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فهرستآشتی نخبگان و دولت

مسعود خوانساری
 رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران 

طی دوران وفور درآمدهای نفتی، دولت عمال 
از ملت مستقل و بی نیاز شد. حتی دیگر نیازی 
اوج  نبود.  هم  مالیات  دریافت  برای  تعامل  به 
میانی  سال های  به  مربوط  نگاه  این  حاکمیت 
بسط  و  قبض  تدریجی  به طور  است.   ۸۰ دهه 
در  باوری  و  شد  بیشتر  بوروکراتیک  دستگاه 
کشور رقم خورد که تاکید داشت: هم پول و 
هم اختیار برای دولت است، بنابراین چرا باید 

سراغ دیگران رفت؟
شش سال قبل به دلیل اتحاد میان خبرگان اقتصادی، 
جامعه روشنفکری، جامعه فرهنگی، جامعه متخصصان 
و در نهایت عموم مردم، دولت آقای روحانی با اکثریت 
آرا انتخاب شد و سکان اداره کشور را در دست گرفت. 
در آن مقطع آنچه در جامعه موج می زد، شور و امید 
جملگی  هم  اقتصادی  شاخص های  بود.  آینده  به 
روندهای مثبتی را نشان می دادند و حتی حوزه های 
فرهنگی مانند فروش سینماها و فروش کتاب هم رشد 
قابل توجهی یافته بود و نشاط در جامعه پدیدار شد. در 
متن کامل 

سطح کنترلی صورت های مالی و 
ماهّیت اظهارنظرهای حسابرس در 

ارزیابی کیفی مناقصات 
محتوی و مدلوِل »صورت های مالی« که ترازنامه، 
و  نقد  وجوه  جریان  صورت  زیان،  و  سود  صورت 
شوند،  می  شامل  را  دست  این  از  گزارش هایی 
و  کاال  از  منصرف  و  متقاضی  شخصّیت  به  ناظر 
به دست می دهند؛  مناقصه   خدمات موضوِع عقد 
معطوف  آنها  بررسی  جایگاه  اینکه  در  این رو،  از 
وجود  تردیدی  است،  کیفی  ارزیابی  مرحلۀ  به 
کیفی،  ارزیابی  اهداف  برخی  طرفی،  از  ندارد.  
همچنین  کاالها،  و  خدمات  کیفیت  تضمین 
به کارگیری مناقصه گران توانمند و با سابقه است.  
و  مقّنن  هم،  پیش گفته  اهداف  به  نیل  در جهت 
بابت  عینی  معیارهای  از  مجموعه ای  مقّرره گذار، 
ارزیابی متقاضیان، احصاء و در اختیار دستگاه ها و 
واحدهای اجرایی قرار داده اند. یک مجموعه از این 

معیارها ناظر به توانمندی مالی متقاضی است. از 
آنجایی که، فلسفۀ ارزیابی صالحیت در معامالت 
از  مناقصه گزار  اطمینان  حصول  عمومی،  حقوق 
موضوع  تحّقق  برای  متقاضی  شایستگی  و  توان 
مالی  توانمندی  بایستی  است،  معامله  مورد 

متقاضی برای مشاٌرالیه، محرز شود.
آئین نامۀ  در  معیارها،  تعرفۀ  ضمن  منظور  بدین 
مبلغ  بر  مازاد  برآورد  با  مناقصات  کیفی،  ارزیابی 
حکم  مشمول  بزرگ،  معامالت  نصاب  برابر  ده 
مالی  صورت های  ارائه  بر  مبنی  علی حّده ای 
حسابرسی شده، از سوی متقاضی شده اند؛ به این 
معنا که، دستگاه های اجرایی مذکور در »ماده 5« 
 ،1386 مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر ده برابر نصاب ...
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سطح کنترلی صورت های مالی و 
ماهّیت اظهارنظرهای حسابرس 

در ارزیابی کیفی مناقصات 
حقوقی  مشاور  حسین زاده؛  حمید  نویسندگان: 
بین المللی  موّسسات  هیأت مدیرۀ  رئیس  نایب  و 

سنگ بنای حقوق احداث و بازرگانی
اّول  هیأت  کل  حسابرس  آقامیری؛  کاظم  سّید 

حسابرسی دیوان محاسبات کشور
بنیاد  عمرانی  طرح های  ذیحساب  بخشی؛  مرتضی 

مسکن انقالب اسالمی
1.قلمرو

و تحلیل سطح  بررسی  به  محدودۀ بحث، منصرف 
در  حسابرسی شده«  مالی  »صورت های  کنترلی 
برآورد  با  مناقصات  در  شرکت  متقاضیان  ارزیابی 
مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع 
قانون برگزاری مناقصات )در محیط حقوق عمومی( 

است.
2.چکیده

فاقد  با اشخاص  قرارداد  انعقاد  آمرۀ کشور  مقّررات 
صورت های مالی حسابرسی شده را منع کرده است. 

کیفی  ارزیابی  مرحلۀ  در  مناقصه گزاران  رو  این  از 
کنترل  به  مکلّف  مناقصه،  در  شرکت  متقاضیان 
از  هستند.  حسابرسی شده«  مالی  »صورت های 
طرفی واژۀ »فاقد« در آئین نامۀ مربوطه با حکومت 
در  موصوف  مالی  صورت های  کنترل  اصاله الظهور، 
کند.  می  متبادر  ذهن  به  را،  ارزیابی شکلی  سطح 
لیکن نگارندگان در این مقاله، با قبول قدر متیّقن 
کنترل امر در سطح ارزیابی شکلی، ضمن تدقیق در 
قوانین و مقّررات، به بررسی و تحلیل لزوم ارزیابی 
ماهیت  تبیین  و  مذکور  مالی  صورت های  ماهوی 

انواع اظهارنظرهای حسابرسی پرداخته اند.
3.مقدمه

ترازنامه،  مالی« که  مدلوِل »صورت های  و  محتوی 
و  نقد  وجوه  جریان  صورت  زیان،  و  سود  صورت 
گزارش هایی از این دست را شامل می شوند، ناظر 
از کاال و خدمات  به شخصّیت متقاضی و منصرف 
این رو،  از  به دست می دهند؛  مناقصه   عقد  موضوِع 
مرحلۀ  به  معطوف  آنها  بررسی  جایگاه  اینکه  در 
از  ندارد.   وجود  تردیدی  است،  کیفی  ارزیابی 
طرفی، برخی اهداف ارزیابی کیفی، تضمین کیفیت 
خدمات و کاالها، همچنین به کارگیری مناقصه گران 
توانمند و با سابقه است.  در جهت نیل به اهداف 
از  مجموعه ای  مقّرره گذار،  و  مقّنن  هم،  پیش گفته 
معیارهای عینی بابت ارزیابی متقاضیان، احصاء و در 
داده اند.  قرار  اجرایی  واحدهای  و  اختیار دستگاه ها 
توانمندی  به  ناظر  معیارها  این  از  مجموعه  یک 
ارزیابی  فلسفۀ  که،  آنجایی  از  است.  متقاضی  مالی 
حصول  عمومی،  حقوق  معامالت  در  صالحیت 
اطمینان مناقصه گزار از توان و شایستگی متقاضی 
بایستی  است،  معامله  مورد  موضوع  تحّقق  برای 
توانمندی مالی متقاضی برای مشاٌرالیه، محرز شود.
آئین نامۀ  در  معیارها،  تعرفۀ  ضمن  منظور  بدین 

