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لنگرگاه بودجه

رضا خسروی/ دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد«  »روزنامه  در  پیش  چندی 
این  گفت وگویی منتشر شد که جان کالمش 
بود؛ »اقتصاد ایران لنگر ندارد.« این سخن تازه، 
به تجربه کشورهای توسعه یافته و خارج شده 
از دام فقر مستند شده بود. براساس این سخن، 
لنگر انتخاب شده باید به گونه ای باشد که بتواند 
سیاست گذاری اقتصادی را از دام اصطکاک ها و 
تنش ها خارج کند. اما در کنار لنگر اقتصادی، 
لنگر  کرد؛  توجه  نیز  دیگر  لنگر  یک  به  باید 
بودجه. اهمیت این لنگر از لنگر اقتصادی کمتر 
نیست و غفلت از آن می تواند پیامدهای زیادی 

داشته باشد.
به جـز کشـورهای نفتی کـه صـادرات نفت بخش 
بسـیار مهمـی از درآمـد دولـت و صـادرات آنها را 
تشـکیل می دهـد، در همـه کشـورها، نقـش لنگر 
بودجـه در میان مـدت »تعیین سـقف بدهی های 
دولـت« اسـت. به ایـن معنا کـه بـرای بدهی های 
دولـت یـک سـقف مشـخص تعییـن می شـود و 
تخطـی از آن سـقف بـه منزلـه خـروج از قاعـده 

مشاهده متن کامل 

و  بیست  ایران،  برق  پنجمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره سندیکای صنعت  و  پنجاه 
هفتم مرداد سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از اهم 
اقدامات انجام شده در طول هفته اخیر و پیگیری های صورت گرفته در خصوص مصوبات 

جلسه قبل هیات مدیره توسط دبیر سندیکا ارائه شد. 
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پیگیری مستمر مشکالت 
بیمه ای اعضا در دستور کار 

هیات مدیره 
پنجاه و پنجمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره 
هفتم  و  بیست  ایران،  برق  صنعت  سندیکای 
مرداد سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. 
در ابتدای جلسه گزارشی از اهم اقدامات انجام 
شده در طول هفته اخیر و پیگیری های صورت 
هیات  قبل  جلسه  مصوبات  خصوص  در  گرفته 

مدیره توسط دبیر سندیکا ارائه شد. 
در این گزارش به انعکاس مشکالت سازندگان صنعت 
برق و راهکارهای سندیکا در کمیسیون انرژی اتاق 
ضمانت نامه های  صدور  مشکالت  پیگیری  تهران، 
بانکی برای اعضای فعال در افغانستان، نهایی شدن 
خصوص  در  توانیر  و  سندیکا  توافقات  صورتجلسه 
قراردادها، پیگیری های انجام شده برای ابالغ ضریب 
ارزبری در خصوص جبران خسارات ناشی از تغییرات 
نرخ ارز در قراردادهای توزیع و نیز کسب صالحیت 
سندیکا در گرایش ماشین آالت و تجهیزات صنایع 
فلزی و فراورده های مرتبط از مرکز ملی رتبه بندی 

ایران اشاره شد. 
و  بهای پست  فهارس  برگزاری جلسات  فعال  روند 
حمایت  مشترک  کارگروه های  به کار  آغاز  خطوط، 
و  سندیکا  صادرات  توسعه  و  داخل  ساخت  از 
انتخابات  برای  الزم  هماهنگی های  انجام  ساتکاب، 
کمیسیون های انرژی و صنعت اتاق ایران، برگزاری 
معرفی  منظور  به  مرتبط  تشکل های  با  جلسه 
نمایندگان سندیکا به عنوان ریاست کمیسیون های 
مورد نظر و همچنین نهایی شدن گزارش عملکرد 
عمومی  مجمع  به  ارائه  جهت  مالی  صورت های  و 

بخشی از این گزارش بود. 

