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FATFوسناریوهایپیشرو

دکتر فرخ قبادی/ دنیای اقتصاد 
نرخسود با که بود این سر بر بحث مدتها
بانکیچهبایدکرد.گروهیمعتقدبودندکهاگر
نرخسودیکهبهسپردههاپرداختمیشود
نازلباشد،نقدینگیازبانکهاخارجوروانه
آن بر دیگر عدهای میشود. موازی بازارهای
بودندکهاگرایننرخباالباشد،بانکهاناگزیر
به پرداختی تسهیالت بهره نرخ افزایش از
سرمایهگذارانمیشوند،بهرهتسهیالتبانکی

یکیازهزینههایسرمایهگذاریاست.
کاهش  موجب  نرخ  این  افزایش  دلیل  همین  به 
به ویژه سرمایه گذاری های تولیدی  سرمایه گذاری، 
اقتصاد  کنونی  شرایط  )در  و  بلندمدت  نوعا  که 
از  بسیاری  شد.  خواهد  هستند،  کم بازده  ما( 
سیاست گذاران و مجریان بلندپایه دولتی با همین 
و  سپرده ها  سود  نرخ  مهار  خواستار  استدالل، 
تولیدی  بنگاه های  به  تسهیالت  بهره  نرخ  کاهش 
آنکه  شگفت انگیز  اما  نکند؛  درد  دستشان  بودند. 
که  مساله ای  درباره  کشور  مسووالن  از  بسیاری 
نرخ  درصدی  دو  یا  یک  افزایش  از  بیشتر  بسیار 

صالحیدرمصاحبهبارادیوگفتوگو:

 کاهش قیمت کاالها در گرو واقعی 
شدن نرخ ارز است

زمانیمیتوانانتظارکاهشقیمتکاالهاباکاهشقیمتدالرراداشتکهنرختورمدرارز
لحاظشدهوقیمتآنواقعیشود.

کاهشقیمتکاالهادرگروواقعیشدننرخ
2......................................ارزاستگفتگو

اتاق نمایندگان تجارت-عضوهیئت فصل
انتظار توان زمانیمی ایرانگفت: بازرگانی
دالر قیمت کاهش با کاالها قیمت کاهش
و لحاظشده ارز در تورم نرخ که راداشت

قیمتآنواقعیشود.
تلفاتشبکهتوزیعبرقبه10درصدرسید/با
روشسنتینمیتوانصنعتبرقرابهحرکت
2..................................................واداشت

خرید پایه نرخ درصدی ۳0 افزایش چرا
۳........................تضمینیبرقاجرانشد؟
4.....................................درمسیرتوسعه

مصرف صرفهجویی اجرایی آئیننامه اصالح
5............................ انرژیدرساختمانها

فراخواننمایشگاهجانبیبیستوچهارمین
- برق نیروی توزیع بینالمللی کنفرانس
6...................................................لرستان
7................ فهرستاهممناقصاتکشور

ازسرگیریثبتشرکتهایایرانیدرمنطقه
8..............................................آزادصحار

سازوکارمالیآمادهشد؛سوئیسمنتظرپول
8.......................................................ایران
9....... قضاوتهایخودرامدیریتکنید!
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صالحیدرمصاحبهبارادیوگفتوگو:

کاهشقیمتکاالهادرگرو
واقعیشدننرخارزاست

گفتگو
اتاق نمایندگان هیئت عضو - تجارت فصل
انتظار توان می زمانی گفت: ایران بازرگانی
را دالر قیمت کاهش با کاالها قیمت کاهش
داشتکهنرختورمدرارزلحاظشدهوقیمت

آنواقعیشود.

اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  صالحی،  حمیدرضا 
اقتصادی  گوی  و  گفت  برنامه  در  ایران،  بازرگانی 
واکنش  عدم  در خصوص چرایی  گو  و  رادیو گفت 
از  ما  اقتصاد  کرد:  اظهار  دالر  قیمت  افت  به  بازار 
دوران گذشته وابسته به نفت بوده و نتوانسته ایم به 
اقتصاد آزاد دست پیدا کنیم و همچنان اقتصاد ما 

گرفتار دستور و سیاست های اعمالی است.
هیچ  امروز  دنیای  در  بنده  عقیده  به  افزود:  وی 
اقتصادی نمی تواند از آسیب های پیرامونی مصون 
و  جهانی  در سطح  کشورها  ارتباط  دلیل  به  بماند 
تاثیر  یکدیگر  از  قطعا  اقتصادی  و  تجاری  مبادالت 
تقویت  و  راهکارها  اعمال  با  باید  و  پذیرند  می 

زیرساخت ها اقتصاد را تنومند کنیم.
رها  خصوص  در  بازرگانی  اتاق  داد:  ادامه  صالحی 
شدن فنر ارز و ایجاد شوک ارزی به دولت هشدار 
داده بود که باید اجازه بدهد نرخ ارز با فرمول علمی 
با شیب مالیمی  تورم داخلی منهای تورم خارجی 
افزایش پیدا کند و از طرف دیگر قدرت خرید مردم 

را نیز افزایش دهیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در 
10 سال گذشته هرگاه قیمت ها افزایش یافته پس 
از مدتی شاهد کاهش قیمت ها نبوده ایم که این 
امر ناشی از سیستم معیوب اقتصادی کشور ماست 
زمانی می توان انتظار کاهش متناسب را داشت که 
نرخ تورم در ارز لحاظ شده و قیمت ارز واقعی شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل وجود موانع 
ارز 4200 تومانی به دسست تولیدکنندگان نهایی 
نمی رسد، ثبت سفارش انجام شده کاالها به بندر 
رسیده اما وزارت صمت و گمرک تولیدکنندگان را 
به یکدیگر پاس می دهند و ترخیص کاال انجام نمی 
گیرد و همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده 

می شود. 

معاونهماهنگیتوزیعشرکتتوانیر

تلفاتشبکهتوزیعبرقبه10
درصدرسید/باروشسنتی

نمیتوانصنعتبرقرابهحرکت
واداشت

باتاکید توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاون
نیازمند کشور برق توزیع صنعت اینکه بر
برنامهریزیسهسطحیکوتاهمدت،میانمدت
محدودیت علیرغم است،گفت: بلندمدت و
نقدینگیوضعیتشبکهتوزیعبرقمناسببوده
تاجاییکهتلفاتدرشبکهتوزیعبه10درصد

رسیدهاست.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
کنفرانس  هفتمین  در  امروز  حقی فام  محمودرضا 
کمبود  علیرغم  اینکه  به  اشاره  با  سیرد  منطقه ای 
نقدینگی در کشور وضعیت شبکه توزیع مناسب است، 
به طوری که در طی سال های گذشته اقدامات مناسبی 
برای کاهش تلفات شبکه توزیع برق انجام شده و این 
عدد در حال حاضر در کشور به 10 درصد رسیده است.

