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رضا خسروی/ دنیای اقتصاد
نخست:»جنگهایزیادیدرتاریخرویداده
وژنرالهایزیادیدرآنهاحضورداشتند؛اما
نامشان تاریخ، ژنرالهای از معدودی تعداد
پسازجنگ،برایهمیشهماندگارمیشود.«
اینجملهیکیازژنرالهایآمریکاییاست.
ژنرالجورجاسمیتپاتن،ژنرالیکهقهرمان
است؛ دوم جهانی جنگ در آمریکاییها
در آمریکا راهبرد است کافی چرا؟ میدانید
آنجنگرامرورکنیدتادریابیدچرااوبرای

آمریکاییهاقهرماناست؟
این  به  دوم  جهانی  جنگ  با  همزمان  آمریکا 
اجازه  عنوان  هیچ  به  که  رسید  استراتژی 
بر  بنا  ندهد.  به کسی  را  در سرزمینش  درگیری 
تنها  دوم جهانی  در جنگ  آمریکا  استراتژی  این 
زمانی وارد شد که ژاپنی ها به پایگاه دریایی پرل 
کشور  این  سرزمینی  محدوده  در  آمریکا  هاربر 
این حمله  از  اقیانوس آرام حمله کردند. پس  در 
کیلومتر  هزاران  در  وارد جنگ  به سرعت  آمریکا 
دورتر از خاک خود در اروپا و آسیا شد تا اجازه 

مشاهده متن کامل
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ورئیسکمیتهسیموکابلسندیکایصنعتبرقایران

ابهامات در مطالبات پیمانکاران
افزایشپایهمالیاتیدرکنارکاهشدرآمدهای
ویژگیالیحه کلیدیترین و مهمترین نفتی
بودجهسالآتیاستکهبهرسمهرسالدر
میانههایآذربهمجلستقدیمشد.براساس
دولتی، بارهمسووالن تاکیدچندین و گفته
تغییر برای دولت گام بلندترین ۹۹ بودجه
ساختاربودجهبود،اماواکاویاعدادوارقام
میدهد نشان کشور مالی سند مهمترین
ساختار در جدی تغییرات به نمیتوان که
بودجهریزیکشورامیدواربود.اگرچهتالش
پیامدهای و زوایا بر اتکا با ۹۹ بودجه شده
گستردهتحریمهادرمراوداتمالیبینالمللی
اما شود، تدوین نفت فروش حوزه بهویژه
بودجه منابع از قابلتوجهی بخش همچنان
میلیون یک روزانه فروش به دولت عمومی

3.................... ترکیبتامینمالیتولیدبرق
کابلابهرنخستینشرکتدانشبنیانصنعت
کابلدرایران.............................................3
آیندهنیروگاههایمقیاسکوچکدرایران4
ساخت عملیات در موفقیت عوامل بررسی
ایستگاههایبرقفشارقوی.........................5
دستگاه 1۰هزار تعویض برای برنامهریزی
کنتوربرقمعیوبتوسطبرقتبریز............6
6...... »بزنبهبرق«بهتولیدنزدیکمیشود
6...................... استقبالازنهادهایمسئول
مالی نهادهای طریق از خصوصی بخش
حل را داخلی مالی تأمین مشکل خارجی
کند...............................................................7
خواهد سرنوشتی چه نفت جهانی بازار
داشت؟........................................................8
۹............. بهرهبردنازتنوعفرهنگیدرکار

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3612690-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84
http://https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3605775-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B1
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87/


2

صنعت برق شماره  2561 17 دی 1398

بشکهنفتوابستهاست.
کنونی  پیش بینی  غیرقابل  شرایط  در  ارقام  این   
ثابتی  نمی تواند سهم  تحریم ها  تحت تاثیر  ایران  که 
بالقوه  خطر  یک  باشد،  داشته  نفت  جهانی  بازار  از 
برای کسری بودجه گسترده محسوب می شود. اگر 
دچار  بشکه  میلیون  یک  این  فروش  دلیلی  هر  به 
مخاطره شود، قطعا باید منتظر عواقب گسترده مالی 
سال  بودجه  الیحه  دیگر  روی  باشیم.   کشور  برای 
راهکار  این  اگرچه  است.  مالیاتی  پایه  افزایش   ۹۹
نظام  در  تاریخی  عطف  نقطه  یک  به  می توانست 
می رسد  به نظر  اما  شود،  تبدیل  کشور  بودجه ریزی 
پیاده سازی این سیستم در زمان مناسبی انجام نشده 
است. درست در زمانی که کشور با یک رکود تورمی 
دنباله دار مواجه است، بخش مولد اقتصاد زیر فشار 
به  عمال  نادرست،  سیاست گذاری های  و  بی ثباتی ها 
ضعیف ترین حالت خود رسیده و اقشار مختلف کشور 
در الیه های درونی جامعه با مشکالت معیشتی جدی 

مواجهند، اعمال ساختارهای سخت گیرانه مالیاتی و 
افزایش نرخ مالیات، می تواند به مشکالت دامن بزند.  
پیاده سازی یک بودجه متکی بر مالیات بدون تردید 
نیاز به پیش زمینه ها و بسترسازی هایی دارد که بخشی 
از آنها به اقتصاد وابسته است و بخش مهم دیگری 
از آنها متکی بر حاکمیت، مردم و سرمایه اجتماعی 
جاری در بین آنهاست.  اما چرا زمان نامناسبی برای 
تغییر کانون درآمدی بودجه است؟ برای این مساله 
می توان دالیل متعددی ذکر کرد اما دو دلیل شاخص 
آن به قرار زیر است:  ساختار مالیاتی کشور شفاف، 
جامع و فراگیر نیست. در این ساختار مودیان مالیاتی 
مالی شفاف عمدتا مشخص  با دفاتر  خوش حساب 
مولد  حوزه  در  به ویژه  اقتصادی  فعاالن  و  هستند 
به خود  را  بخش  این  از  قابل توجهی  سهم  اقتصاد 
پردرآمد  مشاغل  مقابل  در  اما  داده اند.  اختصاص 
چارچوب  اینکه  بدون  پرتعدادند،  مالیات  از  فراری 
و  درآمد  سنجش  شناسایی،  برای  شده ای  تعریف 

تعیین مالیات منصفانه برای آنها وجود داشته باشد.  
برخی از صنایع پردرآمد که عمدتا جزو صنایع مادر و 
باالدستی هستند، از معافیت های مالیاتی قابل توجهی 
برخوردارند و دولت به رغم بهره برداری این صنایع از 
انرژی ارزان قیمت و منابع طبیعی، نخواسته یا شاید 
نتوانسته مالیات آنها را حداقل با سایر صنایع برابر 
از  برخی  که سود ساالنه  در شرایطی  آن هم  کند. 
این صنایع رقمی باالی ۱۰ هزار میلیارد تومان است.  
با استناد به این محورها می توان استنباط کرد که 
افزایش پایه مالیاتی می تواند معیشت مردم را متاثر 
تحت  را  پایین دستی  عمدتا  و  مولد  صنایع  و  کرده 