ارزیابی کیفی، مناقصات با برآورد مازاد بر مبلغ ده 
برابر نصاب معامالت بزرگ، مشمول حکم علی حّده ای 
حسابرسی شده،  مالی  صورت های  ارائه  بر  مبنی 
که،  معنا  این  به  اند؛  شده  متقاضی  سوی  از 
قانون   »5 »ماده  در  مذکور  اجرایی  دستگاه های 
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مکلفند از 
انعقاد قرارداد مازاد بر ده برابر نصاب معامالت بزرگ 
موضوع قانون برگزاری مناقصات )مصوب 1383( با 
اشخاص مشمول این آئین نامه که فاقد صورت های 
مالی حسابرسی شده باشند، خودداری کنند.  به تبع 
راستای  در  نیز،  پردیس«   »سامانۀ  فوق،  موضوع 
مکانیزه کردن فرآیند ارسال درخواست و دسترسی 
به گزارشات حسابرسی برای سازمان ها و بانک ها، 

شکل گرفت.
4. طرح بحث

که  شد  مشخص  گذشت،  که  مقدمه ای  با 
متقاضیان  کیفِی  ارزیابی  مرحلۀ  در  مناقصه گزاران 
»صورت های  کنترل  به  مکلّف  مناقصه،  در  شرکت 
ارزیابی  لزوم  پس  هستند.  حسابرسی شده«  مالی 
شکلی صورت های مالی، محرز است؛ فلذا، بایستی 
و  موصوف  مالی  ماهوی صورت های  کنترلی  سطح 
تبیین  حسابرس،  اظهارنظرهای  حقوقی  ماهّیت 
شود. بدین منظور ناگزیر از شناخت ماهیت، فلسفه 

و خروجی صورت های مالی و حسابرسی هستیم.
ترازنامه، صورت  مالی  شامل  مجموعه صورت های 
جریان  صورت  و  جامع  زیان  و  سود  زیان،  و  سود 
وجوه نقد همراه با یادداشت های توضیحی پیوست، 
جزء محوری گزارش های مالی هستند. صورت های 
خارج  به  اطالعات  انتقال  وسیله  عمده ترین  مالی، 
صورت های  اطالعات  است.  اقتصادی  واحد  از 
مؤثر  و  مفید  استفاده کنندگان  برای  زمانی  مالی، 
است که از ویژگی های کیفی الزم برخوردار باشد. 

قابلیت  مالی،  اطالعات  کیفی  ویژگی های  از  یکی 
اعتماد است. اطالعات مالی هنگامی قابل  اعتماد و 
آثار مالی معامالت و سایر رویدادهای  اتکاست که 
مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شود و نتایج 
باشد.  مجدد  تأیید  قابل   و  معتبر  اندازه گیری ها 
صورت های  بودن  اعتماد  قابل  از  اطمینان  حصول 
در جهت حفظ  تأمین کنندگان  و  پیمانکاران  مالی 
اشخاص  دیگر  و  سرمایه  صاحبان  عمومی،  منافع 
ذیحق و ذینفع است.  چه اینکه، دولت )وکیل( در 
مقام مدیر و اداره کنندۀ اموال ملّت )اصیل(، بایستی 
غبطه و صرفه و صالح وی را مدنظر داشته باشد و 
پیش از انعقاد قرارداد، از قابل اعتماد بودن ساختار 

مالی طرف قرارداد، اطمینان حاصل کند.
اظهارنظر  گروی  در  مالی  اتّکاء صورت های  قابلیت 
حرفه ای شخصی مستقل، ذیصالح و بی طرف نسبت 
به میزان اعتبار این اطالعات است. در سیستم های 
اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت 
واگذار  مستقل  حسابرسان  به  مالی  صورت های  به 
شده است. ایفای این مسئولیت خطیر که متضمن 
ارائه خدمات مطمئن به جامعه است، باید در قالب 
اصول و ضوابط حرفه ای خاص و مدونی انجام گیرد؛ 
این اصول و ضوابط در حرفه حسابرسی که هدف 
اصلی آن اعتباردهی است، استانداردهای حسابرسی 
خوانده می شوند.  سازمان حسابرسی متولی تدوین 
استانداردهای حسابرسی در ایران است. و  در همین 
راستا، »بند ز« از »ماده 7« قانون اساسنامۀ سازمان 
حسابرسی اشعار می دارد، مرجع تخصصی و رسمی 
تدوین اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری در 
سطح کشور، سازمان می باشد. گزارشات حسابرسی 
و صورت های مالی که در تنظیم آنها، اصول و ضوابط 
تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد، در 
هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.

http://www.ieis.ir/fa-news-4767.html
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اقتصاد ایران

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: بهاءالدین حسینی 
هاشمی، تحلیل گر مسائل بانکی

معمای اصالح نظام بانکی
به دوش کشیدن مشکالت  بانک ها تنها توان 
حقوق  بتوانند  اگر  و  دارند  را  خود  داخلی 
کنند،  پرداخت  را  ها  سپرده  سود  و  کارمندان 

موفق عمل کرده اند.
اصالح نظام بانکی طی سال های گذشته تبدیل به یک 
معما شده است. به یاد دارم که از 30 سال پیش، دست 
کم پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، قرار بر این 
بوده که نظام بانکی اصالح شود و  پنج سال پس از 
تصویب و اجرای  قانون در سال 62، نظام بانکی دوباره 
مورد بازنگری قرار بگیرد. پس سال 67، اصالح نظام 
بانکی و ساختار آن در صحبت های همه روسای دولت 
ها و روسای کل بانک مرکزی و همه وزرای اقتصاد 
جایگاه ویژه ای داشته  اما هیچ تحول اساسی در این 
زمینه رخ نداده است. مسئوالن فکر کرده و می کنند که 
نظام بانکی کشور ناکارآمد است و به همین دلیل حرف 
از اصالح آن می زنند درحالیکه برای رفع ناکارآمدی 
بانک ها نیازی به اصالح ساختار بانکی نیست. بانک 
براساس فلسفه و قوانینی اداره می شود و اگر از این 
قوانین تخطی صورت نگیرد، بانک کارآمد خواهد بود. 
یک نمونه از این قوانین و چارچوب ها نسبت کفایت 
سرمایه است یا نظام کنترل داخلی و حسابرسی که 
لزوما ربطی به ساختار بانکی ندارد. رعایت میزان دارایی 

