کرد:  تاکید  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
با  یافته  سازمان  گفت وگوی  یک  از  ناگریز  ما 
تصمیم گیران،  سازان،  تصمیم  سیاست گذاران، 
پل های ارتباطی با مصرف کنندگان )رسانه ها( و در 
نهایت خود مصرف کنندگان در بخش های مختلف 

هستیم .
وزیر نیرو تصریح کرد: ما بایستی این امر را به عنوان 
یک تخصص و هنر بدانیم. ما باید باور داشته باشیم 
که اگر در این زمینه توفیقی نداشته باشیم مطمئنا 
مجال زیادی هم برای پنهان ماندن یا پنهان شدن 
باید  به زودی  و  نداریم  تکلیفی  پشت دیوار قیمت 

پاسخگوی بحث قیمت تمام شده نیز باشیم .
انکار  قابل  حال  هر  به  کرد:  خاطرنشان  اردکانیان 

نیست که شیوه های مدیریتی تاثیر چشم گیری در 
هزینه تولید و قمیت تمام شده کاال و محصول دارد. 
و  نیست  برق  بخش  به  منحصر  تنها  هم  مهم  این 
به  ما  اگر  این گونه است که  تمامی عرصه های  در 
شیوه های مدیریتی بپردازیم و اگر رفت و آمدهای 
بهینه را سرلوحه کار قرار بدهیم طبیعتا زمینه های 
فراهم  نیز  تکلیفی  قیمت  از  شدن  دور  برای  الزم 

می شود .
وی یادآور شد: در طی هفته های گذشته دستاوردهای 
پشتیبانی کننده  اتخاذ تصمیمات  خوبی در جهت 
برای تامین منابع الزم جهت اجرای طرح های تولید 
آب و برق داشته ایم و این مسیر همچنان نیز ادامه 
خواهد داشت. در این بین تدقیق در چگونگی این 
ابتدای  در  که  مجموعه هایی  رساندن  و  موفقیت ها 
امر هیچگونه موافقتی با این راهکار نداشتن و حتی 
حاضر به بازکردن این مباحث هم نبودن تا رسیدن 
به جایی که خود همان سازمان ها و افراد پیشنهاد 
باشند  گشایی ها  گره  و  جویی ها  چاره  این  دهنده 
دستاورد مهمی است که به اعتقاد من در باز کردن 
این موضوع مدیران ارشد آب و برق سهم عمده ای 

را ایفا کرده اند .
قیمت  زمینه  در  اگر  گفت:  پایان  در  نیرو  وزیر 
و  سهم  دارد  وجود  کوری  گره  هنوز  هم  تکلیفی 
نقش خودمان را کم نبینم و قطعا می بایست کار 
بیشتری صورت بگیرد و اطالع رسانی مناسبت تری 
نیروهای جوان،  باید حضور  انجام شود.  جامعه  در 
پژوهشی و آشنا به عرصه علوم اجتماعی که بتوانند 
بیشتر  کنند  تکمیل  و  کمک  را  برق  و  آب  بخش 
شود تا موضوع اصالح مصرف تبدیل به یک مطالبه 
اجتماعی شود. دوره ی این موضوع که تنها از باال به 
توصیه و بخشنامه و صرفا با زیرنویس در شبکه های 

تلویزیونی این مسائل را ترویج کنیم گذشته است.

http://www.ieis.ir/fa-news-4440.html
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ادامه از صفحه قبل

امیریخامکانی:نبایداجازهدهیم
صنعتبرقتسلیممشکالتارزی

شود
بهگزارشسندیکایصنعتبرقایران،حسین
انرژی کمیسیون رئیس نایب خامکانی، امیری
و سی افتتاحیه در اسالمی شورای مجلس
سومینکنفرانسبینالمللیبرقکهصبحامروز
درپژوهشگاهنیروبرگزارشد،اظهارداشت:تالش
تنگنای از عبور برای برق درصنعت مستمری
تابستانشاهدبودیم،امروزظرفیتهایبزرگی
درصنعتبرقوجودداردکهمرهونسالهاتالش

متخصصاندراینصنعتاست.
وی افزود: زیرساخت های کشور امروز در منطقه سرآمد 
است و در بخش برق، برق رسانی به روستاهای زیر 10 

خانوار را در حال انجام داریم و به عبارتی در حال لکه گیری 
در بخش برق هستیم .

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با وجود 
تمامی پیشرفت ها، صنعت برق هنوز در جایگاه مناسب 
خود قرار نگرفته، گفت: نقش برق بسیار در جامعه امروز 
مهم است. به طوریکه قطع برق در یک کالنشهر، به معنای 
قطع شریان های حیاتی شهر است حتی تامین آب شرب 
مردم که مایع حیات است نیز به برق وابسته شده و این 

اهمیت برق را چند برابر کرده است .
وی با بیان اینکه ساالنه باید بیش از 5 تا 8 هزار مگاوات 
افزایش تولید در بخش برق داشته باشیم، گفت: متاسفانه 
در چند سال اخیر هیچ گاه به این رقم نرسیده ایم و این 
مسئله موجب شد تا در تابستان سال جاری شاهد بروز 
قطعی های برق باشیم که بجز مردم، صنایع کوچک را نیز 
تحت تاثیر قرار داد؛ البته نقش کاهش ظرفیت نیروگاههای 