در ادامه جلسه با توجه به نهایی شدن صورتجلسه 
توافقات سندیکا و توانیر در خصوص قراردادها مقرر 
پیگیری  جدیت  با  و  وقت  اسرع  در  آن  مصوبات 
شود. همچنین مقرر شد در خصوص تعیین تکلیف 
ضریب ارزبری تجهیزات به منظور جبران خسارات 
توزیع،  قراردادهای  در  ارز  نرخ  تغییرات  از  ناشی 
اعضای هیأت مدیره نیز با معاون هماهنگی توزیع 

شرکت توانیر مذاکره کنند.  
انتخابات خانه صنعت و معدن محور بعدی جلسه 
بود که با توجه به اعالم آمادگی آقایان مهندسین 
رهنما و صالحی جهت حضور در این انتخابات، مقرر 
شد هر دو نماینده به خانه صنعت و معدن معرفی 
شوند و تصمیم گیری نهایی در این خصوص پس از 

مذاکره با خانه صنعت و معدن انجام شود.

امور مالیاتی تحت  تاکید شد که سازمان  ادامه  در 
عنوان رونق تولید، دستورالعمل های کارآمدی ابالغ 
کرده و با بخش خصوصی همکاری مناسبی ایجاد 
کرده است اما مشکالت بخش خصوصی با سازمان 
تامین اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است به 
طوری که در برخی موارد از رای دیوان عدالت اداری 
مقرر شد موضوع  این رو  از  نماید.  نمی  تمکین  نیز 
اتاق  مشکالت بیمه ای اعضا بطور مستمر از طریق 
بازرگانی و نهادهای مرتبط پیگیری شود. همچنین 
با توجه به دعوت سازمان تامین اجتماعی از سندیکا 
به منظور حضور در جلسه بررسی نسبت مزد به کل 
های  چالش  شد  مقرر  قراردادها،  انواع  در  کارکرد 
اعضا و  جزییات قراردادهایی که از بخشنامه 14/5 
استفاده کرده اند در جلسه مذکور به سازمان تامین 

اجتماعی منعکس شود. 
مشکالت  گرفتن  شدت  به  توجه  با  ادامه  در 
قراردادی اعضا و اعمال سختگیری های زیاد از سوی 
شرکت های برق منطقه ای در این زمینه، مقرر شد 
تعیین تکلیف قراردادها به شکل جدی تری از سوی 
مدیران  با  مکاتبه  ضمن  و  شده  پیگیری  سندیکا 
با  مشترک  جلسات  منطقه ای،  های  برق  عامل 

مدیران ارشد این شرکتها برگزار شود. 
گزارش  شدن  نهایی  به  توجه  با  جلسه  پایان  در 
اخذ  از  پس  مقرر شد  مالی  و صورت های  عملکرد 
نظرات خزانه دار و اعضای هیأت مدیره، گزارش ها 

در اختیار بازرس سندیکا قرار گیرد.

http://www.ieis.ir/fa-news-4714.html
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تمایل نیروگاه ها برای عرضه 
برق در بورس انرژی

فصــل اقتصــاد - از آنجاکــه نیروگاه هــا 
مطالباتــی از دولــت دارنــد، بســیاری از 
ــدی  ــرق تولی ــد ب ــل دارن ــا تمای نیروگاه ه
ــند. ــرژی بفروش ــورس ان ــق ب ــود را از طری خ
ــت  ــررات ترانزی ــتورالعمل مق ــش دس ــدی پی چن
کشــور  بــرق  شــبکه  در  الکتریکــی  انــرژی 
ــالغ و ســازوکارهای حضــور  ــر نیــرو اب توســط وزی
ــد. ــم ش ــرژی فراه ــورس ان ــدگان در ب مصرف کنن

بــا ابــالغ برنامــه ششــم توســعه کشــور، در بنــد ب 
مــاده 44 ایــن قانــون بــر اســتفاده از ســازوکارهای 
ــرق  ــرای تعییــن قیمــت ب ــران ب ــرژی ای ــورس ان ب

تاکیــد شــده بــود و مصوبــه هیــات وزیــران نیــز به 
شــورای اقتصــاد اختیــار داده بــود نــرخ ترانزیــت را 