فشار مضاعفی قرار دهد.
بازتعریف  بازنگری و  باید  اقدامی  از هر  دولت پیش 
ساختارهای مالیاتی را در دستورکار خود قرار دهد 
که بودجه مالیات محور به ابزاری برای حاکم کردن 
عدالت اجتماعی و اقتصادی بدل شود، نه اهرم فشار 
بر مودیان خوش حساب مالیاتی.  در حقیقت بودجه 
۹۹ به عنوان مهم ترین سند مالی سال آتی می توانست 
یک تغییر ساختار خفیف، اما موثر را در قالب افزایش 
پایه مالیاتی با اتکا به صنایع پردرآمد متکی بر منابع 
طبیعی و انرژی و شناسایی مشاغل فراری از مالیات 
برای  را  راه  باز هم ساده ترین  اما دولت  دنبال کند. 
برگزید.  آینده اش  سال  مالی  اقدام  پیچیده ترین 
به  می تواند  تردید  بدون  مالیات  یکپارچه  افزایش 
در  به ویژه  صنعتی  فعاالن  برای  جدی  چالش  یک 
اهمیت  حائز  نکته  شود.   بدل  ساخت محور  صنایع 
دیگری که باید به شکل جدی مدنظر قرار گیرد این 
بودجه ای  مکانیزم  پیاده سازی  برای  دولت  که  است 
نیاز  ملی  اجماع  به  چیز  هر  از  بیش  مالیات محور، 
دارد. قطعا جوامع توسعه یافته برای بدل کردن نظام 
بودجه ریزی خود به یک ساختار قدرتمند و اثرگذار 
مالیاتی بیش از هر چیز همراهی شهروندان خود را 

اختیار  در  گرانقدر  اجتماعی  سرمایه  یک  به عنوان 
شفاف سازی های  انجام  بدون  عمومی  افکار  دارند.  
دوش  بر  است  قرار  که  ساختاری  درخصوص  الزم 
درآمدهای آنها سوار شود، اراده  چندانی برای همراهی 
با اجرای این برنامه نخواهند داشت. به همین دلیل 
این  الزامات  تبیین  و  شهروندان  اقناع  عدم  باید 
ساختار برای آنها را یکی از جدی ترین موانع عملیاتی 
نکته دیگری که  آینده دانست.   بودجه سال  شدن 
وضعیت  داشت،  دور  نظر  از  این خصوص  در  نباید 
و جایگاه فعاالن اقتصادی به ویژه در حوزه احداث ـ 
شامل سازندگان، پیمانکاران و مشاوران ـ که عمده 
فعالیت های اقتصادی شان با دولت و منابع مالی آن 
گره خورده، در بودجه سال آتی است. به نظر می رسد 
گسترده شدن مشکالت بنیادی بودجه در سال آتی 
و دامنه دار شدن مشکالت این حوزه چندان دور از 
ذهن نیست. در حقیقت کسری بودجه مستمری که 
بوده ایم  مواجه  آن  با  تناوب  به  اخیر  سال های  طی 
یکی از این چالش های بنیادین، ساختاری و عمیقی 
است که در ابعاد کالن به انباشت گسترده بدهی های 
روند  و  شده  منجر  مختلف  بخش های  به  دولت 
توسعه زیرساخت ها را با کندی پیش رونده ای مواجه 
برای  دولت  منابع  کاهش  مساله  این  است.   کرده 
انجام سرمایه گذاری های زیربنایی را به دنبال داشته 
است. در روند رو  به افول توسعه زیرساختی کشور، 
ظرفیت های قابل توجه بخش خصوصی تامین کننده 
به  زیربنایی  حوزه های  خدمات  و  کاالها  تجهیزات، 
که  می رود  آن  بیم  و  می گذارد  زوال  به  رو  تدریج 
بودجه ۹۹ این روند را سرعت ببخشد.  با توجه به 
همه این موارد همچنان مسیر پیش رو برای اقتصاد 
کشور مه آلود، مبهم و غیرقابل پیش بینی است و این 
مساله سال ۹۹ را نیز برای فعاالن اقتصادی همچنان 

پرریسک و پرمخاطره نگه می دارد.
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ترکیبتامینمالیتولیدبرق
مصطفیرجبیمشهدی

سخنگویصنعتبرقکشور
ارزیابیهاحاکیاستبرایپاسخگوییبهرشد
مگاواتظرفیت هزار تا5 به3 تقاضا،ساالنه
نیاز کشور برق تامین برای نیروگاهی جدید
توزیع فوق و انتقال تولید، بخش برای است.
ساالنهبهطورمتوسطبه5۰هزارمیلیاردتومان
سرمایهگذارینیازاستکهازاینمقدار4۰هزار
میلیاردتومانصرفتوسعهبخشتولیدخواهد
شدکهعمدتاازمنابعبانکهایاصندوقتوسعه
ملیتامینمیشود.دراینمیانوزارتنیروهم
برقتولیدشدهازسمتفعاالنبخشخصوصی
رابانرختضمینکهازطریقمناقصهمشخص
میشودراپرداختمیکند.تفاوتاینروشبا

روشهایقبلیایناستکهبراساسآییننامهای
کهدربند»ت«ماده)48(قانونبرنامهششم
مکلف نیرو وزارت است، شده تعیین توسعه
استمناقصهایبرایمناطقیکهنیازبهاحداث
نیروگاهدارندبرگزارمیکندوازاینمسیرنرخ
امادربخش خریدتضمینیمشخصمیشود.
انتقالوفوقتوزیعنیزساالنهبه1۰هزارمیلیارد
تومانسرمایهگذارینیازاستکه3هزارمیلیارد
هزینه دریافت انشعاب هزینه از آن تومان
میشود.3هزارمیلیاردتوماندیگرهمازمنابع
داخلیوزارتنیروتامینمیشودکهازمجرای
میلیارد برقکسبخواهدشد.4هزار فروش
تومانباقیمانده،بخشیازصندوقتوسعهملی

وبخشیهمازمحلعوارضتامینمیشود.
برای  هم  چالش هایی  و  مشکالت  بین  این  در  اما 
آیتم  دو  تولید  بخش  در  دارد.  وجود  منابع  تامین 
قابل تعریف است. یکی بحث خرید تضمینی است 
که هزینه آنها با توجه به افزایش نرخ ارز به تناسب 
به طور  درحال حاضر،  است.  کرده  پیدا  افزایش 
شده  تولید  برق  ساعت  کیلووات  یک  هر  متوسط، 
در نیروگاه های مقیاس کوچک، حدود ۲۴۰ تومان 
خریداری می شود. البته این جدا از سوخت یارانه ای 
است که به آن تعلق می گیرد. این درحالی است که 
وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق را با قیمتی برابر 
می دهد.  قرار  مشترکان  دسترس  در  تومان   ۷۰ با 
تبدیل  قراردادهای  نیروگاه هایی که  برای  این عدد 
انرژی دارند مثل نیروگاه های بزرگ و نیروگاه های 
است.  تومان   ۲۰۰ تا   ۱۸۰ بین  ترکیبی  سیکل 
قاعدتا این اختالف قیمت در برق خریداری شده و 
برقی که در دسترس مردم قرار می گیرد، مشکالتی 
نهایت  در  که  می آورد  به وجود  پرداخت ها  برای  را 
منجر به بدهی ها می شود. در قانون بودجه سال ۹۷ 