برق آبی را نیز در خاموشی های امسال نباید نادیده گرفت .
بر  افزود: عالوه  انرژی مجلس  نایب رئیس کمیسیون 
برنامه های افزایش ظرفیت تولید باید به بخش مصرف نیز 
توجه زیادی شود به طوریکه از حدود 8760 ساعت در 
طول یک سال کمتر از 500 ساعت نیاز به برق بحران 
می شود که اگر بتوانیم با مدیریت مصرف و بهینه سازی 
شرایط مصرف برق از شدت بار در این 500 ساعت بکاهیم 
می توانیم صنعت برق را بهتر و پایدارتر داشته باشیم که 
در این زمینه هوشمندسازی کنتورها چند سالی است که 
در دست پیگیری است و امیدواریم زودتر شاهد گسترش 

آن در کشور باشیم .
بخش  در  کرد:  نشان  خاطر  مجلس  نماینده  این 
سمت  به  باید  سیاستمداران  نگاه  نوع  سیاستگذاری 
حمایت از بخش داخلی برود تا بتوانیم با رفع مشکالت 

بخش خصوصی داخلی صنعت برق را کارآمدتر کنیم .
وی ادامه داد: در جریان بررسی مصرف بهتر است به جای 
مشرکان پرمصرف و کم مصرف، مشترکان خوش مصرف 
و بد مصرف را به کار برد و آنها را تشویق کرد که مصرف 

خود را در ساعات پیک کنترل کنند.
امیری خامکانی درباره انرژی های تجدیدپذیر نیز گفت: 
باید در استفاده از ظرفیت های انرژی کشور گام اساسی 
برداریم، در برنامه ششم نیز بر توسعه این بخش تاکید 
ویژه ای شده است. 5 درصد از عوارض قبوض برق باید 
به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص می یافت که متاسفانه 
محقق نشد و گزارش آن نیز در مجلس قرائت و برای 

رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: نباید اجازه دهیم صنعت برق تسلیم مشکالت ارزی 
و اقتصادی شود بلکه باید زمینه استفاده از سرمایه های 
داخلی و خارجی برای توسعه این صنعت را فراهم کرده و 

از آنها بهره ببریم. 

بودجهپژوهشراصرفبدهی
برق۵واحدکردیم

شدیم مجبور گفت: دانشگاهی جهاد رئیس
بدهیبرقمجتمعتحقیقاتیراازبرخیبودجه

هایپژوهشیپرداختکنیم.
به گزارش مهر، ظهر روز گذشته ۲۹ مهرماه برق پنج 
مجموعه جهاد دانشگاهی به علت بدهی به اداره برق 

قطع شد. 
دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در 
بودجه در فصل حقوق  امسال  اظهار کرد:  باره  این 
پرداخت و مستقیم به حساب پرسنل واریز می شود 
از بخش   ... و  برق  بایست پول  به همین دلیل می 
سایر منابع پرداخت شود که ما بخش تخصیص سایر 

هم نداریم.
های  بودجه  برخی  از  راستا  همین  در  گفت:  وی 
جهاد  تحقیقاتی  مجتمع  برق  بدهی  پژوهشی، 
دانشگاهی را پرداخت می کنیم تا نمونه های مرکز 

ذخایر ژنتیکی و زیستی از بین نرود.
وی افزود: بدین ترتیب روند انجام پژوهش ها کند 
می شود اما مجبور شدیم از بودجه پژوهشی استفاده 
کنیم. طیبی خاطرنشان کرد: واحدهای دیگر که در 
مجتمع تحقیقاتی هستند قراردادهایی با کارفرمایان 
خارج از جهاد دارند که آنها هم به موقع نتوانسته اند 
این رو  از  باشند؛  بر اساس قرارداد پرداختی داشته 
به دلیل عدم موفقیت واحدهای جهاد برای وصول 
مطالبات خود از کارفرمایان، مدتی هزینه برق خود را 
نتوانستند بپردازند. وی تاکید کرد: وقتی کارفرمایان 
بزرگ مطالبات خود را نمی دهند واحد ها هم نمی 
تواند سهم برق و گاز را بدهند و همین موضوع منجر 

به تاخیر در پرداختی های برق و گاز و ... می شود.
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وزیرنیرو:

ارسالنامهبهرئیسجمهوردر
خصوصاکتشافآبهایژرف/

برایتأمینبرقسالآینده
برنامهریزیکردهایم

برای پیش ماه سه حدود از گفت: اردکانیان
تأمینبرقسالآیندهبرنامهریزیکردهایم.