وی افزود: در صنعت توزیع برق وارد عرصه ای شدیم 
که با نگاه سنتی نمی توانیم حرکت کنیم بنابراین باید 
در راستای ایجاد تحول در صنعت توزیع برق گام های 
ارزشمندی برداشته شود، تا بتوان تحول اساسی در 

صنعت،برق ایجاد کرد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: انعطاف 
با  دوسویه  ارتباط  برقراری  و  برق  تامین  در  پذیری 
اقلیمی وسیع  امنیت سایبری، تغییرات  بهره برداران، 
در کشور، کاهش آالینده های زیست محیطی از جمله 
نیازمندی ها و مشخصات شبکه برق است. پس با این 
گفتمان  و  زبان  و  نیازمندی ها می توان یک شاخص 

مشترک ایجاد کرد.

حقی فام خاطرنشان کرد: وظیفه دوجانبه صنعت برق 
و دانشگاه باید در کنار موارد مورد اشاره تبدیل به زبان 
مشترک شود تا بتوانیم مسیر را برای توسعه صنعت 

برق هموار کنیم.
وی ادامه داد: اگر صنعت توزیع برق با این چابکی نبود، 
بیشتر از این نمی توانستیم شبکه را کنترل کنیم. معاون 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر اضافه کرد: صنعت توزیع 
برق نیازمند برنامه ریزی سه سطحی کوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت است،  خاطرنشان کرد: در دنیا مباحث 
بسیار پیچیده ای در صنعت توزیع برق مطرح است و 
سیر تحول صنعت برق نشان می دهد که دیدگاه صنعت 
توزیع برق به سمت ارتباط با دانشگاه ها تغییر پیدا کرده 
است. در حالی که در گذشته این دیدگاه برعکس بود.

حقی فام گفت: در بخش توزیع برق اطالعات و داده های 
زیادی ایجاد شده است اما سؤال این است که چقدر 
توانسته ایم این داده ها را به دانش تبدیل کنیم. وی با 
بیان اینکه باید بدانیم نیازهای صنعت توزیع برق چیست 
و چه ابزاری برای رسیدن به این نیازها در اختیار داریم، 
گفت: ما معتقدیم این ابزارها باید بین المللی و بومی 
باشد. چرا که ایران شرایط خاص جغرافیای و فرهنگی 

دارد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: ایران نیاز 
دارد که برنامه و اهداف کوتاه مدت، بلندمدت و میان 
مدت صنعت توزیع برق را استحصال کند. به طوری 
که در دنیا در خصوص ریز شبکه ها یا اینترنت اشیا 
شده  ایجاد  بسیاری  تجربیات  شبکه   پایداری  یا  و 
است که ایران باید از تحربیات آنها استفاده کند. به 
گفته حقی فام هر گونه فعالیت فناورانه بدون پشتوانه 
ساختاری و اقتصادی صرفا وابسته به عزم مدیریتی 
بدون برنامه و نگاه راهبردی ناپایدار خواهد بود. پس 
برای ایجاد تحول باید فناوری و مهارت، ساختار و 

اقتصاد اصالح شود.
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تاثیر  مولد  سرمایه گذاری های  بر  تسهیالت،  بهره 
را  تولیدی  سرمایه گذاری های  واقع  در  و  می گذارد 
ساکت  می کند،  تبدیل  خطرناکی  شرط بندی  به 
نشان  را  خروش  و  جوش  آن  کم  دست  و  نشسته 
نمی دهند. چندی قبل در همین ستون درباره تاثیر 
مخرب »عدم قطعیت« بر سرمایه گذاری های تولیدی 
سخن گفتیم. منظور از »عدم قطعیت«، ریسک های 
غیرقابل محاسبه یا »نادانسته های غیرقابل دانستن« 
است. کدام سرمایه گذار عاقلی است که در شرایطی 
که آینده مبهم است و به طور مشخص هنگامی که 
تصمیمی که قرار است به زودی اتخاذ شود، می تواند 
به  دست  کند،  مختل  را  او  پروژه  محاسبات  همه 
چند  طی  آن  بازده  که  بزند  بزرگی  سرمایه گذاری 
سال آینده نصیبش خواهد شد؟ از تصمیم در باره 
تصویب  است  ممکن  می گوییم.  سخن   »FATF«
برای  اروپاییان  توانایی  در  چندانی  تغییر   FATF
گشودن کوره راهی برای دور زدن تحریم ها یا گشودن 
با  کشورمان  پولی  دادوستدهای  برای  روزنه هایی 
آن طرف  اما  نیاورد.  پدید  اروپایی  بانک های  برخی 
قضیه کامال روشن است. همه شواهد دال بر آن است 
که نپذیرفتن FATF موضع اروپاییان را به آمریکا 
اولیه  مواد  تامین  بر دشواری  و  نزدیک خواهد کرد 
و کاالهای واسطه و نیز مشکل مبادالت مالی ما با 
بانک های خارجی به شدت خواهد افزود. بسیاری از 
مقامات اروپایی در مورد مشکالت احتمالی در روابط 
بانکی علنا سخن گفته اند. به یک روایت »اروپا مکررا 
اقتصادی،  بسته  شدن  عملیاتی  که  می دارد  اظهار 
حل  نیازمند  مالی  و  بانکی  زمینه های  در  خصوصا 
اتحادیه  عضو  کشورهای  زیرا  است؛   FATF مساله 
بانک های خود خواسته اند  از  قویا  و  مکررا  که  اروپا 
به  را  آنها  بگیرند و  استانداردهای FATF را جدی 
نحو سفت و سختی اعمال کنند، نمی توانند اکنون از 

