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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

افزایش حقوق کارمندان، از کجا و چگونه؟

دنیای اقتصاد/ حمید آذرمند
ظاهرا یکی از بسته های حمایتی که در نهادهای 
زیرمجموعه دولت تهیه شده، با محوریت افزایش 
افزایش  مساله  است.  دولت  کارمندان  حقوق 
حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف 
قابل بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش 
حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد. 
آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج 
هزینه های  سایر  در  صرفه جویی  محل  از  خود، 

جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.
کاهش  محل  از  حقوق  افزایش  این  است  قرار  یا 
اعتبارات عمرانی یا از محل برداشت ریالی از منابع 
بدهی  ایجاد  و  اوراق  فروش  یا  ملی  توسعه  صندوق 
مذکور  شیوه های  از  یک  هر  شود.  تامین  جدید 
حقوق  افزایش  داشت.  خواهد  متفاوتی  عوارض 
از صندوق  ریالی  برداشت  محل  از  دولت  کارمندان 
دارایی های  خالص  افزایش  معنی  به  ملی،  توسعه 
خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و به 
سرعت آثار تورمی دارد. اگر افزایش حقوق کارمندان 
فروش  و  دولتی  جدید  بدهی های  ایجاد  محل  از 
اوراق تامین شود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و 
همچنین مشکالتی مانند انباشت بدهی های دولت و 

مشکل بازپرداخت بدهی ها در دوره های بعد را 
ادامه در صفحه 3

با یک توافق بین تشکلی صورت گرفت؛

گامبلندبرایحلمسالهتامیننبشیهایدکلسازان
نشست مشترک سندیکای صنعت برق ایران با 
انجمن ملی فوالد ایران در خصوص نحوه تامین 
نبشی های مورد نیاز شرکت های سازنده دکل های 
شهریور  هجدهم  سندیکا،  عضو  نیروی  انتقال 
تشکل  دو  و  شد  برگزار  فوالد  انجمن  محل  در 
توافقاتی  به  فیمابین  همکاری های  راستای  در 

رسیدند. 
دکل سازان،  نیاز  مورد  نبشی های  از  برخی  واردات 
از اردیبهشت ماه امسال ممنوع شده است. علیرغم 
برخی  ساخت  توان  فوالد  داخلی  سازندگان  اینکه 
برای  دارند،  را  سازان  دکل  نیاز  مورد  نبشی های  از 
تولید آنها و مقرون به صرفه بودن آن سفارش، تناژ 
این  البته  می کنند.  مطالبه  سفارش  برای  را  باالیی 
عدم  اما  داشت  وجود  هم  این  از  پیش  محدودیت 
ممنوعیت واردات نبشی، اگرچه دکل سازان را ناگزیر 
به واردات با تعرفه 26 درصدی می کرد و هزینه تمام 
هم  باز  نهایت  در  اما  می داد  افزایش  را  دکل  شده 
اقتصادی برخوردار بود چرا که سازندگان  از توجیه 
با  را  خود  نیاز  مورد  نبشی های  نبودند  ناگزیر  دکل 

تناژ باال خریداری کنند. 
ادامه در صفحه 3
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

گام بلند برای حل مساله تامین 
دکل سازان  نبشی های 

نشست مشترک سندیکای صنعت برق ایران با 
انجمن ملی فوالد ایران در خصوص نحوه تامین 
نبشی های مورد نیاز شرکت های سازنده دکل های 
شهریور  هجدهم  سندیکا،  عضو  نیروی  انتقال 
تشکل  دو  و  شد  برگزار  فوالد  انجمن  محل  در 
توافقاتی  به  فیمابین  همکاری های  راستای  در 

رسیدند. 
صفحه 1

بررسی بحران پیش روی شرکت های 
عضو در جلسه کمیته سازندگان 

یراق آالت توزیع  
جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سیزدهم 
شهریور سال جاری در محل سندیکای صنعت برق 

ایران برگزار شد.
صفحه 4

نیروگاه های  همایش  بزرگترین 
ایران برگزار می شود خورشیدی 

سومین همایش ملی نیروگاه های خورشیدی ایران 
با حضور فعاالن، سرمایه گذاران، تشکل های صنفی 
و نهاد های دولتی و خصوصی ایران 1۰ و 11 مهرماه 

۹۷ در تهران برگزار می شود.
صفحه 4

رباتیک  بین المللی  کنفرانس  ششمین 
برگزار می شود و مکاترونیک 

صفحه 5

1۰ درصد مردم الگوی مصرف خاص 
دارند/ قیمت تولید و فروش اداره برق 

با هم همخوانی ندارد
صفحه6

اجرای  متقاضی  طلبکار  پیمانکاران 
طرح های جدید وزارت نیرو هستند

صفحه ۷

یارانه های صنعت فوالد  احتمال حذف 
جلسه  در  صنعت  وزیر  معاون  سرقینی  جعفر 
امروز اتاق تهران به برداشتن سقف رقابت فوالد 
قیمتی سهام  به جهش  موضوع  این  کرد.  اشاره 

شرکت های فوالدی منجر شده است. 
صفحه 8

بپرسید دالرهایشان  از شبه دولتی ها 
را کجا بردند؟!

درپی تعلل در عرضه ارز از سوی برخی 
صادرکنندگان در سامانه نیما و انتقاد 

رییس جمهور، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق 
بازرگانی ایران اعالم کرد که این اقدام عمدتا از 
سوی شرکت های بزرگ و شبه دولتی که عمده 

بازار را در دست دارند، صورت گرفته
صفحه 8

تقویت مهارت  برای  راهکارهایی 
پرسیدن  سوال 

دنیای اقتصاد: در بخش نخست این مقاله درباره 
تاثیر سوال پرسیدن بر کیفیت مکالمات صحبت 
از  کردیم. گفتیم که سوال پرسیدن در بسیاری 
حوزه ها مثل پزشکی و وکالت، مهارتیست که افراد 

باید یاد بگیرند 
صفحه ۹
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ادامه از صفحه 1
خواهد داشت. اگر افزایش حقوق کارمندان از محل 
این مساله منجر به  باشد،  اعتبارات عمرانی  کاهش 
کاهش تشکیل سرمایه اقتصاد و عمیق تر شدن رکود 

می شود.
دوم  نیمه  از  دارد.  نیز  دیگری  بعد  مساله،  این 
سال جاری به بعد، کاهش معنی داری در درآمدهای 
نفتی و مالیاتی دولت رخ خواهد داد. در این شرایط 
هرگونه افزایش در مخارج دولت همزمان با کاهش 
بودجه  کسری  افزایش  به  منجر  دولت،  درآمدهای 
خواهد شد. حتی بدون فرض افزایش حقوق کارمندان 
نیز به نظر می رسد کسری بودجه سال جاری و سال 
حقوق  افزایش  بود.  خواهد  قابل توجهی  رقم  آینده 
در  داد.  خواهد  افزایش  را  کسری  این  کارمندان 
نهایت تشدید کسری بودجه از کانال های مختلف به 
منابع بانک مرکزی منتقل می شود و منجر به افزایش 
نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. این نکته را نیز 
می توان افزود که در شرایط تورمی، افزایش حقوق 
این  از  و  می گذارد  اثر  تقاضا  افزایش  بر  کارمندان 