خوشبختانه متولیان وزارت نیرو توانستند بخشی از 
این بدهی ها را تسویه کنند. اما در سال ۹۸ یکسری 
بانک ها  که  محدودیت ها  برخی  به دلیل  مشکالت 
۲هزار  هم   ۹۹ سال  برای  آمد.  به وجود  داشتند 
میلیارد تومان در تبصره ۵ پیش بینی شده است تا 
از طریق اوراق تسویه بخشی از این بدهی ها پرداخت 
مشکالت  دایره  شود  فراهم  امکانات  این  اگر  شود. 
تامین منابع نیز بسته تر و کوچک تر خواهد شد. اما 
مساله اصلی که در حوزه سرمایه گذاری صنعت برق 
مطرح است، گران بودن سرمایه گذاری است. زمانی 
بهترین  که  کرد  استفاده  دولت  منابع  از  می توان 
اشتغال زایی  بخش  در  برق  صنعت  در  را  استفاده 
پرداخت  محل  این  از  که  هزینه ای  زیرا  داشت. 
اشتغالی  به  نسبت  سرمایه گذاری اش  می شود، 
آن  منطقی تر  است.   سنگین تر  می کند  ایجاد  که 
یابد که  اختصاص  اقداماتی  به  منابع  این  است که 
سرمایه گذاری کمتری برای اشتغال زایی نیاز داشته 
می توان  شود،  فکری  موضوع  این  برای  اگر  باشد. 
از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه هم استفاده کرد. 
البته دو اقدام دیگر هم در دستور کار وزارت نیرو 
کشاورزی  چاه های  کردن  برقی  بحث  دارد.  قرار 
اقتصاد  از شورای  آن  میلیارد دالر   ۱  /۶ مجوز  که 
گرفته شده است. قرار است از این محل ۱۰۰ هزار 
استفاده  گازوئیل  از  درحال حاضر  که  چاهی  حلقه 
نصب  به دلیل  روش  این  با  شوند.  برقی  می کنند 
کنتورهای هوشمند هم استحصال آبی که مصرف 
می شود مدیریت می شود و هم از جهت مصرف برق 
در تابستان صرفه جویی  صورت می گیرد. همچنین 
بحث تعویض کولرهای پنجره ای در مناطق گرمسیر 
مطرح است که به شورای اقتصاد ارسال شده و این 
پیک  بار  از  مگاوات   ۱۶۰۰ حدود  می تواند  اقدام 

کشور را کاهش دهد.

کابلابهرنخستینشرکت
دانشبنیانصنعتکابلدر

ایران
شرکت نخستین عنوان به ابهر کابل شرکت
دانشبنیانصنعتکابلدرایران،کابلهایفشار

قوی23۰و4۰۰کیلوولتتولیدکردهاست.
انتقال  اعتماد  قابلیت  باالی  و ضریب  ایمنی  بهبود 
میدان های  و  گرفتگی  برق  خظرات  کاهش  توان، 
الکتریکی، آزادسازی فضای اشغال شده توسط پایه 
محیط  بصری  زیبایی  افزایش  و  بزرگ  دکل های 
شهری از برتری های تکنولوژیکی این تولیدات است. 
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درگفتوگوبافعاالنبخشخصوصیصنعتبرق
بررسیشد

آیندهنیروگاههایمقیاسکوچک
درایران

دنیایاقتصاد:نیروگاههایمقیاسکوچکیکی
ازمحبوبتریننیروگاههایتولیدبرقدرجهان
بهشمارمیروندکهبهدلیلمزیتهاییهمچون
»نیازکمتربهجذبسرمایه«،»راندمانباال«و
سرلیست در برق« صنعت تابآوری »افزایش
اما شدهاند. جانمایی برق برتر تولیدکنندگان
ایننیروگاههایکوچکمقیاسکهاحداثآنها
چالشهایی با دارد، 1۰ساله سابقهای ایران در
با را آنها توسعه روند که مواجهند کشور در
دستاندازهاییمواجهکردهاست.ایندرحالی
استکهبهاعتقادفعاالنبخشخصوصیبهدلیل
سرمایه، جذب مشکالت و نقدینگی کمبود
بهترینگزینهبرایتامینبرقپایداردرشرایط
پراکنده(ها )تولید DG کشور، امروز سخت

هستند.»دنیایاقتصاد«درگفتوگوبادوفعال
این چالشهای سرفصل به بخشخصوصی
نیروگاههاپرداختهاستواینپرسشرامطرح
CHPکردهکهسیاستگذارانبرایشتابرشد
هادرکشورچهاقداماتیرابایددردستورکار

قراردهند.
آینده نیروگاه های مقیاس کوچک در ایران 

احسان صدر، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
برق، حرارت و برودت کشور در این گپ و گفت ابتدا 
او،  نیروگاه های پراکنده اشاره کرد. به گفته  به مزیت  
CHPها در دنیا از محبوبیت ویژه و خاصی برخوردارند؛ 
دارند؛  نیاز  کمتری  سرمایه گذاری  به  اینکه  نخست 
دومین مزیت آنها راندمان مصرف انرژی آنهاست که 
در حالت کلی باالتر است و باالخره مزیت سوم مقیاس 
کوچک ها، افزایش تاب آوری صنعت برق است. صدر 
معتقد است این مزایا باعث شده در دو سه دهه گذشته، 
گرایش به سمت تولید پراکنده برق در دنیا افزایش 
یابد؛ به گونه ای که در بسیاری از کشورها، ضریب نفود 
تولید پراکنده به حدود ۶۰ درصد رسیده است.به اعتقاد 
او، الزام استفاده از کوچک مقیاس ها در ایران نسبت 
به کشورهای اروپایی جدی تر است؛ چراکه مهم ترین 
مزیت CHPها نیاز کمتر به جذب سرمایه است. به طور 
مثال، اگر از روش متمرکز یا نیروگاه های بزرگ، تامین 
برق صورت گیرد، حدود ۶۰۰ هزار یورو در هر مگاوات 
باید بابت هزینه نیروگاه سرمایه گذاری شود که البته 
این پایان داستان نیست؛ زیرا باید ۴۰۰ هزار یورو دیگر 
هم برای توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع هزینه شود 
تا برق به دست مصرف کننده برسد؛ به عبارت دیگر یعنی 
حدود یک میلیون یورو به ازای هر مگاوات برق. این 
درحالی است که به گفته صدر، در تولید پراکنده این 
عدد کمتر از نصف است؛ یعنی به ازای هر مگاوات برق، 
۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار یورو سرمایه گذاری نیاز است. یکی از 

دالیل اصلی نیاز کمتر به سرمایه در نیروگاه های مقیاس 
به شمار  برق  آنها در محل مصرف  کوچک، جانمایی 
می رود که نیاز آنها را به توسعه شبکه محدود می کند.به 
اعتقاد صدر، این موضوع از این منظر حائز اهمیت است 
که درحال حاضر بزرگ ترین مشکل و چالش در کشور، 
تامین منابع مالی برای پروژه های راکد است. به گفته او، 
ایران به دلیل تحریم ها امکان اتصال به سیستم بانکی 
دنیا را ندارد و این موضوع استفاده از منابع سرمایه ای 
با نرخ پایین را ناممکن کرده است. استفاده از الگوی 
تولید پراکنده یا تولید برق در محل مصرف که به منابع 
سرمایه ای هنگفتی نیازی ندارد، یکی از راه  های عبور از 

این دست انداز محسوب می شود.
حال این پرسش مطرح است که اگر CHPها چنین 
مزیت هایی دارند چرا در راستای تامین برق پایدار در 
کشور، توسعه نیافته اند؟ علی عالیی، عضو هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان پراکنده برق معتقد است سال 
به ظرفیت  که  جدیدی  مگاوات   ۱۸۰۰ از  گذشته 
نیروگاه ها اضافه شد، ۴۵۰ مگاوات سهم DGها بوده 
را  مطلوب  نسبت  به  سهم  این  دلیل  او  البته  است. 
گذشته  از  که  می داند  پراکنده ای  تولید  نیروگاه های 
احداث شده اند. به اعتقاد عالیی، در گذشته متولیان از 
CHPها حمایت می کردند؛ اما به یکباره این پشتیبانی با 
توقف مواجه شد؛ منع غیرقانونی صدور مجوزها که از دو 
سال پیش آغاز شد یکی از این گلوگاه ها به شمار می رود. 
به گفته او، بعد از تغییرات مدیریتی که در شرکت توانیر 
رخ داد، بارها متولیان به فعاالن صنعت برق قول دادند 
که روند مجوز دهی را از سر بگیرند؛ اما متاسفانه تا امروز، 
است. نشده  بازگشایی  مجوزها  رسمی صدور  به طور 

