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فهرستنرخ گذاری برق صنعت ماینینگ

مردی مادرش را به بازار می برد تا بفروشد. وقتی 
مورد شماتت دیگران که قرار می گیرد می گوید 
قیمتی روی مادرم می گذارم که هیچ کس نتواند 
بخرد. به نظر می آید حکایت این روزهای وزارت 
بود  این چنین است. وزارتی که قرار  نیرو هم 
برای برق ماینینگ نرخ گذاری کند، نهایتاً بعد 
از مدت ها قیمتی روی آن گذاشت که خریداری 

نداشته باشد.
با  مدت ها  دوستان  از  دیگر  برخی  همراه  به  من 
کارشناسان وزارت نیرو جلسات متعددی داشتیم 
ایجاد  صنعت  دو  میان  تفاهمی  کردیم  سعی  و 
»اشتراک  نهایتاً  و  »تفاهم«  به  »تقابل«  تا  کنیم 
منافع« ختم شود. اما این چنین نشد و قیمت برق 
صنعت ماینینگ ۱۰ برابر قیمت برق دیگر صنایع 

در نظر گرفته شد.
در این روزها حجم انتقاد زیادی به سمت وزارت 
نیرو نشانه رفته است. اما از دید من وزارت نیرو 
تصمیمی کاماًل منطقی گرفته است و قصد دارم 
نیرو  از مواضع وزارت  از دو جنبه  این مطلب  در 

دفاع کنم...

مشاهده متن کامل

چرایـی افـول اقتصـاد ایـران در ارزیابی ها 
معلـول  بین المللـی،  سـنجش های  و 
علت هـای متفـاوت و متعـددی اسـت کـه 
کالن  سیاسـت گذاری های  بـه  عمدتـا 
نامسـاعد  فضـای  بازمی گـردد.  کشـور 
مسـائلی  به دلیـل  کـه  ایـران  کسـب وکار 
چـون بی ثباتی هـای اقتصـادی، ناکارآمدی 
بخشـی نگری  و  تصمیم سـازی ها  در 
گسـترده در حوزه هـای مختلـف به شـدت 
دچـار بحـران و چالـش اسـت و بـه همین 
دلیـل ایـران در بررسـی های انجـام شـده 
ماننـد  بین المللـی  سـازمان های  سـوی  از 
بانـک جهانـی همـواره در رتبه هـای پایین 
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بانـک جهانـی در سـال ۲۰۱۹ بـه رسـم هـر سـال 
شـاخص های سـهولت کسـب وکار را در بیـن ۱۹۰ 
کشـور جهـان ارزیابـی کرده اسـت که براسـاس آن 
ایـران در رده ۱۲۸ قـرار گرفتـه و نسـبت بـه سـال 
۲۰۱۸ چهـار پلـه سـقوط کـرده اسـت. هـر چنـد 
ارزیابی هـا بـرای سـال ۲۰۲۰ خبـر از صعـود یـک 
پلـه ای کشـورمان می دهـد، امـا بـاز هم آنقـدر فضا 
بـرای راه انـدازی کسـب وکار شـرکت های کوچک و 
متوسـط توسـط کارآفرینان محلی نامسـاعد اسـت 
کـه این صعود خفیـف هم کمکی به بهبود شـرایط 
نخواهـد کـرد.  اقتصـاد ایـران بـرای دسـتیابی بـه 
یـک توسـعه پایـدار همـه جانبـه و فراگیر بـا موانع 
جـدی زیـادی مواجـه اسـت کـه نبـود زمینه هـای 
الزم بـرای ایجـاد و توسـعه شـرکت های کوچـک 
و متوسـط یکـی از مهم تریـن آنهاسـت. آمـار بانک 

جهانـی هـم البتـه گویـای دشـواری کار بـرای این 
دسـت از شرکت هاسـت کـه باید آنهـا را موتورهای 
پیشـرفت اقتصـادی دانسـت. این بررسـی که حول 
دریافـت   کسـب وکار،  شـروع  نظیـر  محورهایـی 
مجوزهـای سـاخت، دریافـت بـرق، ثبـت مالکیـت، 
دریافـت اعتبـار، حمایـت از سـرمایه گذاران خـرد، 
اجـرای  فرامـرزی،  تجـارت  مالیـات،  پرداخـت 
قراردادهـا، حل وفصل ورشکسـتگی و مقـررات بازار 
کار انجـام می شـود، بـه درسـتی نشـان می دهد که 
بنگاه هـای جدیـد اقتصـادی در ایـران بـرای آغـاز 
کار بـا چـه مسـیر پُـر افـت و خیـز و بوروکراتیکـی 

جهند.  موا
البتـه نبایـد فرامـوش کرد عمـده فعـاالن اقتصادی 
کالن  اقتصـاد  فضـای  در  جـدی  چالش هـای  بـا 
مواجهنـد.  حـوزه  ایـن  سیاسـتگذاری های  و 
به عنـوان مثـال چـرا دریافـت بـرق در کشـوری که 
شـانزدهمین رتبـه تولیـد بـرق دنیـا را در اختیـار 
دارد، بایـد امتیـازی پاییـن در سـهولت راه انـدازی 
کسـب وکارهای جدید داشـته باشـد؟ دلیل روشـن 
توجـه  قابـل  فاصلـه  به دلیـل  نیـرو  وزارت  اسـت. 
قیمـت تمـام شـده و تکلیفـی بـرق، ناگزیـر اسـت 
بخشـی از کسـری بودجـه خـود را بـا فـروش حـق 
هزینـه  مسـاله  همیـن  و  کنـد  جبـران  انشـعاب 
کارآفرینـان را بـرای ایجـاد یـک کسـب و کار جدید 
بـه شـدت افزایـش می دهـد. درخصـوص مالیات و 
اعتبـارات بانکـی هـم کـه مسـاله ابعـادی در حـد 
یـک بحـران دارد. مالیـات در ایـران گرفتـار یـک 
قشـر خاکسـتری پرتعـداد و بـا درآمـد باالسـت که 
به دلیـل عدم جامعیـت قوانیـن مرتبط به سـادگی از 
پرداخـت مالیـات شـانه خالـی می کننـد. در نهایت 
به دلیـل  دولـت  مالیاتـی  درآمدهـای  کمبـود  بـار 
فـرار مالیاتی بسـیاری از مشـاغل، بـر دوش فعاالن 

حسـاب  دفاتـر  ناگزیرنـد  کـه  می افتـد  اقتصـادی 
اعتبـارات  آن  کنـار  در  باشـند.   داشـته  شـفافی 
بانکـی گـران قیمـت هـم نـه تنهـا مانعـی جـدی 
بـرای تسـهیل ایجـاد کسـب وکارهای جدید اسـت، 
بلکـه ریشـه بـه تیشـه بنگاه هـای اقتصـادی فعـال 