های غیرنقدی بانک ها باید 30 درصد سرمایه پایه باشد 
و اگر این قانون در نظام بانکی رعایت نمی شود، با اصالح 
ساختار بانکی هم نمی توان اجرای آن را تضمین کرد. 
نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و سوابق تجاری آنان 
و شرایط احراز اعضا از نظر تخصص و حرفه ای گری 
از دیگر نمونه های اثرگذار در عملکرد بانک هاست. 
براساس قانون هیچ گروه و فردی نباید بیش از یک 
کرسی یا 20 درصد از سهام بانک را در اختیار بگیرد. 
آموزش، شیوه های بانکداری و مدیریت ریسک همه 
مشخص است اما زمانی که اجرایی نمی شود، بانک 

نمی تواند به خوبی به وظایف خود عمل کند.
از سوی دیگر دولت ها تعهدات خود را در قبال بانک ها 
انجام نداده و بدهی خود را پرداخت نمی کنند. دولت 
بدهکار بانک هاست و اضافه برداشت بانک ها حاصل 
عدم پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی است. 
زمانی که بانک ها نمی توانند مطالبات خود را وصول 
کنند به سراغ بانک مرکزی می روند و مجموعه این 
عوامل دست به دست هم داده و به ناکارآمدی بانک 
ها دامن می زند. طی سال های گذشته همه وعده 
اصالح نظام بانکی را داده اند  و مردم را به انجام یک 
کار بزرگ و خوب امیدوار کرده اند اما هرگز از محتوا 
نگفته اند و نمی گویند که می خواهند در واقع با نظام 
بانکی چه کنند؟ آیا کارگروهی تشکیل شده و بررسی 
منتشر شده است؟ اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور 
است و همه می خواهند سرمایه را از بانک بگیرند بدون 
اینکه خودشان سهمی بیاورند.  انتظارات غیرمنطقی 
و غیر اصولی و غیرعملی از بانک ها همیشه در قالب 
مصوبات بودجه به بانک ها تکلیف شده است و آن ها را 
به روزی رسانده که دیگر در اقتصاد اثر بخش نیستند. 
اکنون بانک ها تنها توان به دوش کشیدن مشکالت 
داخلی خود را دارند و اگر بتوانند حقوق کارمندان و 

سود سپرده ها را پرداخت کنند، موفق عمل کرده اند.

بررسی چالش های بخش معدن در پنجمین نشست 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

از معارضان محلی تا 
بخشنامه های متعدد و 

خلق الساعه
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به مسایل 
معدن  حوزه  فعاالن  روی  پیش  مشکالت  و 
پرداختند و با اشاره به برخی چالش های مهم این 
حوزه از جمله معارضان محلی و بخشنامه های 
خلق الساعه و متناقض دولتی، خواستار حل این 
مشکالت توسط دولت با همفکری و پیشنهادات 

بخش خصوصی شدند.
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پنجمین 
گردهمایی خود به بررسی وضعیت بخش معدن، صنایع 
معدنی و چالش های آن پرداختند. بخشی که به گفته 
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و 
رییس خانه معدن ایران 21 درصد صادرات غیرنفتی 
ایران به ارزش 9.2 میلیارد دالر را به خود اختصاص داده 
است. پنجمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
تهران به روال گذشته با مرور مهمترین رویدادهای حوزه 
اقتصادی و صنعتی آغاز شد و پس از آن، رییس خانه 
معدن گزارشی از موقعیت حزوه معدن و صنایع معدنی 

کشور ارائه کرد.
معدن  بخش  جایگاه  به  اشاره  با  بهرامن  محمدرضا 

در اقتصاد ایران عنوان کرد که در این حوزه، فوالد و 
محصوالت فوالدي، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس 
و محصوالت مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات 
را از نظر ارزشي به خود اختصاص داده اند. او افزود: بخش 
معدن و صنایع معدني ایران در سال 1397 شاهد رشد 
تولید در زنجیره ارزش فوالد، زغال سنگ، مس و روي 
بوده و در بخش هایي مانند آلومینیم میزان تولید نسبت 
به مدت مشابه سال 96 با افت قابل توجه همراه بوده 

است.
رونق تولید در بخش معدن چگونه رخ  می دهد؟

رییس خانه معدن سپس تاکید کرد که رونق تولید 
اصالح  مستلزم  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  در 
سیاست های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در 
قیمتگذاري محصوالت معدني و فلزي، ساماندهي اصولي 
خریداران داراي مجوز از بورس کاال، رفع موانع صادراتي 
و تأمین نقدینگي و سرمایه در گردش واحدهاي معدني 
و صنایع معدني است. او در ادامه به تشریح فعالیت های 
به 257  نزدیک  گفت:  و  پرداخت  کشور  در  معدنی 
معدن در حال تجهیز، آماده سازی و و راه اندازی است 
و حدود 5653 معدن فعال و 4495 معدن غیرفعال 
طی  همچنین  است.  شده  1397گزارش  سال  در 
سال جاری 470 میلیون تن مواد معدنی از معادن )با 
احتساب مجوز های برداشت( استخراج شده است که 
از این میزان حدود 35 درصد سهم واحدهای بزرگ 
معدنی بوده است.  بهرامن با اشاره به اینکه حدود 98 
درصد معادن کشور که همگی جزو واحد های کوچک 
و متوسط طبقه بندی می شوند، توسط بخش خصوصي 
اداره مي شود، گفت: واگذاري معادن و صنایع معدنی 
بزرگ به بخش خصوصی باید بر اساس اصل 44 قانون 
اساسی انجام  می پذیرفت که تاکنون به طور کامل محقق 

نشده است.
 ادامه دارد
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فراخوان حضور در سومین نمایشگاه بین المللي تخصصي برق و 
انرژی عمان 

سومین نمایشگاه بین المللي تخصصي برق و انرژی عمان همزمان با نهمین نمایشگاه ساختمان و 
زیرساخت و حمل و نقل عمان روزهای 15 الی 17 مهرماه سال جاری در مرکز دائمي نمایشگاه هاي بین 