عالیی یکی دیگر از نقاط اختالف نظر بخش خصوصی 
و وزارت نیرو را در مبحث سرمایه گذاری ها می داند. به 
باور او، هر فردی که با سرمایه گذاری، قیمت تمام شده 
برق را برای ظرفیت های جدید کمتر می کند باید به او 

مجوز داده شود و این مهم در مصوبه شورای اقتصاد و 
با استفاده از نرخ مناقصه بزرگ برای کل نیروگاه های 
کوچک نیز پیش بینی شده است. اینکه سیاست گذاران 
اعالم می کنند تنها در مکان هایی که آنها می گویند باید 
نیروگاه ساخته شود، به یک چالش تبدیل شده است. به 
اعتقاد عالیی، اعمال سلیقه در مجوزدهی، امری کامال 

اشتباه و منسوخ است.
اما مساله دیگری که عالیی آن را به لیست چالش ها 
اضافه می کند، قراردادهای خرید تضمینی برق است. 
او معتقد است براساس بند »ت« ماده ۴۸ برنامه ششم 
برق  تضمینی  خرید  با  رابطه  در  اقتصاد  شورای  که 
مصوب کرده است، باید در ۵ سال برنامه ششم ۲۵ هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به کشور اضافه شود. 
اما با گذشت سه سال از برنامه ششم توسعه، به تازگی 
حدود یک ماه است که نرخ قراردادهای خرید تضمینی 
ابالغ شده؛ این موضوع به اعتقاد او صنعت برق را در 
بخش نیروگاه های مقیاس کوچک با یک وقفه و به نوعی 
سکته روبه رو کرده است.در ادامه این گفت وگو رئیس 
هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان برق، حرارت و برودت 
کشور، نمایی از وضعیت CHPها در دنیا ارائه کرد و 
گفت: اکنون حدود ۶/ ۱درصد از ظرفیت نیروگاه های 
نصب  شده ما را نیروگاه های پراکنده تشکیل داده اند. 
این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته این عدد 
بین ۱۰ تا ۵۵ درصد است. این شکاف بسیار عمیق 
است. اما علت چیست؟ آیا سازوکارهای خصوصی سازی 
این  به  پاسخ  در  است؟  نیفتاده  اتفاق  حوزه  این  در 
پرسش ها باید گفت، وزارت نیرو یکی از پیشروترین 
دستگاه های اجرایی برای خصوصی سازی بوده است. اما 
رفته رفته اشکاالتی پیش آمد که اعتقاد اولیه در توسعه 
تولید پراکنده برق را دچار اختالل کرد و باعث شد با 
وجود اینکه سرمایه گذاران زیادی در این حوزه تربیت 

شدند؛ اما این پروژه عقب تر از سایر پروژه ها بماند.
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درقالبیکمقالهبررسیشد؛

بررسیعواملموفقیتدر
عملیاتساختایستگاههای

برقفشارقوی
محققان از پژوهش یک نتایج ایسنا/اصفهان
بندی اولویت که میدهد نشان اصفهانی
معیارهایموفقیتدرساختایستگاههایبرق
فشارقویبهدلیلحساسیتاینپروژهها،حائز
اهمیتاست.همچنینردهبندیعواملتشکیل
به دستیابی منظور به نیز معیارها این دهنده

پروژهموفق،الزموکاربردیاست.
مهمترین  "بررسی  خصوص  در  که  پژوهشی  در 
ایستگاه های  ساخت  عملیات  در  موفقیت  عوامل 
متشکل  پژوهشگران  تیم  توسط  فشارقوی"  برق 
 - عمران  ارشد  )کارشناسی  هیرمند  حمیدرضا  از 
واحد  آزاد  دانشگاه  ساخت،  مدیریت  و  مهندسی 
گروه  )استادیار  زارعی  علیرضا  سید  خوراسگان(، 
رسول  و  خوراسگان(  واحد  آزاد  دانشگاه  عمران 
موسی رضایی )مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
اصفهان( انجام شد، آمده است: »هریک از پستهای 
برق فشارقوی براساس بازدهی مد نظر، انواع مختلف 
تجهیزات الکتریکی با چیدمانهای متفاوت داشته و 

در نتیجه تکنولوژی و نحوه ساخت منحصر به فرد 
همکاری  و  متقابل  اثر  همچنین  داشت.  خواهند 
و  تاسیسات  الکتریک،  بخش های مختلف عمران، 
این پروژه ها به صورت ذاتی وجود  ابزار دقیق در 
دارد و رسیدن به موفقیت در این پروژه ها مستلزم 
مدیریت  جهت  مهم  و  کلیدی  معیارهای  تعیین 
هماهنگ پروژه در کلیه بخش ها و تامین انتظارات 

در هر قسمت خواهد بود.
حمیدرضا هیرمند یکی از پژوهشگران این تحقیق 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با گسترش تقاضا 
و افزایش مصرف انرژی الکتریکی، نیاز به توسعه و 
تولید این انرژی و گسترش شبکه انتقال آن امری 

اجتناب ناپذیر است.
مهمترین  از  برق  پست های  اینکه  بیان  با  وی 
که  رسانی هستند  برق  قسمت های شریان حیاتی 
قطع برق در آنها می تواند اثرات ناگواری ایجاد کند، 
براساس  فشارقوی  برق  پست های  از  هریک  افزود: 
بازدهی مد نظر، انواع مختلف تجهیزات الکتریکی با 
چیدمان های متفاوت داشته و در نتیجه تکنولوژی 

و نحوه ساخت منحصر به فرد خواهند داشت.
و  متقابل  اثر  همچنین  داد:  ادامه  پژوهشگر  این 
الکتریک،  عمران،  مختلف  بخش های  همکاری 
به صورت  پروژه ها  این  در  دقیق  ابزار  و  تاسیسات 
این  در  موفقیت  به  رسیدن  و  دارد  وجود  ذاتی 
مهم  و  کلیدی  معیارهای  تعیین  مستلزم  پروژه ها 
جهت مدیریت هماهنگ پروژه در تمام بخش ها و 

تامین انتظارات در هر قسمت خواهد بود.
گروه  شش  تحقیق  این  در  کرد:  تصریح  هیرمند 
معیار و تمام عوامل مرتبط با این شش معیار برای 
پروژه  موفقیت  به  مربوط  موضوعات  تمام  پوشش 
بررسی  از  پس  و  تعریف  مفهوم  گسترده ترین  در 
مقدماتی  پرسشنامه  شده،  تهیه  پرسشنامه  پایایی 

بین نمونه آماری توزیع شد.
اطالعات  آوری  جمع  از  بعد  اینکه  بیان  با  وی 
پرسشنامه، ابتدا تحلیل توصیفی داده های جمعیت 
کرد:  اظهار  گرفت،  انجام  آماری  جامعه  شناختی 
سپس با انجام آزمون های گولموگروف-اسمیرنوف، 
افزار  نرم  کمک  به  والیس  کروسکال  و  فریدمن 