مشــخص کننــد.
ــه منظــور  ــد ب ــه مســئوالن می گوین ــن طــور ک ای
اجرایــی کــردن بهتــر ایــن قانــون و کاهــش 
کاالی  قیمت گــذاری  زمینــه  در  دولــت  نقــش 
ــرای آن تعییــن شــد و  ــدی ب ــرق ســازوکار جدی ب
قیمــت ترانزیــت بــرق از نیروگاه هــا بــه خریــداران 
تقریبــاً 15 تومــان بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت 
مشــخص شــد و دســتورالعمل اجرایــی آن توســط 
وزیــر نیــرو بــا فراگیــری بیشــتر ابــالغ شــد؛ 
ــی  ــامل تمام ــد ش ــتورالعمل جدی ــه دس بطوریک
ــدرت  ــم از مشــترکین ق ــرق اع ــدگان ب مصرف کنن
قــراردادی بیشــتر و کمتــر از پنــج مــگاوات و 

ــت. ــی اس ــر صنعت ــی و غی ــترکان صنعت مش
ایــن روزهــا تمایــل نیروگاه هــا بــرای عرضــه بــرق 
ــده  ــتر ش ــرژی بیش ــورس ان ــود در ب ــدی خ تولی
ــف  ــا در مقاطــع مختل ــات نیروگاه ه ــه مطالب چراک
از دولــت رشــد می کنــد ایــن در حالــی اســت کــه 
اگــر بــرق تولیــدی از طریــق بــورس انــرژی عرضــه 
شــود بــرای پرداخــت مطالبــات تضامینــی وجــود 

دارد.
در بازدیــدی کــه خبرنــگاران بــازار ســرمایه از 
ــا  ــتند، غالمرض ــالن داش ــر گی ــره س ــروگاه پ نی
ــره  ــی پ ــیکل ترکیب ــروگاه س ــر نی ــان - مدی امیری
ــا ســاختار  ــا بیــان اینکــه ایــن نیــروگاه ب ســر - ب
بــا   BOT واگــذاری  و  بهره بــرداری  ســاخت، 
ظرفیــت 968 مــگاوات در شــرایط جــدا و متشــکل 
ــرار  ــهر ق ــری رضوانش ــوک در 18 کیلومت از دو بل
ــتای  ــروگاه در راس ــن نی ــت: ای ــت، گف ــه اس گرفت
ــوخت  ــرف س ــش مص ــره وری و کاه ــش به افزای
ــب ســیکل  ــاوری داخــل در قال ــتفاده از فن ــا اس ب

ــت. ــده اس ــداث ش ــی اح ترکیب
وی افــزود: ایــن نیــروگاه بــا اســتفاده از توانمنــدی 
ــاخته  ــا س ــروه مپن ــات گ ــان و کارخانج متخصص
ــش  ــل بی ــاخت داخ ــش س ــهم بخ ــه س ــده ک ش
از 93 درصــد اســت و طــی چهــار ســال گذشــته 
ــرق  ــاعت ب ــووات س ــارد کیل ــج میلی ــته پن توانس
تولیــد و بــه شــبکه ارســال کنــد؛ در واقــع 
راندمــان ایــن نیــروگاه در حــال حاضــر 50 درصــد 

ــی اســت. ــل توجه ــدد بســیار قاب ــه ع اســت ک
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه نیــروگاه 
ــن  ــا توربی ــد گازی ب ــار واح ــر دارای چه ــره س پ
V94.2 و ظرفیــت 162 مــگاوات و دو واحــد 
بخــار بــا توربیــن E و ژنراتــور پــارس ژنراتــور 250 
ــگاوات اســت،   ــا ظرفیــت 160 م ــر ب ــت آمپ مگاول
گفــت: ایــن نیــروگاه بــه دلیــل ســاختگاه مطلــوب 
و نزدیکــی بــه دریــا راندمــان خوبــی دارد و بــرای 
خنــک شــدن نیــروگاه از آب دریــا اســتفاده 