مدیریت  در  قوی  اهرمی  برق  قیمت  سازی  واقعی 
انرژی  و  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  استبه  مصرف 
نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه 
المللی  بین  کنفرانس  سومین  و  سی  حاشیه  در 
و  آب  قیمت  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  برق 
برق در کشور اظهار کرد: موضوع قیمت برق و آب 
آن  بخش  اولین  است،  اهمیت  حائز  بخش  دو  در 
پایدار  ادامه خدمات  برای  قیمت  تعیین  به  مربوط 
است و مبحث دوم ارائه یارانه از سوی دولت برای 
آب و برق است و اما به دلیل نبود فرهنگ صحیح 
برخی  سوی  از  رویه  بی  استفاده  شاهد  مصرف، 
مصرف کنندگان خواهیم بود که نوعی بی عدالتی 

در پرداخت یارانه ها را به دنبال خواهد داشت.
وزیر نیرو ادامه داد: واقعی سازی قیمت آب و برق 
می تواند مانند اهرمی برای استفاده صحیح از برق 

و آب باشد.
نظرات  از  استفاده  با  کرد:باید  تصریح  اردکانیان 
کارشناسی و ایجاد فضا برای درک درست استفاده 
از منابع آب و برق شرایط را به سمت واقعی سازی 

قیمت برق برد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد 
در  رئیس جمهوری  به  تند  نامه ای  شما  آیا  این که 
در  رئیس جمهوری  علمی  معاون  دخالت  مورد 
گفته  کسی  »چه  گفت:  نوشته اید،  ژرف  آب های 

تند؟ وقتی من یک حرف هیجان انگیز نمی زنم و از 
آن تیتر در نمی آید، همکار شما نباید خودش نمک 

و فلفل به آن اضافه کند!«
وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که »آیا شما هیچ 
کاسبی ام  و  کار  »من  گفت:  ننوشته اید؟«  نامه ای 
نامه نوشتن است، سر تند بودن آن بحث دارم. من 
نامه می نویسم  اخالقی دارم که وقتی به شما یک 
و در آن اشاره ای به ایشان می کنم، حتما رونوشتی 
به ایشان می زنم که ایشان از فرد دیگری راجع به 

چیزی که به شما گفتم نشنود.
وزیر نیرو با اشاره به اقدامات برای افزایش ظرفیت 
تولید برق در کشور اظهار کرد: از حدود سه ماه پیش 
کرده ایم.  برنامه ریزی  آینده  سال  برق  تامین  برای 
به ظرفیت 5۲00 مگاوات در  نیروگاه حرارتی   ۲5
و   تحدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات  تکمیل، 650  دست 
است  ساخت  دست  در  آبی  نیروگاه   ۲00 مگاوات 
و ٣000 مگاوات برنامه مدیریت مصرف را در نظر 

گرفته ایم.
میان  مصرف  کم  توزیع المپ های  به  اشاره  با  وی 
سازمان های دولتی بیان کرد: برای مدیریت مصرف 
کم  المپ  میلیون   15 داریم  قصد  جاری  سال  در 
سازمان  پرمصرف  المپ های  جایگزین  را  مصرف 
دولتی کنیم و در کنار آن مدیریت بخش روشنایی 

معابر در دستور کار است.
به گفته وی؛ برای سال آینده نیاز به 8 هزار مگاوات 
برق در شبکه توزیع برآورده شده است و در تالش 
هستیم با استفاده از بخش خصوصی و تهاتر بدهی 
وزارت نیرو، فشار از بخش خصوصی برداشته شود.

تعرفه  افزایش  پیشنهاد  گفت:  پایان  در  اردکانیان 
ارائه  مجلس  به  را  برق  و  آب  پرمصرف  مشترکان 
مورد  این  در  آنها  تصمیمات  منتظر  و  کرده ایم 

هستیم.

نشستتوجیهیکمیتهمشترکبازرگانیایرانولهستان21آبان
برگزارمیشود

بههمتمعاونتبینالمللیاتاقایران،نشستتوجیهیکمیتهمشترکبازرگانیایرانولهستان
دوشنبه21آبان1397ساعت14:00درطبقهششماتاقایرانبرگزارمیشود.

به همت معاونت بین المللی اتاق ایران، نشست توجیهی کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان دوشنبه 
۲1 آبان 1٣۹7 ساعت 14:00 در طبقه ششم اتاق ایران برگزار می شود.

نشست توجیهی کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان دوشنبه ۲1 آبان 1٣۹7 ساعت 14:00 در طبقه 
ششم اتاق ایران برگزار می شود.

فعالیت های  ارسال سوابق  واجد شرایط می توانند ضمن  اعضای  ایران،  اتاق  بین الملل  معاونت  اعالم  طبق 
خود در تجارت با لهستان شامل اظهارنامه گمرکی، اسناد ثبت شرکت، حمل ونقل و یا شرکت در مناقصه، 
با تکمیل فرم مربوطه  و ارسال آن به شماره نمابر 888۲5111 جهت حضور در این نشست اعالم آمادگی 

کنند.
عالقه مندان به عضویت در کمیته مشترک ایران و لهستان می توانند برای دریافت اطالعات تکمیلی با شماره 

تلفن 857٣۲٣88 تماس بگیرند.

http://tnews.ir/site/92cb120797370.html?h=1
http://otaghiranonline.ir/news/15911
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نشستهیاتتجاریسوریبانمایندگانوزرایراهو
شهرسازیواقتصاددراتاقتهران

کمکایرانبهتدوینطرح
جامعبازسازیسوریه

دردیدارنمایندگاندووزارتخانهباهیاتتجاری
سوریهدراتاقتهرانبرتوسعهروابطبامحوریت
بخشخصوصیولزومبرنامهریزیونهادسازی

برایتوسعهاقتصادسوریهمطرحشد.
به  گذشته  روز  که  سوریه  تجاری  هیات  اعضای 
اتاق تهران به ایران سفر کرده اند، امروز در  دعوت 
امور  در  و شهرسازی  راه  وزیر  قائم مقام  با  نشستی 
اقتصاد  وزارت  اقتصادی  امور  معاون  و  بین الملل 

دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار که در اتاق تهران برگزار شد، اعضای 
نظرات  استماع  بر  عالوه  سوری  تجاری  هیات 
حسین  و  کاشان  فخریه  عباس  گزارش های  و 
روابط  با  رابطه  در  نیز  پرسش هایی  میرشجاعیان، 
با  نیز  را  خود  نظرات  و  کردند  مطرح  دوجانبه 

نمایندگان این دو وزارتخانه در میان گذاشتند.
فرصتطالییبازسازی

در آغاز این نشست، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
برای  وزارتخانه  این  آمادگی  از  بین الملل،  امور  در 
کمک به تهیه و تدوین طرح جامع بازسازی سوریه 
خبر داد. اصغر فخریه کاشان در جمع اعضای هیات 
امنیت  و  آرامش  بازگشت  با  گفت:  سوریه،  تجاری 
بخش  روی  پیش  فرصت طالیی  سوریه،  کشور  به 
جایگاه  تا  است  گرفته  قرار  کشور  این  خصوصی 

بادوامی در اقتصاد این کشور به دست آورد.
اقتصادی  فخریه که مسوولیت کمیسیون مشترک 
ایران و سوریه را نیز برعهده دارد، با اشاره به اینکه 
بازسازی  جامع  طرح  باید  سوریه  خصوصی  بخش 
این کشور را از دولت سوریه مطالبه کند، افزود: در 
چراغ  سوریه  می تواند  خصوصی  بخش  رابطه،  این 

راهنمای دولت این کشور باشد.
 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی سپس به توانمندی 
بنگاه های ایرانی در زمینه های طراحی و مهندسی 

اشاره  خارجی  و  داخلی  مختلف  پروژه های  مشاور 
بازسازی  دوره  در  سوریه،  کشور  گفت:  و  کرد 
و خدمات  واردات محصوالت  دنبال  به  نباید  صرفاً 
تاسیس  با  سوریه  خصوصی  بخش  بلکه  باشد 
شرکت های مشترک با بخش خصوصی ایران، باید 
در اندیشه طرح های بلندمدت اقتصادی و بازسازی 
قطب  به  آن  تبدیل  و  کشور  این  زیرساخت های 

اقتصادی باشد.
فخریه کاشان سپس از جمله راهکارها برای تامین 
مالی طرح ها و پروژه ها در سوریه را استفاده از منابع 
بازارهای  توسعه  و  ایجاد  کشور،  این  داخلی  مالی 
مالی و همچنین استفاده از بازارهای مالی بین المللی 
عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی سوریه همچنین 
باید در نهادسازی ها به دولت این کشور کمک کند.
تاکنونچهارهزارکارخانهبازسازیشدهاست

دبیرکل اتحادیه سراسری اتاق های بازرگانی سوریه 
بخش  اینکه  بر  تاکید  با  گردهمایی،  این  در  نیز 
و  دانش  از  استفاده  بر  سوریه  دولت  و  خصوصی 
و  تاکید  کشور  این  بازسازی  امر  در  ایران  تجربه 
برای  سوریه  خصوصی  بخش  افزود:  دارد،  ایمان 
با  همه جانبه  مشارکت  آماده  کشور،  این  بازسازی 

بخش خصوصی ایران است.
محمد حمشو، با بیان اینکه دشمنان مردم سوریه 
صنایع  و  کارخانه ها  برنامه ریزی حساب شده،  طی 
سوریه  دولت  گفت:  کردند،  ویران  را  کشور  این 
نوسازی  در  تسریع  برای  مشخصی  برنامه های 
واحدهای تولیدی و کارخانه های این کشور دارد و 
طی سال گذشته تاکنون، در حدود 4 هزار کارخانه 

در سوریه بازسازی شده است.
بازسازی سوریه  جامع  اینکه طرح  به  اشاره  با  وی 
از سوی دولت این کشور تدوین شده و در همین 
با بودجه مناسب  زمینه، صنعت برق کشور سوریه 

در حال بازسازی و نوسازی است، افزود: در سوریه 
نیاز داریم که میزان تولید سیمان را به ۲5 میلیون 
برای  بخش  این  در  بنابراین  برسانیم  سال  در  تن 
خصوصی  بخش  روی  سیمان  کارخانه های  تولید 

ایران حساب کرده ایم.
دو  میان  گمرکی  موافقتنامه  به  ادامه،  در  حمشو 
کشور ایران و سوریه که چند سال گذشته به امضا 
این  ایران  از  ما  انتظار  گفت:  و  کرد  اشاره  رسیده 
کاالهای  برای  را  گمرکی  معافیت های  که  است 

سوریه برقرار کند.
بیان  با  سوریه  بازرگانی  اتاق های  اتحادیه  دبیرکل 
حامی  کشورهای  از  واردات  کشور،  این  اینکه 
تروریسم که برعلیه مردم این کشور در طول هشت 
است،  کرده  متوقف  کرده اند،  اقدام  گذشته  سال 
کشورهای  از  واردات  جایگزینی  دنبال  به  ما  گفت: 
حامی تروریسم در منطقه با ایران هستیم و قانونی 
سوریه  دولت  در  تصویب  دست  در  حاضر  حال  در 
بخش  همکاری  برای  خوبی  مشوق های  که  است 