SPSS، تحلیل داده های اختصاصی انجام گرفت.
این پژوهشگر در خصوص نتایج این پژوهش گفت: 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که اولویت بندی 
برق  های  ایستگاه  ساخت  در  موفقیت  معیارهای 
ها،حایز  پروژه  این  حساسیت  دلیل  به  فشارقوی 
تشکیل  عوامل  بندی  رده  همچنین  است.  اهمیت 
پروژه   به  دستیابی  جهت  نیز  معیارها  این  دهنده 
رتبه  آن  بر  عالوه  است.  کاربردی  و  الزم  موفق، 
اندازه  قابل  یکدیگر  به  نسبت  عوامل  تمام  بندی 
گیری است و همچنین تجزیه و تحلیل تفاوت میان 
جمعیت  متغیرهای  اساس  بر  پژوهش  متغیرهای 

شناختی وجود دارد.
محاسبات  و  ها  آزمون  نتایج  خصوص  در  هیرمند 
موفقیت  مالک  تعیین  برای  شده  انجام  آماری 
برق،  قوی  فشار  ایستگاه های  ساخت  پروژه های 
تصریح کرد: از هر دو دیدگاه کالن و خرد )بررسی 
معیارها و عوامل( و با لحاظ توام نظرات کارفرمایان، 
مشاوران و پیمانکاران بررسی شد و نتایج بر روی 
به  نتایج  از  هریک  برای  و  شده  تفسیر  فرضیه ها 

دست آمده مفهوم سازی شد.
وی با تاکید بر اینکه چنین کاری زمینه ساز تعمیم 
همچنین  و  اصلی  جامعه  به  تحقیق  دستاوردهای 
نتایج  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهد  پردازی  نظریه 
لزوم  بر  تایید  معیارها  بندی  اولویت  در  پژوهش 
مثلث  اضالع  بین  تعادل  ایجاد  و  قیود  رعایت 

مدیریت پروژه )هزینه، کیفیت و زمان( را دارد.

اضافه کرد: نقش مشاوران خبره در  این پژوهشگر 
حوزه ساخت اینگونه پروژه ها بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. با توجه به اثر متقابل و همکاری بخش های 
مختلف عمران، الکتریک، تاسیسات و ابزار دقیق در 
و  تهیه طرح  در  مهمی  نقش  مشاور  ها  پروژه  این 

برنامه ریزی جهت انجام کار خواهد داشت.
هیرمند همچنین ادامه داد: در زمینه هایی همچون 
تطبیق عملیات ساخت با نیازهای بخش الکتریکی و 
رعایت تمهیدات نصب تجهیزات در مراحل ساخت، 
مشاور خبره می تواند با تهیه نقشه های اجرایی و 
اسناد و مدارک قراردادها به صورت جامع و فراگیر، 
قراردادها  طرفین  بین  نظر  اختالف  هرگونه  از 
جلوگیری و نقش موثری در کاهش عوامل تهدید 

کننده پروژه داشته باشد.
به  پیمانکاران  مالی  توانایی  همچنین  افزود:  وی 
کارفرمایان  رضایت  جلب  در  مهمی  عامل  عنوان 
منابع  تامین  عدم  ریسک  که  چرا  شد.  مشخص 
مالی توسط کارفرما پروژه را کمتر تحت تاثیر قرار 
جامعه  اینکه  بر  تاکید  با  پژوهشگر  این  دهد.  می 
آماری خواستار بهره برداری کم هزینه و آسان در 
با بی هزینه بودن  زمینه ساخت پروژه در مقایسه 
)برخی  الکتریکی  زمینه  در  پروژه  از  برداری  بهره 
تکنولوژی  لحاظ  از  برق  فشارقوی  ایستگاههای  از 
به  که  ندارند  نگهداری  به  نیاز  برقی،  تجهیزات 
گفته    Maintenance Free آنها  به  اصطالح 
این تحقیق همچنین  می شود( هستند، گفت: در 
مشخص شد که مهمترین عامل در خصوص رضایت 
که  است، چرا  درآمد  از  رضایت  پروژه،  تیم  مندی 
بسیاری از متخصصان با وجود داشتن مشاغل مهم 
و کلیدی تنها به دلیل کمی در آمد از شغل خود 
و  تمرکز  آن  تبع  به  و  کنند  نمی  احساس رضایت 

کارایی الزم را ندارند.
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برنامهریزیبرایتعویض1۰هزار
دستگاهکنتوربرقمعیوب

توسطبرقتبریز
مهرتبریز-مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق
تبریزازبرنامهریزیبرایتعویض1۰هزارکنتور

برقمعیوبخبرداد.
و  شناسایی  کاظمی  عادل  ما؛  خبرنگار  گزارش  به 
تعویض کنتورهای معیوب برق و اطمینان از صحت 

گفت:  و  دانست  مهم  امری  را  مصرفی  انرژی  ثبت 
طرح تعویض کنتورهای معیوب در دو فاز شناسایی 
برنامه ریزی شده  آنها  تعویض  و  کنتورهای معیوب 
ابتدایی  ماه   ۹ طی  طرح،  این  اول  فاز  در  و  است 
برق  کنتور  دستگاه  ۱۵هزار  از  بیش  سال جاری، 

معیوب شناسایی شده است.
کاظمی در تشریح معیارهای انتخاب کنتور معیوب 
جهت تعویض اظهار داشت: بیش از ۴هزار دستگاه 
اندازه گیری  لوازم  بازرسی  و  تست  طی  در  کنتور 
مشترکین شناسایی شده اند که از این تعداد بیش 
به  نزدیک  و  دلیل دستکاری  به  از ۱۱۰۰ دستگاه 
۳۰۰۰ دستگاه به دلیل معیوب بودن کنتورها و یا 

داشتن خطای غیرمجاز نیاز به تعویض دارند.
وی ادامه داد: عالوه بر شناسایی لوازم اندازه گیری 
در مرحله ی تست و بازرسی تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
دستگاه کنتور نیز براساس گزارش های کنتورنویسی 
عمدتا با ایراداتی مانند خرابی و عدم ثبت کارکرد، 

شکستگی شیشه ی کنتور و …شناسایی شده اند.
کاظمی همچنین با اشاره به شروع فاز دوم اجرای 
طرح، عملکرد تعویض کنتورهای معیوب از آبان تا 
پایان آذرماه  سال جاری تصریح کرد: در این مدت، 
شده  تعویض  معیوب  کنتور  دستگاه   ۱۰۶۹ تعداد 

است.
کنتورهای  تعویض  و  شناسایی  با  وی،  گفته ی  به 
معیوب مذکور، حدود ۱/۲ میلیون کیلووات ساعت 

انرژی احصاء شده است.
در  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کنتور  تحویل  کرد: سهمیه ی  امیدواری  ابراز  پایان 
 ،۹۸ سال  در  تبریز  برق  توزیع  شرکت  دیجیتال 
این سهمیه  تعیین شده است که  ۱۰هزار دستگاه 
در  و  گرفته  تحویل  سال  پایان  تا  مرحله   ۳ طی 
مشترکین عمدتا خانگی و تجاری نصب خواهد شد.

تهیهکنندهمستندمسابقه»بزنبهبرق«کهبرایشبکهنمایشخانگیتولیدمیشودازمذاکرهبا
نهادهایگوناگونبرایمشارکتدرتولیدمسابقهخبرداد.

