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سکوت مخوف در سازمان یا سکوت زمانی

بنگاه

بارها شاهد این بودیم در جلساتی که به منظور هماندیشی ،دورهمی یا جشنهای
ساالنهدرشرکتهایاسازمانهابرگزارمیشودبهیکبارهمدیرآنمجموعهازتمامی
افراد ســؤالی میپرسد!! آیا کسی از همکاران انتقاد یا پیشنهادی نسبت به مسائل
شــرکت دارد؟ در این مواقع معموالً همه سرها را پایین میاندازند ،لبخند پنهانی
میزنند ،با گوشــی خود مشغول میشــوند و به هم زل میزنند و سعی میکنند از
نگاه مستقیم به مدیر خود اجتناب کنند؛ حتی از بین همکارانی که در محیطهای
خصوصی بسیار سخنور و مسلط هستند هم در
اینموقعباوجودنگاهسنگینبقیههیچصدایی
شنیده نمیشود .مدیر با دیدن این صحنه چند
ســناریو پیــش خــود میبینــد .کارمندان مــن از
تمامی شرایط راضی هستند و هیچ مشکلی در
سازمانوشرکتمننیست.
کارمنــدان من قدرت حــرف زدن در جمعراندارند.
محسن خلیلی شندی
از ترس مدیران باالدستی خود امکان بروز مشکل را ندارند.تمامی این سناریوها برای یک سازمان یا شرکت خطرناک بوده و مانند بمبی
که هنوز خنثی نشده عمل میکند .سکوت کارمندان باعث عدم انتقال اطالعات
به مدیران میگردد و نتیجه آنکه هیچوقت مدیر به کم و کاستی مجموعه خود پی
نمیبرد.برخیعواملمؤثربرایسکوتکارمندانمیتواندمواردزیرباشد.
ترسازعواقباظهارنظریاانتقادت دادن پاداشها و تشویقهای آتی
ترس از دس ترسازدستدادناعتمادمدیرمستقیمترس از دست دادن منصب و رتبه شغلی یا ترس از تمسخر و نگاه دیگراننا امیدی از بهبود و اصالح شرایط سازمان.کلید واژه این سکوت مخوف یک کلمه است ترس خروج از حاشیه امن.
پیامدهای این سکوت برای سازمان بسیار منفی میباشد ،در اغلب موارد این
سکوت باعث ایجاد نارضایتی در بین کارکنان ،کاهش میزان تعلق و وابستگی آنان
به ســازمان ،کاهش نوآوری و خالقیت ،کاهش سطح مشارکت در امور و در نتیجه
منجر به کاهش توانایی سازمان در شناخت و اصالح مشکالت و عدم دستیابی به
اهداف سازمانی میگردد .مدیر موفق مدیری است که با ریشه ترس مقابله کند و
بستری را فراهم آورد که کارمندان با در نظر گرفتن مقام و شأن یک مدیر همیشه
بتوانند مشکالت مجموعه را به گوش مدیران برسانند و مطمئن باشند که نه تنها
تنبیهیدرکارنیست،بلکهممکناستباتشویقوارتقایشغلیهممواجهبشود،
ایجاد امنیت روانی و اعتماد میتواند راهحل مناســبی برای برون رفت از ســکوت
سازمانی باشد .از موارد اجرایی در این راستا میتوان به اقدامات ذیل اشاره نمود:
اتخــاذ تصمیمــات بــه صــورت گروهی ،تشــکیل و اهمیــت بــه کارگروههایتخصصیوکمیتهها
استقرارنظامپاداشدهیمناسببرایپیشنهاداتوانتقاداتباارائهراهحلشناسایی توانمندیها و در نظر گرفتن روحیات افراد در واگذاری امور و وظایفبرگزاری دورههای آموزشــی با موضوع ارتباط صحیح بین مدیران و کارکنان و
ایجادفرهنگامنیتروانی.
پس مدیر موفق مدیری است که هیچوقت این سکوت مخوف را نادیده نگیرد
و همیشه گوش شنوایی برای مجموعه خود باشد و از انتقادها و مشکالت پلی برای
رسیدنبهاهدافخودبسازد.مدیرموفقمدیریاستکهسرمایهانسانیوتفکرات
مجموعه تحت نظارت خود را مهمترین سرمایهاش بداند و با اهمیت به ارتباط
سازنده با کارکنان ،باعث افزایش بهرهوری و بهطور کلی هموار نمودن مسیر رشد
وتعالیسازمانگردد.
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مرحله سوم قراردادهای نگهداشت تولید نفت به ارزش  ۱.۲میلیارد دالر امضا شد