المللي مسقط در عمان برگزار خواهد شد. 
این  برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در  بازار عمان، هماهنگی های الزم  به اهمیت  با توجه 
نمایشگاه توسط کمیته توسعه صادرات انجام شده و برای حضور اعضا در نمایشگاه تسهیالتی مانند تخفیف 

30 درصدی برای رزرو غرفه و یک صفحه آگهی رایگان رنگی در نظر گرفته شده است.
از شرکت های عالقمند به حضور در این رویداد مهم بین المللی درخواست می شود ضمن اعالم مراتب حضور 
از طریق تکمیل فرم ذیل به دبیرخانه کمیته توسعه صادرات، جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرآیند 
ثبت نام با سرکار خانم نصرالهی مدیر پروژه نمایشگاه عمان )شرکت نوژن راد( با شماره تلفن 22393493 

تماس حاصل فرمایند.مشاهده پیوست ها

http://www.ieis.ir/fa-news-4739.html
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روش جدید برای افزایش 
ظرفیت تولید برق حرارتی

مدیرکل  نیرو:  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه 
تولید  شرکت  داخل  ساخت  و  تحقیقات  دفتر 
نیروی برق حرارتی اعالم کرد: تا امروز بیش از 
۸۰۰مگاوات از طریق اجرای پروژه های مدیا در 
عملی  ظرفیت  به  کشور  مختلف  نیروگاه های 
که  شده  افزوده  حرارتی  واحدهای  برق  تولید 
در  مدیا  پروژه های  از  بهره برداری  با  رقم  این 
نیروگاه های دماوند و کاشان به بیش از یک هزار 

مگاوات می رسد.
اسماعیل نمازی با بیان اینکه نیروگاه های حرارتی در 
کشور یا دارای توربین های بخار، یا دارای توربین های 
بخاری(  و  گازی  )توربین  ترکیبی  سیکل  یا  گازی 
هستند، گفت: دو پارامتر ارتفاع از سطح دریا و دمای 
گازی  توربین های  خروجی  توان  میزان  در  محیط، 
بسیار موثر است؛ به طوری که هرچه ارتفاع از سطح 
دریا بیشتر شود و دمای محیط افزایش یابد، شاهد 
کاهش توان خروجی توربین خواهیم بود. وی افزود: 
ظرفیت نامی یک توربین به معنای این است که این 
توربین در شرایط ایزو، یعنی در سطح دریا و در دمای 
و  دارد  برق  تولید  مقدار  چه  سانتی گراد  درجه   15
حدودا هر 10درجه که دمای محیط نسبت به دمای 
ایزو افزایش می یابد، 5/ 6 تا 7 درصد توان خروجی 
تحقیقات  دفتر  مدیرکل  می دهد.  کاهش  را  توربین 

و ساخت داخل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با 
اشاره به افزایش دمای هوای کشور در برخی نقاط در 
تابستان به 45 تا 50 درجه سانتی گراد، گفت: دمای 
45 درجه نسبت به دمای استاندارد )15 درجه( منجر 
به کاهش حدود 20 درصدی توان خروجی توربین 
می شود. وی ادامه داد: نمی توان در پارامتر ارتفاع از 
سطح دریا که محل واقع شدن نیروگاه است تغییری 
ایجاد کرد، اما می توان با خنک سازی هوای ورودی به 
توربین و کاهش اثر دمای باالی محیط، توان خروجی 

آن را بهبود داد.
مدیرکل دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی از طرح مدیا به عنوان یک طرح 
موثر در افزایش توان خروجی توربین گازی نام برد 
و گفت: در پاییز و زمستان به علت پایین بودن دمای 
محیط، توان خروجی توربین  های گازی بیشتر است 
مدیا، شرایط محیطی  با سیستم  ساده  عبارت  به  و 
تابستان را شبیه به پاییز و زمستان می کنیم. نمازی 
تا 25  موجب خنک شدن 20  مدیا  افزود: سیستم 
این  با  و  می شود  توربین  به  ورودی  هوای  درجه ای 
کار موجب افزایش 14 تا 15 درصدی توان خروجی 
 V۹۴.۲ توربین شده که این میزان در توربین های
بین 15 تا 20 مگاوات است. مدیرکل دفتر تحقیقات 
و ساخت داخل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با 
با  درصد  به صورت 100  مدیا  پروژه های  اینکه  بیان 
توان داخلی برای هر نیروگاه طراحی، مهندسی و اجرا 
می شوند، گفت: تا امروز بیش از 800 مگاوات از طریق 
اجرای پروژه های مدیا در نیروگاه های مختلف کشور 
به ظرفیت عملی تولید برق واحدهای حرارتی افزوده 
شده که این رقم با بهره برداری از پروژه های مدیا در 
به  کاشان  و  )دماوند(  پاکدشت  نیروگاه های شهدای 

بیش از یک هزار مگاوات می رسد.
پاکدشت  شهدای  نیروگاه  مدیای  پروژه  افزود:  وی 

)دماوند( برای 10 واحد گازی این نیروگاه آماده افتتاح 
است که با بهره برداری از این پروژه در مجموع 200 
مگاوات به ظرفیت عملی تولید برق این نیروگاه افزوده 
می شود؛ همچنین در نیروگاه کاشان برای دو واحد 
گازی، پروژه مدیا اجرا شده که موجب ارتقای ظرفیت 
عملی تولید برق در این نیروگاه به میزان 35 مگاوات 
شده است. نمازی با اشاره به اینکه افزایش بهره وری 
موجود  سرمایه های  و  تجهیزات  از  بهینه  استفاده  و 
کشور یکی از اصول و برنامه های مورد تاکید اقتصاد 
به  که  مدیا  پروژه های  اجرای  گفت:  است،  مقاومتی 
افزایش بهره وری توربین های گازی کشور می انجامد 
در صنعت  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  مصادیق  از  یکی 
برق حرارتی است. وی افزود: هزینه اجرای پروژه مدیا 
به ازای هر کیلووات ساعت ایجاد ظرفیت تولید برق، 
یک بیستم هزینه احداث یک واحد جدید است و این 
از  بیشتر،  ظرفیت  ایجاد  برای  کمتر  سرمایه گذاری 