مسیر نیز اثر تورمی خواهد داشت.
مشابهی  مطالبات  دولت،  کارمندان  حقوق  افزایش 
را بین کارکنان شرکت ها و بنگاه های خصوصی نیز 
ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، به طور طبیعی 
خصوصی  بخش  کارکنان  حقوق  افزایش  امکان 
وجود نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد انتظار افزایش 
جامعه  در  را  عمومی  نارضایتی  دستمزدها،  عمومی 

تشدید خواهد کرد. آنچه را که گفته شد، می توان به 
بیان ساده تر این گونه جمع بندی کرد که در شرایط 
فعلی، افزایش هزینه های جاری دولت به ویژه افزایش 
فراگیر حقوق کارمندان دولت، منجر به افزایش تورم 
و بی ثباتی اقتصاد و در نهایت کاهش بیش از پیش 

قدرت خرید شهروندان خواهد شد.
چه باید کرد؟

برنامه های حمایتی مختلفی در دستور کار دولت قرار 
دارد که هنوز اعالم عمومی نشده است. در طراحی 
حقوق  افزایش  مانند  موردی  جمله  از  برنامه ها  این 
بگیرد  قرار  مدنظر  مالحظاتی  است  الزم  کارمندان، 

که در اینجا به سه مورد مهم اشاره می شود:
الزم است شرایط فعلی برای مردم تشریح شود. دولت 
باید صادقانه، ناممکن بودن افزایش هزینه های جاری 
و  تشریح  مردم  برای  را  کارمندان  حقوق  افزایش  و 
از ایجاد تعهدات غیرممکن یا پرهزینه اجتناب کند.

باید  جدید،  تعهدات  ایجاد  از  اجتناب  ضمن  دولت 
و  مالی  اصالح سیاست های  به  اقدام  وقت  اسرع  در 
و  تعلل  کند. طی سال های گذشته،  بودجه ای خود 
اقتصادی  سیاست های  اصالح  در  فراوانی  کوتاهی 
مالی  سیاست های  و  عمومی  بودجه  داد.  رخ  دولت 
ناکارآیی  و  منابع  اتالف  و  است  ناکارآ  بسیار  دولت 
دارد.  وجود  عمومی  منابع  تخصیص  در  گسترده ای 
دولت  مخارج  ساختار  وقت،  اسرع  در  است  الزم 
اصالح شود و کارآیی تخصیص منابع عمومی افزایش 
مانند  ناکارآمد  و  نادرست  مالی  سیاست های  یابد. 
نقدی  یارانه  توزیع  انرژی،  حامل های  ارزان  فروش 
بین اقشار غیرنیازمند، تعهد به فروش ارز ارزان برای 
فهرست گسترده ای از اقالم وارداتی، تعدد دستگاه ها 
آن،  نظایر  و  عمومی  بودجه  به  وابسته  نهادهای  و 

منجر به ناترازی گسترده بودجه شده است.

ادامه از صفحه 1
سه سال پیش این دو تشکل به منظور حل این 

چالش با هم وارد مذاکره شدند اما نتایج موفقی از 
مذاکرات حاصل نشد و دکل سازان به واردات نبشی 
با تعرفه باال رضایت دادند. اما ممنوعیت واردات این 
دست از نبشی ها از اردیبهشت ماه سال جاری، دکل 

سازان را دچار مشکالت جدی تازه ای کرد. 
این در حالی بود که برخی از این شرکت ها پیش از 
واردات  ارزی و ممنوعیت  اعالم دستورالعمل جدید 
این دست از کاالها، اقدام به خرید و واردات نبشی های 
مورد نیاز خود کرده بودند. به این ترتیب آنها نه تنها 
قادر به ترخیص کاالهای خود از گمرک نیستند بلکه 
در تامین نبشی های مورد نیاز پروژه  ای جاری شان 

هم با گرفتاری های بسیاری مواجه شده اند. 
با این حال نشستی که یکشنبه هجدهم شهریور ماه 
سال جاری بین انجمن ملی فوالد ایران و نمایندگان 
نیرو  انتقال  دکل های  سازندگان  کمیته  و  سندیکا 
همکاری های  از  جدیدی  فصل  آغاز  شد،  برگزار 
دچار  طرف  دو  اینکه  علیرغم  بود.  طرفین  تشکلی 
تعارض منافع در واردات و ساخت داخل بودند اما به 

چهار توافق اثرگذار و کلیدی دست یافتند. 
ارائه  تشکل  دو  میان  شده  ایجاد  توافق  مهمترین 
مستندات از سوی سندیکا به انجمن ملی فوالد ایران 
برای صدور گواهی عدم ساخت نبشی هایی است که 
گمرک  در  واردات  ممنوعیت  قانون  اعمال  دلیل  به 
رسوب کرده اند. با این اقدام شرکت های سازنده دکل 
از دستورالعمل  پیش  تا  آنها  وارداتی  نبشی های  که 
نشده اند،  ترخیص  ولی  شده  گمرک  وارد  جدید 

می توانند با توجه به توافق صورت گرفته سندیکا با 
انجمن ملی فوالد ایران نسبت به ترخیص کاالهای 

خود اقدام کنند. 
نیاز سه سال  بندی  استعالم و جمع  توافق،  دومین 
گذشته شرکت های دکل ساز به نبشی های فوالدی 
به  آن  اعالم  و  سندیکا  سوی  از  سایز  تفکیک  به 
انجمن ملی فوالد ایران است. از این طریق متوسط 
طریق  از  فوالدی  نبشی های  به  برق  صنعت  نیاز 
تعاونی این انجمن به شرکت های سازنده فوالد جهت 

برنامه ریزی تولید برای آینده اعالم خواهد شد. 
نوع  و  سایز  اعالم  خصوص  در  همچنین  تشکل  دو 
سازندگان  جاری  قراردادهای  نیاز  مورد  نبشی های 
گواهی  صدور  خصوص  در  و  فوالد  انجمن  به  دکل 
عدم ساخت آن دسته از نبشی هایی که فعال امکان 
ساخت داخل آن وجود ندارد، توافق کردند. به این 
ترتیب بر اساس آنچه سندیکا به انجمن اعالم خواهد 
سایر  باالی 160،  سایز  با  نبشی های  بر  کرد، عالوه 
وجود  آن  داخل  ساخت  امکان  فعال  که  نبشی هایی 
و  اعالم  ایران  فوالد  ملی  انجمن  از سوی  نیز  ندارد 
واردات  ممنوعیت  برطرف شدن  برای  اقدامات الزم 

آنها انجام خواهد شد. 
در کنار این توافقات، سندیکای صنعت برق و انجمن 
ملی فوالد بر لزوم همکاری برای تدوین استاندارهای 
الزم برای نبشی های مورد نیاز صنعت برق تاکید و 
مقرر کردند که با تدوین این استانداردها زمینه های 
دکل های  در   ST52 فوالد  کارگیری  به  برای  الزم 
 5SP فوالد  بجای  آن  جایگزینی  و  کشور  داخل 
ملی  انجمن  نشست  ترتیب  این  به  آورند.  فراهم  را 
فوالد ایران و سندیکای صنعت برق زمینه های الزم 
راستای  در  طرفه  دو  موثر  همکاری های  منظور  به 

ارتقای صنعت کشور را نیز فراهم آورده است. 