هـم می زنـد.
بنابرایـن کامـال منطقی اسـت کـه در بررسـی های 
بانـک جهانـی امتیـاز ایـران در ایـن حـوزه بسـیار 
پاییـن باشـد. در خصـوص مجوزهـای سـاخت، اما 
بـه نظر می رسـد اگرچه امتیـازی پایین بـه اقتصاد 
ایـران تعلـق گرفتـه اسـت، امـا کنتـرل دولـت بـر 
بـازار ساخت وسـاز و تـالش آن بـرای سـازماندهی 
ایـن حـوزه امـری ناگزیـر و ضـروری و قابـل قبول 
اسـت. فـارغ از امتیـاز و جایـگاه ایـران در آخریـن 
کنونـی  شـرایط  در  جهانـی،  بانـک  بررسـی های 
بررسـی میـزان سـهولت در ایجـاد کسـب وکارهای 
جدیـد اگرچـه از اهمیتـی جـدی برخوردار اسـت، 
امـا بـا یـک مانـع جدی تـر هـم مواجـه اسـت. در 
حقیقـت خاکـی کـه میـزان حاصلخیـزی آن برای 
همـان  می شـود،  ارزیابـی  تـازه  بذرهـای  کاشـت 
خاکـی اسـت که درختـان چند سـاله را بـه تدریج 
می خشـکاند.  مانـع جدی تـری کـه بایـد مدنظـر 
قـرار گیرد این اسـت کـه فضای کسـب وکار اقتصاد 
بنگاه هـای  فعالیـت  مهیـای  حتـی  امـروز  ایـران 
فضـا  ایـن  در  نیسـت.  هـم  بـزرگ  اقتصـادی 
برنامه ریـزی بـرای تولیـدات آتـی دشـوار و افزایش 
بنگاه هـای  ناممکـن اسـت.  ظرفیـت تولیـد عمـال 
اقتصـادی جدیـد حتـی اگـر از مسـیر یـازده محور 
بررسـی شـده از سـوی بانـک جهانـی هـم بگذرند، 
در نهایـت نمی تواننـد امیـد چندانـی بـه بازارهـای 
عمدتـا  و  باشـند  داشـته  بلندمـدت  و  قـراردادی 
کسـب وکار  فضـای  از  ناشـی  هزینه هـای  به دلیـل 

کشـور، تولیداتـی بـا قیمت تمام شـده بـاال خواهند 
بایـد  کـه  دیگـری  اهمیـت  نکتـه حائـز  داشـت.  
مدنظـر قرار گیرد، این اسـت که در شـرایط کنونی 
اقتصـاد کشـور عمدتا صنایع وابسـته بـه نفت، گاز، 
پتروشـیمی و صنایـع فلزی قادر به رشـد و توسـعه 
هسـتند. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه شـرکت های 
کوچـک و متوسـط کمتر تـوان ورود به این دسـت 
تامیـن  زنجیـره  در  بیشـتر  و  دارنـد  را  از صنایـع 
صنایـع پاییـن دسـت جـای می گیرنـد. جایـی کـه 
بیشـترین آسـیب را از سیاسـت گذاری های صنعتی 
ایـران کـه اساسـا متکـی بـر صنایـع بـزرگ و مادر 
اسـت متحمل می شـود. شـاید بـه همیـن دلیل در 
شـرایط تحریـم و رکـود بـا کاهـش ۲۱ درصـدی 

SMEهـا مواجـه شـده ایم.
واقعیـت ایـن اسـت کـه نبود اسـتراتژی، نبـود یک 
بسـتر مناسـب بـرای توسـعه شـرکت های کوچـک 
و متوسـط به عنـوان بانیـان توسـعه پایـدار، کوچک 
صنایـع  رشـد  و  محـور  سـاخت  صنایـع  شـدن 
باالدسـتی فرآینـدی و عمدتـا خصولتـی و انباشـت 
زنجیـره  در  سیسـتمی  ناکارآمـدی  هزینه هـای 
تامیـن، مسـائلی اسـت که بایـد آنها را کمـی فراتر 
از کنـدی سـاختار اقتصـادی ایران بـرای راه اندازی 
کسـب وکارهای تـازه مدنظـر قرار داد. چـرا که تنها 
راه انـدازی یـک بنـگاه اقتصـادی نمی توانـد به یک 
محـرک توسعه سـاز در اقتصـاد بـدل شـود، آنچـه 
در ایـن میـان از اهمیـت بسـیار ویـژه ای برخوردار 
بـرای  بنگاه هـا و زمینه سـازی  ایـن  اسـت، حفـظ 
رشـد پرسـرعت آنهـا اسـت. در غیـر ایـن صـورت 
آنکـه  از  پیـش  کسـب وکارها  ایـن  از  بسـیاری 
سـهمی در اقتصـاد کشـور پیدا کنند، زیر بار فشـار 
ناشـی از ناکارآمـدی سیاسـت ها و فضای نامسـاعد 

کسـب وکار زمینگیـر خواهنـد شـد. 
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سوخت مورد نیاز نیروگاه ها 
تامین شده است

مادر  ایرنا- مدیرکل پشتیبانی شرکت  تهران- 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: 
سوخت مورد نیاز نیروگاهها تامین شده و نگرانی 

در این زمینه وجود ندارد.
گوی  و  گفت  در  یکشنبه  روز  مهرداد«  »غالمرضا 
اکنون  افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  اختصاصی 
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها برای فصل سرد سال، 
با  زمینه  این  در  ها  نیروگاه  و  شده  سازی  ذخیره 

کمبودی روبرو نخواهند شد.
این مقام مسوول اضافه کرد: هیچ نیروگاهی از زغال 
نمی کند  استفاده  تامین سوخت خود  برای  سنگ 
به عنوان  ها، گاز طبیعی  نیروگاه  بیشتر  و سوخت 
سوخت نخست و نفت کوره به عنوان سوخت دوم 

است.
از نیروگاه های بخاری  اینکه بخشی  بیان  با  مهرداد 

از نفت گاز به عنوان سوخت مورد نیاز استفاده می 
کنند، گفت: سایر نیروگاه های حرارتی از نفت گاز 

به عنوان سوخت دوم استفاده می برند.
مدیرکل پشتیبانی برق حرارتی یادآور شد: سالیانه 
در فصل گرم، باالی ۹۰ درصد سوخت نیروگاه ها 
از گاز طبیعی تامین می شود، اما در فصل سرد، با 
توجه به نیاز بیشتر بخش خانگی به گاز طبیعی ، 
مصرف نیروگاه ها محدود می شود و نیروگاهها به 
دلیل همین محدودیت،  به استفاده از نفت گاز روی 

می آورند.
به گفته وی، اکنون با توجه به سرمای زود رس در 
از سوی  افزایش مصرف گاز طبیعی  امسال و  آبان 
برای  طبیعی  گاز  از  استفاده  خانگی،  مشترکان 
نفت  وزارت  مسووالن  که  شده  محدود  ها  نیروگاه 

قول داده اند به زودی محدودیت برطرف شود.
مهرداد اافزود: شرکت ملی گاز  تامین کننده انرژی 
مورد نیاز نیروگاههاست که برای تامین به موقع گاز 
همواره با آنان رایزنی شده و از سال قبل برای تامین 
سوخت سال جدید هماهنگی های الزم صورت می 

گیرد.
براساس  افزود:  حرارتی  برق  پشتیبانی  مدیرکل 
محدودیت اعمال شده برای مصرف گاز در نیروگاه 
ها، مصرف نفت گاز افزایش یافته و بر همین اساس 
این سوخت  به موقع  تامین  باره  نفت در  وزارت  با 

