
2348
02 بهمن 1397

13 جمادی االول1440
22 ژانویه 2019

1

اقدام مثبت بازارساز

دکتر پویا جبل عاملی/ دنیای اقتصاد
بازار  در  معامالت  آغاز  به زودی  مرکزی  بانک 
متشکل نقدی را کلید خواهد زد. در حالی که 
در سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( 
حوالجات ارزی داد و ستد می شود در این بازار، 
ارز  اسکناس  می توانند،  صرافی ها  و  بانک ها 
متشکل،  بازار  یک  در  و  مکانیزه  به صورت  را 

معامله کنند.
بزرگ  معامالت  که  است  آن  هدف  اول  گام  در 
اسکناس در این بازار انجام شود. از آنجایی که این 
بازار متشکل و آنالین خواهد بود، کشف قیمت با 
کنش همه فعاالن بازار انجام شده و آنان می توانند 
به راحتی معامالت انجام شده را رصد کنند. این 
بازار  این  شفاف سازی مهم ترین دستاورد تشکیل 
این  بر  قرار  دریابیم  که  زمانی  به خصوص  است، 
است تا بانک مرکزی نیز مداخالت اسکناسی خود 

را از این طریق در بازار انجام دهد.
عنوان  به  نیز  مرکزی  بانک  دیگر،  عبارت  به 
سیاست گذار ارزی، با یک کد معامالتی مانند سایر 
معامله گران اقدام به خرید و فروش و حفظ قیمت 

از سرگیری جلسات سندیکا با وزارت نیرو 
درباره قراردادهای جاری و متوقف 

در جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکا با مدیرکل راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع 
از  برق  و متوقف صنعت  قراردادهای جاری  از وضعیت  نیرو، گزارش مفصلی  برق وزارت 

سوی سندیکا ارائه شد. 

نیرو  وزارت  با  سندیکا  جلسات  سرگیری  از 
2 ...... درباره قراردادهای جاری و متوقف 

در جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکا با 
مدیرکل راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع 
برق وزارت نیرو، گزارش مفصلی از وضعیت 
از  برق  صنعت  متوقف  و  جاری  قراردادهای 

سوی سندیکا ارائه شد. 
حضور 11 شرکت عضو سندیکا در نمایشگاه 

2 ..................................................... کیش 
3 ....................قربانی سیاست های دولتی

کمیته  رئیس  کالهی صمدی،  علیرضا 
صنعت  سندیکای  کابل  و  سیم  سازندگان 
از  اقتصاد  دنیای  با  گفتگو  در  ایران  برق 
کابل  و  سیم  صنعت  توسعه  دست اندازهای 

3 ............................................ گفته است. 
افزاری  نرم  صورت  به  کشور  های  خاموشی 

5 ....................................تحلیل می شوند
فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین 
 - برق  نیروی  توزیع  بین المللی  کنفرانس 

6 ...................................................لرستان
7 ................ فهرست اهم مناقصات کشور

حل  برای  تهران  اتاق  و  تشکل ها  هم افزایی 
8 ....................چالش های تامین اجتماعی
9 ....... قضاوت های خود را مدیریت کنید!
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از سرگیری جلسات سندیکا با 
وزارت نیرو درباره قراردادهای جاری 

و متوقف 
در جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکا با مدیرکل 
راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، 
و  جاری  قراردادهای  وضعیت  از  مفصلی  گزارش 

متوقف صنعت برق از سوی سندیکا ارائه شد. 
جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
با مهندس ارجمند، مدیرکل راهبردی و نظارت بر انتقال 
و توزیع برق وزارت نیرو روز یکشنبه 23 دی سال جاری 

برگزار شد. 
مهندس مسائلی که به عنوان یکی از نمایندگان هیات 
مدیره در این جلسه حضور داشت، با تشریح جزیئات جلسه 
گفت: در این جلسه ضمن ارائه گزارش مفصل و مکتوب به 
وزارت نیرو از سوی سندیکا، در رابطه با موضوعات ذیل مجاز 
شدن تاخیرات، تامین نقدینگی، نظارت بر قیمت های بازار با 

نماینده وزارت نیرو بحث و گفتگو شد. 
وی ادامه داد: نظر به محدودیت های بخشنامه جبرانی ارز 
ضمن تاکید بر اولویت بندی قراردادها، خاتمه پیمان ها به 
عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از شرایط بحرانی 
فعلی و بسترساز هدفمندی نقدینگی های وزارت نیرو اعالم 

شد. 
مسائلی تصریح کرد: در ادامه جلسه همچنین بر لزوم اعمال 
نقش حاکمیتی وزارت نیرو و شرکت توانیر در شرایط 
بحرانی اصرار و 14 راهکار برای اولویت بندی قراردادها به 

وزارت نیرو تقدیم شد. 
عضو هیات مدیره سندیکا افزود: همچنین مقرر شد که 
در سریعترین زمان ممکن به منظور رسیگی به وضعیت 
قراردادهای جاری و متوقف، جلسه ای مشترک بین وزارت 

نیرو، توانیر و سندیکا برگزار شود. 

آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با حضور 135 شرکت کننده داخلی و خارجی

حضور 11 شرکت عضو سندیکا در این رویداد 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با حضور نمایندگان 11 کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی 
و با هدف معرفی آخرین فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در بخش نفت و انرژی 

کشور عصر روز گذشته آغاز به کار کرد.
سندیکای صنعت برق ایران و 11  شرکت عضو این تشکل از قبیل سدید سازه پرشیا، اپیل، سیم و کابل 
ابهر، وبکو، ژیتال، نکو نیرو، نوژن مبنا، معراج طرح، نیوساد انرژی، مهندسی پردیسان و پارس ساختار نیز 

در این رویداد حضور دارند. 
چین،  بلژیک،  آمریکا،  کشورهای  از  به نمایندگی  شرکت هایی  داخلی،  شرکت های  بر  عالوه  دوره،  این  در 
ایتالیا، ژاپن، انگلستان، جمهوری چک، هلند، روسیه، کره جنوبی و امارات متحده عربی حضور داشته و 

توانمندی های خود را در حوزه انرژی و صنعت نفت ارائه می کنند.
از شاخصه های  فعال در داخلی سازی 10 گروه کاالیی نفت  حضور شرکت های دانش بنیان و شرکت های 

نمایشگاه امسال است.
این نمایشگاه به مدت چهار روز میزبان سرمایه گذاران و بخش های سرمایه پذیر صنعت نفت و انرژی کشور 
است. وزارت نفت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، سندیکای صنعت برق ایران از مهم ترین حامیان برگزاری پانزدهمین 

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش هستند.