20شهریور 1397 شماره  2259     

4 اخبار صنعت برق 

بررسی بحران پیش روی 
شرکت های عضو در جلسه 
کمیته سازندگان یراق آالت 

توزیع 
جلسـه کمیتـه سـازندگان یـراق آالت توزیـع 

محـل  در  جـاری  سـال  شـهریور  سـیزدهم 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران برگـزار شـد.

مطرح  شرکت ها  مطالبات  مسئله  جلسه  ابتدای  در 
در  کمیته  رئیس  پیگیری های  به  توجه  با  که  شد 
اعضای  مطالبات  از  نیمی  از  بیش  وصول  خصوص 
کمیته از سوی شرکت توانیر، ابراز امیدواری شد که 
مابقی مطالبات نیز در آینده ای نزدیک پرداخت شود. 
اعضـای کمیتـه در ادامـه جلسـه با تشـریح شـرایط 
اقتصـادی کشـور بـه بررسـی بحران هـای پیـش رو 
بـه  توجـه  پرداختنـد.  کمیتـه  عضـو  شـرکت های 
وضعیـت موجود مشـتریان و فروش نقدی و پیگیری 
از طریـق شـورای تامیـن نقدینگی توانیر، مشـکالت 
تامیـن مواد اولیه و نوسـانات نـرخ ارز، موج معضالت 
قیمـت تمـام شـده، تامین مـواد اولیه از تشـکل های 
موجـود، حضـور در بـورس کاال و ثبت نام در سـایت 

بهین یـاب از مـوارد مطروحـه در ایـن جلسـه بود. 
در ادامـه رئیـس کمیتـه گزارشـی از مباحـث ارائـه 
شـده در جلسـه اخیر روسـای کمیته هـای تخصصی 
سـندیکا و همچنیـن ادغـام کمیته هـای تخصصـی 
سـازندگان یـراق توزیـع و یـراق انتقـال ارائـه کرد. 

اعضـای کمیتـه بـا توجـه بـه مـدارک ارائه شـده از 
سـوی شـرکت یـراق آوران نیـرو دی مصـوب کردند 
کـه طـی بازدیـد حضـوری از ایـن شـرکت، وضعیت 
تولیـد آن را بررسـی و بـه ارائـه نظـر کارشناسـی 

بپردازنـد. 
در خصـوص ارزیابـی اعضای کمیته و اعـالم نظر در 
مـورد مـدارک ارزیابـی توانیـر، مقـرر شـد آیین نامه 
ارزیابـی توسـط اعضـا مطالعـه و در جلسـه آینده به 
تبـادل نظر پرداخته شـود. همچنین بنا شـد جلسـه 
آینـده کمیتـه، بـا هماهنگـی مهندس محمـدی در 

شـرکت قوی سـاز نیـرو برگزار شـود. 

بزرگترین همایش نیروگاه های 
خورشیدی ایران برگزار می شود

خورشیدی  نیروگاه های  ملی  همایش  سومین 
ایران با حضور فعاالن، سرمایه گذاران، تشکل های 
صنفی و نهاد های دولتی و خصوصی ایران 1۰ و 11 

مهرماه ۹۷ در تهران برگزار می شود.
این رویداد تخصصی به عنوان بزرگترین گردهمایی 
نیروگاه های خورشیدی ایران، با رویکردی تخصصی 
نیروگاه های  گذاری  سرمایه  و  فنی  مسائل  به 
برای  استثنائی  فرصتی  و  شده  برگزار  خورشیدی 
ایجاد ارتباط و شبکه سازی میان سرمایه گذاران و 

فعاالن نیروگاه های خورشیدی در ایران خواهد بود.
تخصصی،  همایش  این  دوره  دومین  گذشته  سال 
شد.  برگزار  تهران  در  نفر   ۴20 از  بیش  حضور  با 
نیرو،  وزارت  وابسته  و  تابعه  شرکت های  تمامی  از 
در  فعال  متوسط  و  بزرگ  خصوصی  شرکت های 
و  آب  و  منطقه ای  آب  شرکت های  برق،  صنعت 
فاضالب، شهرک های صنعتی، شهرداری ها، صنایع 
نفت و گاز و پتروشیمی، استانداری ها و... برای حضور 

و اطالع رسانی در این حوزه مکاتبه شده است.
سیستم  طراحی  عناوین  با  تخصصی  کارگاه  سه 
خورشیدی  نیروگاه  کنترل  و  حفاظتی  الکتریکال، 
بزرگ  خورشیدی  نیروگاه  کاربردی  طراحی  بزرگ، 
با نرم افزار PVSyst 6 با مدلسازی نیروگاه واقعی 
نیروگاه  نصب  و  طراحی  علمی  آموزش  و  ایران  در 
واقعی  سیستم  کارگاهی  مونتاژ  با  خورشیدی 

خورشیدی نیز همزمان با همایش برگزار می گردد.
پیش بینی می شود امسال نیز بیش از ۵00 نفر در این 
همایش شرکت نمایند. امکان حضور تولیدکنندگان 
این  در  خورشیدی  تجهیزات  کنندگان  تامین  و 

رویداد فراهم شده است.
جزئیات  از  اطالع  و  همایش  در  نام  ثبت  برای 
مراجعه   www.ir-solar.com آدرس  به  بیشتر 
و   021-066122۹3۹ تلفن های  شماره  یا  و  کرده 
تلگرامی   کانال  بگیرید.  تماس   0۹12۸۹۹1۴30
اطالع  را  همایش  این  رویداد های  نیز   @re4ir

رسانی می کند.
 سرفصل های کلی همایش عبارتند از:

داخلی  بازگشت  نرخ  بررسی  و  اقتصادی  تحلیل 
سرمایه در شرایط جدید اقتصادی ایران

سهم اجزای مختلف نیروگاه خورشیدی در سرمایه 
شرایط  در  تجهیزات  تامین  و  پروژه  نهایی  گذاری 

تحریم
گذاری  مدل های سرمایه  و  فاینانس ها  مالی،  تامین 

در حوزه نیروگاه های خورشیدی بزرگ
نیروگاه های  احداث  قانونی  مجوز های  و  الزامات 

خورشیدی بزرگ و کوچک در ایران
قانونی  و  حقوقی  شرایط  و  خورشیدی  قرارداد های 

حاکم بر آن ها در بخش دولتی و خصوصی
راهکار های فنی کاهش هزینه های احداث و اتصال به 

شبکه نیروگاه های خورشیدی بزرگ
 rooftop بررسی فنی- اقتصادی احداث نیروگاه های

و طراحی های مختلف
در  خورشیدی  نیروگاه های  اجرای  و  نصب  شرایط 

سایت پروژه
نوسانات  گذاری،  سرمایه  چالش های جدید  میزگرد 

ارزی و راهکار های اقتصادی شدن سرمایه گذاری
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ششمین کنفرانس بین المللی 
رباتیک و مکاترونیک برگزار 

می شود
و  رباتیک  بین المللی  کنفرانس  ششمین 
 13۹۷ آبان  سوم  تا  اول  )ایکرام(،  مکاترونیک 
در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و 

صنعت ایران برگزار می شود.
 رشــد روز افــزون تکنولــوژی در جوامــع بیــن 
ــک و  ــوزه رباتی ــرفت در ح ــد پیش ــل، نیازمن المل
مکاترونیــک بــرای همــگام شــدن بــا کشــورهای در 
ــه  ــران از جمل ــه ای حــال رشــد اســت و از آنجــا ک
ــک و  ــوزه رباتی ــعه در ح ــال توس ــورهای در ح کش
مکاترونیــک مــی باشــد، ایــن رویــداد نقطــه عطفــی 
بــرای مهندســین و متخصصیــن از ســازمان های 
ــک رویکــرد  ــرای تکامــل ی ــی ب آکادمیــک و صنعت
جمعــی در راســتای دســتیابی بــه نیازهــای امروزی 