وزیر نفت :درسی که تحریم به ما آموخت؛ ایجاد ظرفیتهای تازه در صادرات نفت

گــروهاقتصادی -قراردادهای مرحله ســوم طرح
نگهداشــت و افزایــش تولید نفت بــه ارزش یک
میلیــارد و  ۲۰۰میلیون دالر با شــرکتهای ایرانی
امضا شد.
بهگزارش ایرنا ،قراردادهای مرحله سوم طرح
نگهداشــت و افزایش توان تولید نفت در شرکت
ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب و شــرکت نفت
فالت قاره دیروز با حضور وزیر نفت و مدیرعامل
شــرکت ملی نفت ایران امضا شــد .وزیر نفت در
این مراسم گفت :در شرایط تحریم ظرفیتهای
زیــادی در حوزه نفت ایجاد شــد و ایران در زمینه
صــادرات و فــروش نفت با قبل از ســال  ۹۷قابل
مقایسهنیست.
«بیــژن زنگنــه» در مراســم امضــای قــرارداد
مرحلــه ســوم نگهداشــت تولیــد کــه دیــروز بــا
8شــرکت امضــا شــد ،ادامــهداد :یــک درصــد از
افزایــش ضریب تولید نفت خــام معادل هفت
میلیارد میشــود که بــا نفــت  ۴۰دالری درآمدی
۳۰۰میلیــارد دالری بهدنبــال خواهــد داشــت،
بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید به خواست
و توقــع ملی تبدیل شــود .وی ،ســرمایهگذاری در
حوزه افزایش ضریب بازیافت را الزامی برشمرد
و افزود :در این مرحله یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر ســرمایهگذاری انجام میشــود کــه  ۱۰۰هزار
بشکه در روز به تولید نفت اضافه کرده و درآمدی
معــادل یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر در ســال
ایجاد خواهد کرد ،بنابراین سرمایهگذاری در کمتر
از یک سال باز میگردد.
زنگنــه تأکید کرد :همه ایــن قراردادها فقط با
پیمانکاران ایرانی منعقد شده و ۷۲درصد ارزشی
تجهیزاتنیزساختداخلاست،همچنینتمام
منابع از بازار ســرمایه تأمین میشــود و این برای
نخســتین بار اســت .وی با بیان اینکه پیش از این
میلیاردها دالر هزینه شد اما افزایش تولید اتفاق
نیفتاد ،گفت :در این قراردادها پیمانکار پول خود
را از محــل افزایش تولید دریافــت میکند ،همه
این قراردادها نیز با انجام مناقصه واگذار شــده و
فقط یکی دو مورد بدون انجام مناقصه به قرارگاه
خاتماالنبیا واگذار شده است.
وزیــر نفت ادامــه داد :چهاردرصد هزینههای
هر طرح صرف فعالیتهای اجتماعی میشــود
و ایــن موضــوع بهطور رســمی در کشــور پذیرفته