مذاکره شده است.
مهرداد گفت: اکنون ۶۰ درصد گاز مایع و ۸۰ درصد 
نگرانی در خصوص  نفت گاز ذخیره سازی شده و 

تامین سوخت وجود ندارد.
وی یادآور شد: گرم تر شدن هوا و کاهش نیاز بخش 
ها  نیروگاه  برای  شده  اعمال  محدودیت  خانگی 
برطرف و آنها از گاز طبیعی برای سوخت بهره مند 

خواهند شد.
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مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

از نقش گاز در تضمین امنیت 
انرژی غافل نشوید

در   )GECF( گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
طبیعی  گاز  کرد  اعالم  خود  نشست  پنجمین 
به منظور  انرژی  از سبد جهانی  بخش ضروری 
محدود کردن تاثیر تغییرات جوی و حفظ محیط 

زیست است.
به گزارش ایسنا، مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
)GECF( در بیانیه پایانی پنجمین نشست گاز در 
از  طبیعی  گاز  کرد  اعالم  استوایی  گینه  ماالبوی 
جهانی  انرژی  امنیت  تضمین  برای  حیاتی  اهمیت 

برخوردار است.
گاز  ضروری  مشارکت  به  نشست  این  بیانیه  در 
طبیعی در حفظ محیط زیست و به خصوص خنثی 

کردن تاثیرات تغییرات جوی اشاره شده است.
گروه GECF از بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان 
شامل روسیه، قطر و ایران که حدود ۶۰ درصد از 
ذخایر گاز قطعی جهان را در اختیار دارند، تشکیل 
شده است. اگرچه از این گروه اغلب به عنوان اوپک 
گازی یاد می شود اما بیشتر از این که اقدام سیاستی 

جمعی انجام دهد، یک گروه مشورتی است.
راستای  در  اظهارات در حالی مطرح شده که  این 
تالش برای حذف سوختهای فسیلی به نفع انرژی 
پاک و تجدیدپذیر، نگرانی های جوی نسبت به رشد 

سریع مصرف جهانی گاز وجود دارد.
سوخت  عنوان  به  اخیر  سال های  در  طبیعی  گاز 
فسیلی برخوردار از سریع ترین نرخ رشد ظاهر شده 
درصد   ۴۵ انرژی،  بین المللی  آژانس  اعالم  طبق  و 
تشکیل  را   ۲۰۱۸ سال  در  انرژی  مصرف  رشد  از 
داد. تقاضای جهانی برای گاز طبیعی به خصوص از 
سوی چین و خاورمیانه چهار برابر سریع تر از تقاضا 

برای نفت در دو دهه آینده رشد می کند.
از گاز  GECF خواهان ترویج استفاده بیشتر  گروه 
محیط  دوستدار  سوخت  یک  عنوان  به  طبیعی 
از جمله کشتیرانی جهانی  زیست در حمل و نقل 

است.
به  نسبت  عمیق  نگرانی  خود  بیانیه  در  گروه  این 
بکارگیری قوانین و مقررات فراسرزمینی را تکرار و 
اقتصادی یک جانبه در بخش  نسبت به تحریمهای 
گروه  این  عضو  کشورهای  علیه  خصوص  به  گاز 

معترض شد.
آمریکا در سال ۲۰۱۷ قانون تحریمهای جدیدی را 
تصویب کرد که به دونالد ترامپ، رییس جمهور این 
کشور اختیار می دهد تدابیری علیه شرکتهایی که 
در زیرساخت صادرات انرژی روسیه سرمایه گذاری 

می کنند، وضع کند.
بر اساس گزارش پالتس، با وجود گمانه زنی هایی که 
به یک   GECF تبدیل  در یک دهه گذشته درباره 
اوپک گازی با قدرت مدیریت بازار از طریق مداخله 
در عرضه وجود داشته است، این گروه تاکید کرده 
به  تشویق  و  گاز  از  استفاده  ترویج  نقشش  که 

همکاری است.
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ساخت نیروگاه به روش بیع 
متقابل کارایی قبل را ندارد

در  ارز  نرخ  افزایش  از  ناشی  آثار  جبران  نحوه 
قراردادهای بیع متقابل در حالی در وزارت نیرو 
به  مراجعه  با  باید  وزارتخانه  این  که  برگزار شد 
شورای اقتصاد درخواست تخصیص منابعی برای 
جبران تغییر نرخ ارز در این قراردادها را پی گیری 

کند.
ساخت نیروگاه به روش بیع متقابل کارایی قبل را ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد نرخ ارز 
تاثیر بسزایی در اکثر قراردادها در این یک و نیم سال اخیر 
داشته و همین موضوع باعث طوالنی شدن و حتی توقف 

برخی پروژه ها در بخش آب و برق شده است.
اکثر سرمایه گذاران بر این باور هستند که چون سرمایه گذاری 
در بخش نیروگاهی عمدتا ارزی بوده عمال کارایی خود را برای 
سرمایه گذاران از دست داده و احداث بخش بخار نیروگاه ها را 
با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز از توجیه پذیری اقتصادی 

خارج کرده است.
بنابراین گزارش، برخی از نمایندگان شرکت های عضو سندیکا 
در جلسه ای با مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات 
بازار آب و برق وزارت نیرو که هفته آخر آبان ماه برگزار شد، 
موضوع »جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای 

بیع متقابل« را مورد بررسی قرار دادند.
در این جلسه مشکالت ناشی از »تبدیل شدن این قراردادها 

از حالت ارزی به ریالی« که در پی جهش های نرخ ارز در 
سال های اخیر تشدید شده است، تبیین شد. به طوری که 
قراردادهای  شرایط،  این  در  سندیکا،  نمایندگان  گفته  به 
بیع متقابل با توجه به سرمایه گذاری عمدتا ارزی در بخش 
نیروگاهی عمال کارایی خود را برای سرمایه گذاران از دست 
داده و احداث بخش بخار نیروگاه ها را با توجه به تغییرات 

شدید نرخ ارز از توجیه پذیری اقتصادی خارج کرده است.
در این جلسه که عالوه بر نمایندگان شرکت های مپنا، آرین 
شرکت  از  مدیرانی  سرآمد،  تدبیرسازان  و  گستر  ماهتاب 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز حضور داشتند، 
با  متقابل  بیع  قراردادهای  به  مربوط  مصوبه  تنظیم  علت 
این  منابع  در  موجود  محدودیت های  حداقلی،  تعدیالت 
شرکت برای پرداخت تعهدات عنوان شد. با این حال با توجه 
به آنکه مصوبه مذکور کفایت تغییرات شدید ارز را نمی کند 
راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد شد و مورد پی گیری قرار 
گرفت. اولویت اول اقدامات آن بود که با مراجعه به شورای 
اقتصاد درخواست تخصیص منابعی به منظور جبران اثرات 
تغییر شدید نرخ ارز در قراردادهای بیع متقابل توسط وزات 

نیرو مورد پی گیری قرار گیرد.
به عنوان اولویت دوم، در چارچوب بخشنامه ای از شورای 
عالی فنی با عنوان »دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از 
افزایش قیمت ارز در پیما ن های ریالی فاقد تعدیل« مقرر شد، 
نهایت بهره برداری از پتانسیل های موجود در این بخشنامه 
در خصوص انجام تعدیل های الزم صورت گیرد و در مواردی 
که نیاز به تصریح بیشتر و یا اصالحاتی در مفاد این بخشنامه 
فنی  عالی  شورای  در  و  تهیه  مربوطه  پیشنهادهای  است 

پی گیری شود.
اولویت سوم برای حل این مشکل نیز در صورت به نتیجه 
نرسیدن موارد مذکور تهیه مدلی مالی توسط وزارت نیرو با 
استناد به ماده ۹ بخشنامه مذکور عنوان شد تا از طریق آن 
نحوه جبران آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز پیش بینی و ابالغ 

شود.