ــود. ــوب می ش ــک محس ــت رباتی ــده صنع و آین
و  رباتیــک  بین المللــی  کنفرانــس  ششــمین 
ربات هــای  اصلــی:  محورهــای  در  مکاترونیــک 
ــک  ــی؛ رباتی ــای بیولوژیک ــی؛ ربات ه ــده و زیرآب پرن
ــوازی؛  ــای م ــکار؛ ربات ه ــای هم ــناختی؛ ربات ه ش
ربات هــای کابلــی؛ سیســتم های کنتــرل؛ ربــات 
هوشــمند  سیســتم های  نمــا؛  انســان  هــای 
سیســتمهای  ربات هــا؛  پایــداری  رباتیــک؛  و 
مکاترونیکــی؛ شناســایی و مدل ســازی؛ طراحــی 
حرکــت و یادگیــری؛ مکاترونیــک نــوری؛ ربات هــای 
پذیــر؛  شــکل  تغیــر  ربات هــای  احتماالتــی؛ 
رباتیــک در توانبخشــی؛ کنتــرل در رباتیــک؛ ربــات 
هــای خدمــات رســان؛ رباتیــک از دور؛ رباتیــک در 
پزشــکی؛ بینایــی و رباتیــک؛ ربات هــای ســیار؛ 
ــرفته  ــای پیش ــو و زمینه ه ــرو و نان ــای میک ربات ه
برگــزار  هوشــمند،  مکاترونیــک  و  رباتیــک  در 

ــد. ــد ش خواه
مهلــت ارســال مقــاالت کامــل بــه ایــن کنفرانس  ۵ 
مهــر ۹7 اســت. عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات 
  http://www.icrom.ir نشــانی  بــه  بیشــتر 

مراجعــه کننــد.
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در میزگرد آینده انرژی و مصرف برق در ایران مطرح 
شد؛

1۰ درصد مردم الگوی مصرف 
خاص دارند/ قیمت تولید و 

فروش اداره برق با هم همخوانی 
ندارد

نشست آینده انرژی 
میزگردی در خبرگزاری آنا تحت عنوان آینده انرژی 
کارشناسانی  و  شد  برگزار  ایران  در  برق  مصرف  و 
از دانشگاه شریف و تهران و همچنین مخترعانی از 
حوزه فناوری نانو در این خصوص اظهارنظر کردند. 
در بخش اول این گزارش، به مشکالت وزارت نیرو و 
اداره برق و راهکارهای مربوط به آن پرداخته شده 

است.
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری 
آنا، صابر آزاد ایتان دانشجوی دکتری تبدیل انرژی 
از دانشگاه تهران گفت: بهتر است در ابتدا نگاهی به 
وضعیت حال کشورمان داشته باشیم تا بتوانیم آینده 
کنیم.  پیش بینی   را  انرژی  مصرف  و  انرژی  شرایط 
ما وضعیت  برق  مهم ترین مشکل صنعت  هم اکنون 
با  و سودش  هزینه  که  است  برق  اقتصادی صنعت 
هم متناسب نیست. یعنی قیمت تولیدی برق بیشتر 
برق  تولید  قیمت  مثال  است.  برق  فروش  قیمت  از 
و  تومان  آن 70  فروش  قیمت  و  است  تومان   110
این اختالف 30 تا ۴0 تومانی بدون احتساب هزینه 
را  سوخت  هزینه  که  باشد  قرار  اگر  است.  سوخت 
هم اضافه کنیم، حداقل قیمت برق 300 کیلووات 

ساعتی 3۵0 تومان خواهد بود.
وی افزود: برای این که صنعت برق بچرخد، باید دو 
با استفاده از  انجام دهد. یکی این که  کار همزمان 

روش های مختلف هزینه تولید را کاهش دهد. یعنی 
تولید  هزینه  مختلف  روش های  از  استفاده  با  مرتباً 
برق را کاهش دهد و از سوی دیگر قیمت تمام شده 
نزدیک  برق  فروش  قیمت  به  آهسته  آهسته  به  را 
کند. در قانون هدفمندی یارانه ها و در برنامه ششم 
توسعه ماده 3۹ هم تأکیده شده که قیمت برق باید 
به قیمت تمام شده برسد و در اسناد باالدستی مثل 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بند سوم روی 
کاهش شدت انرژی و بحث عدالت انرژی تأکید شده 

است.
شکل مصرف بر قیمت برق تأثیرگذار است

است  شده  غفلت  آن  از  خیلی  که  مباحثی  از  یکی 
تولیدی  قیمت  بر  مصرف  شکل  خود  که  است  این 
کنیم،  رسم  را  مصرف  منحنی  اگر  می گذارد.  تأثیر 
اختالف پیک مصرف در زمستان و تابستان به باالی 
22 هزار مگاوات می رسد و وزرات نیرو برای این که 
توان مصرفی را در فصل تابستان برای مردم تأمین 
خورشیدی  چه  گازی،  نیروگاه هایی-چه  باید  کند، 
زمستان  فصل  در  تا  کند  تأسیس  هسته ای-  چه  و 
یا تابستان که پیک مصرف برق است، برق مازاد را 

تأمین کند.
ایتان گفت: برای این  که ذهن مان روش شود،  آزاد 
فرض کنید که هزینه ساخت نیروگاه های گازی نیم 
اگر دالر را ۴ هزار و  بر مگاوات است.  میلیون دالر 
200 تومان حساب کنیم، در سه ماه فصل تابستان 
روزی 6 ساعت، چهار ساعت پیک روز و دو ساعت 
این  در  می شود.  مدار  وارد  نیروگاه  این  شب  پیک 
نیروگاه  اول  هزینه  فقط  که  باشد  قرار  اگر  شرایط 
برگردد- و بدون احتساب تورم، هزینه های انتقال و 
کیلووات  توزیع و بحث سوخت- قیمت برق حدوداً 
ساعتی 700 تومان در می آید. حال اگر همان نیروگاه 

در طول سال فقط یک ماه تعطیالت داشته باشد و به 
صورت 11 ماه تمام کار کند، قیمت برقش کیلووات 

ساعتی 70 تومان می شود.
با این تفاسیر می بینید که شکل مصرف روی قیمت 

مصرفی تأثیر می گذارد.
درست مصرف کردن برق، کم مصرف کردن نیست

درست مصرف کردن برق الزاماً به معنای کم مصرف 
تابستان  فصل  در  پیک  زمان های  در  نیست.  کردن 
باید مصرف کاهش پیدا کند ولی در فصل زمستان 
رو  از همین  برود.  باال  باید مصرف  و  است  برعکس 
بهتر است که نیروگاه های برق در فصل زمستان برق 
تا  کند  صادر  روسیه  مثل  دیگری  کشورهای  به  را 

میزان قیمت تولید برق را کاهش دهد.
ایتان گفت: مسأله ای که روی آن خیلی بحث  آزاد 
شده است، کاهش پیک شبکه است. یعنی ایامی از 
سال مثل تابستان که به یک باره وسایل سرمایشی 
مصرف  پیک  می شوند،  مدار  وارد  گاری  کولر  مثل 
کاهش  موضوع  به  کمتر  اما  می رود.  باال  به شدت 