بانک های خود درخواست کنند که قرار گرفتن ایران 
در فهرست سیاه گروه اقدام مالی را نادیده بگیرند. 
حتی چین و روسیه نیز به صراحت اظهار می کنند 
که اگر ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر 
خواهند  ایران  با  خود  مالی  و  بانکی  روابط  قطع  از 
در  تصمیمی  چه  ما  مسووالن  نهایتا  اینکه  بود.«1 
مورد FATF اتخاذ خواهند کرد و در نتیجه اقتصاد 
خواهد  مواجه  شرایطی  چه  با  آینده  در  کشورمان 
به  است.  پوشیده  ما  بالقوه  سرمایه گذاران  بر  بود، 
با  ما  بازار  سرمایه گذاران،  دیدگاه  از  دیگر،  بیان 
»عدم قطعیت های« جدی مواجه است. دراین شرایط، 
سرمایه گذاری های  از  اقتصادی  فعاالن  خودداری 
تولیدی بلندمدت، نباید هیچ کس را متعجب سازد. 
کاش الاقل مخالفان تصویب FATF اعالم می کردند 
که پس از رد این »الیحه« چه تدابیری برای آینده 
چه  مشخص  به طور  و  اندیشیده اند  کشور  اقتصاد 
تولیدی  بنگاه های  نیازهای  تامین  برای  راهکارهایی 
»سناریوهایی«   FATF مخالفان  قاعدتا  دارند؟  ما 
برای چند ماه یا چند سال آینده اقتصاد کشور، پس 
از نپیوستن به گروه اقدام مالی، در سر دارند. )اگر 
چنین سناریوهایی در کار نباشد، مخالفت آنها نه تنها 
عجیب، بلکه بسیار غیرمسووالنه است(. به هر حال، 
آگاهی از این سناریوها و ارزیابی احتمال موفقیت هر 
یک از آنها، این حسن را دارد که عدم قطعیت را به 
تا  است  ممکن  که  کرد  تبدیل خواهد  ریسک هایی 
حدوی قابل محاسبه باشند و دست کم سرمایه گذاران 
ریسک پذیر را به سرمایه گذاری ترغیب کند. اما عدم 
آگاهی از پیچ وخم های جاده ای که قرار است اقتصاد 
کشور از آن گذر کند، فعاالن اقتصادی را کامال چشم 
خواهد  نگه  محتاط(  شدت  به  نتیجه  در  )و  بسته 
داشت و تداوم سقوط سرمایه گذاری های تولیدی را 

گریز ناپذیر خواهد ساخت.

انجمن مدیره هیات عضو - اقتصاد فصل
پیش چندی گفت: تجدیدپذیر انرژیهای
خرید پایه نرخ درصدی ۳0 افزایش پیشنهاد
تضمینیبرقانرژیهایتجدیدپذیرمطرحوبا
موافقتوزیرنیرونیزمواجهشد،امامتاسفانهبه

مرحلهیاجرانرسید.
نیرو  وزیر  این که  بیان  با   ، موسوی  سیدمحمدجواد 
مخالفت  طرح  این  اجرای  با  منابع  کمبود  به دلیل 
کرده است، اظهار کرد: علی رغم این که انتظار حمایت 
دولت را از انرژی های تجدیدپذیر داشتیم، اما متاسفانه 
هستیم.  روبه رو  عرصه  این  در  آن ها  عقب نشینی  با 
از  با بیان این که در حال حاضر خرید تضمینی  وی 
هر  برای  خانگی  بخش  در  خورشیدی  نیروگاه های 
کیلووات ساعت 800 تومان و برای مزارع خورشیدی 
490 تومان است، ادامه داد: علی رغم این که قرار بود 
تاکنون 30 درصد افزایش در این نرخ ها صورت بگیرد، 
اما متاسفانه محقق نشد و قیمت ها همچون سابق است 
و بعید می دانم که دیگر تغییری در این قیمت ها حاصل 

شود. عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر 
با تاکید بر این که باید نرخ پایه خرید تضمینی برق 
تجدیدپذیرها، حداقل 2.5 برابر افزایش یابد که شاهد 
باشیم، گفت:  این حوزه  افزایش سرمایه گذاری ها در 
محدودیت هایی برای سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها 
وجود دارد که اتفاقات این چنینی نیز می تواند مزید 

برعلت شود.
انرژی های  از  دولت  اهمیت حمایت  به  اشاره  با  وی 
تجدیدپذیر، بیان کرد: امید می رود که در بخش های 
بیش تر  حمایت  مورد  تجدیدپذیر  انرژی های  دیگر، 
دولت قرار بگیرد، چراکه تنها در این شرایط می توانیم 
باشیم.  این حوزه  افزایش سرمایه گذاری ها در  شاهد 
با  پیش  چندی   - نیرو  وزیر   - اردکانیان  رضا  البته 
بر حوزه  ارز  نرخ  نوسانات  این که مشکالت  به  اشاره 
تجدیدپذیرها در حال بررسی و حل و فصل است، گفته 
بود: با تحقق این مساله حضور سرمایه گذاران در این 
بخش سرعت بیش تری خواهد گرفت . ما در این بین 
امکانی را فراهم کرده ایم و دستورالعمل آن نیز ابالغ 
شده که سرمایه گذاران مختلف بخش خصوصی بتوانند 
نسبت به انعقاد قراردادهای صادرات برق به کشورهای 
همسایه اقدام کنند و ما تنها تسهیالت الزم برای این 

بخش را فراهم و شبکه را در اختیار آن ها بگذاریم.
وی با تاکید به این که ظرفیت نصب شده انرژی های 
تجدیدپذیر ایران تا برنامه ششم توسعه باید به 5000 
مگاوات برسد، ابراز کرد: بر این اساس، دولت دوازدهم 
در چهار ساله کاری خود هدف 4000 مگاواتی را در 
نظر گرفته است؛ در حال حاضر نیز ظرفیت فعلی نصب 
شده تجدیدپذیرها به بیش از 650 مگاوات رسیده و 
دست  در  متعددی  قراردادهای  این که  به  توجه  با 
اجراست، از این رو پیش بینی می کنیم تا پیک تابستان 
سال آینده، حدود 500 مگاوات ظرفیت جدید نیز به 

واحدهای فعلی ما افزوده شود.