می کنیــم.
ــی  ــرکت های ــا ش ــاط ب ــوص ارتب ــان درخص امیری
هماننــد زیمنــس بعــد از اعمــال تحریــم هــا 
آغــاز  زمانــی  نیــروگاه  ایــن  ســاخت  گفــت: 
شــد کــه وابســتگی بــه زیمنــس نداشــتیم؛ 
ــن  ــاخت چنی ــرای س ــاوری ب ــال فن ــن انتق بنابرای
نیروگاهــی از ســال 1389 آغــاز شــده بــود. کالس 
ــت،  ــوع E اس ــر از ن ــروگاه پره س ــای نی توربین ه
بنابرایــن بــا هــدف اســتفاده آب بــرای واحدهــای 
بخــار، ســه حلقــه چــاه حفــاری شــد. علــت اینکــه 
توربین هــا  کــردن  خنــک  بــرای  دریــا  آب  از 
ــی آب  ــاد ناخالص ــزان زی ــود می ــتفاده نمی ش اس
ــه آب  ــه تصفی ــش هزین ــبب افزای ــه س ــت ک اس
مــی شــود و از طرفــی بــه لحــاظ زیســت محیطــی 
ــه  ــش از س ــای آن بی ــه دم ــی را ک ــوان آب نمی ت

درجــه اختــالف بــا دمــای آب دریــا دارد، مجــددا 
ــد. ــا بازگردان ــه دری ب

ــر  ــره س ــی پ ــیکل ترکیب ــروگاه س ــل نی مدیرعام
ــوارد زیســت  ــام م ــت تم ــت: در راســتای رعای گف
محیطــی در یــک اســتان سرســبز، هــر ســه مــاه 
یــک بــار بــا ســازمان های ذی ربــط ارتبــاط 
ــود.  ــی ش ــام م ــای الزم انج ــی ه ــه و بررس گرفت
ــاز مصــرف کننده هــا  ــر اســاس نی ــروگاه ب ــن نی ای
ــورت  ــال بص ــدت 20 س ــه م ــه ب ــراردادی ک و ق
ــرده،  ــا ک ــرو امض ــا وزارت نی ــی ب ــد تضمین خری
ــا در  ــش مپن ــد. نق ــرق می کن ــد ب ــه تولی ــدام ب اق
ــل  ــا تحوی ــرق اســت کــه ب ــرارداد تولیــد ب ــن ق ای
ــت در  ــدون دخال ــرق ب ــه ب ــل ب ــوخت و تبدی س
ــرق  ــل پســت ب محــل و چگونگــی مصــرف، تحوی

ــی شــود. م
ــت مناســب  ــه وضعی ــا توجــه ب ــزود:  ب ــان اف امیری
برق آبــی در شــش  نیروگاه هــای  بــرق  تولیــد 
از  درخواســت ها  جــاری،  ســال  نخســت  مــاه 
نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی 10 درصــد کاهــش 
ــاعت از  ــگاوات س ــاالنه 700 م ــت. س ــته اس داش
ــرق وجــود داشــت  ــروگاه پره ســر درخواســت ب نی
کــه نیمــه نخســت ســال جــاری بــه 600 مــگاوات 
ســاعت تقلیــل پیــدا کرد.تابســتان ســال گذشــته 
طــی 24 ســاعت بالــغ بــر 17 هــزار مــگاوات بــرق 

تولیــد مــی شــد.
ــروگاه  ــرق نی ــد ب ــت تولی ــه ظرفی ــه ب ــا توج وی ب
پــره ســر از حــدود 200 تــا 300 مــگاوات ظرفیــت 
مــازاد تولیــد بــرق خبــر داد و گفــت: ایــن روزهــا 
بحــث ماینرهــا و تولیدکننــدگان رمزارزهــا بســیار 
ــم  ــن حج ــوان ای ــی ت ــه م ــود ک ــی ش ــرح م مط
ــه مشــتریان متقاضــی تأســیس مــزارع  مــازاد را ب

ماینــر فروخــت.
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تکمیل اطالعات مشترکان 
12 استان برای حذف قبوض 

کاغذی برق
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین 
توانیر با اشاره به تکمیل اطالعات مشترکان 12 
استان برای حذف قبوض کاغذی برق، گفت: از 
تاکنون  کشور  برق  مشترک  میلیون  میان 36 
اطالعات بیش از 30 میلیون مشترک برای حذف 