مصرف کولرهای آبی پرداخته شده است.
وی افزود: متأسفانه بعد از ۵0 سال از تولید کولرهای 
آبی در کشور، هنوز ۹۸ درصد آنها در رده انرژی و 
بعد  حتی  و  دارند  باالیی  مصرف  یعنی  دارند.  قرار 
کولرها،  استهالک  افزایش  با  هم  زمان  طول  در 
مصرف شان باالتر هم می رود. تقریباً توان مصرفی هر 
کولر آبی ۵00 وات است اما اگر بتوان این توان را به 
200 وات کاهش داد و فرض کنیم که 16 میلیون 
کولر آبی در کشور وجود داشته باشد، در این صورت 
حدود 3 هزار و 200 مگاوات توان مصرفی برق آن 
هم در پیک شبکه کاهش پیدا می کند و در نتیجه 
می توان 6 هزار و ۴00 میلیارد تومان در مصرف برق 

صرفه جویی کرد.

به گفته وی، هم اکنون در کشورمان کولرهای آبی با 
رده انرژی و تولید می شود اما متأسفانه شرکت های 
اختالف  این،  بر  عالوه  هستند.  گمنام  آنها  سازنده 
باالتر  انرژی  رده  کولرهای  با  کولرها  این  قیمت 
تومان است. پس  و در حدود 100 هزار  خیلی کم 
 از همین رو باید به سمتی پیش برویم که با حمایت 
از شرکت های سازنده کولرهای گازی کم مصرف، در 
هم اکنون  کنیم.  صرفه جویی  برق  هزینه  و  مصرف 
مخترعانی در کشور کولرهای آبی ای تولید کرده اند 
که توان 200 واتی دارند ولی در عین حال ظرفیت 
استعدادهای  به  باید  باالست.  هم  آنها  برودتی 
مسیر  این  در  بتوانند  تا  کنیم  کمک  کشورمان 

گام های بهتری بردارند.
این موضوع در مورد کولرهای  وی معتقد است که 
گازی  کولرهای  کشور  در  می کند.  هم صدق  گازی 
بسیاری به ویژه در جنوب کشور مصرف می شود و 
رده  با  تولید داخل  ما کولرهای گازی  در حالی که 
گازی  کولرهای  به سمت خرید  مردم  داریم،  انرژی 
ساخت شرکت هایی مثل سامسونگ می روند که رده 

انرژی آنها است.
الگوی 10 درصدی

ایتان گفت: در کشور ما غالب مردم یک  صابر آزاد 
الگوی مصرف دارند یعنی ۹0 درصد مردم یک جور 
با  دیگر.  جور  درصد   10 ولی  می کنند  مصرف  برق 
 10 همان  را  تهران  برق  درصد   30 آمار،  به  توجه 
درصد پرمصرف مردم مصرف می کنند. اگر این 10 
درصد مثل بقیه مصرف می کردند به مشکل بحران 
که  نداشتیم  برق  کمبود  آنقدر  و  نمی خوردیم  برق 
نیروگاه   مگاوات  هزار   ۵ پیک  زمان  در  بخواهیم 

بسازیم.
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
وی افزود: متاسفانه مسئوالن به جای این که الگوی 
انرژی  یارانه  تغییر دهند،  را  این 10 درصد  مصرف 
می دهند. بعد از گذشت هشت الی ۹ سال از قانون 
هدفمندسازی یارانه ها هنوز قیمت ها به گونه ای است 
بیشتری  یارانه  بیشتر مصرف می کند  که هر کسی 
به او تعلق می گیرد. پس چرا ما باید دوباره به یک 

عده ای یارانه انرژی پرداخت کنیم؟
مردم   2002 سال  در  مکزیک  کشور  وی،  گفته  به 
را به سه دسته تقسیم کرد که عبارت بودند از 7۵ 
مصرف  با  درصد   20 کم،  مصرف  با  مردم  درصد 
باال. دولت مکزیک  با مصرف   پنج درصد  و  متوسط 
قیمت برق این پنج درصد را باال برد و باعث شد که 
جمعیت پرمصرف ها از پنج درصد به دو درصد برسد.

وی گفت: پس در کشور ما هم باید نظام تعرفه گذاری 
که حتی  داد  پیشنهاد  می توان  شود.  وضع  درستی 
دیگر  حال  این  با  شوند.  شهری  یا  استانی  یارانه ها 
برق  بیشتر  که  کسی  هر  که  شود  این چنین  نباید 
هر  واقع  در  می گیرد.  یارانه  بیشتر  می کند،  مصرف 
باید  نه تنها  الگو مصرف می کند،  از  کسی که خارج 
یارانه اش صفر شود، بلکه باید گاهی یارانه منفی هم 
دارند،  باالیی  مصرف  که  افرادی  زیرا  باشد؛  داشته 
معموالً افراد پولدار هستند وگرنه مردم عادی چقدر 

مصرف دارند؟
گفتنی است که آمریکا نیز در سال 2000 با بحران 
تعرفه های  کالیفرنیا،  در  نتیجه  در  شد.  مواجه  برق 
برق را به گونه ای تغییر دادند که قیمت برق پله های 
باالتر گران تر  شد؛ مثال ۸0 تا ۹0 درصد. ولی پله های 

پایین تر فقط سه درصد گران شد.

پیمانکاران طلبکار متقاضی 
اجرای طرح های جدید وزارت 

نیرو هستند
فصل اقتصاد - اردکانیان در پاسخ به سوال ایلنا 
وزارت  از  ماه   1۰ گذشت  با  چرا  اینکه  بر  مبنی 
با  وزارتخانه ها  از  برخی  همچنان  جدید  نیروی 
همه  مسئول  گفت:  می شوند  اداره  سرپرست 
آب  روستا،  شهر،  در  نیرو  وزارت  شرکت های 
و برق بنده هستم جایی با سرپرست و جایی با 
مدیریت اداره می شود و این بحث های اجرایی هر 
دستگاهی است در زمان خودش هر کاری که باید 

صورت بگیرد انجام می شود. 
قرارداد  امضای  مراسم  حاشیه  در  اردکانیان  رضا 
مشارکت بخش خصوصی صنعت آب و فاضالب در 
وزارت  بدهی های  پرداخت  درباره  خبرنگاران  جمع 
نیرو از سوی دولت اظهار داشت: درتابستان امسال 
به رغم همه محدودیت ها به محض درخواست وزارت 
آبرسانی  اضطراری  طرح های  برای  دولت  از  نیرو 
قرار  وزارتخانه  این  اختیار  در  تومان  میلیارد   1020

سازمان  دولت،  مدد  به  افزود: همچنین  وی  گرفت. 
برنامه، حمایت رئیس جمهور و کمک و هوشمندی 
مردم و نیز برنامه ریزی، تالش شبانه روزی و اقدامات 
اضطراری تابستانی را که نقشه های زیادی با توجه به 
کم آبی و کم برقی و پایین آمدن آستانه تحمل مردم 
پیش آ مده بود، کشیده بودند و کسانی در خارج از 
مرزهای ایران هوس کرده بودند که در این بستر کم 
از  یکی  توانستیم  کنند،  اجرا  را  طرح هایی  تحملی 
خشک ترین و گرم ترین تابستان های ۵0 سال اخیر را 
سپری کنیم که تجربه ارزشمندی برای کار نزدیک با 