از  پیش  تا  اگر  بازه سیاستی خود خواهد کرد.  در 
نبود،  مشخص  بعضا  ارزی  مداخله  کانال های  این 
مقامات کنونی بانک مرکزی با ایجاد این بازار بر آن 
شده اند تا مانند تمامی بانک های مرکزی که اقدام 
به مداخله در بازار می کنند، این کار را با شفافیت 

انجام دهند.
با همراهی همه صرافان  بازارساز،  اقدام مثبت  این 
بازار، می تواند منجر به ایجاد  و بانک های فعال در 
یک بازار کارآ و منعطف در مورد اسکناس شود و در 
گام های بعدی می توان به توسعه این بازار و اضافه 
می تواند  که  دنیا  در  رایج  مشتقه  ابزارهای  کردن 
ریسک ارزی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان 
از بین ببرد، اقدام کرد. در حال حاضر نیاز است تا 
جای ممکن این بازار، معامله آزادانه ارز را تضمین 
کند تا بتواند اعتماد فعاالن را به خود جلب کند و 

قیمت در آن مورد وثوق همگان شود.
 البته از آنجایی که اکنون این بازار حجم های بزرگ 
قیمت  بین  فراوان  احتمال  به  می دهد  پوشش  را 
تفاوتی  خرده فروشی،  قیمت  با  بازار  این  تعادلی 
اما  است  پذیرفته  امری  که  داشت  خواهد  وجود 
مهم آن است که این فاصله قیمتی اوال نشان دهنده 
تفاوت در حجم های عمده و خرده معامالتی باشد 
و ثانیا هنگامی که بازار ارز با نوسان روبه رو می شود 
این بازار هم نوسان را به همان میزان نشان دهد که 
اگر غیر از این باشد می تواند اعتبار این بازار را زیر 

سوال ببرد.
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قربانی سیاست های دولتی
علیرضا کالهی صمدی، رئیس کمیته سازندگان 
در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  کابل  و  سیم 
گفتگو با دنیای اقتصاد از دست اندازهای توسعه 

صنعت سیم و کابل گفته است. 
شرکت های بی شناسنامه صنعت سیم و کابل، التهابات 
اقتصادی و بها دادن بیش از حد به صنایع باالدستی 
از جمله مشکالتی هستند که صنعت سیم و کابل را 
با دست اندازهای بی شماری روبه رو کرده اند. علیرضا 
کالهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و 
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق با 
توسعه  دست اندازهای  مهم ترین  از  جمله  این  بیان 

صنعت سیم و کابل در اقتصاد ایران می گوید.
 صنعت سیم و کابل یکی از زیرشاخه های مهم در 
صنعت برق کشور است. به نظر شما در شرایط فعلی 
نرم  پنجه  و  دست  چالش هایی  چه  با  صنعت  این 

می کند؟
رشته های  از  بسیاری  مانند  کابل  و  سیم  صنعت 
به  مربوط  که  دارد  ریشه ای  یکسری مشکالت  برق 
کوچک بودن و تعدد بیش از حد واحدهاست. البته 
از  پررنگ تر  کابل  و  سیم  صنعت  در  مشکالت  این 
سایر صنایع زیرمجموعه برق است که دلیل آن هم 
به وابستگی این صنعت به مس بازمی گردد. در آن 
سال ها که مس قیمت دولتی با قیمت واقعی اختالف 
فاحشی داشت، شرکت های متعددی تاسیس شدند 
که از این سهمیه بهره برداری کنند. مطابق با آمارها 
اکنون 200 کارخانه کابل سازی ثبت شده در کشور 
وجود دارد اما اینکه چه تعداد از این کارخانه ها فعال 
هستند همچنان جای ابهام دارد. در این میان تعداد 
باعث شکل گیری  آنها  بودن  زیاد واحدها و کوچک 
به  گونه ای  این بخش شده است؛  رقابت مخرب در 
داشته  وجود  کشور  در  محصولی  نمی کنم  فکر  که 
باشد که این میزان تقلب و کاالی غیراستاندارد در 

شده اند  صنعت  این  وارد  که  افرادی  بزند.  موج  آن 
یا  نمی یابند  دست  نظر  مورد  سود  به  که  زمانی 
متحمل زیان های هنگفت می شوند برای اینکه خود 
را از گرداب مشکالت نجات دهند به کم فروشی هم 
از نظر کیفی و هم از نظر کمی روی می آورند. مثاًل 
اینکه شرکت  با وجود  توزیع،  در حوزه شرکت های 
ما نخستین تولیدکننده کابل های خودنگهدار است، 
را  کابل ها  این  فقط  که  رسیده  جایی  به  کار  عماًل 
صادر می کنیم و فاقد فروش داخلی هستیم. به این 
دلیل که قیمتی که شرکت های توزیع این محصول 
را خریداری می کنند از قیمت مواد اولیه ما پایین تر 
است. در هر صورت این موضوع نشان می دهد یک 
جای کار می لنگد. این مشکالت کیفی حتی به جایی 
رسیده که از زبان متولیان توانیر شنیده ام که کابل 
خودنگهدار، شبکه را دچار مشکل کرده است. این در 
حالی است که اولین حوزه ای که در موضع ارزیابی 
و تشخیص صالحیت توانیر خواسته ورود کند، بحث 
کابل است. اما واقعیت این است که خود سیاست های 