قبوض کاغذی جمع آوری شده است.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس بـه نقـل از پایـگاه 
اطـالع رسـانی وزارت نیرو)پـاون(، هـادی مدقـق با 
اشـاره به اینکـه تاکنون اطالعات حـدود 84 درصد 
مشـترکان بـرق کشـور بـه منظـور حـذف قبـوض 

کاغـذی در سـامانه ثبت شـده اسـت، ادامـه داد: بر 
اسـاس آخریـن ارزیابـی صـورت گرفتـه تاکنون در 
اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان، فارس، کرمان، 
و  چهارمحـال  هرمـزگان،  یـزد،  خراسـان جنوبی، 
مشـهد،  کالنشـهر  و  خراسـان رضوی  بختیـاری، 
خراسان شـمالی  و  زنجـان  کردسـتان،  اصفهـان، 
بیـش از 90 درصـد مشـترکان اطالعـات خـود را 
ثبـت کرده انـد و قبـوض کاغذی در ایـن مناطق به 

طـور کامـل حذف شـده اسـت.

مدقـق افـزود: همچنیـن بیـن 70 تـا 90 درصـد 
سـمنان،  خوزسـتان،  اسـتان های  در  مشـترکان 
البـرز، قزویـن، تهـران،  گلسـتان، مازنـدران، قـم، 
همـدان،  غربـی،  و  شـرقی  آذربایجـان  اردبیـل، 
لرسـتان، بوشـهر، کهگیلویـه و بویراحمـد بـه ایـن 
اسـتان های  در  میـزان  ایـن  و  پیوسـته اند  طـرح 
ایـالم، کرمانشـاه، مرکزی و کالنشـهر تبریـز 50 تا 

اسـت. 70 درصـد 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه از ابتـدای مهرمـاه هیـچ 
قبـض کاغـذی بـرق در کشـور توزیع نخواهد شـد، 
کشـور  سراسـر  در  باقی مانـده  مشـترکان  افـزود: 
می تواننـد تـا نیمـه شـهریورماه بـا ارسـال شناسـه 
قبض به سرشـماره 20001521 شـماره خود را در 
سـامانه مربوطـه ثبت و پـس از این قبـوض خود را 

بـه صـورت الکترونیکـی دریافـت کنند.
مدقـق بـا تاکیـد بـر اینکـه حـذف قبـوض کاغذی 
سـال  در  درخـت  هـزار   12 قطـع  از  مانـع  بـرق 
می شـود، ادامـه داد: بر اسـاس برنامه ریـزی صورت 
گرفتـه مقـرر شـده اسـت تـا از محـل کاغـذی که 
در ایـن راسـتا صرفه جویـی می شـود، بـرای 100 
هـزار دانش آمـوز مناطـق محروم وسـایل آموزشـی 

شـود. تامین 

تخفیف ویژه اعضای سندیکا 
برای حضور در چهاردهمین 

نمایشگاه صنعت برق فارس و 
مشهد

چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق استان فارس 
طی روزهای 26 لغایت 29 شهریورماه در محل 
فارس  استان  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
مشهد  برق  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین  و 
طی روزهای 3 لغایت 6 مهرماه در محل دائمی 
خواهد  برگزار  مشهد  بین المللی  نمایشگاه های 

شد.
با توجه به حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور، 
حضور  تسهیل  برای  الزم  هماهنگی های  سندیکا 
بعمل  را  مذکور  رویدادهای  در  عضو  شرکت های 

آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت 
تعیین شده به شرح ذیل استفاده نمایند:

برای  سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  20درصد   **
رزرو غرفه در نمایشگاه صنعت برق استان فارس

متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 140 هزار تومان )حداقل 

12 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   125  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 12 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
نمایشگاه به شماره تلفن 32116738-034 )خانم 

متقیان( تماس حاصل فرمایید.
* 15درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه صنعت برق مشهد
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 180 هزار تومان )حداقل 

18 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   160  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 18 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
)خانم   051-36158 تلفن  شماره  به  نمایشگاه 