مردم فراهم شد.
تومان  میلیارد  هزار   20 ما  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
دولت  از  برق  و  آب  تکلیفی  قیمت های  بابت 
طلبکاری  این  رغم  به  کرد:  خاطرنشان  طلبکاریم 
بدهی قابل مالحظه ای نیز به پیمانکاران، سازندگان 
و فروشندگان برق داریم. 60 درصد نیروگاه های آن 
افزایش  این رقم  در اختیار بخش خصوصی است و 

خواهد یافت.
وی گفت: امسال در قانون بودجه مکانیزمی توسط 
وزارت  عنوان  به  می توانیم  که  شده  تعبیه  مجلس 
و  طلبکار  پیمانکاران  با  بدهکار  و  طلبکار  نیروی 
دهیم  انجام  تهاتر  مرکزی  بانک  و  بانکی  سیستم 
خواهد  آزاد  مالحظه ای  قابل  ظرفیت  اینکه  نتیجه 
شد و بخش خصوصی فعال تری در حوزه آب و برق 

خواهیم داشت.
وی یادآور شد: وزارت نیرو، دستگاه پیشتاز سازمان 
قانون   1۹ تبصره  مکانیزم  کردن  اجرایی  در  دولت 
وزارتخانه  تمام  نیمه  طرح   ۴6 همه  است  بودجه 
معرفی  سرمایه گذاران  به  واگذاری  هیئت  تایید  با 
می شود و شرایطی مناسب و تشوق کننده امیدواریم 

موجب به بهره برداری رسیدن این طرح ها شود.

مشارکت  طرح   23 قرارداد  امروز  گفت:  اردکانیان 
به  نیز  فاضالب  و  آب  عرصه  در  خصوصی  بخش 
امضا رسید و سرمایه گذار شرکت های آب و فاضالب 
که  هستند  خصوصی  بخش  و  روستایی  و  شهری 

امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود.
با  چرا  اینکه  بر  مبنی  ایلنا  سوال  به  پاسخ  در  وی 
همچنان  جدید  نیروی  وزارت  از  ماه   10 گذشت 
می شوند  اداره  سرپرست  با  وزارتخانه ها  از  برخی 
گفت: مسئول همه شرکت های وزارت نیرو در شهر، 
سرپرست  با  جایی  هستم  بنده  برق  و  آب  روستا، 
بحث های  این  و  می شود  اداره  مدیریت  با  جایی  و 
اجرایی هر دستگاهی است در زمان خودش هر کاری 

که باید صورت بگیرد انجام می شود.
توسعه  حالت  در  کشور  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
امروز شاهدیم که حتی طلبکاران  یاداور شد:  است 
این  به  این  ما هستند  دوباره  قراردادهای  نیز طرف 
دلیل است که چرخ توسعه کشور بچرخد یعنی منابع 
و ثروت کشور و منابع انسانی به قدری وسیع است 
که معطل این مسائل نیستیم. امروز هزاران میلیارد 
تومان طرح عرضه شد تا بیش از 160 هزار میلیارد 

تومان نقدینگی به کار گرفته شود.
وزیر نیرو درباره برنامه 0۹۸ نیز گفت: فردا گزارش 
برای  برنامه  بخش  یک  می شود  ارائه  دولت  در  آن 
تامین برق الزم برای تابستان ۹۸ است برای تکمیل 
حدود 27 پروژه نیروگاهی منابع پیش بینی شده و 

باید تسهیل شود.
بیان  نیز  قوی  فشار  پست  اپراتورهای  درباره  وی 
کرد: با هماهنگی وزارت نیرو و سازمان امور اداره و 
استخدامی کشور راهکارهایی به تصویب کمیسیون 
هیئت  در  طرح  نوبت  در  و  رسیده  دولت  اجتماعی 

وزیران است.
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معاون وزیر صنعت در جلسه امروز اتاق تهران از 
برداشتن سقف رقابت در بورس کاال خبر داد

احتمال حذف یارانه های صنعت 
فوالد

جلسه  در  صنعت  وزیر  معاون  سرقینی  جعفر 
امروز اتاق تهران به برداشتن سقف رقابت فوالد 
به جهش قیمتی سهام  این موضوع  اشاره کرد. 
گرچه  است.  شده  منجر  فوالدی  شرکت های 
این موضوع اثر مثبتی بر سودآوری شرکت های 
فوالدی دارد اما چند نکته از صحبت های سرقینی 
برابر  در  مانعی  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
سودآوری شرکت های فوالدی محسوب می شود.

کاال  بورس  در  محصوالت  عرضه  ازسرگیری  شرط 
اعالم شد

رادیوسهام به نقل از دنیای بورس: معاون وزیر صنعت 
در نشست امروز اتاق تهران به برداشتن سقف رقابت 
فوالد اشاره کرده بود. با این حال چند نکته اساسی 
در این خصوص وجود دارد که به نظر می رسد باید 

مورد توجه قرار گیرد.
انتظارات  به  امروز  در جلسه  نخست: سرقینی  نکته 
کرده  اشاره  بازار  در  کشف شده  قیمت های  از  خود 
است. بر این اساس وی به انتظار برای رشد قیمتی 
حدود 30 درصدی نسبت به قیمت پایه )بر اساس 

دالر ۴200 تومانی( اشاره کرده است.
یارانه  حذف  پیشنهاد  بر  شدت  به  وی  دوم:  نکته 

بخش  فوالدی در بخش گاز و برق و سنگ آهن اشاره 
کرده است. با این حال به گفته وی بر اساس نکته 
نخست بنا نیست که شرکت های فوالدی از این محل 
با جهش عجیب سودآوری مواجه شوند. وی در نکته 
قابل توجه پیامی را به فعاالن بازار سرمایه داد که در 
برآوردهای خود این موارد را در نظر بگیرند که اگر 
بنا به رشد قابل توجه سودآوری شرکت های فوالدی 
ناشی از جهش قابل توجه قیمت فروش داخلی باشد 

یارانه صنعت فوالد حذف می شود.
شد.  منتشر  امروز  فوالد  سقف  برداشتن  بخشنامه 
»دنیای بورس« در گزارش پیشین به بررسی حالت 
خوشبینانه کشف نرخ فوالد در بورس کاال پرداخت. 
در  بیشتری  دقت  باید  می رسد  نظر  به  حال  این  با 

خصوص نرخ های فروش داخلی شرکت ها داشت.
رقابت  برداشتن سقف  علت  این جلسه  در  سرقینی 
را اثر مثبت این مکانیزم در کاهش تالطم بازارهای 
آلومنیم و مس طی هفته های اخیر عنوان کرد. قیمت 
کاتد ملی مس ایران ۴۳٫۹ میلیون تومان به ازای هر 
تن معامله شده است که اگر قیمت جهانی مس در 
با  این قیمت معادل  بورس فلزات لندن لحاظ شود 
دالر 7۴00 تومانی است. بر این اساس الزم است نرخ 
دالری که در محاسبه نرخ فروش داخلی محصوالت 
فوالدی در نظر گرفته می شود با احتیاط لحاظ شود.