دولتی، کار را به اینجا رسانده است.
از دیدگاه من ریشه این چالش ها به صدور بی حدوحصر 
و بدون کنترل مجوزها و موافقت های اصولی تاسیس 
بازمی گردد. ما نمی گوییم مانع بگذارید که هیچ فردی 
وارد حوزه کابل نشود، اما حداقل حمایت های دولتی 
صندوق  ارزان قیمت  وام های  و  ارز  تخصیص  مثل 
ذخیره ارزی را باید برای رشته هایی که اشباع شده 
منابع  اتالف  جز  روند  این  زیرا  کنند.  متوقف  است 
کشور هیچ نتیجه  دیگری در پی نخواهد داشت. در 
حال حاضر سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که 
انگیزه ایجاد کند تا شرکت های بزرگ تر، شرکت های 
ادغام و بزرگ سازی  تا  کوچک تر را خریداری کنند 
انجام شود. مثاًل در ترکیه، کارخانه هایی هستند که 
آنها بسیار کوچک  استانداردهای  اندازه و  در مقابل 

ایران  کارخانه های  بزرگ ترین  اندازه  به  اما  هستند 
تولید دارند. در حال حاضر مجموع صادرات صنعت 
کیلو مس  ترکیه که حتی یک  کابل  و  تولید سیم 
از خودشان ندارند، به باالی دو میلیارد دالر رسیده 
است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عمان 
نیز که دارای منابع طبیعی هم نیست، شرکت کابل 
تولید امروز آن معادل  عمانی وجود دارد که تقریباً 

تولید کل صنعت سیم و کابل ایران است.
کشورها  این  رشد  و  توسعه  دلیل  شما  دیدگاه  از 

چیست؟
قرار گرفتن چنین شرکت هایی در بطن جامعه جهانی 
یکی از دالیل پیشرفت آنهاست. مثاًل سهامدار همین 
دنیاست.  در  کابل ساز  بزرگ ترین  عمانی،  شرکت 
باعث  یادگیری  و  جهانی  اقتصاد  با  تعامل  طبیعتاً 
ایران  در  که  زمانی  تا  می شود.  شرکت ها  این  رشد 
خأل تعامل با کشورهای توسعه یافته و جامعه جهانی 
وجود دارد طبیعتاً رشد الزم را نخواهیم کرد و همه 
ما قدکوتاه باقی می مانیم. این در حالی است که افراد 
و شرکت ها در رقابت جدی می توانند رشد کنند و 
نهادینه  یادگیری  مقوله  است که  در فضای جهانی 
صنعت  امروز  واقعیت های  چالش ها،  این  می شود. 
ماست. مشکل دیگری که بر سر راه صنعت سیم و 
کابل قرار گرفته است و فکر می کنم گریبانگیر تمام 
صنایع کشور نیز شده و در حوزه بخش خصوصی قرار 
گرفته، تمرکز بیش از حد منابع کشور روی صنایع 
باالدستی است. به این معنا که ما میلیاردها دالر امتیاز 
در قالب معدن، انرژی و منابع طبیعی و حمایت های 
دولتی ارزان در اختیار صنایع باالدستی قرار می دهیم 
و آیین نامه هایی هم داریم مبنی بر اینکه مواد اولیه 
بازارهای صادراتی در اختیار  پنج درصد زیر قیمت 
رخ  تاکنون  یا  اتفاق  این  گیرد.  قرار  داخلی  صنایع 

نداده یا اگر افتاده مقطعی بوده و پایدار نبوده است.
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پژوهش های  مرکز  و  بازرگانی  اتاق  مطالعات  تمام   
از  توجهی  قابل  درصد  که  می دهد  نشان  مجلس 
تولید ناخالص ملی کشور در صنایع مادر قرار گرفته، 
به خصوص شیمیایی و پتروشیمی و این موضوع یک 
عدم تعادل اقتصادی ایجاد می کند. این موضوع به 
یکسری  به  حد  از  بیش  اقتصاد  که  معناست  این 
رشته های محدود وابسته می شود که طبیعتاً در وهله 
نخست این اقتصاد است که روزبه روز آسیب پذیرتر و 
ضعیف تر خواهد شد. حال اگر قیمت های جهانی افت 
کند یا تحریم ها از راه برسند و دیگر نتوان فلزات را به 
فروش رساند، این آسیب ها جدی تر هم خواهند شد. 
اگر ما چندین هزار کاالی صادراتی  در صورتی که 
داشته باشیم، آسیب کمتری خواهیم دید. در وهله 
دوم این صنایع، عوامل برونی )مصرف سوخت، آب و 
انرژی باال( پررنگ تری دارند و دوم اینکه به نسبت 
میزان سرمایه گذاری و فروش اشتغال آنچنانی ایجاد 
در  این  ندارند.  باالیی  ارزش افزوده  زیرا  نمی کنند، 
حالی است که صنایع پایین دستی می توانند اشتغال 
بیشتری خلق کنند. مثاًل خود شرکت ملی مس ایران 
می گوید من باید پنج هزار نفر نیرو داشته باشم، در 
حالی که 1۵ هزار نفر شاغل دارد. اما اگر 2۵0 هزار 
تن مس تولیدی ایران به کابل تبدیل و صادر شود 
دقیقاً ما به همان ارقام ترکیه دست پیدا خواهیم کرد. 
یعنی بیش از دو میلیارد دالر صادرات خواهیم داشت 
غیرمستقیم  و  مستقیم  شغلی  فرصت  هزار  ده ها  و 
ایجاد خواهد شد. از نظر اشتغال زایی نیز زمانی که 
مس به کابل، تابلو برق یا الکتروموتور تبدیل شود، 
این روند انواع و اقسام لوازم و مواد اولیه نیاز دارد که 
می تواند اشتغال بسیار بیشتری را در کشور رقم بزند.