غفوریان( تماس حاصل فرمایید.
برگزاری  تاریخ  تا  زمانی  محدودیت  به  توجه  با 
دعوت  سندیکا  اعضای  از  مذکور،  نمایشگاه های 
می شود با تکمیل و ارسال فرم ذیل به شماره فکس 
66944967 مراتب آمادگی خود برای حضور در هر 
یک از نمایشگاه ها را به سندیکا اعالم و برای کسب 
اطالعات بیشتر با امور نمایشگاه های سندیکا شماره 
باقرپور(  )خانم   113 داخلی   66570930-3 تلفن 

تماس حاصل فرمایند.   
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مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ایران؛

آغاز اجرای طرح توسعه 2 واحد 
نیروگاهی در نکا

حضور  با  ترکیبی  سیکل  نیروگاه   2 ساخت 
برق حرارتی  مادر تخصصی  مدیرعامل شرکت 

ایران در نیروگاه شهید سلیمی نکا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران ، مدیرعامل 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور در 
حاشیه مراسم کلنگ زنی 2 واحد نیروگاهی در نکا گفت: 3 
هزار و 250 مگاوات واحد جدید امسال وارد با برنامه ریزی 

مدار تولید برق کردیم که سال آینده این ظرفیت تولید برق 
کشور افزایش می یابد.

طرزطلب به کسری تولید هزار مگاواتی در استان اشاره کرد 
و افزود: با احدات این دو واحد تا سال 1400 این کسری 

جبران می شود.
او با بیان اینکه نیروگاههای  سرخرود، محمودآباد و زیم آور 
ساری را در دستور کار خود داریم گفت: قیمت تمام شده 

اجرای این واحد گازی 2500 میلیارد تومان هست.
او افزود: واحد بخار از سال آینده آغاز می شود و این طرح تا 

سال 1400 به بهر برداری خواهد رسید.
محسن نعمتی مدیر عامل نیروگاه شهید سلیمی نکا نیز 
گفت: این طرح به منظور  عملیاتی کردن طرح توسعه 
نیروگاه شهید سلیمی نکا و توسعه پایدار برق کشور اجرا 

می شود.
وی مدت زمان تکمیل این 2 نیروگاه را حدود 24 ماه اعالم 
کرد و افزود: با تکمیل این 2 نیروگاه حدود 324 مگاوات 
به ظرفیت برق تولیدی در نیروگاه شهید سلیمی نکا اضافه 

می شود.
به گفته نعمتی با اتمام عملیات ساخت این واحد نیروگاهی 
سیکل ترکیبی، عملیات ساخت یک واحد نیروگاه بخار نیز با 
ظرفیت 160مگاوات در حاشیه این نیروگاه به منظور توسعه 

نیروگاه شهید سلیمی آغاز خواهد شد.
وی گفت: با تکمیل این 2 واحد برای حدود 500 نفربه 

صورت شناور ایجاد اشتغال خواهد شد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکاء ظرفیت فعلی این 

نیروگاه را حدود 2 هزار و 214مگاوات اعالم کرد.
عملیات ساخت نیروگاه شهید سلیمی نکاء درسال 54 آغاز 
و در سال 58 نیز نخستین واحد بخار وارد مدار شد و بقیه  
سه واحد دیگر نیز پس از حدود18 ماه به طور متناوب وارد 

مدار شدند.
ساخت نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی نکاء 

نیز در سال 82 آغاز و در سال 85 وارد مدار شد.

سد برق آبی آزاد منبع تولید 
برق کردستان

نیروگاه تلمبه ذخیره  سد آزاد ظرفیت تولید 500 
مگاوات برق دارد.

کردستان،  مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
کردستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت: نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد سنندج در 
صورت بهره برداری، ظرفیت تولید 500 مگاوات برق 
را دارد البته فقط در زمان اوج مصرف برق وارد مدار 
می شود که به کاهش بار شبکه کمک بسیار زیادی 
خواهد کرد.نیروگاه تلمبه ذخیره  سد آزاد، کمک به 

توزیع بار شبکه

هیوا لهونیان افزود: در حال حاضر نیروگاه تلمبه ای 
 10 تولید  ظرفیت  با  سنندج  آزاد  سد  ذخیره ای 
مگاوات برق فعال بوده و در زمان اوج مصرف وارد 
به  مگاواتی   500 نیروگاه  هنوز  اما  می شود  مدار 