مزایای این پروژه است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی اظهار کرد: این ظرفیت در کشور 
دیگر  در  مدیا  پروژه های  اجرای  با  که  دارد  وجود 
نیروگاه های بخش خصوصی 1000  به ویژه  نیروگاه ها 
به ظرفیت  برق  تولید  مگاوات ظرفیت عملی جدید 
عملی فعلی تولید برق حرارتی افزوده شود که برای 
تحقق این امر، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی با مجوزهایی که از نهادهای ذی ربط گرفته، 
طرح های تشویقی را برای مالکان نیروگاه ها به منظور 
این  که  است  گرفته  نظر  در  مدیا  پروژه های  اجرای 
طرح ها شامل کمک رسانی در زمینه تامین مالی اجرای 
این پروژه و همچنین افزایش نرخ آمادگی خرید برق 
با پروژه  ایجادشده  افزایش ظرفیت  از محل  تولیدی 
مدیا به میزان 5/ 4 برابر نرخ آمادگی به صورت عادی 

است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبرداد:

افتتاح و کلنگ زنی 7 هزار 
میلیارد ریال پروژه برق در 

هفته دولت
خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
مناسبت  به  پروژه  ریال  میلیارد  هزار  گفت: 7 
هفته دولت در بخش پست و خط در خوزستان 

افتتاح و کلنگ زنی می شود.
مناسبت  به  این شرکت  بزرگ کرد:  محمود دشت 
حجم  با  پروژه هایی  دولت  هفته  رسیدن  فرا 
آماده  ریال  میلیارد  هزار   7 حدود  سرمایه گذاری 

افتتاح یا کلنگ زنی در بخش پست و خط دارد.
با  پروژه   20 برق  پست های  بخش  در  افزود:  وی 
ریال  میلیارد  و 378  هزار   2 سرمایه گذاری  ارزش 
آماده افتتاح و 7 پروژه با ارزش سرمایه گذاری 741 

میلیارد ریال آماده کلنگ زنی است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
کرد: از جمله پست های برق قابل افتتاح این شرکت 
کیانشهر  کیلوولت   132 پست  اول  فاز  به  می توان 
اهواز،  در  کارون  کیلوولت   132 سیار  پست  یک، 
فاز  رامهرمز،  افزایش ظرفیت پست 132 کیلوولت 
در خوزستان  ایذه  آنزان  کیلوولت  اول پست 132 
فاز  دنا،  کیلوولت  دائم پست 132  اول طرح  فاز  و 
ظرفیت  افزایش  و  چرام  کیلوولت   132 پست  اول 
و تکمیل طرح دائم پست 230 کیلوولت ساران در 

استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد.
افتتاح در  قابل  پروژه های  به  اشاره  با  بزرگ  دشت 
 11 زمینه  این  کرد:در  عنوان  برق  خطوط  بخش 
پروژه با ارزش سرمایه گذاری 894 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
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عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از مزایای مصوبه اخیر 
دولت به پیشنهاد اتاق تهران می گوید

رفع مخاطره مالیات ناشی از 
تورم ارزش دارایی ها

حســن احمدیــان، عضــو هیــات نماینــدگان 
ــار  ــه آث ــا اشــاره ب ــی تهــران ب ــاق بازرگان ات
ــال  ــاله ارس ــد مس ــت تمدی ــات مثب و تبع
دارایــی  ارزیابــی  تجدیــد  تاییده هــای 
ــش  ــای بخ ــی بنگاه ه ــرای تمام ــرکت ها ب ش
خصوصــی، ایــن اقــدام اتــاق بازرگانــی 
تهــران را عالمتــی مثبــت بــرای تشــکل های 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــی خوان ــش خصوص بخ
بــا اســتفاده از ظرفیــت کارشناســی و تــوان 
ــوزه  ــود در ح ــکالت موج ــاق، مش ــل ات تعام

ــد. ــل کنن ــود را ح ــب و کار خ کس
ــت  ــه دریاف ــس از آنک ــران پ ــی ته ــاق بازرگان  ات
مــاده 10 آئین نامــه اجرائــی مــاده 17 قانــون 
ــی  ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس حداکث
در تامیــن نیازهــای کشــور و تقویــت آنهــا در امــر 

ــا مخاطــره  ــع را ب صــادرات، بعضــاً صاحبــان صنای
تحمــل مالیــات ناشــی از تــورم ارزش دارایی هــای 
ثابــت مواجــه ســاخته اســت، درخواســت تمدیــد 
مهلــت مذکــور در مــاده 10 ایــن آیین نامــه را 
تــا پایــان ســال 1398 طــی نامــه ای خطــاب 
ــرد و  ــرح ک ــوری مط ــاون اول رییس جمه ــه مع ب
هیــات وزیــران پــس از 8 مــاه بررســی بــا حضــور 
ــت،  ــن درخواس ــه ای ــران ب ــاق ته ــان ات کارشناس

ــت داد. ــخ مثب پاس
در مصوبــه  اخیــر هیــات وزیــران کــه با ذکــر گزاره 
»بــه پیشــنهاد اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــت  ــت، مهل ــده اس ــالغ ش ــران« اب ــاورزی ته کش
ــی  ــد ارزیاب ــه تجدی ــوط ب ــای مرب ــال تاییده ه ارس
دارایی هــای اشــخاص حقوقــی کــه پیــش از ایــن 
تــا پایــان ســال 1395 بــود تــا پایــان ســال 1398 
ــرای  ــی ب ــا شــرکت ها فرصــت کاف ــد شــد ت تمدی
ارســال داشــته باشــد. امــا تمدیــد مهلــت اجــرای 
ــرای  ــی ب ــات مثبت ــه تبع ــی چ ــاده قانون ــن م ای

بخــش خصوصــی بــه همــراه خواهــد داشــت؟
حســن احمدیــان، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
تهــران؛ بــا بیــان ایــن توضیــح کــه موضــوع مــاده 
ــر  ــون حداکث ــاده 17 قان ــی م ــه اجرای 10 آئین نام
ــن  ــی در تامی ــدی و خدمات ــوان تولی اســتفاده از ت
نیازهــای کشــور و تقویــت آنهــا در امــر صــادرات، 
ــد  ــل تجدی ــرمایه از مح ــش س ــه افزای ــوط ب مرب
ــاالن  ــی از فع ــت: بخش ــت گف ــی دارایی هاس ارزیاب
اقتصــادی بــه ویــژه در صنعــت مبلمــان از ظرفیــت 
ایــن قانــون بهــره بــرده و پــس از افزایــش ســرمایه 
ارزیابــی دارایی هــا، فراینــد  از محــل تجدیــد 
ثبــت اطالعــات را بــه انجــام رســانده اند امــا 
بخشــی از آنهــا بــه دالیــل مختلــف، امــکان ارائــه 
مستندات شــان را بــه ســازمان امــور مالیاتــی 