اسماعیل ترک زاد تهیه کننده مستند مسابقه »بزن به برق« که برای شبکه نمایش خانگی تولید می شود، 
درباره آخرین وضعیت این مجموعه به خبرنگار مهر توضیح داد: شکر خدا بعد از آغاز پیش تولید این مسابقه 
که با هدف آشنایی با اتومبیل های برقی و با حضور هنرمندان سینما و تلویزیون و قهرمانان ورزشی تولید 

می شود، استقبال خوبی از طرف نهادهای مسئول و واحدهای صنعتی شده است.
وی افزود: ما اکنون در حال مذاکره با نهادهای گوناگون برای همکاری در تولید هستیم و همچنان که با 
پلیس راهور در حال مذاکره هستیم، از مشاوره اساتید متخصص دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هم بهره 

مندیم و در حال گفتگو و پیدا کردن استعدادهای اهل فن در زمینه مکانیک اتومبیل هستیم.
ترک زاد در پایان اعالم کرد: امیدوارم به زودی وارد تولید مجموعه شویم. به ویژه که فرهنگسازی در حوزه 

استفاده بهتر از انرژی، یک نیاز ضروری است.
این مسابقه بخشی به نام »گاراژ« دارد که هر بار در این بخش یک چهره شناخته شده از بین اهالی هنر، 
ورزش و ... یک ماشین کالسیک بنزینی می آورد و در برنامه نشان داده می شود که این ماشین را چگونه 

می توان به یک ماشین برقی تبدیل کرد.

»بزنبهبرق«بهتولیدنزدیکمیشود
استقبالازنهادهایمسئول
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وزیراقتصاددرنودودومیننشستشورایگفتوگو

بخشخصوصیازطریق
نهادهایمالیخارجیمشکل
تأمینمالیداخلیراحلکند

شورای نشست دومین و نود در اقتصاد وزیر
گفتوگوبانگاهیبهحضورچشمگیرمردمدر
مراسمتشییعپیکرشهیدسپهبدحاجقاسم
سلیمانیخاطرنشانکرد:اینحضور،سرمایهای
برایعرصهاقتصادینیزهستوبایدبدانیمکه
قدردانی مورد بهبودوضعیت برای اقدامی هر
ازبخشخصوصی قرارمیگیرد.ویهمچنین
خارجی، مالی نهادهای طریق از تا خواست

مشکلتأمینمالیداخلیراحلکنند.
وزیر اقتصاد در نود و دومین نشست شورای گفت وگو 
با نگاهی به حضور چشم گیر مردم در مراسم تشییع 
پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان 
اقتصادی  عرصه  برای  سرمایه ای  حضور،  این  کرد: 
نیز هست و باید بدانیم که هر اقدامی برای بهبود 
وضعیت مورد قدردانی قرار می گیرد. وی همچنین 
از بخش خصوصی خواست تا از طریق نهادهای مالی 

خارجی، مشکل تأمین مالی داخلی را حل کنند.

پایگاه خبری اتاق ایران
و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  دومین  و  نود 
روند  نشست  این  در  شد.  برگزار  خصوصی  بخش 
محیط  مستمر  بهبود  قانون   ۷ ماده  حکم  اجرای 
کسب وکار و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل 
دستگاه های  نمایندگان  مراجعه  ساماندهی  کمیته 
سامانه  راه اندازی  و  تولیدی  واحدهای  به  اجرایی 
مربوط و اجرایی نشدن بند )پ( ماده ۱۱۷ قانون 

برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس 
مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  گفت وگو  شورای 
اقتصادی،  حوزه  در  کشور  امروز  دغدغه های 
خواست  خصوصی  بخش  از  است،  سرمایه گذاری 
از  خود  بین المللی  فعالیت های  چارچوب  در  تا 
تأمین مالی کرده و  نهادهای مالی خارجی،  طریق 

سرمایه های خارجی را به کشور بیاورد.
وی نقش آفرینی بخش خصوصی در تأمین مالی از 
طریق فاینانس را راهکاری مناسب در شرایط کنونی 
دانست و با تأکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای این 
بازار  البته  از طریق دستگاه های دولتی، گفت:  کار 
مالی  تأمین  به  زمینه  این  در  می تواند  نیز  سرمایه 

واحدهای تولیدی کمک کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجارت کشور در ۹ ماهه 
این گونه  افزود:  داشته،  قبولی  قابل  شرایط  امسال 
تجارت  حداکثری  فشارهای  با  که  می شد  تصور 
امسال  ماهه   ۹ در  اما  شود  مشکل  دچار  کشور 
صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال 
گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی 
جدیت  بیانگر  که  می دهد  نشان  رشد  درصد   ۲۰

بخش خصوصی است.
شهادت  موضوع  پیرامون  گفت وگو  شورای  رئیس 
نه  روزها  این  گفت:  نیز  سلیمانی  سپهبد  سردار 

فقط ایران، منطقه و همه آزادی خواهان جهان در 
سوگ شهادت حاج قاسم نشسته اند و در این مدت 
افراد می توانند به درجه محبوبیت  نشان دادند که 
در زمین و آسمان برسند؛ فقط کافی است اخالص 

داشته باشند و از خود گذشتگی نشان دهند.
دژپسند خاطرنشان کرد: سپهبد سلیمانی به دعوت 
هیچ  و  بود  کرده  سفر  کشور  این  به  عراق  رسمی 
متأسفانه  نداشت.  تروریستی وجود  اقدام  بر  دلیلی 
موضع  از  بین المللی  قوانین  تمام  برخالف  آمریکا 
قلدری و شبیه قوانین جنگل دست به اقدامی زد که 
حقوقدانان بین المللی نیز آن را رد می کنند، چنانچه 
این اتفاق برای یک شهروند ساده آمریکایی رخ داده 
برخورد  دیگری  نحو  به  آمریکا  حاکمه  هیات  بود، 
به  آمریکا  رئیس جمهور  اکنون  درحالی که  می کرد، 

طور رسمی لباس تروریستی بر تن کرده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: ایران در عرصه بین المللی 
سعی دارد با FATF به مقابله با تأمین مالی تروریسم 
شکل  به  آمریکا  حاکمه  هیات  طرف  این  از  برود، 
آن  بودجه  محل  از  ترامپ  اعالم  اساس  بر  رسمی 

کشور مشغول تأمین مالی تروریسم است.
وی تصریح کرد: مردم منطقه هم به این اقدام پاسخ 
مناسب داده و مجلس عراق نیز قانون خروج آمریکا 

از این کشور را تصویب کرد.
ایران در  به حضور بی نظیر مردم  اشاره  با  دژپسند 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  پیکر  تشییع  مراسم 
گفت: این حضور، سرمایه و پشتوانه ای برای عرصه 
و  استفاده کرد  آن  از  باید  که  نیز هست  اقتصادی 
این را بدانیم که در حوزه اقتصادی هر کاری برای 
بهبود وضعیت انجام شود، حتماً مورد قدردانی قرار 
می گیرد، چون مردم نشان دادند هر کس برای رفاه، 
امنیت و بهبود شرایط زندگی شان تالش کند، از او 

تقدیر می کنند.

اعدم همراهی دستگاه ها، اجرای قانون را به تعویق 
انداخته است

قانون   ۷ ماده  حکم  اجرای  نشست  این  ادامه  در 
بهبود مستمر محیط کسب وکار و آیین نامه اجرایی 
مراجعه  ساماندهی  کمیته  تشکیل  بر  مبنی  آن 
واحدهای  به  اجرایی  دستگاه های  نمایندگان 
بررسی  مورد  مربوط  سامانه  راه اندازی  و  تولیدی 
هیات  سالح ورزی،  اظهارات  اساس  بر  گرفت.  قرار 
در  را  قانونی  ماده  این  اجرایی  آیین نامه  وزیران، 
وزارت  اساس  این  بر  رساند،  تصویب  به  مرداد ۹۵ 
همکاری  با  است  موظف  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نظارت  با  و  اتاق ها  و  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های 
نمایندگان  مراجعه  ساماندهی  کمیته  تأیید  و 
دستگاه ها به واحدهای تولیدی، طی شش ماه پس 
به  نسبت  آیین نامه  این  شدن  الزم االجرا  تاریخ  از 