با تالش محققان کشور صورت گرفت

افزایش بازدهی سلول های 
خورشیدی با نانولوله کربنی

آذربایجان  مدنی  شهید  دانشگاه  پژوهشگران 
نانولوله های  اعمال  با  شدند  موفق  طرحی  طی 
کربنی به درون ساختار سلول های خورشیدی 
پروفسکایتی، بازدهی تبدیل انرژی خورشیدی 
سلول های  نوع  این  در  را  الکتریکی  انرژی  به 

خورشیدی به بیش از 17 درصد افزایش دهند.
یکی  پاک  انرژی  های  از  استفاده  ایسنا،  گزارش  به 
است.  امروزی  جوامع  اجتناب  ناپذیر  دغدغه  های  از 
در این میان، سلول  های خورشیدی پروفسکایتی به 
توان مناسب و روش  تبدیل  بازده  بودن  دارا  دلیل 
زیادی  موردتوجه  اخیر  سال  های  در  آسان  ساخت 
تالش   در  محققان  وجود  این  با  گرفته اند.  قرار 
ساخت  هزینه  بیشتر  هرچه  کاهش  ضمن  هستند 
این نوع سلول های خورشیدی، بازدهی آن ها را نیز 

به سطح باالتری ارتقا دهند.
شهید  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  آقبالغی،  سمیرا 
مدنی آذربایجان، هدف از انجام این طرح را استفاده 
بازدهی  افزایش  جهت  در  کربنی  نانولوله های  از 

سلول های خورشیدی پروفسکایتی عنوان کرد.
شده  تالش  حاضر  طرح  در  محقق،  این  گفته  به 
بازدهی  ارزان،  و  آسان  رویکرد  یک  از  استفاده  با 
تا  پلیمری  پروفسکایتی-  خورشیدی  سلول های 

مقادیر قابل قبولی افزایش یابد.
نانولوله های  عملکرد  نحوه  در خصوص  محقق  این 
خورشیدی  سلول های  کارایی  ارتقای  در  کربنی 
بسیار  روشی  با  حاضر،  تحقیقاتی  کار  در  گفت: 

ساده که شامل پیوندزنی سطح نانولوله  های کربنی 
با دو نوع پلی تیوفن فضاویژه )پلی)۳-هگزیل تیوفن(( 
بازده  بوده،  تیوفن((  )پلی)دودسیل  غیرفضاویژه  و 
از  سلول  های خورشیدی پروفسکایتی ساخته شده 
۱۱.۱۰ درصد به ۱۷.۴۰ درصد افزایش یافته است. 
به  شده  ساخته  دیوایس های  کارایی  بهبود  دلیل 
بلورینگی و نظم باال در الیه  فعال، رشد اندازه  نواحی 
انتقال  دهنده بار و همچنین افزایش قابل مالحظه  

انتقال الکترون و حفره نسبت داده شده است.
کربنی  نانولوله  معکوس  اثر  با  رابطه  در  آقبالغی 
سلول های  عملکرد  بر  اصالح سطحی  اعمال  بدون 
کربنی  ترکیبات  از  استفاده  افزود:  خورشیدی 
سلول  های  فعال  الیه   در  کربنی  نانولوله  های  نظیر 
منجر  موارد  اغلب  در  پروفسکایتی  خورشیدی 
کار  این  در  می  شود.  آن  ها  عملکرد  کاهش  به 
تحقیقاتی نیز چنین اثر معکوسی بر روی مشخصه  
دستگاه ساخته شده مالحظه شد )کاهش بازده از 
۱۱.۱۰ درصد به ۹.۳۲ درصد(. اما اصالح سطحی 
پیوندزنی  شیمیایی  روش  به  کربنی  نانولوله های 
در  و  بار  انتقال  مورفولوژی،  بهبود چشمگیر  باعث 

نتیجه عملکرد سلول  های فتوولتاییکی شد.
وی در خصوص پارامترهای عملیات به دست آمده از 
سلول خورشیدی بهینه شده، گفت: در حالت بهینه، 
مقادیر جریان مدار کوتاه )Jsc(، ضریب پرشوندگی 
توان  تبدیل  بازده  و   )Voc( مدارباز  ولتاژ   ،)FF(
و   ۰.۹۷  V  ،%۷۶  ،۲۳.۶۰  mA/cm2 به   )PCE(
۱۷.۴۰ درصد رسید. این در حالی است که مقادیر 
پارامترهای متناظر در دیوایس  اولیه به ترتیب برابر 
 ۱۱.۱۰ و   ۰.۹۴  V  ،%۶۶  ،۱۷.۹۰  mA/cm2 با 
بلورین  نواحی  رشد  این،  بر  عالوه  بوده  اند.  درصد 
نانومتر   ۶۰۰ مرز  تا  نانومتر   ۲۳۰ از  پروفسکایتی 

اتفاق افتاد.
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جزئیات اجرای طرح جهاد روشنایی در روستاها

 ایجاد 20 هزار پنل خورشیدی 
خانگی در سال جاری

مسئول بسیج مهندسان صنعتی کشور گفت: در 
قالب طرح جهاد روشنایی امسال 20 هزار پنل 
کوچک خانگی خورشیدی در مناطق روستایی 

و محروم احداث می شود.
علی اصغر شهبازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، در مورد طرح »جهاد روشنایی« 
و ایجاد نیروگاه های کوچک خورشیدی در مناطق 
بود،  قرار  مجلس  مصوبه  براساس  گفت:  روستایی 
امسال ۱۰۰ هزار نیروگاه کوچک خانگی خورشیدی 

شود  احداث  روستایی  مناطق  در  برق  تولید  برای 
درآمدی  نیروگاه ها،  این  برق  فروش  محل  از  که 
برای خانوارهای کم درآمد روستایی ایجاد شود، اما 
انجام نشده  این کار  فراهم نشد،  مالی  منابع  چون 
بود تا این که براساس تفاهم نامه ای که هفته قبل 
پایان  تا  داشتیم  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  با 
سال ۲۰ هزار نیروگاه کوچک خورشیدی در مناطق 

روستایی محروم ایجاد خواهد شد. 
از  قشری  هر  برای  اینکه  به  توجه  با   گفت:  وی 
بسیج مقرر شده است یک برنامه اثربخش در زمینه 
خدمت رسانی به مردم داشته باشد، در حوزه بسیج 
شناسایی  روشنایی  جهاد  بحث  صنعتی  مهندسان 

شد. 
مسئول بسیج مهندسان صنعتی کشور با بیان اینکه 
دو سوم کشور به خاطر تابش نور خورشید قابلیت 
گفت:  دارد،  خورشیدی  کوچک  نیروگاه های  نصب 
تا   ۱۶۰۰ ساالنه  مناطق  این  در  مربع  متر  هر  در 
این  و  ۲۱۰۰ کیلووات در ساعت خورشید می تابد 
فرصت مناسبی است که نیروگاه های خورشیدی در 