به همین دلیل است که بارها تاکید می شود کاالهای 
ساخت محور ارزش اقتصادی باالتری دارند و در تولید 
ناخالص ملی، رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی تاثیرات 

چندین برابری خواهند داشت. به این دلیل که ساخت 
این مدل کاالها یک زنجیره تولید و ارزش افزوده در 
پشت خود دارد که سایر کاالها ندارند. ما باید این 
تصمیم را بگیریم که آیا می خواهیم یک کشور صرفاً 
از  تنها  و  باشیم  و مواد خام  اولیه  مواد  تولیدکننده 
صنایع بزرگ حمایت و پشتیبانی کنیم؟ اگر پاسخ 
مشخص  را  فعاالن  سایر  تکلیف  باید  است  مثبت 
کنیم و به سرمایه گذاران بخش خصوصی هم بگوییم 
نیست  قرار  کشور  این  زیرا  نکنند،  سرمایه گذاری 
از  کند.  فراهم  ساخت محور  صنایع  برای  را  زمینه 
دیگر صنایع ساخت محور مشکل دیگری که  سوی 
این است که دوره نقد به نقدشان هم بسیار  دارند 
باالست تا مواد اولیه را تامین، تبدیل، بازرسی و تست 
بیشترین  کنند.  دریافت  را  حساب  صورت  و  کنند 
آسیب این ناکارآمدی را نیز نظام بانکی و باال بودن 

نرخ تامین سرمایه در کشور می بیند.
است  این  پرداخت  آن  به  باید  که  دیگری  موضوع 
وزارت صمت  از طرف  نوع سیاستگذاری ها  این  که 
سمت  از  روند  این  می رسد  نظر  به  البته  است. 
وزارت  این خریدار ممکن است  باشد که  خریدارها 
نیرو یا شرکت های زیرمجموعه آن یا وزارت نفت و 
وزارت راه و شهرسازی باشد. در کشورهای اروپایی 
یعنی  بازی می دهند.  بسیار سخت  را  بازیگر جدید 
در مناقصه ها روی بحث ارزیابی و اینکه چه کسانی 
در مناقصه حضور داشته باشند، بسیار سخت گیرانه 
عمل می کنند. شاید هدف آنها از این کار این باشد 
که بگذارند پیمانکاران بزرگ و تامین کنندگان بزرگ 
که با آنها کار می کنند بزرگ تر و تقویت شوند. یک 
بُعد دیگر هم این است که نگرانی های کیفی دارند و 
سخت اطمینان می کنند. متاسفانه در کشور ما نه تنها 
در رشته سیم و کابل بلکه در تمام رشته ها شاهد این 
هستیم که شرکتی که از راه نرسیده در مناقصه ها 

شرکت می کند. این موضوع باعث می شود باز هم این 
شرکتی  که  دارد  وجود  فضایی  ایران  در  که  مساله 

بزرگ نشود، تایید شود.
بوده  مطرح  اخیر  وقت  چند  در  که  موضوعی 
فروش مس در بورس کاالست. اینکه به بسیاری از 
شرکت های زیرپله ای مس را نفروشند. نظر شما در 

این مورد چیست؟
بهین یاب  سیستم های  بحث  مورد  در  موضوع  این 
از سمت خریدار بود. در هر صورت  یا فیلتر کردن 
التهابی به دلیل اختالف نرخ ارز در بازار وجود داشت 
این  به  و منجر  را سخت کرد  کار  این موضوع،  که 
شد که یک تقاضای 10برابری وارد بورس کاال شود. 
متاسفانه ما کشوری هستیم که به دالیل مختلف، 
خواسته های  از  یکی  داریم.  التهابات  این  از  همواره 
بورس  وارد  که  خریدارانی  که  بود  این  ما  منطقی 
زیرا شرکت های  باشند.  شناسنامه دار  می شوند  کاال 
شناسنامه دار و شرکت هایی که مشتری ها در پشت 
کارخانه های شان صف کشیده اند و ریشه دار هستند، 
خود  برند  به  که  نمی خرند  جان  به  را  ریسک  این 
صدمه بزنند و مشتری خود را معطل کنند که بروند 
مس دولتی بخرند و به صورت آزاد بفروشند. برای 
این شرکت ها برند، مشتری و تولید از یک سود آنی و 
مقطعی بسیار مهم تر است. اما بسیاری از شرکت های 
زیرپله ای و شرکت هایی که سال ها فعال نبوده اند، در 
بحبوحه اختالف نرخ ارز به یکباره از راه رسیدند و 
در بورس کاال 10 تا 20 تن مس دولتی خریداری 
کردند. یکی از مشکالت کشور ما این است که آمار 
برای  درستی  و شناسنامه های  ندارد  وجود  درستی 
این شرایط اگر  واحدهایمان نداریم. به نظر من در 
وزارت صمت توان مدیریت ندارد باید این مساله را به 
تشکل ها و اتاق بازرگانی واگذار کند. باالخره چیدمان 
سیستمی که بخواهد تقاضا را راستی آزمایی کند کار 

بسیار سختی نیست.
 موضوع دیگر بحث تیپ قراردادهاست که بسیاری از 
شرکت ها در این مورد با وزارت نیرو درگیر هستند. 
ماجرای مشکالت تیپ قراردادها از کجا آغاز شد و در 