چراافزایش۳0درصدینرخ
پایهخریدتضمینیبرقاجرا

نشد؟
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درمسیرتوسعه
پارس شرکت عامل مدیر نوادهاباذر، جلیل
سندیکای عضو شرکتهای از تبریز ساختار
صنعتبرقایراندرگفتگوبادنیایاقتصاداز

فعالیتهایپارسساختارمیگوید.
نیرو  رشته  یک  رتبه  پیمانکاری  شرکت  اولین 
تیپ  معرفی  و  اختراع  ابداع،  تهران،  از  خارج  در 
نام  به  برق  نیروی  انتقال  دکل های  از  جدیدی 
سانتریفیوژ،  بتنی  ایستای  خود  تک پایه  دکل های 
و  میالدی   2010 سال  در  جهانی  اختراع  ثبت 

کسب مدال طالی اختراعات نوین کاربردی در ژنو 
سوئیس در سال 2011 در کنار پروژه های بسیاری 
که اغلب اولویت دار صنعت برق بودند جزو کارنامه 
بنیانگذار و مدیرعامل  نواده اباذر  فعالیت های جلیل 
شرکت پارس ساختار است. او متولد سال 133۷ در 
تبریز، فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس رشته 
مهندسی سازه از دانشگاه شیراز بوده و پس از طی 
از  بعد  و  قبل  در سال های  دانشگاهی  عالی  مدارج 
انقالب و اجرای چند پروژه در صنعت آب و برق، 
شرکت پارس ساختار را راه اندازی کرد. به این بهانه 
طی این گفت وگو مروری داریم بر فعالیت های چند 

پروژه هایی  و  برق  در صنعت  نواده اباذر  دهه جلیل 
که شرکت پارس ساختار در جهت توسعه برق به 

سرانجام رساند.
برق  صنعت  در  را  خود  فعالیت  زمانی  چه  از  شما 

آغاز کردید؟
به   1360 سال  اردیبهشت  از  رسمی  به  صورت 
در  را  فعالیتم  حقیقی  شخص  پیمانکاری   عنوان 
با  هم   1363 سال  از  و  کردم  شروع  برق  صنعت 
ثبت و تاسیس شرکت پارس ساختار، فعالیت های 
شخصیت  قالب  در  را  خود  پیمانکاری  و  صنعتی 
حقوقی گسترش دادم. حدود 10 سال در دانشگاه 
آزاد تبریز تدریس کردم و مدت بسیار کوتاه کمتر 
آب  سازمان  کارشناس  عنوان  به  هم  یک سال  از 
آن،  از  بعد  که  داشته ام  فعالیت  شرقی  آذربایجان 
کاماًل به فعالیت های پیمانکاری خاص در زمینه های 
از خط،  )اعم  برق  به  ویژه صنعت  مختلف صنعت، 
پست و نیروگاه( روی آوردم. طی این سال ها پارس 
شرکت  سوی  از  صالحیت دار  شرکت  تنها  ساختار 
ایستای  )خود  دکل  نوع  سه  هر  تولید  برای  توانیر 
است  فوالدی(  مشبک  و  فوالدی  تلسکوپی  بتنی، 
که سابقه اجرای بیش از 200 پروژه احداث خط، 
کیلومتر   3000 از  بیش  اجرای  و  نیروگاه  و  پست 
خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق و صادرات 
خدمات فنی و مهندسی به ارزش میلیون ها دالر را 

در کارنامه کاری خود دارد.
چه پروژه های شاخصی را در شرکت پارس ساختار 

به سرانجام رسانده اید؟
پارس  شرکت  فعالیت  نخست  سال های  همان  در 
ساختار به واسطه سوابق کاری موجود، بین مسووالن 
وزارتخانه و این شرکت حسن اعتمادی ایجاد شد و 
بسیاری از سازه های خاص را برای طراحی و ساخت 
به شرکت پارس ساختار واگذار کردند که به حول و 

قوه الهی همگی با نتایج مثبتی همراه بود. در زمان 
آذربایجان  خطه  مشکالت  از  یکی  تحمیلی  جنگ 
عمده  پست  یک  تنها  که  بود  این  برق  صنعت  در 
230 کیلوولت معروف به پست اصلی سردرود وجود 
داشت و دغدغه و نگرانی همه مسووالن این بود که 
اگر این پست مورد هدف حمالت دشمن غاصب قرار 
بگیرد، تکلیف چیست؟ جلسات متعددی برگزار شد 
و در نهایت با ایجاد سه پست اصلی در منطقه )آذر، 
ساختار  پارس  شرکت  ورود  و  میاندوآب(  و  باالنج 
ساخت  و  طراحی  جهت  کشور  در  بار  اولین  برای 
وجود  به رغم  آنها،  گنتری های  و  فلزی  سازه های 
مشکالت خاص آن دوران در تهیه قطعات، ارز و...، 
هم  منطقه  مشکل  بحمداهلل  وابستگی  قطع  ضمن 
حل شد. در تامین قطعات عمده نیروگاه آبی مغان 
هم که به دلیل عدم امکان ساخت داخل قرار بود 
با  از طریق خرید خارجی صورت گیرد و همزمان 
دوران جنگ تحمیلی، کشور در تامین ارز با مشکل 
شرکت  هم  بار  این  خوشبختانه  بود،  مواجه  جدی 
و  پنستاک  راه اندازی  و  ساخت  با  ساختار،  پارس 
تجهیزات مربوط به آن، ضمن ادای دین به میهن، 
ایفا  مشکل  رفع  در  مهمی  نقش  خداوند  یاری  با 
دوران  در  تبریز  حرارتی  نیروگاه  بازسازی  کرد. 
پیاپی  بمباران های  با  همزمان  که  تحمیلی  جنگ 
صورت می گرفت هم یکی از کارهای شاخص در آن 
دوران بود. حضور در عرصه صنعت و تامین متجاوز 
قالب گیری  اتوماتیک  خط  از  قطعه  هزار  چهار  از 
شرکت  توسط  که  تبریز  تراکتورسازی  ریخته گری 
به  دست  در  کلید  صورت  به  آلمان   BMD
اولین در  و  اتوماتیک در دنیا  عنوان هفتمین خط 
خاورمیانه بود، به  عنوان ساخت داخل تحت نظارت 
پیمانکار اصلی از دیگر نقش آفرینی های ماندگار این 
شرکت بوده است. اما استفاده از دکل های تک پایه 
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باامضایمعاوناولرئیسجمهور

اصالحآئیننامهاجرایی
صرفهجوییمصرفانرژیدر

ساختمانها
نامه آئین جمهور، رئیس اول معاون امضای با
مصرف صرفهجویی اجرایی نامه آئین اصالح

انرژیدرساختمانهاابالغشد.
روزنامه  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
آئین  رئیس جمهور،  اول  معاون  امضای  با  رسمی، 
مصرف  صرفه جویی  اجرایی  نامه  آئین  اصالح  نامه 

انرژی در ساختمان ها ابالغ شد.
وزارت  نیرو،  وزارت  به  اجرا  برای  نامه  آئین  این 
سازمان  کشور،  وزارت  نفت،  وزارت  شهرسازی، 
محیط  حفاظت  سازمان  کشور،  بودجه  و  برنامه 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  زیست، 

گردشگری ابالغ شد.
هیأت وزیران در جلسه 23.10.139۷ به پیشنهاد 
و  شهرسازی  و  راه  نیرو،  وزارتخانه های  مشترک 
نفت و به استناد تبصره جزء )1( بنده )الف( ماده 
)44( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