بهره برداری نرسیده است.
تلمبه  نیروگاه  دومین  نیروگاه،  این  گفت:  لهونیان 
ذخیره ای کشور است که در صورت لزوم از آن برای 

کمک به توزیع بار شبکه بهره برداری خواهد شد.
استان  در  برق  نیروگاه  ایجاد  پیگیری  از  لهونیان 
قرار  افزود:  و  داد  خبر  خصوصی  بخش  توسط 
با  و  مگاوات   500 ظرفیت  با  نیروگاه  یک  است 
حضور سرمایه گذاران خارجی از طریق فاینانس در 

سه راهی حزب اهلل مریوان ایجاد شود.
ایجاد  برای  خصوصی  بخش  از  حمایت  به  وی 
نیروگاه اشاره کرد و یادآور شد: در صورت ایجاد این 
نیروگاه، ظرفیت تولید برق کردستان در زمان اوج 
مصرف به حدود 2 هزار مگاوات می رسد که چهار 

برابر مصرف مشترکان در استان است.
کردستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت: در سال 98 به واسطه مدیریت صحیح مصرف 
و همکاری مشترکان بخش های مختلف، توانستیم 
فصل گرما را بدون خاموشی در کشور و از جمله در 

این استان سپری کنیم.
با  که  داد  نشان  مهم  اتفاق  این  افزود:  لهونیان 
فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف انرژی در میان 
مشترکان به راحتی می توان برق را مدیریت و مانع 

از خاموشی در کشور شد.
سد آزاد سنندج از نوع سنگریزه ای با هسته رسی، 
متر، حجم مخزن آن 300  از پی 125  آن  ارتفاع 
میلیون مترمکعب بوده و در حال حاضر حدود 235 
میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره شده 

است.
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در پنجمین نشست »کمیسیون حمایت قضایی و 
مبارزه با فساد« اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

نقد مداخله دولت در رتبه بندی 
شرکت ها

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون حمایت 
قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با 
نقد ورود دولت به حوزه اجرایی رتبه بندی بنگاه 
این ماموریت را مسوولیت اتاق بازرگانی خوانده 
و عنوان کردند اتاق باید برای ایجاد انگیزه در 
تعیین  رتبه بندی  برای  مشوق هایی  شرکت ها، 

کند.
قضایی  حمایت  »کمیسیون  نشست  پنجمین  در 
بررسی  تهران،  بازرگانی  اتاق  فساد«  با  مبارزه  و 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  دستورالعمل 
در  وزارتخانه  آن  توسط  رتبه بندی  اجرای  خصوص 
دستورکار اعضای این کمیسیون قرار گرفت. فعاالن 
اقتصادی حاضر در این کمیسیون همچنین نسبت به 
تصویب شتابزده الیحه اصالح قانون تجارت در مجلس 
ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف بررسی آن  نیز 

شدند.
در ابتدای این نشست، احمد آتش هوش، نایب رییس 
این کمیسیون از بررسی الیحه اصالح قانون تجارت و 
تصویب برخی از بخش های آن در مجلس خبر داد و 
گفت: قانون تجارت در سال 1311 به تصویب رسیده 

و به عنوان قانون مادر در طول دهه های گذشته اجرا 
درصدد  دهه 1370  اواخر  در  دولت  است.  می شده 
اصالح این قانون برآمد و الیحه ای مشتمل بر1400 

ماده را تدوین کرد.
اینکه این الیحه 1400 ماده ای تا همین  با بیان  او 
اواخر فرصت طرح و بررسی در صحن علنی مجلس 
را نیافته بود، افزود: در حال حاضر بخش اول الیحه 
اصالح قانون تجارت در 331 ماده، در صحن علنی 
در دست بررسی و تصویب است. نظر اتاق بازرگانی 
مربوطه  کمیسیون  به  الیحه  این  که  بود  این  ایران 
بخش  این  مواد  نکرد.  موافقت  مجلس  اما  بازگردد؛ 
از  چندانی  اظهارنظر  ظاهرا  و  است  تصویب  درحال 
سوی نمایندگان در باب این مواد صورت نگرفته است.