حال حاضر به کجا رسیده است؟
در تیپ قراردادها مشکالت ساختاری وجود دارد. در 
قراردادها نوشته اند که پیش پرداخت ها قابل پرداخت 
بود که  این  به قراردادها  ایرادهای ما  از  است. یکی 
کردن  منطقی  واقع  در  و  قراردادها  سر  پشت  فکر 
برای  بلکه  پیمانکار  برای  نه فقط  قراردادهای دولتی 
کارفرما نیز وجود ندارد. از دیدگاه من قراردادها باید 
منطقی و قابل اجرا و قابلیت انعطاف داشته باشند تا 
به هر  را  قرارداد  دانست  کارفرما صالح  اگر  باالخره 
نحوی تعدیل کند یا حتی خاتمه بدهد، بتواند این 
به  و  برود  زیر سوال  اینکه  بدون  دهد  انجام  را  کار 
راستا  همین  در  باشد.  پاسخگو  دولتی  دستگاه های 
با برگزاری جلسات متعدد با یکسری از افراد خبره 
حقوقی  مسوول  خود  و  برق  صنعت  سندیکای  در 
صورت  آمد  و  رفت  سال  سه  دو  البته  که  توانیر، 
گرفت، یکسری از مواردی را که مدنظر طرفین بود 
مطرح کردیم. مثاًل قرار شد شروع قراردادها از زمان 
پیش پرداخت نه از زمان مبادله قرارداد در نظر گرفته 
شود. حق فسخ متقابل از دیگر مواردی بود که در 
و شروطی  شرایط  البته طبق  لحاظ شد،  قراردادها 
منطقی. همچنین در مورد تعدیالت الزم برای نرخ 
ارز و نرخ فلزات مباحثی مطرح شد. صنعت برق به 
صورت اعم و صنعت کابل به صورت اخص به دلیل 
صنایعی  جزو  است،  اولیه  مواد  تاثیر  تحت  اینکه 
از  متاثر  نیز  بومی شان  اولیه  مواد  که حتی  هستند 
نرخ ارز است. مس، آلومینیوم و پلیمر روزمره با نرخ 
ارز باال می رود. این در حالی است که ۷۵ درصد از 
قیمت فروش کابل، مواد اولیه آن است. از سوی دیگر 
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نامعلوم است آن  قراردادها هم  زمان پرداخت ها در 
هم برای یک کاالیی که مواد اولیه آن روزمره تعیین 
می شود. حق فسخ هم وجود ندارد حتی اگر کارفرما 
سه سال تاخیر داشته باشد. بنابراین در این شرایط 
این سوال برای فعال اقتصادی به وجود می آید که چه 
منطقی پشت این معامله و قرارداد است؟ البته نهایت 
این تیپ قراردادها به آنجا ختم می شود که اجرایی 
نمی شود و ته خط آن به دعواهای حقوقی می رسد، 
بنابراین می توان گفت قراردادها کاماًل یک طرفه بوده 

و از طرفی پروژه ها هم ناقص مانده است.
قراردادها  این  دادن  سامان  و  سر  برای  بود  قرار   
اقداماتی در دستور کار قرار گیرد و جلساتی برای رفع 
مشکالت آن برگزار شود. آیا این جلسات برگزار شد؟

متاسفانه به دلیل ناکارآمدی بوروکراسی ایران هنوز 
هم ساماندهی قراردادها به همین شکل باقی مانده 
سازوکار  نیز  زودی  به  که  می رسد  نظر  به  بعید  و 

جدیدی برای آنها در نظر گرفته شود.
 چشم انداز صنعت برق را چگونه می بینید؟

در صورت عدم اصالح نرخ تعرفه ها، چشم انداز این 
صنعت را بسیار ناگوار می بینم. البته باز هم معتقدم 
آیا برق یک کاالی  بگیرد.  باید تصمیمی  که دولت 
اقتصادی است یا یک خدمت عمومی؟ اگر خدمت 
عمومی است بنابراین بودجه آن هم دیده شود. این 
پایانی  است  بوده  حاکم  امروز  به  تا  که  سیستمی 
کسری  جز  عاقبتی  و  داشت  نخواهد  ناکجاآباد  جز 
توزیع  انتقال،  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری 
برق  شبکه های  ناپایداری  و  خاموشی ها  تولید،  و 
و  پیمانکاران  شدن  ورشکسته  نهایت  در  و  کشور 

تولیدکنندگان ندارد.
سر  بر  است  وقتی  چند  پرمصرف ها  تعرفه  اصالح 
برای  باید  تعرفه  اصالح  شما  نظر  به  افتاده.  زبان ها 
عموم مردم در دستور کار قرار گیرد یا شما هم با 

سازوکار در نظر گرفته شده موافق هستید؟
چندتعرفه ای بودن نرخ برق، مساله ای است که باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد. در همه جای دنیا با افزایش 
مصرف، نرخ را پایین می آورند. در اتاق بازرگانی در 
خصوص این موضوع نه فقط در مورد نرخ برق، بلکه 
در مورد سوخت و بنزین نیز مطالبی عنوان شد. مثاًل 
پیشنهاد ما این بود که به جای کارت سوخت به هر 
اصاًل  موضوع  این  زیرا  بدهند.  انرژی  کارت  خودرو، 
عادالنه نیست که یک خانواده که چهار خودرو دارد 
و یک خانواده که یک خودرو دارد سهمیه متفاوتی 
داشته باشند. ناعادالنه است که به آن خانواده ای که 
وضع مالی خوبی دارد چهار برابر سوخت برسد و به 
آن یکی تنها یک سهم تعلق گیرد. ما پیشنهاد کارت 
به هر شهروند یک کارت  ما  یعنی  را دادیم.  انرژی 
انرژی و سهمیه ای بدهیم. پشت این پیشنهاد بحث 
عدالت در توزیع منابع کشور مطرح بود. باالخره در 
شرایطی که کشور ما از نظر اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی هنوز آمادگی آزادسازی حامل های انرژی را 

ندارد به نظر ما راهکار مناسبی خواهد بود.
اقتصاد  بر  اثری  هیچ  تحریم ها  می گویند  برخی 
این اظهار نظر  آیا شما هم موافق  ما نداشته است. 

هستید؟
از دیدگاه من مشکالت فعلی کشور خیلی به تحریم ها 
درصد   ۸0 که  می رسد  نظر  به  زیرا  نیست.  وابسته 
رخ  داخلی  سوءمدیریت  دلیل  به  فعلی  چالش های 
داده است. اما به طور قطع تحریم ها هم میزان فروش 
نفت ما را به  طور جدی کاهش داده و هم ظاهراً برای 
اینکه نفت به فروش برسد تخفیف هایی در نظر گرفته 
شده است. همچنین برای داد و ستد تجاری فعاالن 
می شوند.  متحمل  را  بسیاری  هزینه های  اقتصادی 
مثاًل 1۵ درصد کل مبلغ را از ما می گیرند تا نقل و 

انتقاالت بانکی را انجام دهند.