خصوصی ایران و سوریه در نظر گرفته است.
0.7 ایران نفتی غیر صادرات از سوریه سهم

درصد
معاون  میرشجاعیان،  حسین  جلسه،  این  ادامه  در 
امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر 
تشریح   ضمن  تا  نشست  سوری  اقتصادی  فعاالن 
ساختار اقتصاد ایران، به پرسش های آنان نیز پاسخ 

بگوید.
او در ابتدا با اشاره به روند رشد اقتصادی در ایران 
ثبت  به  را  درصد   1۲.5 رقم   1٣۹5 سال  در  که 
رساند، گفت: در فصل نخست سال 1٣۹7 نرخ رشد  
مثبت بود و به رقم 1.8 درصد رسید و طی همین 
معادل 5.1  و معدن  نرخ رشد  بخش صنعت  مدت 

درصد برآورد شد....

http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=58052
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مشروحنشستامروزهیاتنمایندگان

درچهلمیننشستهیات
نمایندگاناتاقایرانچه

گذشت؟
تغییررویهسیستمبانکی،ضرورتواقعیشدن
نرخارز،ضرورتتوجهبهمثلتدولت،دانشگاه
وبخشخصوصی،مشکالتایجادشدهبهواسطه
نوساناتارزیوافزایشضریبفزایندهپولیاز
مهمترینموضوعاتیبودکهدرچهلمیننشست
هیاتنمایندگاناتاقایرانبحثوبررسیشد.
عبدالناصرهمتیرئیسکلبانکمرکزیغایب

نشستامروزهیاتنمایندگاناتاقایرانبود.
ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  چهلمین 
با  صادرات  ملی  روز  مناسبت  به  امروز  بعدازظهر 
اتاق  نمایندگان  هیات  اعضای  حداکثری  حضور 

ایران برگزار شد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که قرار 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در  نشست  این  مهمان  بود 
عذرخواهی  ضمن  باشد  ایران  کشاورزی  و  معادن 

در جمع  فرصت حضور  بخش خصوصی  فعاالن  از 
فعاالن بخش خصوصی را نیافت.

ایران،  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین  اعتقاد  به 
نشست  این  در  مرکزی  بانک  رئیس کل  حضور 
در  بخش خصوصی  نظرات  تا  بود  مناسبی  فرصت 
قرار  توجه  مورد  مرکزی  بانک  تصمیم گیری های 

بگیرد.
سخنرانی  با  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست   
پیش از دستور ٣ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
آغاز شد و پس از آن با سخنرانی غالمحسین شافعی 

رئیس اتاق ایران، وارد جلسه شد.
ضرورت برخورد با تاسیس تشکل های موازی

ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  ابریشمی  عباس 
و نایب رئیس سندیکای صنایع آسانسور، پله برقی و 
در  دستور  از  پیش  نطق  در  ایران  وابسته  خدمات 
به  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  چهلمین 
بیان مهم ترین مشکالت تشکل های فعال در حوزه 
هیات  اعضای  از  و  پرداخت  پله برقی  و  آسانسور 
رئیسه اتاق ایران درخواست کرد تا جلوی تأسیس 
تشکل های موازی در صنایع مختلف گرفته شود. او 
بازرگانی،  اتاق  بیشتر  همفکری  خواستار  همچنین 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعضای خود شد.

ضرورتواقعیشدننرخارز
محمد پارسا دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
و  انرژی  فدراسیون صادرات  مدیره  هیات  رئیس  و 
صنایع وابسته به عنوان دومین نفری که برای نطق 
بر  تاکید  با  پرداخت،  به سخنرانی  دستور  از  پیش 
واقعی شدن نرخ ارز گفت: بیش از 50 سال است 
که دولت ها به هزینه مردم ایران و در نهایت به نفع 
نهایت تولیدکنندگان  تاجران و واردکنندگان و در 

عمل می کنند.
به اعتقاد پارسا، بهره گیری از دانش و توان مدیران 

تولید  باالرفتن  با  تولید  سیستم  بهره وری  کشور، 
ملی  پول  ارزش  تقویت  به  منجر  داخلی  ناخالص 

کشور خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر واقعی 
باعث  ارز  نرخ  کردن  واقعی  افزود:  ارز،  نرخ  شدن 
و دولت  یافته  افزایش  مالی دولت    توان  تا  می شود 
نقش نظارتی خود را به بانک ها و تامین اجتماعی به 
اینکه رقابت پذیری صنایع  ایفا کند. ضمن  درستی 
سیستمی  دالیل  تنها  و  می یابد  افزایش  داخلی 
می تواند از ورود صنایع به بازارهای جهانی ممانعت 

به عمل آورد.
صادرات  فدراسیون  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
انرژی و صنایع وابسته ظرفیت های صادراتی کشور 
به خصوص در زمینه انرژی فراهم است، اما متاسفانه 

در اقتصاد کالن دچار اشتباه هستیم.
دولتمعتادبهقیمتگذاریاست

چهلمین  دستور  از  پیش  نطق های  ادامه  در 
علوی  آرش  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست 
سالمت  و  خصوصی سازی  رقابت،  کمیسیون  عضو 
اتاق  که  نکته  این  بر  تأکید  با  ایران  اتاق  اداری 
بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تریبون 
خواسته های بخش خصوصی است، گفت: متأسفانه 
آمده  وجود  به  کشور  در  وضعیتی  حاضر  حال  در 
است و آن هم به خطر افتادن رقابت در کشور است. 
متأسفانه شاهدیم آنچه در عمل اتفاق برای حمایت 
از صادرات غیرنفتی اتفاق می افتد کاماًل متناقض با 