کشور ایجاد کنیم.
 ۱۰۴۰ برق  ساعت  هرکیلووات  تضمینی  قیمت   *

تومان
به گفته شهبازی برای خرید تضمینی برق از نیروگاه 
با  جداگانه ای  توافق نامه  قبال  خانگی  خورشیدی 
)سازمان  ساتبا  شرکت  نمایندگی  به  نیرو  وزارت 
انجام شده  انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری برق( 
است که برق تولیدی شان را به قیمت هر کیلووات 

ساعت ۱۰۴۰ تومان خریداری کنیم. 
گفت:  کشور  صنعتی  مهندسان  بسیج  مسئول 
روستایی  خانوار  هزار   ۱۰ حدود  حاضر  حال  در 
کشور  استان های  کل  در  که  کردیم  شناسایی  را 
مستقر هستند که نصب این نیروگاه ها توسط ۱۲۰ 

که  می شود  انجام  رایگان  صورت  به  جهادی  گروه 
گروه جهادی در راستای آموزش، طراحی و نصب 
و خدمات  برعهده می گیرند  را  نیروگاه خورشیدی 

این گروه ها به صورت رایگان است. 
هزار   ۲۰ شود  اجرا  طرح  این  اگر  گفت:  شهبازی 
خمینی  امام  امداد  کمیته  حمایت  تحت  خانواده 
خورشیدی  برق  کوچک  نیروگاه   یک  هرکدام 
میلیون   ۳۵ وام  کدام  هر  برای  و  داشت  خواهند 
تومانی از صندوق کارآفرینی امید تعلق می گیرد که 

این وام بعد از ۵ تا ۶ سال مستهلک می شود.
وی گفت: از سال دوم راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
درآمدی نصیب خانوارها می شود که به عنوان کمک 
هزینه معیشت برای خانوار تعلق می گیرد و از سال 
ششم به بعد کل درآمد نیروگاه به خانوار می رسد 
تحت  خانوار  هزار   ۲۰ سال   ۶ از  بعد  عمل  در  و 
پوشش کمیته امداد جدا می شوند و صاحب درآمد 
خواهند شد. وی در مورد ضمانت وام برای نیروگاه 
خورشیدی گفت: این نیروگاه ها را بیمه تمام خطر 
به هر دلیلی انجام می دهیم که حتی اگر برق تولید 
آن  درآمد  کوثر  بیمه  نشود،  هم  خریداری  و  شود 
وام  ضمانت  بنابراین  و  می کند  پرداخت  را  خانوار 
همان قرارداد خرید تضمینی برق است که با وزارت 
نیرو بسته می شود و از محل درآمد خرید تضمینی 

برق اقساط وام مستهلک می شود. 
داخلی  نیروگاه خورشیدی  تجهیزات  * ۱۰ درصد 

است
پاسخ  در  کشور  صنعتی  مهندسان  بسیج  مسئول 
نیروگاه  تجهیزات  از  میزان  که چه  پرسش  این  به 
خورشیدی در داخل تولید می شود، گفت: در حال 
حاضر ۱۰ درصد تجهیزات نیروگاهی برق خورشیدی 
در داخل تولید می شود که با توجه به امکانات کشور 
ظرف یک سال و نیم آینده ۷۰ تا ۸۰ درصد از این 

نیروگاه ها را داخلی سازی و ۲۰ تا ۳۰ درصد از محل 
واردات تامین می شود و در حال حاضر ظرفیت های 
انرژی ولتاژ  اینورتر و مبدل  تولید داخل در بخش 
را شناسایی کرده ایم که  متناوب  ولتاژ  به  مستقیم 
این  تا ۲ سال آینده ساخت  تامین منابع  به شرط 

تجهیزات بومی سازی می شود. 
شهبازی در مورد اینکه تجهیزات نیروگاه خورشیدی 
در کجا تولید می شود، گفت: در هر جایی که اعالم 
آمادگی و توانایی برای تولید نیروگاه های خورشیدی 
خریداری  باشد،  مناسب  قیمت  و  خوب  کیفیت  با 
می کنیم، در حال حاضر تولید کنندگانی از اصفهان، 
مشهد، سمنان و تهران اعالم آمادگی کردند که در 
حال رایزنی هستیم که بهترین تولیدکنندگان پنل 

خورشیدی را شناسایی کنیم. 
پنل  هر  برای  تومان  میلیون   ۱.۱ ماهانه  درآمد   *

خورشیدی
گفت:  روستاییان  وام  قسط  پرداخت  درمورد  وی 
سازمان ساتبا پول خرید تضمینی برق را پرداخت 
قسط  و  می رود  بانک  به  ابتدا  پول  این  و  می کند 
بماند  باقی  و هرچه  از آن کسر می شود  تسهیالت 
به عنوان درآمد خانوار خواهد بود که از سال اول 
به بعد حداقل ۲۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه برای 
درآمد  ششم  سال  پایان  در  و  بود  خواهد  خانوار 

خانوار به ۱.۱میلیون تومان خواهد رسید. 
مورد  در  کشور  صنعتی  مهندسان  بسیج  مسئول 
تا ۶ سال  تومان  میلیون ۱۰۰هزار  رقم یک  اینکه 
تضمینی  رقم  این  البته  گفت:  ندارد،  ارزش  آینده 
هر سال ضریب می خورد، اما نیروگاه خورشیدی که 
ماهانه  می فروشد،  را  برقش  کامل  صورت  به  االن 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد و درست 
است که در ۶ سال آینده هر سال با ضریبی همراه 

می شود. 
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در گـزارش دورنمای انرژی شـرکت BP پیش 
بینی شـده کـه اتفاقـات بزرگی بـرای بخش 
انـرژی هنـد در پیـش اسـت و تقاضـای این 
کشـور برای انـرژی تا سـال 2040 بـه میزان 
156 درصـد رشـد خواهـد کـرد و عامـل 11 
درصـد از مصرف انـرژی جهانی خواهد شـد 

کـه دو برابر سـهم فعلی اسـت.
پیش بینی هـای  مهم تریـن  ایسـنا،  گـزارش  بـه 

شـرکت BP بـرای نقش هنـد در آینده افـق انرژی 
جهانـی بـه ایـن ترتیـب اسـت: هنـد بیـش از یک 
چهـارم از رشـد تقاضـای جهانـی بـرای انـرژی در 
فاصله سـال ۲۰۱۷ تـا ۲۰۴۰ را به خـود اختصاص 
مـی دهـد؛ ۴۲ درصـد از تقاضـا برای انـرژی جدید 
بـه  تامیـن می شـود کـه  از طریـق زغـال سـنگ 
معنـای دو برابـر شـدن انتشـار دی اکسـید کربـن 
تـا سـال ۲۰۴۰ اسـت؛ تولیـد گاز رشـد می کند اما 

بـا تقاضـا همـگام نخواهد بود و مسـلزم رشـد قابل 
توجـه واردات گاز خواهـد بـود.