خاموشی های کشور به صورت 
نرم افزاری تحلیل می شوند

افزاری  نرم  تحلیل  منظور  به   - اقتصاد  فصل 
خاموشی های بخش توزیع برق کشور، دومین 
توزیع  نشست تخصصی داده کاوی در صنعت 

برق فردا برگزار می شود.
به گزارش فصل اقتصاد ، معاونت هماهنگی توزیع 
شرکت مادرتخصصی توانیر در نظر دارد تا با هدف 
تبیین اهمیت داده کاوی در ارتقای فرآیندهای فنی 
و مالی شرکت های توزیع نیروی برق، جریان سازی 
و ترویج راهکارهای بهره برداری موثر از پایگاه های 
کاربردی  توزیع،  های  شرکت  در  موجود  اطالعاتی 
سازی اطالعات موجود در جهت ارتقای شاخص های 
فنی و مالی شرکت های توزیع نیروی برق، دومین 
نشست تخصصی داده کاوی در صنعت توزیع برق را 

برگزار کند.
از اینرو، دومین نشست تخصصی داده کاوی در صنعت 
توزیع برق با هدف تحلیل و بررسی چالش های این 
بخش از جمله دالیل خاموشی در شبکه های برق، 
تجهیزات  نگهداری  و  سرویس  بهینه  ریزی  برنامه 

شبکه های توزیع برگزار می شود.
همچنین ایجاد بستری جهت آشنایی و هم افزایی 
مدیران و کارشناسان صنعت برق با کاربردهای داده 
کاوی و تحلیل داده ها و نیز برقراری ارتباط ایشان با 
جمعی از محققین و صاحبنظران دانشگاهی، از دیگر 
اهداف برگزاری دومین نشست تخصصی داده کاوی 
در صنعت توزیع برق به شمار می رود که قرار است 

ای  منطقه  کنفرانس  روز  دومین  با  و همزمان  فردا 
برگزار  این کنفرانس  به عنوان محور )1+6(  سیرد، 

شود.
شرکت  برق  نیروی  توزیع  هماهنگی  معاونت 
مادرتخصصی توانیر در این خصوص اعالم کرد: روزانه 
افزارهای  نرم  از طریق  از گزارش ها  تعداد بسیاری 
جغرافیایی،  اطالعات  سامانه  ریزی،  برنامه  و  مالی 
حوادث،  ثبت  داری،  نگه  و  تعمیرات  افزارهای  نرم 
نرم افزارهای کنتورهای هوشمند برق و یا در خالل 
نصب  و  تست  تشخیص،  مامورین  های  فعالیت 
کنتورهای برق، بارگیری ترانسفورماتورها و فیدرهای 
های  تجهیزات شبکه  وضعیت  پایش  فشار ضعیف، 
توزیع و اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان شبکه 
و ... از لوازم اندازه گیری و تجهیزات پایش وضعیت 
شبکه ارائه می شود که نیاز است بر روی این داده 
ها، تحلیلی هدفمند انجام شود تا آنها را تبدیل به 
اطالعات ارزشمندی برای برنامه ریزی جهت بهبود 
شاخص های فنی و مالی یک شرکت توزیع و ارتقای 

شاخص های کلیدی عملکردی نماید.
براساس اعالم این معاونت، نتیجه فعالیت جمع آوری 
و داده کاوی در شرکت های توزیع، در فرآیندهای 
متفاوت یکسان نیست اما به طور کلی موجب بهبود 

بهره وری سیستم و کارکنان می شود.
شبکه  در  خاموشی  بررسی  و  تحلیل  اساس،  براین 
نگهداری  و  سرویس  بهینه  ریزی  برنامه  برق،  های 
و  پارامترها  تعیین  توزیع،  های  شبکه  تجهیزات 
شاخص های شناسایی مشترکین اثرگذار بر تلفات 
شناسایی  خراب،  کنتورهای  تشخیص  غیرفنی، 
الگوهای رفتاری مشترکین اثرگذار بر تلفات فنی از 
جمله مواردی است که با استفاده از روش های علم 
داده کاوی می توان نسبت به ارائه راهکارهای نوین 

جهت ارتقای آنها اقدام کرد.
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فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی 
توزیع نیروی برق - لرستان

نمایشگاه جانبی بیست وچهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق روزهای 4 و 5 اردیبهشت 
سال 1398 به همت شرکت توزیع نیروي برق استان لرستان و با همکاری و حمایت شرکت توانیر، 
سندیکاي صنعت برق ایران، انجمن مهندسین برق و الکترونیک و دانشگاه ها و سازمان ها و نهادهای 

ذیربط در دانشگاه لرستان برگزار می شود.
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 2۵ 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
3-66۵۷0930 داخلی 113 یا شماره همراه 0919011012۸ )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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فهرست اهم مناقصات کشور

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 ۵۵ 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 : 139۷/11/0۵

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 
 2۵ 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   ۵ نوری  فیبر  باشد 

 40m fc cable primer fiex5
حداقل  تسویه  باشد  می  مشابه  کاال  کد   -2
1۵ 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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صاحبان بنگاه های اقتصادی می توانند 
مشکالت کسب و کار خود با سازمان 
تامین اجتماعی و عدول احتمالی 
این سازمان از مصوبات و قوانین 

الزم االجرایی که هیات وزیران و ستاد 
اقتصاد مقاومتی تببین کرده است را از 
طریق سامانه CRM اتاق تهران، در 

میان گذاشته و این اتاق را در رسیدگی 
قوی تر به حل مشکالت این بخش را 

همراهی کنند

در نشست مدیران انجمن ها با معاونت کسب و کار اتاق 
تهران بررسی شد

هم افزایی تشکل ها و اتاق تهران 
برای حل چالش های تامین 

اجتماعی
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و  کسب و کار  معاونت 

و  مشکالت  بررسی  برای  تهران  ورزی  کشاورزی 
چالش های بنگاه های بخش خصوصی در مواجهه با 
سازمان تامین اجتماعی، نشست هم اندیشی با رؤسا 
و اعضای هیات مدیره تشکل ها و انجمن های عضو 

اتاق تهران را برگزار کرد.
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشا کسب و کار  معاونت 

چالش های  و  مشکالت  بررسی  برای  تهران  ورزی 
سازمان  با  مواجهه  در  خصوصی  بخش  بنگاه های 
و  رؤسا  با  هم اندیشی  نشست  اجتماعی،  تامین 
عضو  انجمن های  و  تشکل ها  مدیره  هیات  اعضای 

اتاق تهران را برگزار کرد.
نشست  این  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر  و  تهران  اتاق  معاون کسب و کار  با حضور  که 
امور تامین اجتماعی این اتاق برپا شد، فرصتی بود 
تا عالوه بر طرح مهم ترین موانع پیش روی فعاالن 
اجتماعی،  تامین  سازمان  با  مواجهه  در  اقتصادی 
اقتصادی  تشکل های  و  تهران  اتاق  میان  موازنه ای 
برای رسیدگی به حل مسائل این بخش ایجاد شود.