شد .وی با اشاره به اینکه انعقاد این قراردادها در
شرایط تحریمها اتفاق افتاد ،افزود :تالش کردیم
در شرایطی که بهدلیل تحریم  ۱۴.۵درصد سهم
وزارت نفــت از صــادرات نفــت از بین رفــت ،اما
برای پیمانکاران کار درست شده و امید و اشتغال
ایجادکنیم.
زنگنــه تأکیــد کــرد :در دوران تحریــم بســیار
سختی کشــیدیم اما درسهای بزرگی آموختیم
و ظرفیتهــای بزرگــی ایجــاد شــد .وی بــا تأکید
بــر اینکــه تحریمهــا مردنــی هســتند امــا مــا از
ظرفیتهایی که به وجود آمده دست نمیکشیم
و از این ظرفیتها بعد از تحریم استفاده خواهیم
کــرد ،گفــت :ظرفیــت بــرای فــروش و صــادرات
نفت بــا قبل از تحریمها قابل مقایســه نیســت،
اگر شرکتهای خارجی بیایند همکاری میکنیم
اما ظرفیتهای خــود را کنار نمیگذاریم و از این
موضعقدرتمندترمذاکرهمیکنیم.
وزیر نفت ادامه داد :در طرحهای میدان محور
توســعه مبتنی بــر چاه محــور را دنبــال میکنیم
تا با اســتارتاپها احیا شــوند ،ایــن کار برای ایجاد
ظرفیت جدید فنــاور دانش بنیان برای خدمات
حفاری و نفتی است .وی افزود :در تالشیم تا این
ایده تبدیل به طرح شــود و پــس از صحبتهای
رهبر معظم انقالب این ایده پیگیری شده است.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه انــرژی زیــادی در
کشــور هــدر مــیرود و ایــن در حالــی اســت کــه
دانشآموختههــای زیــادی در این زمینــه داریم،
گفت :ایده این اســت که انرژی صرفهجویی شده
توســط شــرکتهای دانش بنیان خریداری شود.
به گفته وزیر نفت ،در ســال  ۹۹مصرف ســوخت
مایع ۱.۵میلیون بشکه در روز است و مصرف گاز
معادل پنج میلیون بشکه در روز برآورد میشود.
وی ادامــه داد :اگرچه امســال نســبت به پارســال
تولیــد گاز کشــور معــادل  ۲.۵فــاز پــارس جنوبی
اصافه شــده ،امــا باز هم برای تأمین گاز مشــکل
داریم زیــرا  ۱۲درصد مصــرف گاز خانگی اضافه
شــده اســت .زنگنه افزود :باید تأکیــد اصلی را بر
بهینهســازی مصرف انــرژی بگذاریــم ،اما مردم
فکر میکنند اگر پنجرهها باز باشــد کرونا میرود،
در حالــی که مصــرف را افزایش میدهــد و برای
خانه الزم نیســت که پنجره باز شــود و نقشــی در
کنترل کرونا ندارد.

وی گفت :گاز خانگی را نمیتوانیم قطع کنیم
و فشــار بــه صنایــع میآیــد ،البته در اســتانهای
تهران ،البرز و قم هیچ مازوتی مصرف نمیشود.
زنگنــه بــا انتقــاد از برخــی اظهــار نظرهــا کــه
مصرف مــازوت را بهدلیــل ناتوانــی در صادرات
عنــوان میکننــد ،ادامــه داد :برخــی افــراد کــه از
مسئوالن هســتند میگویند که اینها به این دلیل
مازوت مصرف میکنند که توان صادرات ندارند،
همیــن جا اعالم میکنم که اگــر  ۳۰میلیون لیتر
مــازوت هم بدهنــد توان صــادرات داریم و حتی
مدیــر بینالملــل نفــت تقاضــای مــازوت برای
صادرات دارد .وی افزود :بعد میگویند شــرکتی
معرفــی میکنیــم کــه مــازوت ببرنــد و اتوبوس
بدهند .آن کشــور اگر قصد کمــک دارد ،پولهای
بلوکه شــده نفت ایران را آزاد کند .چرا در کار هم
دخالــت میکنیــم؟ زنگنــه ادامــه داد :بــا ادارات
دولتی پر مصرف برخورد کردیم و گاز تعدادی از
آنها نیز قطع شد.
ëëکرباسیان:سهممانراازبازارنفتمیگیریم
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران گفت:
ظرفیتهای خوبی در صنعت نفت ایجاد شــده
است و ایران قادر خواهد بود سهم خود را از بازار
نفتبگیرد.
بهگــزارش شــانا ،مســعود کرباســیان دیــروز
(دوشــنبه ۲۲ ،دیماه) در حاشــیه برگــزاری آیین
امضای هشت قرارداد طرح نگهداشت و افزایش