1395، تصویب کرد:

در  انرژی  مصرف  صرفه جویی  اجرایی  آئین نامه 
ساختمان ها موضوع تصویب نامه شماره 12۷4۷0/

ت48215هـ مورخ 1396.10.12 با اصالح ماده )3( 
و الحاق مواد زیر به آن، به عنوان آئین نامه اجرایی 
جزء )1( بند )الف( ماده )44( قانون برنامه پنج ساله 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم 

جمهوری اسالمی ایران تنفیذ می شود:
انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  منظور  به   -3 ماده 
نسبت  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان ها،  در 
به  ساختمان  ملی  مقررات  تکمیل  و  بازنگری  به 
منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه 
جهت گیری  با  الزم  )کنترلی(  واپایشی  سامانه های 
برنامه و بودجه  به سوی ساختمان سبز و سازمان 
نشریات  و  فنی  ضوابط  تکمیل  به  نسبت  کشور 
مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور با هدف تحقق 

حکم قانون با لحاظ تنوع اقلیم اقدام کنند.
تحقیقات  )مرکز  شهرسازی  و  راه  وزارت   -8 ماده 
راه، مسکن و شهرسازی( با همکاری وزارتخانه های 
نیرو و نفت، ظرف شش ماه نسبت به ایجاد سامانه 
مشترک الکترونیکی واپایش )کنترل( شدت مصرف 

انرژی در بخش ساختمان اقدام کند.
ماده 9- وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت 
و کشور )سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( 
ماده  )ز(  بند  و  آئین نامه  این  مفاد  اجرای  موظفند 
ششم  پنج ساله  برنامه  قانون   )60( ماده  و   )38(
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
اسالمی ایران )مدیریت سبز( را پیگیری و گزارش 
اجرای آنها را به همراه پیشنهادهای مربوط به رفع 
مقررات  و  قوانین  چهارچوب  در  احتمالی  موانع 
و  برنامه  سازمان  به  ماهه  فواصل شش  در  مربوط 

بودجه کشور و دفتر هیأت دولت ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری

از  بیش  به  نیرو  انتقال  در خطوط  بتنی خودایستا 
برق  مدیریتی  مجموعه  برمی گردد.  قبل  سال   25
خط  احداث  و  مطالعه   13۷1 سال  در  آذربایجان 
تولید برج های انتقال نیروی بتنی را به این شرکت 
پیشنهاد کردند که پس از دو سال تحقیق، مطالعه 
برق رسانی  انتقال  خط  نخستین  امکان سنجی،  و 
خودایستا،  بتنی  تک پایه  دکل های  از  استفاده  با 
با  ارومیه   - خوی  مداره  دو  کیلوولت   230 خط 
تا  خوی  نیروگاه  مبدا  از  برج  دستگاه   500 تعداد 
پست باالنج در ارومیه انتخاب شد که هر چند به 
گذر  و  متعدد  مشکالت  وجود  و  کار  دلیل سختی 
اولین  برای  مناسبی  انتخاب  مرتفع  گردنه های  از 
پروژه نبود، ولی بحمداهلل با تالش و کوشش جمعی 
همکاران، این خط در سال 13۷3 آغاز شد و تقریباً 
در زمان پیش بینی شده با موفقیت به پایان رسید و 
این سازه جدید  و حضور  معرفی  بر  سرآغازی شد 
در خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق که امروز 
بیشتر از گذشته، مزایا و قابلیت های آن مورد توجه 
بازارهای داخل و خارج بوده است. البته استفاده از 
تیرهای بتنی در خطوط برق سابقه طوالنی در دنیا 
اروپا در ولتاژهای  دارد و از حدود سال 1920 در 
24متری  حداکثری  قطعه  یک  صورت  به  و  پایین 
مورد استفاده قرار می گرفت و خالقیت این شرکت 
تغییر در ابعاد، اندازه و نحوه ساخت آن همزمان با 
بومی سازی جهت استفاده در ولتاژهای باال و تعداد 
مدارات متنوع به خصوص طراحی و اجرای اتصاالت 
ویژه قطعات پیش ساخته برای تامین ارتفاعات بیش 

از 50 متر بوده است.
حضور شرکت پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی 

برق را چگونه ارزیابی می کنید؟
گریبانگیر  که  اقتصادی  مشکالت  وجود  با  امسال 
و  تیمی  روحیه  بردن  باال  منظور  به  است،  همگان 

بخشی  ایفای  و  می توانیم  ما  شعار  در  عملی  اقدام 
از وظایف اجتماعی در نمایشگاه صنعت برق حاضر 
باوجود  پیشین  سال های  در  که  موضوعی  شدیم. 
این  در  ورود  به  ضرورتی  بهتر  اقتصادی  وضعیت 
نمایشگاه  این  در  بودیم.  نکرده  احساس  را  سطح 
میزبان مدیران، مهندسان، مشاوران و همه عزیزان 
جلسات  توانستیم  و  بودیم  کشور  نقاط  اقصی  از 
بسیار مفید و موثری با اکثر عزیزان داشته باشیم. 
حوزه  سه  در  مجموعه  کارشناسان  و  همکاران 
خطوط و پست های فوق توزیع و انتقال و تولید نیرو 
پذیرای مراجعه کنندگان محترم بودند و همگی یک 
هدف داشتند؛ معرفی شور و شعور کار مهندسی با 

هدف پیشرفت همگانی.
 چه توصیه ای برای جوانان امروزی دارید؟

به  برای رسیدن  و  فرد است  اصلی هر  کار جوهره 
هدف و کسب موفقیت راهی جز تالش و کوشش 
در  را  کردن  کار  که  بودم  هشت ساله  بنده  نیست. 
که  گذشته  به  کردم.  شروع  خواندن  درس  کنار 
دست رفته  از  فرصت های  برخی  برای  می نگرم 
تاسف می خورم، عمر با سرعت در حال گذر است 
در  برای حرکت  زندگی  لحظه  هر  از  بتوان  باید  و 
از  بعد  نهایی استفاده کرد.  مسیر موفقیت و هدف 
سپری شدن 60 سال عمر زندگی و فعالیت بیش 
از پنج دهه در این شرایط سخت بیکاری، امیدوارم 
فضای  بهبود  در  نقشی  ولی  اندک  چند  هر  بتوانم 
این  جوانان  برای  بیشتر  اشتغال زایی  و  کسب وکار 
مرز و بوم و تقویت اقتصاد ملی و غیرنفتی این کشور 
زیادی  و مشقت های  نامالیمات  کنم. هر چند  ایفا 
بود،  خواهد  هم  بعد  به  این  از  و  بوده  راه  این  در 
لیکن عزم راسخ ما برای اشتغال زایی و توسعه بیش 
لحظه ای  پروردگار  امید  به  مجموعه  این  پیش  از 