حرف هایی است که گفته می شود.
مدت ها  دولت ها  فکری  فلسفه  متأسفانه  افزود:  او 
این بوده که ممنوعیت واردات یک فرصت محسوب 
می شود. درحالی که رقابت باید وجود داشته باشد تا 

کیفیت تولیدات داخل افزایش پیدا کند.
علوی تأکید کرد: مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی 

را  مشکل  اجبار  و  دستور  با  نمی توان  و  می خواهد 
حل کرد.

حوزه های  در  دولت  قیمت گذاری  از  انتقاد  با  او 
اساسی  کاالهای  قیمت  تکلیف  تعیین  از  مختلف 
کارگران گفت:  و حقوق  بانکی  نرخ سود  تعیین  تا 
دیگر  طرف  از  و  داد  شعار  یک طرف  از  نمی شود 
قیمت گذاری کرد. متأسفانه دولت و تمام مسئوالن 
زمینه  همین  در  و  هستند  قیمت گذاری  به  معتاد 
پیشنهاد می شود تا آزادسازی اقتصاد هرچه سریع تر 

در دستور کار دولت قرار بگیرد.
حقوق  شمردن  محترم  تومانی،   4۲00 دالر  حذف 
بخش  پررنگ تر  حضور  و  تعرفه ها  حذف  مالکیت، 
این عضو هیات  بود که  از دیگر مواردی  خصوصی 
نمایندگان اتاق ایران در سخنرانی خود به آن اشاره 

کرد. 
آیندهمبهمفعاالناقتصادی

کارخانه  که  هرچقدر  متأسفانه  شافعی  اعتقاد  به 
صدور  کارخانه  اما  است،  خوابیده  کشور  در  تولید 
کار  به خوبی  دولت  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 
که  است  به گونه ای  وضعیت  متأسفانه  می کند. 
آینده  از  پیش بینی  نمی  توانند  اقتصادی  فعاالن 
داشته باشند و نمی دانند زمانی که شب می خوابند 

فردا با چه مشکل تازه ای مواجه خواهند شد.
منطقی  نکته  یک  کرد:  تصریح  ایران  اتاق  رئیس 
شرافت  به  باید  که  است  این  آن  و  دارد  وجود 
اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  صادرکنندگان، 
در  صادرکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  کرد.  توجه 
اندازه  چه  تا  که  داده اند  نشان  همواره  تاریخ  طول 
میهن پرست هستند و جفاست وقتی گفته می شود 
که فعاالن اقتصادی عامل خروج سرمایه از کشورند 
و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور 

برنمی گردانند....

http://otaghiranonline.ir/news/15917
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رئیسه هیات عضو پیرموذن، حسین یادداشت
ایران اتاق

از دولت،کاتالیزوریکهدور
واکنشصادراتقراردارد

روی پیش مشکالت همه به توجه با
که گفت صراحت به توان می صادرات،
کاتالیزور مهمترین دولت شرایط این در
کنش به را خودش باید و است صادرات
در کشور صادرات تا برساند صادراتی های
ناجی میتواند که تاریخی، مهم برهه این

کند. پیدا توسعه باشد، نیز کشور
صادرات،  روی  پیش  مشکالت  همه  به  توجه  با 
شرایط  این  در  که  گفت  صراحت  به  توان  می 
باید  و  است  صادرات  کاتالیزور  مهمترین  دولت 

تا  برساند  صادراتی  های  کنش  به  را  خودش 
که  تاریخی،  مهم  برهه  این  در  کشور  صادرات 
کند. پیدا  توسعه  باشد،  نیز  کشور  ناجی  میتواند 

بیست و دو سال پیش وقتی که شورای فرهنگ 
به عنوان  را  نهم مهرماه  و  بیست  عمومی کشور، 
تصویر  قطعا  میکرد،  تعیین  صادرات  ملی  روز 
نداشت.  امروز کشور  از وضعیت صادرات  شفافی 
روبرو  با مشکالت مختلفی  ۲۲ سال  این  در طی 
زمینه  در  هم  توجهی  قابل  پیشرفت  و  ایم  بوده 
امروز  که  این  مهم  نکته  اما  ایم؛  داشته  صادرات 
قرار  کشور  صادرات  تاریخ  از  مهمی  برهه  در 
به  توان  می  هم  تاریخی  برهه  این  در  داریم. 
می  هم  و  بود  زمانی  هر  از  امیدوارتر  صادرات 

توان به جد نگران صادرات بود.