با  خصوصی  بخش  بنگاه های  که  حاضر  حال  در 
پنجه  و  دست  اقتصادی  درشت  و  ریز  مشکالت 
و  بخشنامه ها  برخی  اعمال  با  می کنند،  نرم 
اجتماعی،  تامین  سازمان  سوی  از  دستورالعمل ها 
فزاینده تری  تحلیل  به  روی  اقتصادی  فعاالن  توان 
سوق یافته است. در همین رابطه و به منظور کاهش 
بار اعمال شده از جانب سازمان تامین اجتماعی بر 
تهران  اتاق  کسب و کار  معاونت  بنگاه ها،  کسب و کار 

در  رو  جلسات  تشکیل  بر  عالوه  جاری  سال  طی 
جدی ترین  شناسایی  برای  اقتصادی  فعاالن  با  رو 
روی  پیش  سازمان  این  سوی  از  که  مخاطراتی 
شرکت ها و بنگاه های عضو اتاق تهران قرار گرفته، 
اجتماعی  تامین  با مدیران سازمان  نیز  را  جلساتی 
نهاد  این  با  نامه نگاری  نوبت  و طی چندین  برگزار 
دولتی، راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران برای رفع 

مشکالت و چالش ها را مطرح کرده است.
در ادامه سلسله نشست های بررسی موانع و مشکالت 
ظهر  اجتماعی،  تامین  سازمان  با  اقتصادی  فعاالن 
سه شنبه هفته جاری، جلسه هم فکری با تشکل های 
تهران  اتاق  کسب و کار  معاونت  سوی  از  اقتصادی 
برگزار شد و طی آن، دو طرف رویکردهای هم افزایی 
به  دستیابی  و  مشکالت  این  به  رسیدگی  برای 

راه حل ها را مورد بررسی قرار دادند.
با  تهران  اتاق  کسب و کار  معاون  نشست،  این  طی 
تاکید بر اینکه تعامل و همکاری مستمر تشکل های 
کاهش  مسیر  تهران،  اتاق  با  بخش خصوصی 
را  اجتماعی  تامین  سازمان  با  مرتبط  مشکالت 
هموارتر می کند، گفت: صاحبان بنگاه های اقتصادی 

سازمان  با  خود  کسب و کار  مشکالت  می توانند 
از  سازمان  این  احتمالی  عدول  و  اجتماعی  تامین 
مصوبات و قوانین الزم االجرایی که هیات وزیران و 
ستاد اقتصاد مقاومتی تببین کرده است را از طریق 
سامانه CRM اتاق تهران، در میان گذاشته و این 
این  به حل مشکالت  تر  را در رسیدگی قوی  اتاق 

بخش را همراهی کنند.
اتاق  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  حاجی پور  هومن 
اتاق  نمایندگان  هیات  اخیر  دوره  طی  تهران 
نمایندگان  بیشتری،  دقت  و  وسواس  با  تهران، 
هیات های  و  بدوی  هیات های  در  خصوصی  بخش 
حال  در  افزود:  است،  کرده  انتخاب  را  تجدیدنظر 
برای  بخش ها  این  نمایندگان  کاری  تقویم  حاضر، 

تمامی فعاالن اقتصادی در دسترس است.
کسب وکار  معاونت  که  داد  نیز  را  توضیح  این  وی 
در  اتاق  نمایندگان  عملکرد  گزارش  تهران  اتاق 
تامین  سازمان  مطالبات  تشخیص  هیات های 
با  و  کرده  احصا  مستمر  صورت  به  را  اجتماعی 
حساسیت باال، کارکرد هر یک از این نمایندگان در 
بررسی  را مورد  بنگاه های بخش خصوصی  از  دفاع 

قرار می دهد.
معاون کسب و کار اتاق تهران، اجماع تشکل ها بر سر 
چالش برانگیزترین مخاطرات کسب وکار در حوزه 
این  در  و  کرد  عنوان  ضروری  را  اجتماعی  تامین 
رابطه، بر تعامل بیشتر انجمن ها و اتحادیه ها با اتاق 

تهران تاکید کرد.
تشکل های  نمایندگان  همچنین،  نشست  این  در 
موانعی  و  مسائل  جدی ترین  از  برخی  اتاق  عضو 
که بنگاه های اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین 
کردند  تشریح  را  هستند  مواجه  آن  با  اجتماعی، 
به  نیز  تهران  اتاق  اجتماعی  تامین  امور  مدیر  و 

پرسش های مطرح شده در این جلسه، پاسخ داد.
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یادداشت_ مدیریت

دلیل ریشه ای ناسازگاری مدیر با عوامل سازمان

قضاوت های خود را مدیریت 
کنید!

Ron Carucci :نویسنده
مترجم: امیرعلی رمدانی

انسانی  منابع  ماه های گذشته، مدیر واحد  طی 
به  او  گرفت.  تماس  من  با  بزرگ  سازمان  یک 
دنبال استخدام یک فرد برای یکی از پست های 
مدیریتی سازمان خود بود. پس از استخدام فرد 
سازمان  پرسنل  زمان،  گذشت  با  و  نظر  مورد 
شخص جدید را فردی مغرور، متکبر، صریح و 
بی مالحظه و فاقد احساس صمیمیت و همدلی 
بزرگی  نقاط منفی  با وجود  اما  توصیف کردند. 
که در مورد او وجود داشت و همچنین با وجود 
بهبود  منظور  به  دیگر  مدیران  مداخله های 
اخراج  برای  قصدی  هیچ  سازمان  چالش،  این 
و  بهترین  از  او یکی  اینکه  به دلیل  نداشت.  او 
محسوب  سازمان  مهندسان  درخشان ترین 
پر درآمدترین  از  مورد  چند  مسوول  و  می شد 
پروژه های متعلق به سازمان بود. به طور خالصه 
و در یک کالم می توان اذعان کرد اخراج او از 

عهده سازمان خارج بود.
قضاوت های خود را مدیریت کنید!