متوقف نخواهد ماند.
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فراخواننمایشگاهجانبیبیستوچهارمینکنفرانسبین المللی
توزیعنیرویبرق-لرستان

نمایشگاهجانبیبیستوچهارمینکنفرانسشبکههايتوزیعنیرويبرقروزهای4و5اردیبهشت
سال1۳98بههمتشرکتتوزیعنیرويبرقاستانلرستانوباهمکاریوحمایتشرکتتوانیر،
سندیکايصنعتبرقایران،انجمنمهندسینبرقوالکترونیکودانشگاههاوسازمانهاونهادهای

ذیربطدردانشگاهلرستانبرگزارمیشود.
سندیکای صنعت برق ایران با وجود آگاهی کامل نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و چالش های 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به  منظور ارائه خدمات 
به آن  دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه  جانبی بیست  و چهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق 
را در بهبود شرایط بنگاه های خود اثربـخش می دانند و برای حضور در آن برنامه ریزی کرده اند، مسئولیت 
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در 

نمایشگاه جانبی را به عمل آورده است.
گفتنی است هزینه هر متر مربع غرفه برای اعضای سندیکا با احتساب تخفیف 25 درصدی، 300 هزار تومان 

و برای سایر شرکت های فعال صنعت برق غیرعضو، 400 هزار تومان است.
عالقمندان جهت حضور در این نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره 6694496۷-

تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  ارسال   info@ieis.ir ایمیل  آدرس  به  یا  و  فکس   021
3-665۷0930 داخلی 113 یا شماره همراه 09190110128 )خانم باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

http://www.ieis.ir/fa-news-4517.html


از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

137 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرستاهممناقصاتکشور

تاریخ انتشار : 139۷/11/02
استان : آذربایجان شرقی 

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
آذربایجان شرقی 

آگهی : استعالم بها هادی روکشدار آلومینیومی 
با عایق اکس ال پی ۷3.6)مینک( 

مهلت دریافت اسناد : 139۷/11/06

تاریخ انتشار : 139۷/11/02
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : مجتمع طالی موته استان 
اصفهان 

قطعات  خرید  بها:1-  استعالم   : آگهی 
الکترونیکی 

2-خرید الکتروموتور 55 کیلووات 
مهلت دریافت اسناد : 139۷/11/06 

تاریخ انتشار : 139۷/11/02
استان : البرز

مناقصه گزار : خدمات هوایی پست و مخابرات 
پیام

آگهی : استعالم بها برق رسانی به 4 سوله به 
پیوست  لیست  نمودن  پیوست-پر  فایل  شرح 

)قیمتهای جزء و کل(الزامی است
مهلت دریافت اسناد : 139۷/11/05

تاریخ انتشار : 139۷/11/02
استان : تهران 

مناقصه گزار : مدیریت شبکه برق ایران
آگهی : مناقصه خرید 2000 دستگاه سیستم 

سنجش انرژی 
مبلغ تضمین : 6.100.000.000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 139۷/11/09

تاریخ انتشار :139۷/11/02 
استان : تهران 

مناقصه گزار : بهره برداری نیروگاه طرشت
قدرت  تابلوهای  ساخت  مناقصه   : آگهی 
 25 گازی  واحد  دستگاه  یک  حفاظتی  و 

مگاواتی هیتاچی
مهلت دریافت اسناد : 139۷/11/09

تاریخ انتشار : 139۷/11/02
استان : تهران

جمهوری- ریاست  نهاد   : گزار  مناقصه 
معاونت علمی و فناوری 

آگهی : استعالم بها محافظ برق فقط فردان 
الکتریک شش خانه./ 

مهلت دریافت اسناد : 139۷/11/02

تاریخ انتشار : 139۷/11/02
استان : تهران 

مناقصه گزار : وزارت نیرو 
می  مشابه  کاال  1-کد   : بها  استعالم   : آگهی 
مدل:  عدد   10 متری   5 نوری  فیبر  باشد 

 40m fc cable primer fiex5
حداقل  تسویه  باشد  می  مشابه  کاال  کد   -2
15 روزه کارت شبکه به شماره فنی و مدل: 
 ۸۲Q DUALPORT PCI-eFC HPE

 HBA
3-راه اندازی، مدیریت و راهبری ، نگهداری و 
سرویس و تعویض و تعمیرات و توسعه و بهره 

برداری 
مهلت دریافت اسناد : 139۷/11/02 

تاریخ انتشار : 139۷/11/02
استان : خوزستان 

مناقصه گزار : برق منطقه ای خوزستان 
از   (  LVAC برق  1-تابلو  بها  استعالم   : آگهی 
دریافت سی دی  مراجعه حضوری جهت  طریق 

مشخصات فنی( 
2- تابلو LVDC ) از طریق مراجعه حضوری (

3- دکل تلسکوپی )p4A60( چهار مداره 132 
کیلوولت باارتفاع فاز پایین 24 متر به همراه کلیه 

متعلقات مربوطه 
مهلت دریافت اسناد :139۷/11/02  
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اتاقمشترکایرانوعماناعالمکرد

ازسرگیریثبتشرکتهای
ایرانیدرمنطقهآزادصحار

همزمانباسفرهیاتتجاریالبرزوهمدانبه
عمان،باپیگیریهایاتاقمشترکایرانوعمان
وسفارتایراندرمسقطکارثبتشرکتهای
ایرانیکهدرمنطقهآزادصحارمتوقفشدهبود

دوبارهآغازشد.
به  همدان  و  البرز  تجاری  هیات  سفر  با  همزمان 
عمان، با پیگیری های اتاق مشترک ایران و عمان و 
سفارت ایران در مسقط کار ثبت شرکت های ایرانی 
دوباره  بود  شده  متوقف  صحار  آزاد  منطقه  در  که 

آغاز شد.
ضمن  سفر  این  در  همدان  و  البرز  تجاری  هیات 
بازدید از بندر و منطقه آزاد صحار، با شرایط حضور 
تجار وسرمایه گذاران ایرانی و بهره مندی از تجارت 