ــل کار  ــع اص ــد. در واق ــال نیافتن ــان آن س ــا پای ت
ــط و  ــت، ضب ــود ثب ــن ب ــا ممک ــد ام ــام  می ش انج
ــخ  ــه بعــد از تاری ــی ب ــه دارای ــال مســتندات ب انتق
تعییــن شــده، موکــول شــود. حــال آنکــه ارســال 
ــه  ــی را ب ــارت بزرگ ــتندات، خس ــگام مس دیرهن
ــدم پرداخــت  ــرد و ع بخــش خصوصــی وارد  می ک
ــدود  ــه مس ــش، ب ــن بخ ــه ای ــوط ب ــات مرب مالی
ــر  ــدی منج ــای تولی ــاب واحدهای ه ــدن حس ش
ــت  ــا فعالی ــی از واحده ــی برخ ــود و حت ــده ب ش

ــد. ــرده بودن ــف ک خــود را متوق
ــن مشــکل، مســاله را  ــع ای ــرای رف ــه داد: ب او ادام
ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــت کســب و کار ات ــا معاون ب
ــرای تبادل نظــر  ــان گذاشــتیم و جلســاتی ب در می
بــا مشــاوران مالیاتــی اتــاق برگــزار شــد. در 
نهایــت مقــرر شــد اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
نامــه ای  ایــران طــی  صادرکننــدگان مبلمــان 
ــن مشــکل  ــی تهــران، ای ــاق بازرگان ــه رییــس ات ب
ــاه  ــن م ــه در بهم ــن نام ــه ای ــد ک ــن کن را تبیی
ســال گذشــته از ســوی رییــس اتــاق تهــران 
ــد.  ــال ش ــوری ارس ــاون اول رییس جمه ــرای مع ب
ــس  ــور رئی ــراوان و حض ــای ف ــس از پیگیری ه پ
ــران در جلســات  ــاق ته ــی ات و کارشناســان مالیات
مختلفــی از جملــه کمیســیون فرعــی دولــت، 
مهلــت مقــرر بــرای ارســال مســتندات، در مرحلــه 
نخســت از ســال 95 بــه 96 و 97 و ســپس تــا 98 
ــه تصویــب هیــات وزیــران رســید. تمدیــد شــد و ب
ــرخ  ــش ن ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب  احمدی
ــت،  ــه صنع ــی را ب ــار مضاعف ــا، فش ارز و تحریم ه
ــا  ــزود: ب ــرد اف ــدگان و شــرکت ها وارد ک تولیدکنن
ــی  ــان دارای ــوی می ــه نح ــوالت، ب ــن تح ــروز ای ب
ــاد.  ــه افت ــرکت ها فاصل ــی ش ــده و بده ــت ش ثب
بــه بیــان دیگــر، دارایــی افزایــش یافتــه بــود امــا 

ــر  می خواســتیم آن را ثبــت  ــود. اگ ثبــت نشــده ب
ــون  ــا اکن ــم. ام ــات  می پرداختی ــد مالی ــم بای کنی
ــدون پرداخــت  ــون، ب ــن قان ــت ای ــد مهل ــا تمدی ب
در  را  نــرخ  افزایــش  مالیــات  می تــوان صرفــاً 
دارایــی شــرکت ها بــه روز کــرد کــه باعــث بهبــود 

ــود. ــده می ش ــت ش ــرمایه ثب ــت س وضعی
ــه  ــران ب ــات وزی ــم هی ــه تصمی ــان اینک ــا بی  او ب
ــه  ــران صــورت گرفت ــی ته ــاق بازرگان پیشــنهاد ات
ــه از  ــن مطالب ــه ای ــت ک ــت: سال هاس ــت، گف اس
ســوی بخــش خصوصــی مطــرح  می شــود کــه در 
ــش  ــرات بخ ــازی از نظ ــری و تصمیم س تصمیم گی
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــتفاده ش خصوصــی و تشــکل ها اس
هــر قانــون یــا دســتورالعملی کــه از ســوی دولــت 
ابــالغ  می شــود، در نهایــت، ایــن فعــاالن اقتصــادی 
ــا  ــد و چالش ه ــد آن را اجــرا کنن ــه بای هســتند ک
و نواقــص ایــن قوانیــن را بخــش خصوصــی زودتــر 
در می یابــد. اگــر تبــادل نظــر بــا دولــت، از حالــت 
ــرای  ــری ب ــود، تصمیم گی ــارج ش ــک خ بوروکراتی
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــکالت ب ــایل و مش ــل مس ح

انجــام خواهــد گرفــت.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران افــزود: 
مشــکالت اجــرای مــاده 10 آیین نامــه مــاده 
ــوان تولیــدی از  ــر اســتفاده از ت ــون حداکث 17 قان
ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــه ات ــکل ب ــک تش ــوی ی س
انعــکاس پیــدا کــرد و اتــاق تهــران نیــز بــه 
عنــوان حلقــه وصــل، ایــن مســاله را بــا حاکمیــت 
ــا انجــام  ــت و ب ــا جدی ــان گذاشــت، آن را ب در می
ــل  ــا تعام ــت ب ــری و در نهای کار کارشناســی پیگی
مناســب حــل کــرد. ایــن اتفــاق ســیگنال خوبــی 
ــه  ــد ک ــی می ده ــش خصوص ــکل های بخ ــه تش ب
 می تواننــد از تــوان اتــاق تهــران بــرای حــل 

ــد. ــره ببرن ــود به ــکالت خ مش
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شبکه برق تهران چند ساله 
است؟

برقی  شبکه  و  تجهیزات  از  درصد   5۰ حدود 
از 3۰  بیش  عمری  و  گذاشته  به سن  پا  تهران 
سال دارند؛ موضوعی که به یکی از دغدغه های 
مسئوالن تبدیل و باعث شده سناریوی بهسازی 

این تجهیزات روی میز قرار گیرد.
شبکه برق تهران چند ساله است؟به گزارش گروه 
برنامه ریزی های  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی 
انجام شده حاکی از آن است که تا افق 1403 تمام 

تجهیزات قدیمی تهران باید به سازی و برای انجام 
این هدف باید هر سال 15 تا 20 درصد تجهیزات 
برای  بود  شده  اعالم  این  از  پیش  شوند.  نوسازی 
شبکه های  از  درصد   30 بهینه سازی  و  توسعه 
فرسوده برق تهران در افق 1404 نیاز به 10 هزار 

میلیارد تومان سرمایه است.
مدیرعامل   - خلق  خوش  غالمرضا  راستا،  این  در 
از  25درصد  این که  بیان  با  تهران،  منطقه ای  برق 
مشترکین کل کشور در حیطه عملیات برق تهران 
البرز( هستند، اظهار کرد: با توجه  )پایتخت، قم و 
به میزان رشدی که در شبکه وجود دارد، معموال 
تامین  برای  را  ساله   10 مدت  طوالنی  برنامه های 
برق پیش بینی می کنیم. در این راستا تا افق 1403 
میانگین رشد حدود پنج درصد پیش بینی شده است 
و برنامه ریزی هایی که انجام می دهیم و پروژه هایی 