»دنیای بورس« در گزارش تحلیلی پیشین به بررسی 
سقف احتمالی سودآوری شرکت های فوالدی )البته 
بخش  در  محافظه کارانه  حالت  گرفتن  نظر  در  با 
بورس کاال  نوسانات در  برداشتن سقف  با  هزینه ها( 
پرداخته شد. سناریوهای سودآوری مزبور بر اساس 
سعی  ادامه  در  اما  است  شده  آورده  بازار  انتظارات 
سودآوری  منطقی  انتظارات  اساس  بر  تا  می شود 

شرکت ها گزارش شود.

الهوتی:

از شبه دولتی ها بپرسید 
دالرهایشان را کجا بردند؟!

برخی  سوی  از  ارز  عرضه  در  تعلل  درپی 
انتقاد  و  نیما  سامانه  در  صادرکنندگان 
رییس جمهور، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق 
بازرگانی ایران اعالم کرد که این اقدام عمدتا از 
و شبه دولتی که عمده  بزرگ  سوی شرکت های 
بازار را در دست دارند، صورت گرفته که باید از 
آن ها پرسید دالرهایشان را کجا برده اند؟ البته به 
دلیل فاصله بیش از 5۰ درصدی نرخ دالر در بازار 
آزاد و سامانه نیما، صادرکننده رغبتی نسبت به 

عرضه ارز در سامانه نیما ندارد.
بعضا  که  صادرکنندگان  تعدادی  ایسنا،  گزارش  به 
پتروشیمی،  بخش  در  صادراتی  عمده  شرکت های 
اکثرا  که  فلزی  کانی های  و  نفتی  پایه   محصوالت 
هلدینگ های  به  وابسته  شبه دولتی،  شرکت های 
وابسته  یا  با مدیریت دولتی  و  بزرگ سرمایه گذاری 
و  نکرده  وفا  خود  تعهد  به  که  هستند  نهادها  به 
نیما عرضه  را در سامانه  از صادرات شان  ارز حاصل 
نکردند که سبب نارضایتی بخش اقتصاد شد و گالیه 

تند رییس جمهور را هم به دنبال داشت.
اختتامیه  در  شنبه  روز  روحانی  طوریکه  به 

کسانی  اقدام  رجایی،  شهید  جشنواره  چهاردهمین 
ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار  که 
نمی دهند، خیانت به کشور تلقی کرد و گفت: در این 
زمینه به یکی از مسئوالن مربوطه دستور دادم اگر 
و در گام  را عزل  او  ابتدا  را کرد در  این کار  فردی 

بعدی به دادگاه معرفی کنید.
از شبه دولتی ها بپرسید دالرهایشان را کجا بردند؟!

کنفدراسیون  رییس   - الهوتی  محمد  باره  این  در 
با  گفت وگو  در   - ایران  بازرگانی  اتاق  صادرات 
مورد  در  رییس جمهور  سخنان  کرد:  اظهار  ایسنا، 
صادراتی  عمده  شرکت های  و  بزرگ  صادرکنندگان 
است  نفتی  پایه   محصوالت  و  پتروشیمی  بخش  در 
که رییس جمهور لفظ خصولتی و دولتی را برایشان 
استفاده کرد و اکثرا شرکت های شبه دولتی یا وابسته 
به نهادهای دولتی هستند که به تعهد خود در این 
به  کامل  را  صادراتی شان  ارز  و  نکرده  عمل  زمینه 
که  پرسید  از خودشان  باید  و  نیاوردند  نیما  سامانه 

ارزهای حاصل از صادراتشان را کجا برده اند.
از میزان ارز ورودی به سامانه نیما اطالعی نداریم

وی افزود: اینکه چه میزان صادرات صورت گرفته و 
چقدر ارز به سامانه نیما وارد شده، اطالعات دقیقی 
صورت  بدین  نیما  سامانه  چراکه  نیست،  دست  در 
نیست که بتوان بطور دقیق رقمی اعالم کرد که به 
چه میزان ارز وارد سامانه شده است. اعداد و ارقامی 
اعالم  شهریور(   1۸( یکشنبه  روز  مرکزی  بانک  که 
ارز  فروش  مجموع  روزانه ،  درآمد  به  مربوط  کرده 
حاصل از صادرات و تأمین ارز وارداتی بوده است. اما 
اینکه چقدر وارد سامانه نیما شده را اطالعی نداریم. 
اما به هر حال سامانه نیما محل عرضه و تقاضاست 
و به هر میزان که عرضه باشد و متناسب با آن تقاضا 
وجود داشته باشد، می تواند قیمت ها را کاهش دهد.
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مترجم: مریم مرادخانی
دنیای اقتصاد: در بخش نخست این مقاله درباره 
تاثیر سوال پرسیدن بر کیفیت مکالمات صحبت 
کردیم. گفتیم که سوال پرسیدن در بسیاری از 
که  مهارتیست  وکالت،  و  پزشکی  مثل  حوزه ها 
افراد باید یاد بگیرند اما مدیران اجرایی اغلب از 
اهمیت آن غافلند. گفتیم که برای بررسی تاثیر 
سوال پرسیدن، ابتدا باید هدف مکالمه را تعیین 
کنیم. مکالمات معموال یا مشارکتی اند یا رقابتی. 
جواب دهنده  و  سوال کننده  برای  مکالمه  هر 
مکالمه،  نوع  به  بسته  و  دارد  چالش هایی 
ارائه  چالش ها  این  بر  غلبه  برای  تاکتیک هایی 

کردیم. سپس انواع سواالت را برشمردیم: 
به دینامیک های گروهی توجه کنید

منظور از دینامیک ها، همان ویژگی ها و رویکردهای مکالمه 
است. ویژگی های هر گفت وگو بسته به اینکه گفت وگو دو 
نفره یا گروهی باشد، به طرز چشمگیری تغییر می کند. 
نه تنها تمایل افراد به پاسخ دادن، می تواند تحت تاثیر 
حضور در جمع، تغییر کند، بلکه اعضای یک گروه گاهی 
از یکدیگر تقلید می کنند. لزلی و همکارانش در تحقیقاتی، 
از شرکت کنندگان یکسری سواالت حساس پرسیدند، 
مثال در رابطه با مسائل مالی )آیا تا به حال، چک بی محل 
کشیده ای؟(. به این منظور شرکت کنندگان را به دو گروه 
تقسیم کردند. به گروه اول گفته شد که بقیه اعضا مایلند 
رازهای خود را فاش کنند. به گروه دوم گفته شد که سایر 
اعضا تمایلی به افشای رازهای خود ندارند. نتیجه: احتمال 
افشای اطالعات حساس در گروه اول، 27 درصد بیشتر 

بود. در یک جلسه یا فضای گروهی، کافی است چند نفر 
تودار باشند تا بقیه را تحت تاثیر قرار دهند و همین باعث 
می شود سواالت، قدرت خود را از دست بدهند. برعکس 
این قضیه هم صادق است. به محض اینکه یکی از اعضای 
گروه، سفره دلش را باز می کند، بقیه هم ممکن است از 