با عمان مطلع شدند.
طبق اعالم اتاق مشترک ایران و عمان، روند ثبت 
جدید  تحریم های  دلیل  به  که  ایرانی  شرکت های 
متوقف شده بود بر اساس تصمیم پارلمان حقوقی 
منطقه آزاد صحار با شرایط جدید آغاز شده است. 
بر اساس این تصمیم، آن دسته از شرکت هایی که 
و  مدیران  نام  همچنین  و  آنها  خدمات  و  کاال  نوع 
و سهامدارانشان درلیست تحریم های اعمالی نباشد 
فلزی،  صنایع  غذایی،  مواد  زمینه  در  می توانند 
پتروشیمی  و  گاز  نفت  زیرساخت های  و  لجستیک 

اقدام به ثبت شرکت کنند.
از  بخشی  که  شرکت هایی  از  دسته  آن  همچنین 
تولید خود را در خاک عمان انجام دهند می توانند 
از مزایای گواهی مبداء عمانی بهره مند شوند. عالوه 
کاالهای  کانتینری  و  دریایی  نقل  و  حمل  این،  بر 
غیر تحریمی بین بنادر ایران و عمان برقرار است و 
امکان ترانزیت کاالهای ایرانی از بندر صحار به سایر 

کشورها فراهم است.
تولیدی  واحدهای  بانکی  افتتاح حساب  از  حمایت 
از  بهره مندی  برای  ایرانی،  سهامدار  با  شرکت ها 
حساب ارزی بانک های عمانی از دیگر تسهیالت در 
نظر گرفته شده در منطقه آزاد صحار برای ایرانی ها 

اعالم شده است.

رئیساتاقمشترکایرانوسوئیسخبرداد:

سازوکارمالیآمادهشد؛
سوئیسمنتظرپولایران

وسوئیس ایران بازرگانی اتاقمشترک رئیس
گفت:کانالمالیسوئیسآمادهراهاندازیشدهو
ویژگیهایعملیاتیآناعالمشدهاستامافعاًل

منتظرورودپولایراناست.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
معادن و کشاورزی ایران، یک ماه پس از آنکه وزیر 
تجارت سوئیس اعالم کرد این کشور به دنبال ایجاد 
یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران 
است، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه 

حکایت دارد.
شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به 
کانال مالی سوئیس گفت: در حال حاضر پولی متعلق 
به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول های ایران در 
کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و 

کره جنوبی است.
به گفته نظام مافی در صورت ورود پول نفت ایران از 
آسیا به اروپا، کانال مالی سوئیس بالفاصله آغاز به کار 
افزود: در دوره قبلی تحریم ها زمانی  او  خواهد کرد. 
که سوئیس قصد داشت کانال مالی مشابهی راه اندازی 
کند، به بانک هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت 

کرده بودند، 24 ساعت فرصت داده شد تا پول های 
ایران را از ژاپن به سوئیس منتقل کنند. نظام مافی 
یادآور شد که در دوره قبل وزارت خزانه داری آمریکا 
مجوز الزم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول 
نیازمند مجوز آمریکاست؛ موضوعی که طی ماه های 
گذشته محور مذاکرات دولت سوئیس با دولت آمریکا 

بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ 
به این سؤال که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار 
مالی سوئیس در نظر گرفته شده گفت: هنوز زمان 
مشخصی اعالم نشده اما همه چیز منتظر ورود پول از 

سوی ایران به این مکانیسم مالی است.
را  عامل  بانک  سوئیس  دولت  مافی  نظام  گفته  به 
تعیین کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعالم 
و  هریتیج  بانک  دو  از  یکی  افزود:  او  است.  نکرده 
 Banque de Commerce et de( بی سی پی 
Placements( وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را 
به عهده خواهد داشت؛ به اعتقاد من احتماالً بی سی پی 
از سوی دولت سوئیس برای این کار تعیین شده است.

نظام مافی با اشاره به نقش بانک بی سی پی در مبادالت 
مالی گذشته میان ایران و سوئیس گفت: بی سی پی 
قبل از تحریم ها نقل و انتقال پول های ایران به سوئیس 
را انجام می داد. این بانک با بانک های ترکیه در ارتباط 
است و می تواند پولی که ترکیه بابت خرید نفت به 

ایران بدهکار است را به سوئیس منتقل کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس تاکید کرد که 
فعالیت کانال مالی سوئیس فعاًل برای صادرات دارو به 
ایران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد صادرات غله 
را نیز در بر خواهد گرفت. حدود 60 درصد از صادرات 
سوئیس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی است و راه اندازی کانال مالی جدید برای تأمین 

داروی داخلی از اهمیت باالیی برخوردار است.
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یادداشت_ مدیریت

دلیلریشهایناسازگاریمدیرباعواملسازمان

قضاوتهایخودرامدیریت
کنید!

Ron Carucci :نویسنده
مترجم: امیرعلی رمدانی

انسانی منابع ماههایگذشته،مدیرواحد طی
به او گرفت. تماس من با بزرگ سازمان یک
دنبالاستخدامیکفردبراییکیازپستهای
مدیریتیسازمانخودبود.پسازاستخدامفرد
سازمان پرسنل زمان، گذشت با و نظر مورد
شخصجدیدرافردیمغرور،متکبر،صریحو
بیمالحظهوفاقداحساسصمیمیتوهمدلی
بزرگی نقاطمنفی باوجود اما توصیفکردند.
کهدرمورداووجودداشتوهمچنینباوجود
بهبود منظور به دیگر مدیران مداخلههای
اخراج برای قصدی هیچ سازمان چالش، این
و بهترین از اویکی اینکه بهدلیل نداشت. او
محسوب سازمان مهندسان درخشانترین
پردرآمدترین از مورد چند مسوول و میشد
پروژههایمتعلقبهسازمانبود.بهطورخالصه
ودریککالممیتواناذعانکرداخراجاواز

عهدهسازمانخارجبود.
مخرب  رفتار  ورای  در  مساله ای  چه  اینکه  تعیین 
مشاهده ای  و  بصیرت  نیازمند  دارد،  قرار  ظاهری 
که  اجرایی  مدیر  این  همکاران  نشانه هاست.  ورای 
و  ظالم  فردی  را  او  بودند،  کرده  مراجعه  من  به 
بی عاطفه می دانستند. مربیان قبلی مدیر اجرایی بر 
پرسنل  بین  روابط  به  مربوط  متنوعی  تکنیک های 
بازخورد  یک  کردن  ایجاد  چگونه  مانند  سازمان 
سازنده، کار کردن با انواع شخصیت های مختلف و 
تمرکز کرده  به صورت موثر،  متحول کردن وظایف 

موردنظر،  مهندس  آن  به  توجه  در  آنها  اما  بودند. 
کوتاهی کرده بودند.