آمریـکا،  انـرژی  اطالعـات  اداره  پیش بینـی  طبـق 
تولیـد زغال سـنگ ایـن کشـور در سـال ۲۰۱۹ بـه 
۶۷۴ میلیـون تن بالغ خواهد شـد که کمتر از ۷۵۵ 
میلیـون تـن در سـال ۲۰۱۸ اسـت. نیروگاه هـای 
را  هنـد  نیـروی  تولیـد  از  درصـد   ۵۵ زغال سـوز 
تشـکیل می دهنـد امـا تولیـد داخلـی زغال سـنگ 
بـرای تامیـن تقاضـا بـه حـد کافـی وجـود نـدارد. 
"اس انـد پـی گلوبـال آنالیتیکـس" بـرآورد کـرده 
کـه واردات زغال سـنگ هنـد در سـال ۲۰۱۸ بـه 
پیش بینـی  و  می شـود  بالـغ  تـن  میلیـون   ۱۷۳
کـرده کـه در سـال ۲۰۱۹ بـه ۱۹۳ میلیـون تـن 
پیـدا خواهـد کـرد. پیش بینـی می شـود  افزایـش 
واردات زغال سـنگ هنـد در سـال ۲۰۲۰ بـه ۲۱۳ 
میلیـون تـن برسـد و از چین بـه عنـوان بزرگترین 

واردکننـده زغال سـنگ سـبقت بگیـرد.
ایـن مـوارد نشـان می دهـد کـه هنـد بایـد دربـاره 
تضمیـن تامیـن بیشـتر و متنوع تـر انـرژی فعـال 
باشـد و هنـد بـه دنبـال تقویـت بخش انـرژی خود 
در همـه سـطوح از حملـه سـرمایه گـذاری بـاال در 

سـوخت های فسـیلی اسـت.
هنـد سـال گذشـته بـه عنـوان سـومین واردکننده 
بـزرگ نفـت خـام در جهـان شـناخته شـد و پـس 
از آمریـکا و چیـن قـرار گرفـت. اخیـرا کشـورهای 
معـدودی بوده انـد کـه بـه انـدازه هنـد در جـذب 
گاز  و  نفـت  بخـش  در  گـذاری خارجـی  سـرمایه 
بـرای  کشـور  ایـن  اقتصـاد  زیـرا  بوده انـد  فعـال 
تامیـن ۸۰ درصـد از نیازهـای انـرژی خـود نفـت 
وارد می کنـد. انتظـار مـی رود مصـرف نفـت در این 
کشـور بـا نرخ سـاالنه پنـج درصـد تا سـال ۲۰۳۵ 
رشـد کنـد و تعهـد نارنـدرا مـودی، نخسـت وزیـر 

هنـد بـرای کاهـش واردات بـه پاییـن ۷۰ درصـد 
تقاضـا، ضـرورت جذب سـرمایه گـذاری خارجی را 

می کنـد. بـارز 
بر اسـاس گـزارش اویـل پرایس، این اسـتراتژی در 
نمایشـگاه و کنفرانـس نفـت بیـن المللـی ابوظبـی 
۲۰۱۹ کـه در آن هنـد حضـور فعالـی داشـت بـه 
خوبـی نمایـش داده شـد. در ایـن رویـداد دارمندرا 
پرادهـان، وزیـر نفـت هند با ۹ شـرکت نفـت و گاز 
از بخش های باالدسـتی، پایین دسـتی و مهندسـی 
بـه همـراه فدراسـیون صنعت نفت هنـد و نهادهای 

دیگـر حضور داشـت.
وزیـر نفـت هنـد اظهـار کـرده اسـت بخـش انرژی 
رو بـه رشـد هنـد بـرای سـرمایه گـذاری خارجـی 
شـکل  بـه  شـرکت ها  از  بسـیاری  اسـت.  جـذاب 
موفقیـت آمیـزی تامیـن مالـی را از طریـق بـازار 
اوراق قرضـه خارجـی افزایـش داده اند و این شـیوه 
تامیـن مالـی احتماال در آینده رشـد بیشـتری پیدا 

کرد. خواهـد 
هنـد قصـد دارد سـهم گاز در سـبد انـرژی خود را 
تـا چنـد سـال دیگـر بـه ۱۵ درصـد افزایـش دهد 
و منابـع تامیـن انـرژی خـود را در برابـر ریسـک 
 LNG ژئوپلیتیکـی متنـوع کند. تقاضای هنـد برای
ماننـد همسـایه اش چیـن رو بـه رشـد اسـت و بـا 
پاییـن آمـدن قیمت هـا کـه ناشـی از مـازاد عرضـه 
در بـازار بـوده اسـت، واردات LNG هنـد در سـه 
ماهه اول سـال مالـی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بـه میزان ۶.۸ 
درصـد رشـد کـرد و بـه ۸۶ میلیـون متـر مکعـب 
در روز رسـید. دولـت ایـن کشـور اعـالم کـرده ۶۰ 
میلیـارد دالر بـرای سـاخت یک شـبکه ملـی گاز و 
پایانه هـای واردات تـا سـال ۲۰۲۴ سـرمایه گذاری 

می کنـد.

بهترین نقطه دنیا برای سرمایه گذاران انرژی
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پای رمزارزها به بازار نفت ایران 
باز می شود؟

دلیل  به  ایران  نفت  صادرات  ایرنا-  تهران- 
و  شده  محدود  آمریکا  جانبه  یک  تحریم های 
در این میان نقل و انتقال پوِل فروش نفت نیز 
به سختی امکان پذیر است. حاال برخی از فعاالن 
بخش خصوصی معتقدند که می توان با استفاده 

از رمزارزها این مشکل را تا حدی مرتفع کرد.
تحریم صادرات نفت ایران باعث شده تا وزارت نفت 
بیافتد  انرژی  بورس  به فکر فروش طالی سیاه در 
غیردولتی،  سهم  کانالی  از  نفت  فروش  بر  تا عالوه 
بخش خصوصی را نیز در معامالت نفت خام افزایش 

دهد.
با این حال ، در بیش از ۶ ماهی که از آغاز عرضه 
نفت خام سبک و سنگین در بورس انرژی می گذرد، 
 استقبال چندانی از آن صورت نگرفته و همین امر 
شیوه نامه  اصالح  فکر  به  نفت  وزارت  تا  شد  باعث 

عرضه نفت خام در بورس بیافتد.
آن  در  و  داشت  اساسی  تغییر  دو  که  شیوه نامه ای 
نوع  همچنین  و  قیمت گذاری  نحوه  تا  شد  سعی 
قرارداد به گونه ای اصالح شود که بخش خصوصی 

تمایل بیشتری برای حضور داشته باشد.
معامالت  شرایط  می تواند  تغییرات  این  اگرچه 
تحریم های  اما  کند  تسهیل  حدی  تا  را  خام  نفت 

بین المللی و مهمتر از آن نبود ساز و کار مشخصی 
برای انتقال پول نفت کار را همچنان با موانع جدی 

رو به رو خواهد کرد.
در واقع برای صادرات نفت خام،  عالوه بر مشکالتی 
که بر سر بارگیری و کشتیرانی وجود دارد،  همچنین 
پول نفت را نیز نمی توان به کشور منتقل کرد و این 
به معنای ناکارآمد شدن این شیوه از صادرات طالی 