افزایش نرخ ارز، صادرات  با  در چند ماه گذشته 
انتظار  و  است  داشته  توجهی  قابل  رشد  کشور 
خوبی  شرایط  با  صادرکنندگان  که  میرفت 
وضعیت  در  میتواند  که  شرایطی  شوند،  مواجه 
کمک  و  داشته  بسزایی  تاثیر  کشور  اقتصادی 

حال دولت و مردم باشد.
اجازه  دارد که  میان مشکالتی وجود  این  در  اما 
خوب  شرایط  از  صادرکنندگان  کام  نمی دهد 

شود. شیرین  صادراتی 
طرف  از  الساعه  خلق  و  متعدد  های   بخشنامه 
این  های  چالش  ترین  مهم  از  یکی  دولت 
ها  بخشنامه  این  است.  صادرکنندگان  روزهای 
بخش  از  را  آرامش  جدید  های  دستورالعمل  و 
جدیدی  شرایط  هرروز  و  است  گرفته  خصوصی 
آن  با  را  خود  باید  صادرکننده  که  دارد  وجود 
بازار  در  سردرگمی  باعث  این  و  کند  منطبق 
تعهد صادراتی  و  بازار جهانی  صادرات می شود. 
داخل  های  نامه  بخش  و  قوانین  ماورای  چیزی 
کشور ما است، این شرایط عالوه بر تمامی ضرر 
صادرکنندگان  به  که  هایی  سختی  و  زیانها  و 
ما  صادرکنندگان  بدنامی  موجب  میکند  تحمیل 
نکته  های خارجی می شود،  با طرف  ارتباط  در 
ای که از گل دادن شکوفه های صادرات در این 

میکند. جلوگیری  تاریخی  برهه 
کنونی  شرایط  در  دیگر  اهمیت  پر  مطلب 
با وجود  که  است  دولت  کشور، سیاست خارجی 
برای  جهانی  بازارهای  محدودیت  و  تحریمها 
جلوه  اهمیت  پر  بسیار  ایران،  صادرکنندگان 
کشورهایی  به  ما  صادرات  که  زمانی  میدهد. 
مهمی چون عراق، روسیه و چین محدود میشود 
مهم  کشورهای  این  بازار  داشتن  نگه  در  باید 
بازارهای  مثال  برای  شود.  انجام  ویژهای  تالش 

بازارهای  صادرات  زمینه  در  روسیه  و  عراق 
باید  امروزه  اما  است  ایران  برای  مهمی  بسیار 
تحریم  زمان  در  دولت  باشیم.  بازارها  این  نگران 
تر  روشن  خارجی  سیاست  زمینه  در  باید  ها 
بازار جهانی دوری  از سردرگمی در  عمل کند و 
با  امروزه  میرسد  نظر  به  که  صورتی  در  کند، 
المللی  بین  ارتباطات  در  و سردرگمی  کاری  کم 

هستیم. روبرو 
ملی  روز  بهانه  به  امروز  که  دیگری  مشکل 
صادرات برای چند هزارمین بار باید به آن اشاره 
داخل  در  کار  و  کسب  محیط  در  مشکل  کرد، 
در  که  بگیریم  این  بر  را  فرض  اگر  است.  کشور 
را  رشد  پتانسیل  کشور  صادرات  کنونی،  شرایط 
دارد پس باید مقدمات این صادرات را در داخل 
ارز،  نرخ  افزایش  وجود  با  کنیم.  فراهم  کشور 
المللی،  بین  ارتباطات  در  مشکالت  و  ها  تحریم 
مشکالت  با  کشور  داخل  در  کنندگان  تولید 
جایی  دیگر  میکنند،  نرم  پنجه  و  دست  بسیاری 
قوانین دست  و  اداری، ساختاری  برای مشکالت 
و پا گیر داخلی وجود ندارد و دولت در راستای 
محکم  عملی،  اقدامی  باید  شرایط  این  تسهیل 
داخل  در  ما  که  زمانی  تا  باشد.  داشته  بزرگ  و 
کشور با قوانین دست و پا گیر و بروکراسی های 
تولید  از  حمایت  و  هستیم  روبرو  پیچیده  اداری 
رشد  به  نمیتوان  ندارد  وجود  واقعی  معنای  به 

بود. امیدوار  بزرگی در صادرات 
 در مجموع و با توجه به همه مشکالت پیش روی 
این  در  که  گفت  صراحت  به  توان  می  صادرات، 
است  صادرات  کاتالیزور  مهمترین  دولت  شرایط 
و باید خودش را به کنش های صادراتی برساند 
تاریخی، که  برهه مهم  این  تا صادرات کشور در 
کند. پیدا  توسعه  باشد،  نیز  کشور  ناجی  میتواند 
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یادداشت

هرگزپشتسرهمکارانتانبدگویینکنید)قسمتاول(

Deborah Grayson Riegel :نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

و  رهبران سازمانی  با  در گفت وگو   :  HBR منبع: 
تیم ها، اغلب از آنها می پرسم که آیا در محیط کار از 
همکارشان بدگویی می کنند یا خیر. معموال پاسخ 
طور  این  »مطلقا  که  است  این  سوال  این  به  آنها 
نیست.« و قیافه ای به خود می گیرند که با این سوال 
به آنها توهین شده است. اما وقتی از آنها می پرسم 
که آیا هرگز در جمعی شرکت کرده اند یا خیر که 
خواسته اند  همکاران  از  یکی  از   )1 آن  موجب  به 
از  یکی  با  را  چالش برانگیز خود  یا  منفی  تجربه  تا 
یا  کند  بیان  ندارد  حضور  جلسه  در  که  همکاران 
۲( از پرسش های مشابه یکی از همکاران در مورد 
یک همکار ثالث که در جمع حضور ندارد، استقبال 
کرده اند، اکثریت تایید کرده اند که در حقیقت این 
کار بخشی از زندگی کاری روزمره آنهاست. گرچه 
ممکن است رهبران سازمانی و تیم ها این رفتار را 
عاری از گناه نشان دهند یا آن را »داده عملکردی 
نوعی  را  آن  من  اما  بدانند  استراتژیک  تاییدی« 