یک  رفتار  به  مربوط  مشکالت  تشخیص  برای 
باشید.  کلی  الگوی  کاستی های  دنبال  به  مدیر، 
به  آنها  جوار  در  مدیر  که  دارند  وجود  کسانی  آیا 
خوبی کار کند و رابطه خوبی با آنها داشته باشد؟ 
یا در جوار همه افراد به صورت نامطلوب و ضعیفی 
آیا  ندارد؟  با هیچ کس  ارتباط خوبی  کار می کند و 
شرایط به خصوصی وجود دارد که وی در آن شرایط 
بدرخشد یا دچار لغزش شود؟ هیچ کس همواره به 
است،  متفاوت  اوقات  برخی  و  نیست  صورت  یک 
عادات  از  افراد  هنگامی  چه  اینکه  درک  بنابراین 
همیشگی و قابل پیش بینی خود منحرف می شوند، 
مورد  در  دهد.  شما  به  مهمی  سرنخ های  می تواند 
این فرد که به من مراجعه کرده بودند، اهانت او که 

منحصر به یک همکار بود، سرنخ مهمی بود.
بعدا دریافتم که تخصص فنی او و همچنین گذشته 
خانوادگی اش، باعث شده بود که او همیشه با حس 
نگرانی، خود را به عنوان مسوول فنی امور سازمان 
بداند. زیردستان وی، این نگرانی و مسوولیت پذیری 
و  سخت گیرانه  ریزبینانه،  مدیریتی  به عنوان  را  او 
به عنوان مشاور  اگر من  بودند.  بی ارزش جلوه داده 
قطعا  می کردم،  تمرکز  نشانه ها  و  عالئم  این  بر 

من  نمی رسیدم.  مرحله  این  تا  و  نمی گرفتم  جوابی 
باید ریشه و دلیل بنیادی این مشکل را جست وجو 
می کردم. تشخیص نادرست و غیرحرفه ای رفتارهای 
ایالت  دانشگاه  است.  مهمی  امر  مدیریتی،  نامطلوب 
آریزونا تحقیقی انجام داد که آسیب شناسی های مربوط 
به مدیریت مضر )در اصطالح مدیریت سمی( معموال 
نرمال  دامنه  یک  در  که  رفتارهایی  از  دسته  آن  با 
آسیب شناسی قرار دارند، اشتباه گرفته می شوند. برای 
دوری کردن از اشتباه گرفتن کمبودها و نواقص کوچک 
و معمول مدیریتی، با آسیب شناسی های جدی، بسیار 
مهم و حیاتی است که نگاه عمیق تری به آنچه که در 

ورای عالئم و نشانه هاست داشته باشیم.
داشته  اختیار  در  را  راه حل ها  از  وسیعی  مجموعه 
مشکالت  تشخیص  مشاوران،  از  بسیاری  باشید. 
در حل  همه  از  بیشتر  که  مشکالتی  به  را  سازمان 
آنها توانایی دارند، محدود کرده  اند. همان طور که در 
مثل ها گفته می شود، هر چکشی به مانند یک میخ 
 .»every hammer looks like a nail«است
به این معنی که اگر تمام آن چیزی که یک انسان 
دارد فقط یک چکش باشد، پس همه چیز برای وی 
به شکل میخ است. یعنی زمانی که شما فقط در یک 
عینک  از  را  چیزی  هر  باشید،  داشته  دانش  مساله 
مشاورانی  من  مثال،  به عنوان  می بینید.  دانش  آن 
گروهی  کار  حوزه  در  آنها  تخصص  که  دیده ام  را 
با  گروه  یک  شکل  به  را  مستقل  افراد  از  )دسته ای 
اهداف خاص گردهم آوردن( بود، پس به هیچ وجه دور 
از انتظار نیست که تمام مشاوره ها و توصیه های این 
مشاوران، در حول مساله اعتماد گروهی باشد. مربیان 
حوزه مدیریت سازمانی، از ابزارهای شخصیتی مورد 
عالقه خود برای حل همه مسائل )از کارآیی اقتصادی 
استفاده می کنند.  انگیزه(  و  تا کمبود روحیه  گرفته 
این نکته بسیار مهم است که با ذهنی باز در مورد 

راه حل هایی که خارج از حوزه تخصص شما قرار دارند، 
تفکر کنید. رفتار ناموثر مدیریتی، امکان دارد نشأت 
گرفته از آسیب شناسی های عمیق در مورد مشکالت 
اختیار داشتن  باشد. در  به فرهنگ سازمانی  مربوط 
مجموعه ای از ابزاهار و رویکردها، به ما کمک می کند 
که از انتخاب یک راه حل واحد برای تمام مشکالت و 
وضعیت ها دوری کنیم. از ارجاع دادن سازمان به دیگر 
ممکن  و  دارند  متفاوتی  تخصص های  که  مشاورانی 
است در سطح بهتری بتوانند در مورد بعضی مسائل 

به سازمان کمک کنند، روی گردان نباشید.
در این مورد که ذکر شد من به مدیر اجرایی توصیه 
کردم برای اینکه بتواند بر مساله اضطراب و مسائل 
حل نشده خانوادگی خود غلبه کند، مالقاتی با یک 
هرچه  راه های  بر  او  و  من  باشد.  داشته  روانشناس 
بخشیدن  قدرت  و  دادن  آموزش  مشارکت،  موثرتر 
کردیم  بررسی  همچنین  کردیم.  صحبت  وی  تیم 
که چگونه می توان تشخیص داد که در چه مواقعی 
در  او  که  باعث می شود  و چه شرایطی  چه چیزی 
نتیجه  کند.  عمل  این گونه  که  گیرد  قرار  وضعیتی 
تحقیقات علمی مستمر به ما نشان می دهد، برچسب 
از  کردن  امید  قطع  و  اصالح ناپذیری  نادرست  زدن 
رفتارهای برخی اشخاص در سازمان، یکی از راه های 
کوتاهی کردن در حق عوامل سازمان است. اگر شما 
به جست و جوی تضادها و تناقضات نپردازید و منشا 
اصلی مشکالت را به صورت ریشه ای و بنیادی نیابید 
و مجموعه و دامنه ای از راه حل ها را نداشته باشید، 
ممکن است به طور ناخواسته رشد و نمو و پیشرفت 
یک فرد را محدود کنید و حتی ممکن است که اتفاق 
بدتری نیز بیفتد، یعنی اینکه سابقه و اعتبار کاری 
فرد را هم از بین ببرید. اما اگر با ذهنی باز مشاوره 
نجات شغل یک  به  بتوانید  است که  دهید، ممکن 

مدیر و کارمند ارزشمند کمک کنید.
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