طراحی و راه اندازی سامانه اقدام کند.
وی ادامه داد: طبق پیگیری های انجام شده وزارت 
به دلیل عدم  اعالم کرده  تجارت  و  صنعت، معدن 
فاز  وارد  این کمیته، سامانه هنوز  تشکیل جلسات 
آن  زیرساخت های  هرچند  است،  نشده  عملیاتی 

آماده است.
از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی،  رضا 
مخالفت وزارتخانه با تصویب آیین نامه به این شکل 
با  کرد:  تأکید  و  گفت  امر سخن  ابتدای  همان  در 
ملزم  ما  و  آیین نامه تصویب شد  وجود مخالفت ها، 
تمام  فنی،  نظر  از  در حال حاضر  اجرا هستیم.  به 
است  فراهم  مذکور  سامانه  ایجاد  زیرساخت های 
مربوط  دستگاه های  سوی  از  الزم  همراهی  اما 
فرابخشی  به صورت  باید  موضوع  این  ندارد.  وجود 
دنبال می شد و نباید برعهده یک وزارت خانه قرار 

می گرفت.
متن کامل

http://otaghiranonline.ir/news/31793
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پسازعملیاتتروریستیآمریکادرعراقوبه
شهادترسیدنحاجقاسمسلیمانی،بالفاصله
واکنش اتفاق این به نسبت جهانی بازارهای
نشاندادند.رضاپدیداررئیسکمیسیونانرژی
اتاقتهرانوغالمحسینحسنتاشکارشناس
واکنشها این باورند این بر نفتی حوزه ارشد
کوتاهمدتاستوبازاربهثباتخودبازمیگردد.
بااینحالنبایدازجریانرونداموردرمنطقه

غافلماند.
به  و  عراق  در  آمریکا  تروریستی  عملیات  از  پس 
بالفاصله  سلیمانی،  قاسم  حاج  رسیدن  شهادت 
بازارهای جهانی نسبت به این اتفاق واکنش نشان 

اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  پدیدار  رضا  دادند. 
ارشد  کارشناس  حسنتاش  غالمحسین  و  تهران 
حوزه نفتی بر این باورند این واکنش ها کوتاه مدت 
است و بازار به ثبات خود بازمی گردد. با این حال 

نباید از جریان روند امور در منطقه غافل ماند.
پایگاه خبری اتاق ایران

بامداد جمعه که سردار حاج  از حوالی ساعت یک 
قاسم سلیمانی در جریان عملیات تروریستی دولت 
آمریکا به شهادت رسید، بالفاصله بازارهای جهانی 
نسبت به این اتفاق بااهمیت واکنش نشان دادند و 
هراس سرمایه گذاران به جهش قیمت جهانی نفت 
و طال منجر شد. در اولین دقایق پس از انتشار خبر 
قیمت  الشعبی،  حشد  کاروان  به  تروریستی  حمله 

جهانی نفت جهش کرد و بهار هر بشکه نفت برنت 
)به عنوان نفت شاخص بازار( ظرف یک ساعت ۴.۵ 
درصد رشد کرد و از ۶۷ دالر به ۷۰.۱۲ دالر برای 
در  آمریکا  دالر  ارزش  مقابل،  در  رسید.  بشکه  هر 
مقابل سایر ارزها نیز به پایین ترین سطح در دو ماه 

اخیر رسید.
»پایگاه خبری اتاق ایران« در گفت وگو با رضا پدیدار 
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 
و غالمحسین حسنتاش نظرات این دو کارشناس را 
درباره تدوام واکنش و چشم انداز بازارهای جهانی 

به رویداد جمعه گذشته جویا شده است.
سردار  ترور  اینکه  بابیان  حسنتاش  غالمحسین 
سلیمانی یک حادثه سیاسی و ژئوپلتیکی است، دو 
چنین  روانی  اثر  طبعا  می دهد:  توضیح  را  سناریو 
این  خاورمیانه  نفتی  منطقه  در  تنش  و  حادثه ای 
درگیری گسترده تر شود  می رود  احتمال  که  است 
که در صورت تحقق چنین احتمالی قطع احتمالی 
تولید و صادرات نفت اتفاق خواهد افتاد و قیمت ها 
اتفاقی  چنین  اگر  اما  کرد.  خواهد  پیدا  افزایش 
نیفتد، قطعاً این اثر کوتاه مدت خواهد بود. چراکه به 

عبارتی عوامل اساسی بازار مثبت نیستند.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در سال 
جدید میالدی رشد عرضه جهانی نفت خام از رشد 
مواجه  عرضه  مازاد  با  بازار  و  بیشتر  آن  تقاضای 
خواهد بود؛ بنابراین مازاد عرضه، قیمت جهانی نفت 
به همین دلیل  پائین هدایت می کند.  به سمت  را 
خود  اخیر  اجالس  در  پالس«  »اوپک  که  بود  هم 
ارزیابی  بااین حال  گرفت.  تولید  کاهش  به  تصمیم 
دقیق تر در گروی این است که جریان روند امور در 

خاورمیانه به چه شکل پیش خواهد رفت.
از  مهمی  بخش  اینکه  بر  تاکید  با  هم  پدیدار  رضا 
ثبات اقتصادی در گروی فضای امن و امنیت است، 

اول  می کنیم،  امنیت  از  صحبت  جا  هر  می گوید: 
سیاسی  و  جغرافیایی  بعد  در  امنیت  این  همه  از 
چرا  می کند.  پیدا  معنا  اقتصادی  بعد  نهایت  در  و 
که اقتصاد برآیند فعالیت هاست؛ بنابراین زمانی که 
التهاب در جامعه به وجود آید، طبیعی است که این 
التهاب در همه عرصه های اقتصادی کشور تاثیرگذار 
در  ایران  کننده  تعیین  نقش  به  توجه  با  باشد. 
خاورمیانه هم بدیهی است که ترور سردار سلیمانی 
توزیع،  تولید،  در  ناپایداری  و  تالطم  ایجاد  موجب 

آماده سازی شود.
او در ادامه تصریح می کند: به نظر من طبیعی است 
این  شاهد  باید  برسیم  تثبیت  به  ما  که  زمانی  تا 
هیجانات باشیم؛ اما چیزی که مشخص است، کوتاه 
مدت بودن واکنش روانی بازارها به این رخداد است. 
تجربه نشان داده است که واکنش های این چنینی 
مانند  حساسی  بازارهای  قیمت  شاخص  بر  ابتدا 
انرژی تاثیر خواهند گذاشت و پس از آن مبادالت و 
پایه های اقتصادی مانند ارز و طال و در نهایت سهام 

را متاثر خواهند کرد.
اتاق  زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  رئیس 
ارزیابی  نمی تواند  کس  هیچ  می کند:  تاکید  تهران 
کمی دقیقی داشته باشد. تنها در یک فضای کالن 
را  اقتصاد  از  مهمی  بخش  که چون  گفت  می توان 
متاثر  بنابراین  برمی گیرد،  در  جامعه  روانی  فضای 
عرصه های  سریع  واکنش  شاهد  ابتدا  تحوالت،  از 
و در  واکنش کند  این  و کم کم  اقتصادی هستیم 
نهایت پایدار خواهد شد. مشابه این وضعیت درست 
مثل زمانی است که عارضه ای در بدن به وجود آید 
تا وقتی که تمام اعضای بدن مجدد با هم هماهنگ 
مدتی  برای  بدن  عملکرد  که  است  طبیعی  شوند، 

مختل شود.