غیبت و بدگویی در محیط کار می دانم.
لیزا پلد  نانسی کورلند و  این تنها نظر من نیست. 
در تحقیقات شان بدگویی را چنین تعریف کرده اند: 
»صحبت غیررسمی و ارزش گذارانه در یک سازمان، 
معموال بین تعداد کمی از افراد اتفاق می افتد و در 
آن  در  که  است  سازمان  آن  از  دیگری  عضو  مورد 
جمع حضور ندارد.« وقتی فکر می کنید چند وقت 
یک بار مکالمات محیط کار شما 1( غیررسمی است؛ 
گرفتن  اینکه  سر  بر  )بحث  است  ارزش گذارانه   )۲

یک پاسخ به موقع از »جان« در بخش حسابداری تا 
چه حد مشکل است( ٣( بین تنها چند نفر از افراد 
صورت می گیرد؛ 4( در مورد عضو دیگر آن سازمان 
است که در جمع حضور ندارد؛ ممکن است دریابید 
زده اید  حرف  همکاران تان  سر  پشت  بار  چند  که 
داشته اید.  شرکت  سخن پراکنی  سوء  اثرات  در  و 
اثرات سوء مانند چه؟ مانند تحلیل تدریجی فساد، 
روحیه،  آمدن  پایین  احساسات،  شدن  جریحه دار 
لطمه به شهرت، کاهش اعتبار شخصی و حرفه ای، 
هزینه های  به  رغم  تفرقه.  ایجاد  و  اضطراب  افزایش 
باالی بدگویی، محرک افتادن در دام آن بسیار قوی 
در  روانشناسی  استاد  درکسلر،  پگی  دکتر  است. 

می گویند  »انسان شناسان  می گوید  کورنل  دانشگاه 
برای  راهی  کردن  بدگویی  بشر،  تاریخ  سراسر  در 
برای مجزا کردن  ابزاری  با سایرین و حتی  ارتباط 

آنهایی بوده است که از گروه حمایت نمی کنند.«
صحبت با یک یا چند همکار پیرامون اینکه چقدر 
بخش  در  »جان«  از  موقع  به  پاسخ  یک  گرفتن 
فرد  با  ارتباط  احساس  است،  دشوار  حسابداری 
دیگری را ایجاد می کند که او نیز با عدم پاسخ گویی 
جان مشکل دارد. کسانی که به طور مشابه از جان 
ناامید بودند، دچار سوگیری گروهی می شوند و از 
یکدیگر طرفداری می کنند و این یک جنبه مشترک 
نسبت  افراد  آن  به موجب  و  است  انسانی  رفتار  از 

اعضای  با  مقایسه  در  خودشان  گروه  اعضای  به 
می دهند.  نشان  اجتماعی تری  رفتار  گروه  بیرون 
بدگویی همچنین ابزاری برای تخلیه احساسات نزد 
مستقیم  بازخورد  ارائه  به  نسبت  که  است  افرادی 
بی میل هستند یا مکالمات دشواری با همکاران شان 
فرد  از ۲00  بیش  روی  من  تحقیقات  دارند. طبق 
درصد   80 دشوار،  مکالمات  موضوع  در  حرفه ای 
پاسخ دهندگان بیان کردند که این مکالمات بخشی 
آنها  از  نیمی  از  بیش  اما  است  بوده  شغل شان  از 
اذعان کرده اند که از نظر آنها آموزش کافی در مورد 

نحوه هدایت موثر آنها نداشته اند.«
با صحبت با دیگران یا حتی یک نفر در مورد همکار 
دیگر که برای شنیدن این بازخورد در آنجا حضور 
یک  و  صادقانه  و  آزاد  رابطه  یک  مزایای  ندارد، 
در  می برید.  بین  از  را  بازخورد  از  سرشار  فرهنگ 
نهایت ما از بدگویی به عنوان راهی برای جمع آوری 
شواهد و دالیلی استفاده می کنیم که باورهای ما را 
تایید و سوگیری تاییدی ما را اقناع کند؛ )سوگیری 
تاییدی گرایش به جست وجو در اطالعات یا تعبیر 
فرضیه های  یا  باورها  که  است  نحوی  به  آن  کردن 
شرکت  عادت  شکستن  هرچند  کند.(  تایید  را  ما 
دریافت کننده  چه  و  آن  محرک  چه  بدگویی-  در 
چندین  این،  وجود  با  باشد.  دشوار  می تواند  آن- 
استراتژی برای کمک به شما و تیم تان وجود دارد 
اشتباه  شدت  به  که  چیزی  در  شدن  درگیر  از  تا 
است اما احساس درستی را منتقل می کند، دست 

بردارید:   
ادامه دارد
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نگاه آخر

مراسمگرامیداشتبیستودومینسالروزملیصادرات

29مهـر ماه ، روز ملی صادرات ، با حضور اسـحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری و صادرکنندگان نمونه در سـالن 

همایش های صدا و سـیما برگزار شـد.

https://www.isna.ir/photo/97072111967/%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD#19
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