سیاه است.
در این شرایط اما برخی از فعاالن بخش خصوصی 
صادرات  رمزارزها،  از  استفاده  با  می توان  معتقدند 
نفت خام و معامالت آن در بورس انرژی را عملیاتی 

کرد.
اتحادیه  سخنگوی  حسینی«  حمید  »سید 
با  و گو  نفتی در گفت  فرآورده های  صادرکنندگان 
خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه هنوز در کشور 
ارز دیجیتال را به رسمیت نشناخته ایم،  گفت: امکان 
استفاده از رمزارزها به صورت عملی در کشور ایجاد 

نشده است.  
عملیات  را  ایران  نفت  صادرات  اصلی  گره  وی 
اگر  داد:  ادامه  و  دانست  پول  دریافت  و  پرداخت 
بود،  امکان پذیر  کشور  در  دیجیتال  ارز  از  استفاده 

 فرصت مناسبی برای صادرات نفت ایجاد می کرد.
محدودند  ایران  نفت  خریداران  حسینی،  گفته  به 
پاالیشگاه های  زیرا  می شوند  کنترل  شدت  به  و 
مشخصی در جهان وجود دارند که بر اساس نفت 

ایران طراحی شده اند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
با اشاره به اصالح شیوه نامه عرضه نفت خام توسط 
نقطه ضعف  برطرف کردن  نفت،  تاکید کرد:  وزارت 
فعالیت  اجازه  بین المللی  شرایط  اما  است  خوب 
ادامه  تا زمانی که تحریم ها  گسترده را نمی دهد و 
داشته باشد،  صادرات نفت ایران مشکل خواهد بود.

اتحادیه اوراسیا فرصتی بزرگ 
برای تجارت خارجی ایران است

وزیر نیرو گفت: توسعه تجارت با کشورهای عضو 
تجارت  برای  بزرگی  فرصت  اوراسیا،  اتحادیه 
نزدیکتری  تعامل  باید  خارجی است و طرفین، 

داشته باشند.
در  اردکانیان  رضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
همایش تجارت با اوراسیا که صبح امروز در سالن 
خلیج فارس مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران 
برگزار شد گفت: امیدوارم این همایش زمینه توسعه 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی  روابط  پیش  از  بیش 

ایران و اتحادیه اوراسیا را فراهم کند.
از  پس  اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  کرد:  اضافه  وی 
به  موفق   ۹۷ اردیبهشت  در  مذاکره،  سال  چندین 
امضای قرارداد تجاری در این زمینه شدند و دوره 
واجد  نتایج حاصله  و  اجرا  بعد  از  رو  ۳ سال پیش 

اهمیت فراوانی است.
برای  مقدمات  االن  همین  از  گفت:  اردکانیان 
شود  فراهم  باید  عضو  کشورهای  تجارت  گسترش 
موافقتنامه که  اجرای دقیق  موانع  است  و ضروری 
شده  عملیاتی  مرحله  وارد  رسما  امسال  آبان   ۵ از 

مرتفع شوند.
صورت  در  موافقتنامه  این  شک  بدون  افزود:  وی 
مبادالت  گسترش  برای  را  زمینه  جدی،  اجرای 
همگرایی  است  بدیهی  و  می کند  فراهم  اقتصادی 
جزو  همسایه،  کشورهای  با  بویژه  اقتصادی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی  اصلی  سیاست های 

ایران است. 
اوراسیا  اتحادیه  شکل گیری  کرد:  تاکید  اردکانیان 
با  و  است  منطقه ای  همکاری  از  خوبی  نمونه 
منطقه  کشورهای  همگرایی  زمینه  آن،  گسترش 
بیش از پیش به وجود می آید که در نتیجه، صلح 

و آرامش بیشتری برای منطقه به ارمغان می آید.
وزیر نیرو افزود: معتقدم با توسعه کمی و کیفی این 
اتحادیه، می توان بازار بزرگی در منطقه ایجاد کرد 
چرا که سیاست اصولی جمهوری اسالمی بر توسعه 

روابط با همسایگان استوار بوده است.
اردکانیان اضافه کرد: ایران با داشتن منابع غنی و 
بازاری  مرکز  در  گرفتن  قرار  و  صنعتی  توانمندی 
عضو  کشورهای  برای  مناسبی  شریک  وسیع 
کشورهای  از  یکی  عنوان  به  و  شود  می  محسوب 
وسیع  دسترسی  داشتن  با  آسیا  غرب  منطقه  مهم 
این  اقیانوسی می تواند منافع  آزاد و  آبهای گرم  به 
این  تحقق  برای  و  پیوند دهد  را  از کشورها  دسته 
به  است  ضروری  تجاری  مناسبات  توسعه  و  مهم 
موانع  رفع  بر  عالوه  بپردازیم.  زیرساخت ها  توسعه 
صورت  استانداردسازی  و  شفافیت  باید  تعرفه ای 

پذیرد و تجارت را وسعت بخشید.
وی تصریح کرد: در مجموع ما سعی خواهیم کرد 
ایجاد یک تشکل قوی منطقه ای حرکت  به سمت 
اقتصادی  بلندمدت  رابطه  یک  آن  پی  در  کنیم. 
شکل گیرد و افق های جدیدی از همکاری در روابط 

بلند مدت اقتصادی کشورهای عضو بوجود آید.
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یادداشت

درس هایی از شیوه مذاکره در 
حادترین شرایط

این مقاله یک تحلیل مبتنی بر اتفاقات واقعی 
موضوع  این  بررسی  به  مطلب  این  در  است. 
پرداخته می شود که چگونه یک جوان انگلیسی، 
توانست 4 مجرمی که او را ربوده بودند، متقاعد 
کند که آزادش کنند. ابتدا به صورت بخش به 
بخش، اتفاقات آن آدم ربایی از زبان فرد ربوده 
شده نقل شده و در انتهای هر بخش، تحلیل فنی 
آن ارائه می شود. براساس درس هایی که از این 
اتفاق گرفته می شود، می توان متوجه شد که در 
می توان  چگونه  آدم ربایی  مانند  حاد  شرایطی 
مذاکره کرد. این داستان، براساس واقعیت نوشته 
شده و هیچ کدام از شخصیت های آن غیرواقعی 
بخش های  نگارش  شیوه  نیستند.  تخیلی  یا 
در  و  بوده  اول شخص  صورت  به  روایت گری، 
فیلم های  مانند  کل  دانای  تحلیلی،  بخش های 
مستند به تحلیل شرایط می پردازد. ما از نگاه 
قهرمان داستان، از روند رخدادها آگاه می شویم، 
تحلیلگر  و  دانشگاهی  شخصیت  یک  سپس 
گزینه های  و  مذاکره  مهارت های  بررسی  به 
این  هدف  می پردازد.  قهرمان  این  پیش روی 

با روند مذاکره است و  بررسی ها، صرفا آگاهی 
نه هرگونه نتیجه گیری دولتی، سیاسی و قضایی 