او تبعیت کنند.
ویژگی های گروهی می تواند بر نظر دیگران درباره فرد 
سوال کننده نیز تاثیر بگذارد. طبق تحقیقات آلیسون، 
کسانی که در یک گفت وگو شرکت دارند، از اینکه از آنها 
سوال شود لذت می برند و افراد سوال کننده را بیشتر از 
افراد پاسخ دهنده دوست دارند. اما کسانی که از بیرون، 
همان گفت وگو را مشاهده می کنند، افراد پاسخ دهنده 
این منطقی است: کسانی که  دارند.  بیشتر دوست  را 
عقایدشان  و  خودشان  درباره  می کنند،  سوال  بیشتر 
اطالعات زیادی نمی دهند. به نظر کسانی که شاهد یک 
مکالمه هستند، افراد سوال کننده، تدافعی و نامرئی اند 
و می خواهند از جواب دادن طفره بروند، در حالی که 
افراد پاسخ دهنده، دوست داشتنی و به یاد ماندنی اند و در 

جلسه حضور دارند.
بهترین جواب چیست؟

گفت وگو مثل رقص دو نفره است. طرفین باید با هم 
هماهنگ باشند. گفت وگو یک فرآیند متقابل است که به 
مرور زمان رخ می دهد. همان طور که نحوه سوال پرسیدن 
ما می تواند باعث ایجاد اعتماد و تبادل اطالعات شود، 

جواب های ما نیز تاثیرگذارند.
برای پاسخ دادن به سواالت، در وهله اول باید تصمیم 
بگیرید که کجای طیف »رازداری-شفافیت« می خواهید 

بایستید. آیا باید جواب دهیم؟ اگر تصمیم داریم جواب 
دهیم، چقدر باید اطالعات بدهیم؟ اگر صادقانه به سوال 
جواب دهیم و به ضررمان تمام شود، چه باید بکنیم؟ هر دو 
سوی طیف، مزایا و خطرات خاص خودشان را دارند. فاش 
نکردن اطالعات، باعث می شود آزادانه آزمایش و تجربه 
با مخفی کردن اطالعات حساس  کنیم. در مذاکرات، 
)مثال اینکه گزینه بهتری ندارید( می توانید نتایج بهتری 
به دست آورید. از سوی دیگر، شفافیت، الزمه برقراری 
ارتباطات است. حتی در مذاکره، شفافیت می تواند به 
ارزش آفرینی و عقد قرارداد منجر شود: با تبادل اطالعات، 
طرفین مذاکره می توانند عناصری را که برای یک طرف 
مهم و برای دیگری، کم اهمیت است، شناسایی کنند. این 

اساس یک معامله بُرد- بُرد است.
که  می دهد  نشان  تحقیقات  دارد.  هزینه  مخفی کاری 
مخفی کاری، حتی خارج از چارچوب تعامالت اجتماعی 
ما را به لحاظ شناختی تضعیف می کند، قابلیت تمرکز 
و یادآوری را مختل می کند و حتی سالمتی ما را در 

بلندمدت به مخاطره می اندازد.
در یک بستر سازمانی، افراد معموال به رازداری گرایش 
دارند و از مزایای شفافیت غافلند. بارها برایمان پیش 
آمده که وقتی یکی از همکارانمان به یک سازمان دیگر 
می رود، با خودمان می گوییم که  ای کاش بیشتر به او 
نزدیک می شدیم. ایده های بهتر، درست زمانی به ذهنمان 
می رسد که جوهر قرارداد خشک شده، تنش ها از بین 

رفته و فضای مذاکره خودمانی شده است.
برای افزایش مزایا و کاهش ریسک، بهتر است قبل از آغاز 
گفت وگو تصمیم بگیرید که کدام اطالعات را قصد دارید 

فاش کنید و کدام ها را مخفی کنید.
چه اطالعاتی را فاش کنیم؟

هیـچ قانـون کلـی ای وجـود نـدارد که تعییـن کند چه 
اطالعاتی را افشـا کنیم و چقدر. در واقع، شـفافیت یک 

ابزار قدرتمند برای ایجاد صمیمیت اسـت. مهم نیسـت 
چـه اطالعاتـی را فـاش می کنیم. حتی اطالعاتـی که از 
نظـر ما کـم اهمیت اند، ممکن اسـت بـرای مخاطبمان 
جالب باشـد. ممکن اسـت سـوالی از شـما بپرسـند که 
اگـر به آن جواب دهید، دسـتتان رو می شـود. بعضی ها 
فکـر می کننـد اگـر بـه ایـن قبیـل سـواالت جـواب 
ندهنـد، ضـررش کمتـر اسـت. امـا این طـور نیسـت. 
طبـق تحقیقـات لزلی، ۹0 درصد مسـووالن اسـتخدام، 
متقاضیانـی را ترجیـح می دهنـد کـه صادقانـه بـه این 
سـواالت جـواب می دهند. پس قبـل از شـروع مکالمه، 
خـوب فکـر کنیـد و ببینید پاسـخ بـه این سـواالت به 

ضررتان اسـت یـا بـه نفع تان.
چه اطالعاتی را پنهان کنیم؟

قطعا، گاهی به نفع سازمان است که ایده ها، برنامه ها و 
کالس ها  در  ما  دارید.  نگه  مخفی  را  استراتژی هایتان 
به دانشجویان یاد می دهیم که چگونه از پس سواالت 
سخت بر بیایند بدون آنکه مجبور شوند دروغ بگویند. 
طفره رفتن، یا پاسخ دادن به سوالی که ترجیح می دادید 
از شما بپرسند، یک روش موثر برای حفظ اطالعات و 
ایجاد صمیمیت با مخاطب است، به خصوص اگر روان و 

رسا صحبت کنید.
قدرت سوال پرسیدن در حوزه فروش

اهمیت سـوال پرسـیدن در بعضی از حوزه های کسـب 
اخیـر  مطالعـات  حوزه هاسـت.  سـایر  از  بیشـتر  وکار 
وب سـایت Gong.io روی بیـش از ۵00 هـزار مکالمه 
فـروش )چه به صـورت تلفنی یا آنالین( نشـان می دهد 
که فروشـندگانی که عملکرد موفقی دارد، در مقایسه با 
همکارانشـان، سـواالت خود را متفاوت مطرح می کنند.

داده هـای اخیـر، حاکـی از آن اسـت کـه میـان تعـداد 
سـواالتی که کارشـناس فروش می پرسـد و نرخ تبدیل، 

ارتبـاط محکمی وجـود دارد. 

راهکارهایی برای تقویت مهارت سوال پرسیدن 
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جنگل همیشه »ابری«

بسیاری فکر می کنند سرتاسر سمنان کویری و خشک است و هر طرف را که نگاه کنی فقط بیابان می بینی، 
اما همین بیایان را اگر برویم در ۴۵ کیلومتری شمال شهرستان شاهرود به جنگل ابر می رسیم، جنگلی که 
همیشه در آغوش ابرها است. جنگل ابر در ۴۵ کیلومتری شمال شاهرود و در مسیر شاهرود به آزادشهر در 12 
کیلومتری روستای ابر قرار گرفته که یکی از شهرهای استان سمنان محسوب می شود و در 1۸3 کیلومتری  
سمنان واقع شده است. این جنگل ها در نهایت به شهرستان آزادشهر در استان گلستان می رسند. شهری که 
در 76 کیلومتری گرگان، مرکز استان قرار دارد. این جنگل ها قسمتی از قدیمی ترین جنگل های دنیا هستند، 
جنگل های هیرکانی که میلیون ها سال قدمت دارند و از دوران ژوراسیک، یعنی دوره سوم زمین شناسی باقی 
مانده اند. پس شاید باورش سخت باشد ولی فرصت دیدن جنگل هایی ۴0 میلیون ساله را در ایران و در جنگل 

پیدا خواهیم کرد.