دیگرپرسنل  که  مدیری  می توان  چگونه  راستی  به 
از او قطع امید کرده اند را هدایت کرد؟ پاسخ این 
است که شاید در بعضی مواقع نتوانید هیچ کمکی 
آن  شود  مشخص  دارد  امکان  زیرا  کنید،  وی  به 
ادامه  بر  شخص، فردی بی  مالحظه است که اصرار 
اینطور  اگر  که  دارد،  خود  مضر  و  بیهوده  کارهای 
باشد سازمان در آخر مجبور است وی را اخراج کند. 
از سوی دیگر تحمل رفتارهای مخرب و آزاردهنده، 

آنجا  تا  دیگران  با  بدرفتاری  که  دارد  را  پیغام  این 
که نتایج مورد نظر حاصل شوند، اشکال و ایرادی 
ندارد. اما در بیشتر مواقع مدیری که همه از او قطع 
سوء  برداشت  یک  قربانی  سادگی  به  کرده اند،  امید 
شده و در مورد رفتارهای او سوء تفاهمی پیش آمده 
است. ممکن است شما یک مربی یا یک مدیر منابع 
انسانی یا یک مدیر اجرایی باشید که در تالش برای 
کمک کردن به یکی از همکاران خود است، در این 
فعال  آن  در  که  مجموعه ای  و  شما  اعتبار  شرایط 
هستید بستگی به داشتن درک دقیقی از رویدادها 
دارد. در اینجا توصیه ای برای برخورد با یک مدیر 

چالشی ارائه شده است.
را  خود  قضاوت های  و  فرضیه ها  بتوانید  باید  شما 
ما مشاور هستند  مانند  مدیریت کنید. کسانی که 
نباید  است،  سازمان  به  کمک  آنها  وظیفه  و 
پیش داوری های ذهنی را مدنظر قرار داده و بدون 

سازمان  مدیران  راهنمایی  به  اقدام  مساله  درک 
ذهن  حسب  بر  را  قضاوت ها  و  فرضیه ها  ما  کنند. 
به  معموال  که  می آوریم  به وجود  خود  تجربیات  و 
مدیری که می خواهیم از او حمایت و کمک کنیم، 
ارتباط چندانی ندارند. قبل از اینکه من این مدیر 
که  گفته هایی  اساس  بر  کنم،  مالقات  را  اجرایی 
قضاوت هایی  و  فرضیه ها  و  بودم  شنیده  دیگران  از 
بود،  بسته  نقش  وی  از  ذهنم  در  قبل  از  که 
و  داشتم  دلزدگی  و  اضطراب  حس  وی  به  نسبت 
خود  نزد  بودم.  کرده  پیش داوری هایی  او  مورد  در 
او  توهین آمیز  رفتار  به  چگونه  که  می کردم  تصور 
واکنش نشان خواهم داد و اگر اظهارنظر مغرورانه و 
گستاخانه ای انجام دهد، چطور باید برخورد کنم. اما 
نگرانی های من کامال بی مورد بود. زیرا فرضیه ها و 
قضاوت های من در مورد اینکه او یک مدیر اجرایی 
بی مالحظه است کامال اشتباه بود. او اهل مشارکت، 

خود  مشکل  پذیرش  خواستار  و  یادگیری  خواهان 
بود. همچنین بسیار مشتاق بود که مشکل وی حل 
شده و شرایط خود را بهبود بخشد. زمانی که از او 
در این مورد که چرا رفتارش با دیگران به این اندازه 
تند و زننده است سوال کردم، به جای پاسخ، بسیار 
اینگونه  را  او  دیگران  اینکه  از  حقیقتا  و  سردرگم 

توصیف کرده اند، ناراحت شد.
انسانی سازمان شنیده بودم که  از مدیر منابع  من 
بسیار  از همکاران  یکی  اجرایی، در حق  مدیر  این 
ظلم کرده است. سوالی در ذهنم شکل گرفته بود 
رفتار  و  گرفته  نظر  در  را  فرد  این  فقط  او  که چرا 
نامناسبی با او داشته است؟ هنگامی که این مساله 
را با کمک وی شکافتیم، دریافتم که مساله ای خاص 
برانگیخته شدن  باعث  در مورد آن مهندس جوان 
قرار  این  از  ماجرا  است.  شده  اجرایی  مدیر  خشم 
بود که رفتار مهندس جوان، مدیر اجرایی را به یاد 
برادر بزرگترش انداخته بود که همیشه با رفتارهای 
او مشکل داشت. مدیر اجرایی در خانواده ای بزرگ 
موفقیت ها  به  برای رسیدن  به تالش  که  بود  شده 
بسیار اهمیت می دادند و اصطالحا موفقیت گرا بودند 
بود، حس  برخوردار  اهمیت  از درجه دوم  او که  و 
بی اهمیت بودن را تجربه کرده بود. برادر او همواره 
فرزندی خواستنی و مورد توجه بود، در حالی که او 
هیچ گاه از نظر خانواده به اندازه کافی محبوب نبود. 
این مساله هر لحظه در خاطرش تکرار می شد و او 
او به هیچ وجه نمی  تواند  البته گذشته  را می آزرد. 
او  دلیل  اما  باشد،  وی  کنونی  رفتار  برای  توجیهی 
برای چنین رفتاری بود. بنابراین من باید تعصب ها 
و پیش داوری های خود را کنار می گذاشتم تا بتوانم 

اعتماد الزم را برای تغییر نگرش وی ایجاد کنم.
تناقضات  به  مربوط  نشانه های  به  نگاهی  باید  شما 

بیندازید. 
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