غالمحسینحسنتاشورضاپدیداردرگفتوگوباپایگاهخبریاتاقایرانپاسخمیدهند

بازارجهانینفتچهسرنوشتیخواهدداشت؟
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یادداشت

تنوعفرهنگی،میتوانند دارای تیمهایکاری
بهنتایجخالقانهترونوآورانهتردستیابند.در
اینگفتوگوباپاسکرپانت،مدیرگروهآموزش
تا کردیم صحبت امآیتی دانشگاه حرفهای
متنوع تیمهای با موفقیت درباره او نظرات از

فرهنگیبهرهمندشویم.
فرهنگ های  دارای  تیم های کاری  باشد  قرار  زمانی که   
گوناگون  کشورهای  از  است  ممکن  گاهی  )که  مختلف 
آمده باشند( را مدیریت کنیم، امکان دارد با سوءتفاهم ها 
و درک نادرست در ارتباطات و تبادل پیام ها مواجه شویم. 
به نظر شما، به عنوان یک شخصیت دانشگاهی برجسته، 
مدیران چگونه می توانند تیم های متنوع فرهنگی خود را 

مدیریت کنند؟ بزرگ ترین چالش در مدیریت درست این 
تیم های کاری چیست؟

در  که  کنم  بیان  فردی  عنوان  به  را  نظرم  دهید  اجازه 
زمینه »ارتباطات میان فرهنگی در کسب وکارهای جهانی« 
کالس ها و سمینارهای مختلفی در دانشگاه های ام آی تی، 
با  کرده ام.  برگزار  غیرآمریکایی  دانشگاه های  و  هاروارد 
فرض اینکه رهبر یک تیم کاری می داند مساله فرهنگ 
و تفاوت دیدگاه ها چه اندازه در ارتباطات و موفقیت آنها 
موثر است، اولین قدم درک و شناخت اعضای تیم است. 
رهبر تیم باید بتواند مسائل را از منظر نگاه آنها ببیند. آیا 
رویکرد آنها در کار کردن، فردگرا است یا جمع گرا؟ آیا 
آنها وظیفه محور هستند یا رابطه محور؟ آیا با پس زمینه ای 

سوال ها،  این  آمده اند؟  تیم  به  آمرانه  و  سلسله مراتبی 
با  رهبر  موثر  ارتباط  برای  نیاز  مورد  اطالعات  از  بخشی 
هر کدام از اعضای تیم را فراهم می کند تا به این صورت 
داشت.  کارآتری  تصمیم گیری  فرآیند  و  تعامل ها  بتوان 
اغلب مدیران و رهبران سازمانی زمان کافی برای شناخت 
آنها  نمی کنند؛  سرمایه گذاری  خود  کارکنان  درک  و 
صرفا روی تجربیات و مهارت های فنی کارکنان متمرکز 
می شوند. چنین رویه ای باعث بی تعادلی در روابط شده و 

بهره وری تیم را کاهش می دهد.
 زمان ممکن است در فرهنگ های مختلف به شیوه های 
متفاوتی تفسیر شود. چگونه فرهنگ یک فرد بر درک و 
تفسیر او از زمان اثر می گذارد؟ چه اقداماتی می توان برای 

درک فرهنگ زمان طرف مقابل انجام داد؟
مردم شناسی به نام ادوارد هال، جهان را به دو فرهنگ کلی 
 )Low context( تقسیم می کند: فرهنگ های زبان ساده
در   .)High context( پیچیده  زبان  فرهنگ های  و 
تاکید  ارتباطات  و  واژه ها  بر خود  زبان ساده  فرهنگ های 
پیرامون  زبان پیچیده، مسائل  فرهنگ های  در  و  می شود 
فرهنگ های  در  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  ارتباطات 
زبان ساده )به ویژه آن دسته که در غرب است(، زمان به 
آن  نباید  که  منبع محدود شناخته می شود  عنوان یک 
این  برنامه ریزی به شدت در  را هدر داد. وقت شناسی و 
زبان پیچیده ای  فرهنگ های  در  دارد.  اهمیت  فرهنگ ها 
ماهیتی  زمان  آسیا،  و  خاورمیانه  التین،  آمریکای  مانند 
معنوی و »نامحدود« پیدا می کند. در چنین فرهنگ هایی 
موفقیت صرفا براساس اتمام برنامه ها در زمان مشخص 
تعیین نمی شود، بلکه دستیابی به روابط مطلوب در حین 
انجام وظایف اهمیت پیدا می کند. چنین طرز فکری در 
جهان غرب که وقت شناس و وظیفه محور است، به سادگی 
در  که  نیست  آن  معنای  به  این سخن  نمی شود.  درک 
گرفته  جدی  ضرب االجل ها  زبان پیچیده،  فرهنگ های 
در  اما  می کنند  توجه  ضرب االجل ها  به  آنها  نمی شوند. 

برای موفقیت های  به فکر تقویت روابط حسنه  کنار آن 
بلندمدت هم هستند.

 شما در مقاله ای به این موضوع پرداخته بودید که درک 
تفاوت  یکدیگر  با  ضرب االجل ها  از  مختلف  فرهنگ های 
دارد. چگونه ضرب االجل ها و موعد پایان کارها می تواند 
باعث سوءتفاهم در محل کار شود و چه راهکاری برای 

مدیریت موثر این تفاوت برداشت ها وجود دارد؟
در ادامه صحبت هایی که در باال بیان کردم، انجام نشدن 
اعتمادهای  که  می شود  باعث  مقرر،  زمان  در  کار  یک 
به  فشارهایی  هم  بیرون  از  و  یافته  کاهش  درون تیمی 
تیم وارد شود. رهبر یک تیم، پیش از شروع هر کار باید 
مطمئن شود که تمام اعضا به زمان بندی های تعیین شده 
زبان پیچیده  فرهنگ های  از  افرادی  اگر  هستند.  پایبند 
با  تقویت روابط  برای  آنقدر  باشند، ممکن است  تیم  در 
موعد  در  کارها  که  بگذارند  زمان  مشتریان  یا  همکاران 
خود تمام نشوند؛ البته این مشکل در بلندمدت می تواند 
کاهش یافته و درک اعضا با فرهنگ های متفاوت از زمان 

به یکدیگر نزدیک شود.
 در جهان یکپارچه کنونی، ارتباطات دیجیتال در روابط 
کسب وکارها بسیار مرسوم شده است. رهبران سازمانی با 
چه مشکالت بالقوه ای در ارتباطات دیجیتال بین فرهنگی 
و  این مشکالت  بر  می توان  بود؟ چگونه  خواهند  مواجه 

موانع غالب شد؟
در حالی که اینترنت را می توان یک برابر ساز و تسهیل گر 
ارتباطی مهم دانست، مشکالتی هم در عملکرد آن ممکن 
است بروز کند. زمانی که یک فرد به همان سرعت که 
میز کناری صحبت می کند، می تواند  با همکار خود در 
برقرار کند،  ارتباط  از جهان  با فردی در گوشه ای دیگر 
استفاده درست از واژگان و ناتوانی اینترنت در انتقال لحن 
پیام برجسته می شود. اغلب فرض می شود که یک فرهنگ 
زبانی مشترک برای ارتباطات دیجیتال جهانی وجود دارد. 

متن کامل

مصاحبهباپاکسرپانتمدیرگروهآموزشحرفهایدانشگاهامآیتی

بهرهبردنازتنوعفرهنگیدرکار

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3612542-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3612542-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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نگاه آخر

مراسم تشییع باشکوه و بی نظیر پیکر پاک سردار 
سپاه اسالم، سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« و 
»ابومهدی المهندس« معاون الحشد الشعبی، صبح 

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد.

رستاخیزپایتختدراستقبالازپیکرپاکشهیدقاسمسلیمانی

https://www.farsnews.com/photo/13981014000366/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
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