تولیــد نفــت ،در جمع خبرنــگاران ،در پاســخ به
این ســؤال که در صورت رفــع تحریمها ،آیا ایران
قــادر به احیــای بازار خــود خواهد بــود ،گفت :در
مــدت تحریمهــا چــرخ توســعه نفــت متوقــف
نماند؛ ظرفیتهای خوبی ایجاد شد و میتوانیم
سهممان را از بازار بگیریم.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اجــرای طــرح
نگهداشــت و افزایــش تــوان تولیــد نفــت بــرای
مدیریــت افت طبیعی تولیــد میدانهای نفتی،
دربــاره تأمیــن منابــع مالی مــورد نیــاز این طرح
یادآور شــد :منابع این طرح از طریق انتشار اوراق
مشــارکت و بازپرداخــت از محــل افزایــش تولید
میدانهــا تأمین خواهد شــد و وابســته به بودجه
نیست .همچنین کرباسیان در این مراسم گفت:
بــا اجــرای قراردادهای نگهداشــت تولید در ســه
مرحلــه ۲۸۰ ،هــزار بشــکه بــه تولید نفــت ایران
افزوده خواهد شــد .وی گفت :به ابتکار وزیر نفت
در ســال  ۹۶مدل جدیــد قراردادهای باالدســتی
تنظیم شد و به تصویب رسید.
مدیر عامل شــرکت ملــی نفت ایــران افزود:
در همــان ســال بســته اول ،ایــن قراردادهــا برای
نگهداشت تولید امضا شد .در مرداد امسال بسته
دوم به امضا رســید و امروز (دوشنبه) بسته سوم
امضامیشود.
بهگفتــه کرباســیان  ۲۹پــروژه از مجمــوع
پروژههــای نگهداشــت تولید در خشــکی و چهار

پروژه در دریا انجام میشــود که  ۲۸۰هزار بشــکه
در روز افزایــش تولیــد نفــت را در کشــور بهدنبال
خواهد داشت .وی مجموع ارزش هر سه مرحله
را  ۷.۲میلیارد دالر عنوان کرد و افزود ۱۷ :شرکت
اکتشــاف و تولیــد ایرانی در باالدســت شناســایی
شدهاند .همچنین  ۱۶شرکت حفاری و  ۲۲شرکت
آی.پی.سی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد:
در برخــی پروژههــا کــه در ســال  ۹۷امضا شــد به
تولید زودهنگام نفت دست پیدا کردیم که هفت
استان درگیر موضوع بودند.
کرباسیان با بیان اینکه قراردادهای امروز در ۵
استان اجرا خواهد شد ،ادامه داد ۱.۲ :میلیارد دالر
ســرمایهگذاری انجام میشود و تولید نفت را ۹۵
هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد.
الزم به یادآوری اســت ،این پروژهها با ارزشــی
افــزون بــر یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون دالر در
حــوزه عملیاتی شــرکت ملی مناطــق نفتخیز
جنوب (شــامل میدانهای بینک ،سوالبدر ،اللی
بنگستان،گچساران ۳و،۴گلخاری،بیبیحکیمه
و اهــواز  ۳ ،۲و  ۵در اســتانهای بوشــهر ،فــارس،
خوزستان ،کهگیلویه و بویر احمد) و شرکت نفت
فالت قاره ایران (شــامل میدان رشادت در حوزه
دریایی اســتان هرمــزگان در خلیج فــارس) قرار
دارند.
مجموع هزینههای سرمایهگذاری پیشبینی
شــده در طرح نگهداشــت و افزایش تــوان تولید
نفت (هر ســه مرحله) معــادل  ۶.۲میلیارد دالر
است که با حساب هزینههای تأمین مالی و ارقام
بازپرداخــت در تعهد دولت به  ۷.۲میلیارد دالر
میرسد.
قراردادهای بســتههای گلخاری ،گچســاران
 ۳و  ،۴بینــک ،بیبیحکیمــه ،ســوالبدر و اللــی
بنگســتان بــه ترتیــب بــا شــرکتهای حفــاری
شــمال (هلدینگ انرژیگســتر ســینا) ،شــرکت
مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایــی ایران،
توســعه پتروایــران ،مشــارکت ماشینســازی
اراک ،مشــارکت صنایــع نفــت و انــرژی قشــم
و مــارونکاران ،شــرکت ملــی حفــاری ایــران و
مهندســی و ســاختمانی جهانپــارس بــه امضا
رســید و قــرارداد بســتههای اهــواز  ۲و  ۳و  ۵و
رشادت نیز با قرارگاه خاتماالنبیا امضا شد.