که اجرا می کنیم نیز در همین راستاست.
نیاز نوسازی شبکه برق تهران به بیش از 34 هزار 

میلیارد تومان
وی با اشاره به قدمت تجهیزات برقی تهران گفت: 
و  باالست  تهران  استان  برقی  تجهیزات  قدمت 
از 30  بیش  عمری  تاسیسات  از  درصد  حدود 50 
با  تا  به روز شوند  باید  به همین دلیل  سال دارند. 
چالش مواجه نشویم. در این راستا، توجه به شرایط 
قیمت ها حدود 34 هزار و 400 میلیارد تومان برای 
 1403 افق  تا  تاسیسات  و  تجهیزات  روزرسانی  به 
یا  از منابع داخلی  پیش بینی شده است که عمدتا 

فاینانس تامین خواهد شد.
تامین  به  اشاره  با  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
برق استان های تهران، قم و البرز در پیک تابستان 
امسال گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، 
مصرف  پیک  مگاوات  هزار   11 با  امسال  تابستان 
توانستیم کلیه نیاز های مشترکین را برطرف کنیم.



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 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1398/05/30
استان : ایالم 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان ایالم
آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث، 
توسعه و اصالح و بهینه شبکه برق آسیب دیده 

از سیالب شهرستان دره شهر)فاز یک( 
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/07 

تاریخ انتشار :1398/05/30 
استان : ایالم

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان ایالم
آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث، 
آسیب  برق  شبکه  بهینه  و  اصالح  و  توسعه 

دیده از سیالب شهرستان دره شهر)فاز 2(
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/07

تاریخ انتشار : 1398/06/02
استان : البرز 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز
آگهی : مناقصه 1- خرید تجهیزات شبکه 
شامل انواع کلمپ و کابلشو 2- خرید تابلو 
فشار ضعیف 3- تامین برق متقاضیان برق 

منطقه فردیس
مهلت دریافت اسناد :1398/06/09  

شماره آگهی : 98/97 
تاریخ انتشار :1398/06/02 

استان : آذربایجان غربی 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
آگهی : مناقصه خرید 1.بوستر سه فاز 5 مگا 

ولت امپر
2.تسترشبکه)عیب یاب خطوط 20 کیلوولت(
3.دستگاه نشت یاب تجهیزات خطوط فشار 
با  هرتز   50 کیلوولت   20 هوایی  متوسط 

استفاده از تکنولوژی التراسونیک
مبلغ تضمین : 519.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/10

تاریخ انتشار : 1398/06/05
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : برق منطقه ای اصفهان
وصل  مکانیزم  بها:1-خرید  استعالم   : آگهی 

کلید 
2-خرید فیوز استوانه ای 

مهلت دریافت اسناد : 1398/06/07

تاریخ انتشار : 1398/06/06
استان : چهار محال و بختیاری 

مناقصه گزار : شبکه بهداشت و درمان کیار 
چهارمحال و بختیاری

 1x185 آگهی : استعالم بها کابل برق قدرت
سطح  مسی  جنس   V  1000-600 ولتاژ 
 6050۲IEC طرح   2^mm  185 مقطع 
قرقره    100 m3569-1 طول ISIRI  1-
چوبی مرجع عرضه کننده صنایع کابل کمان

مهلت دریافت اسناد : 1398/06/09

تاریخ انتشار : 60/60/8931
استان : زنجان 

معدنی  مواد  تولید  و  تهیه   : گزار  مناقصه 
مجتمع سرب و روی انگوران - زنجان

آگهی : استعالم بها : 1-بست گازی 
2-لوازم الکتریکی مطابق لیست پیوست.

لیست  طبق  کارد  و  چنگال  3-قاشق، 
پیوستی

4-بست، اتصال استراکچر به سیم
5-جعبه فیوز
6-کابل برق 
7-سیم ارت

مهلت دریافت اسناد :1398/06/07 

شماره آگهی : 52403622 
تاریخ انتشار : 1398/06/06

استان : خوزستان
مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعالم بها ساخت تابلو و کلید 3 پل 
3150 آمپر

مهلت دریافت اسناد :1398/06/15 

تاریخ انتشار : 1398/06/06
استان : خوزستان 

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها ساخت تابلوی کامل ادی 

کارنت و متعلقات و کارت 
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/15
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یادداشت

نگاهی به ساختار رهبری شرکت های زیراکس و گور

وقتی همه کارمندها رهبر 
سازمانی هستند)قسمت اول(

مدرسه  محققان  آیزکز«،  »کیت  و  آنکونا«  »دبورا 
که  شرکت هایی  معتقدند   MIT اسلون  مدیریت 
دارای فرهنگ رهبری »دستور و کنترل« هستند به 
یا خالق  با تحوالت همگام شوند  سختی می توانند 
باشند. آنها برای اثبات ادعای خود در مورد دو شرکت 
تحقیق کردند: شرکت »گور و شرکا« که تولیدکننده 
پارچه گورتکس است و واحد تحقیق و توسعه شرکت 
زیراکس که نامش »PARC« است. تحقیقات آنها 
نشان داد که این شرکت ها که از نظر نوآوری زبانزد 
رهبران  دارند:  رهبر  نوع  سه  هستند،  عام  و  خاص 
کارآفرین، رهبران توانمندساز و معمار. این سه گروه با 
هم کار می کنند تا سازمان را هدایت و از هرج و مرج 
ناشی از نوآوری جلوگیری کنند. دبورا و کیت اخیرا 
میهمان »کرت نیکیش«، ویراستار مجله کسب وکار 
با هم  از این مصاحبه را  هاروارد بوده اند. چکیده ای 

می خوانیم.
مثل  دیگر  کنترل  و  مدل دستور  روزها،  این  کرت: 
قدیم کارآیی ندارد. اگر بخواهی یک سازمان خالق 
داشته باشی، کسی یک بوروکراسی سختگیرانه را به 

تو توصیه نمی کند. پس چه کار باید بکنیم؟ چطور 
می توانیم بدون ا یجاد هرج و مرج، خالقیت داشته 
باشیم. این سوالی بود که ذهن میهمانان ما را درگیر 

کرده بود. خوش آمدید.
دبورا: از اینکه اینجا هستم خوشحالم.