شخصیت های درگیر در این اتفاق.
بعدازظهر یکی از سه شنبه های آوریل ۱۹۹۳ بود که 
قصد رفتن به کتابخانه و مطالعه برای امتحانم داشتم. 
ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه، در مسیر کتابخانه در شهرمان 
)لسترسیتی( بودم که در ماشین خود ربوده شدم. پشت 
چراغ قرمز ناگهان یک نفر به شیشه سمت شاگرد زد و 
از من خواست که اجازه دهم داخل شود. گفتم »نه«، 
اما ناگهان یک نفر دیگر از این طرف و با استفاده پنجره 
نیمه باز ماشین، در عقب را باز کرد. ظرف ۲ ثانیه، ۳ 
مرد هیکلی داخل خودرو شدند و روی صندلی عقب 
تا  باز کردند  نشستند. آنها به سرعت در جلو را هم 
آخرین عضو باند آنها روی صندلی جلو بنشیند. درب 
سمت من توسط فرد عقبی بسته شده بود و به من 
گفتند که فقط رانندگی کرده و بالفاصله وارد یک جاده 
فرعی شوم. با ترس و دستپاچگی فقط به آنچه گفتند، 
عمل کردم و وقتی بعد از یکی دو کیلومتر به محلی 
جرم خیز و ناآشنا رسیدیم، از من خواستند که ماشین 
را پارک کنم. اکنون پس از ۲ دقیقه از ربوده شدن 
در منطقه و محله آنها بودم. ربایندگان ۴ نفر ۱۷ تا 
۱۹ ساله بودند که هر کدام نژادی متفاوت داشتند و 

مشخص بود که فرد الف، سردسته آنها است.
چاقوی بزرگ و تیزی روی گلوی من گذاشتند و فرد 
الف به من گفت اگر از دستورات آنها پیروی نکنم، فرد 
دال کارم را خواهد ساخت. او همچنین به زخم بزرگی 
روی شانه فرد دال اشاره کرد که چند شب پیش و در 
یک درگیری توسط قمه به او وارد شده، اما جان سالم 
به در برده و در درگیری برنده شده بود! هراس به اوج 
خود رسیده بود و مشخص بود که این مردان جوان در 
جهانی کامال متفاوت از من زندگی می کنند. آنها از من 
پول می خواستند. گفتم که هر چه بخواهند، به آنها 

خواهم داد اما باید بگذارند بروم. از من خواستند که 
جیب هایم را خالی کنم. در کیف پولم، چند کارت بانکی 
دیدند که رمز هر کدام از آنها پشتش نوشته شده بود. 
سپس به جست وجوی ماشین پرداختند و در داشبورد، 
کلید خانه مان را پیدا کردند. روی گواهینامه ام، آدرس 
آن خانه نوشته شده بود؛ خانه باغی که حدود ۳۰ دقیقه 

از لسترسیتی فاصله داشت.
آنها خالصه گردش حساب کارت اعتباری پدرم را پیدا 
کردند و به سرعت نام شرکتش را شناختند )شرکت 
پدرم در میانه انگلیس شهرتی درخور داشت(. همچنین 
متوجه شدند که آدرس خانه ما در منطقه ای مرفه نشین 
است و اکنون پول بیشتری از هر کدام از حساب های 
من می خواستند )حتی اگر همه آنها را نمی خواستند(. 
به من گفتند که آدرس خانه مان را بلد هستند و اگر 
فرار کنم، پیدایم خواهند کرد. اما تاکید کردند که اگر 
موجودی حساب هایم را در اختیار آنها بگذارم، آزادم 
می کنند. دو نفر از آنها )فرد ب و جیم( به سمت یک 
دستگاه خودپرداز رفتند تا پول بگیرند و من در ماشین 

با فرد الف و دال باقی ماندم.
تحلیل فنی: زمانی که مذاکره ای وجود ندارد، یکی ایجاد 

کنید
می دانم که همین االن هم درگیر داستان شده اید. آیا 
با شرایط مذاکره طرف هستیم؟ اجازه دهید بررسی 
کنیم. چه زمانی مذاکره اتفاق می افتد؟ مذاکره زمانی 
بده و  احتماال یک  و  اتفاق می افتد که بحث مبادله 
بستان وجود دارد. واضح است که نخستین درس از این 
داستان آن است که گردش حساب کارت اعتبار پدرتان 
را این طرف و آن طرف نبرید؛ به ویژه اگر کارآفرینی 
محترم است. شاید هم نباید به فرزندتان اجازه این طرف 
و آن طرف بردن گردش حساب کارت اعتباری تان را 
بدهید؛ به ویژه اگر کارآفرینی محترم هستید. اما فارغ 
از آن، می توان یک مبادله ساده مشاهده کرد. قهرمان 

داستان کارت های بانکی اش را به آدم رباها می دهد تا 
پول بگیرند و او را آزاد کنند. در چنین شرایطی، باید 
یک مذاکره ایجاد کرد. الزم است که پیش از امتیاز 
اوضاع  است  ممکن  همیشه  کرد.  درخواستی  دادن، 

خراب شود...
زمانی که فرد ب و جیم از دستگاه خودپرداز برگشتند، 
گفتند که کارت هایم کار نمی کند )با سردرگمی رمز 
دروغ  که  می کردند  فکر  بودم(.  داده  آنها  به  اشتباه 
می گویم و نمی خواهم به آنها پول بدهم )واقعا قصد 
چنین کاری نداشتم(. در اینجا شخص الف و ب تصمیم 
گرفتند از ماشین خارج شده و مشورت کنند. شنیدم 
که می گفتند باید هر چه می توانیم از او بگیریم و سپس 
بکشیمش. حواسم سر جای خود آمد و متوجه شدم 
تهدیدشان جدی است و باید کاری می کردم. قصد فرار 
کردم؛ اما متوجه شدم که غریبه ای در محله آنها هستم 
و چنین کاری به نفعم نیست. سپس فهمیدم که باید بر 
احساساتم غلبه کنم و با مذاکره از این موقعیت خالص 
بازگشتند،  به ماشین  الف و ب  فرد  زمانی که  شوم. 
تصمیم گرفتم که مذاکره را با پیشنهاد پول به هر شیوه 
ممکن شروع کنم؛ حتی اگر الزم باشد که حساب هایم 
را ببندم. به طور شگفت آوری به نجات جانم اشاره نکردم 
و متوجه شدم که هدف آنها فقط پول است. کشتن 
من تنها از روی اجبار خواهد بود. خارج از ماشین با 
هم مشورت کردند و از لحن صدا و حاالت چهره ام به 
صداقتم پی بردند و فهمیدند که واقعا می خواهم به یک 
توافق دوستانه برسیم. همگی به ماشین برگشتند و با 

پیشنهادم موافقت کردند.
اطالعات  و  بودم  وضعیت  بررسی  حال  در  دائما  من 
حال،  این  با  می آوردم.  دست  به  آنها  از  جدیدی 
شدن  خارج  از  پس  بالفاصله  ما  توافقی  گزینه های 
به  دیگری  نگاه  الف  فرد  شد.  عوض  پارک،  جای  از 

گواهینامه من انداخت ... متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3599569-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7
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نگاه آخر

طبیعت پاییزی شهر الشتر - لرستان

پاییز استان زیبای لرستان جلوه های شگفت انگیز رنگ و گوشه 
ای از زیبایی ایران را به نمایش می گذارد. اَلِشَتر مرکز شهرستان 
سلسله در شمال استان لرستان در غرب ایران است.شهر الشتر 
یکی از زیباترین منطقه های گردشگری استان لرستان می باشد 

که همواره مورد توجه عده زیادی از گردشگران است.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/04/2144220/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/photo/1
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