کیت: باعث افتخارم است.
کرت: چرا این دو شرکت را انتخاب کردید؟

دبورا: چون از مفهوم »رهبری توزیع شده« خوشمان 
می آمد. طبق این مدل، مدیریت سازمان دست یک 
نفر نیست بلکه بین تک تک اعضای سازمان تقسیم 
به آن می گوییم رهبری چابک.  االن  البته  می شود. 
می خواستیم شرکت هایی را بررسی کنیم که در زمینه 
را درون  نوآوری پیشگام هستند و رفتار کارآفرینی 
سازمان نهادینه کرده اند بدون آنکه درگیر بوروکراسی 
و قوانین دست و پاگیر شوند. آنها استارت آپ نبودند. 
بارز  نمونه  آنها  گذشته.  تاسیسشان  از  زیادی  مدت 
سازمانی بودند که همواره با تغییرات سازگار می شود، 
و  است  باالیی  سطح  در  نوآوری  نظر  از  همیشه 

کارکنانش همیشه در کارها مشارکت دارند.
کرت: آیا وقتی به این شرکت ها رفتی، بالفاصله حس 

کردی که وارد یک فضای متفاوت شده ای؟
دبورا: کامال. قبال با کلی شرکت مصاحبه کرده بودیم. 
نداشتند  دوست  نمی دادند.  کار  به  دل  کارمندها 
بعضی هایشان  بود. حتی  کار. وحشتناک  بیایند سر 
گریه می کردند. اما وقتی وارد شرکت گور می شوی، 
می بینی که همه هیجان زده اند. هر چند ماه یک بار 
هم که بروی، باز همان شکلی هستند. این یک تجربه 
جوش  و  جنب  و  هیجان  کلی  است.  جدید  کامال 
آنکه کسی سرسام  بدون  دارد  میان کارکنان وجود 
بگیرد. همه سخت کار می کردند. با وجود این، همه از 

کارشان راضی بودند.
کرت: وقتی کسی از شرکتی حرف می زند که همه 

خالقند بدون آنکه هرج و مرج باشد، همه می گویند 
البد یک مدیر ارشد دارد که کارش را بلد است. شما 

چه چیزی کشف کردید؟ راز موفقیت گور چیست؟
کیت: خب قطعا شرکت گور رهبرانی دارد. یک مدیر 
یکسری  به  که  است  فرهنگش  این  اما  دارد.  ارشد 
اصول، جامه عمل می پوشاند و این اصول هستند که 
شرکت را به این شکل اداره می کنند. این اصول از 
زمان تاسیس شرکت وجود داشته اند و به مرور زمان 
ساختارها  و  فرهنگ  فردی،  رهبری  شده اند.  اصالح 

هستند که این سیستم را به کار می اندازند.
کرت: وقتی مقاله تان را خواندم چیزی که برایم جالب 
بود این بود که تعداد زیادی از کارکنان این شرکت ها 
رهبری  همان  این  می دانستند.  رهبر  را  خودشان 
رهبری  واژه  شما،  به نظر  چرا  اما  است.  توزیع شده 

چابک برای توصیف این شرکت ها بهتر است؟
کیت: من هیچ وقت از ایده رهبری توزیع شده خوشم 
اینکه یک قطره جوهر قرمز  نمی آمده. درست مثل 
در آب بریزی و رنگش صورتی شود. به نظر من، واژه 
توزیع شدن، رقیق شدن را برای آدم تداعی می کند. 
ولی در این سازمان ها، همه احساس قدرتمندی دارند. 
دارد رهبری می کند.  زمینه تخصصش  هر کس در 
حتی خیلی ها از حوزه تخصص خود فراتر می روند و 
از آنها حمایت  چیزهای جدید را تجربه می کنند و 
وجود  دائمی  پیشرفت  فرآیند  یک  پس  می شود. 
آن حمایت  از  و همکاران  فرهنگ سازمان  دارد که 
می کنند. وقتی می گوییم چابک، منظورمان این است 
که سازمان به سرعت با تغییرات بازار و خواسته های 
مشتریان سازگار می شود. اگر مشتری ناراضی باشد، 
آنها به سرعت پاسخ می دهند چون همه آن قدر قدرت 
و اختیار دارند که وارد عمل شوند و اقدامات الزم را 

انجام دهند، طبق خواسته مشتری و استراتژی.
کرت: و ظاهرا همه با استراتژی هماهنگند.

دبورا: بله. برای آنها استراتژی فقط محدود به چند 
کلمه مبهم نیست. آنها جزئیات را می دانند. مثال ما 
این نوع محصول را تولید می کنیم و این جوری پول 
سازمان ها،  از  بسیاری  در  که  حالی  در  درمی آوریم. 
آیا چیزی  که  نمی کنند  فکر  این  به  کارکنان حتی 
اما در  نه.  یا  تولید می کنند فروش خواهد رفت  که 
این سازمان ها، همه کارکنان مدل کسب وکار را بلدند 
موفقیت  به  را  سازمان  چطور  آنها  کار  می دانند  و 

می رساند.
تقسیم  کوچک  بخش های  به  را  )استراتژی(  کیت: 
می کنند تا برای همه قابل درک باشد. مثال در شرکت 
گور، قانون ساده ای وجود دارد به نام »مناسب برای 
استفاده«. این یعنی هر چیزی تولید می کنی باید به 
درد همان کاری بخورد که قصدش را داشته اید. پس 
کسی که محصولتان را پوشیده و رفته به قله اورست، 
دائما  محصول  کیفیت  کند.  سرما  احساس  نباید 
امتحان می شود و همه دائما با مشتری در ارتباطند 
تا ببینند محصول امتحانش را پس داده یا نه و این 
قواعد ساده هستند که استراتژی را تشکیل می دهند.

کرت: حاال کمی درباره طبقه بندی رهبران صحبت 
رهبران  داریم.  رهبر  نوع  سه  بودید  گفته  کنیم. 
سطوح  در  هستند،  پایین تر  سطوح  در  کارآفرین 
پروژه ها. رهبران توانمندساز که کمی سطحشان باالتر 
است و رهبران معمار که از همه باالترند. کمی بیشتر 
برایمان توضیح دهید.دبورا: رهبران کارآفرین، کارشان 
نوآوری است. آنها دائما ایده های جدید به ذهنشان 
می رسد، با مدل های جدید و روش های سازماندهی 
جدید. مثال می توانند بقیه را ترغیب کنند که از آنها 
پیروی کنند یا روی یک ایده جدید کار کنند. آنها 
کسانی هستند که تیم تشکیل می دهند و آن تیم ها 

ایده را در سراسر سازمان ترویج می کنند.
ادامه دارد
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نگاه آخر

دریاچه و تله کابین کوه عون بن علی در شمال تبریز

https://www.yjc.ir/fa/news/7050145/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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