تجاری  فعالیت های  تجارت،  قانون  اینکه  بیان  با  او 
کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، افزود: نامه ای از 
سوی رییس اتاق ایران به مجلس ارسال شده است 
که در این نامه، درخواست توقف بررسی این الیحه 
مطرح شده است. یکی از ایرادات وارده به این الیحه 

تفسیرپذیری بالی مواد آن است.
پیش نویس قوانین در معرض افکار عمومی قرار گیرد

علی اکبر توکلی، عضو کانون وکالی دادگستری مرکز 
نیز با اشاره به اینکه معموال اصول اولیه قانون نویسی 
در تدوین قوانین کشور رعایت نمی شود، ادامه داد: در 
کشور های توسعه یافته، پیش نویس قوانین برای کسب 
نظر نخبگان در رسانه ها و مجامع عمومی مطرح شده 

و سپس نسبت به تصویب قوانین اقدام می شود.
در  فرآیندهایی  چنین  طی  ضرورت  به  اشاره  با  او 
وجود  وکیل  هزار  ایران50  در  افزود:  قوانین  تدوین 
را مورد  قوانین  از منظر حقوقی،  دارد که می توانند 
بررسی قرار دهند و بهبود آنها کمک کنند. در این 
زمینه باید فضاسازی صورت گیرد و این مباحث از 
سوی سازمان های مردم نهاد و رسانه ها مطرح شود. 

البته ممکن است این تکاپو در حال حاضر موثر واقع 
نشود اما به فرهنگ سازی کمک می کند.

تصویب شتاب زده الیحه اصالح قانون تجارت متوقف 
شود

حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و 
مبارزه با فساد اتاق تهران در این باره گفت: تصویب 
قانون با این سرعت باید متوقف شود و ما این مساله 
را از طریق رییس اتاق تهران هم مورد پیگیری قرار 

خواهیم داد.
در همین حال، پناهی پیشنهاد کرد که اتاق تهران 
ایرادات مترتب به قانون را به شورای نگهبان انعکاس 

دهد که این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت.
ایران  اتاق  به  خصوصی  بخش  بنگاه های  رتبه بندی 

محول شده است
در ادامه این جلسه دستورالعمل دستورالعمل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای رتبه بندی 
دولت  مداخله  آثار  به ویژه  و  وزارتخانه  این  توسط 
قرار  نظر  تبادل  و  رتبه بندی مورد بحث  در موضوع 
گرفت. مهدی فالحیان، کارشناس این کمیسیون طی 
گزارشی با اشاره به اینکه ورود دولت به حوزه رتبه بندی 
شرکت ها با رویکرد تمامیت خواهی و مداخله اجرایی 
در عرصه های مختلف انجام خواهد گرفت، ادامه داد: 
بهبود مستمر فضای کسب وکار، مقررات  قانون  در 
توان  از  استفاده حداکثر  قانون  و  و صادرات  واردات 
تولید و خدمات به طور مصرح، رتبه بندی به اتاق ایران 

محول شده است.
 او سپس به دیدگاه های موافقان و مخالفان مداخله 
امر  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  دولت 
)ت(  بند  به  موافقان  گفت:  و  کرد  اشاره  رتبه بندی 
ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال مصوب 1392 و 
ارز و ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه 
با قاچاق استناد می کنند. همچنین استفاده دولت از 

اقتدار حاکمیتی در جمع آوری داده و تشکیل پایگاه 
در  است.  موافقان  استدالل های  از  دیگر  یکی  داده، 
عین حال این گروه، وزارت صمت را مسئول نظارت و 

ارزیابی اقتصاد کشور می پندارند.
این  آسیب های  به  نیز  مخالفان  گفت:  ادامه  در  او 
مداخله توجه دارند و از نظر آنها مسئولیت دولت و 
حاکمیت در قبال آزادی داده، ارائه داده در خام ترین 
حالت ممکن است. همچنین آنها به مسئولیت نظارتی 
از ورود  دولت در موضوع رتبه بندی و لزوم اجتناب 
اجرایی قائل هستند و معتقدند مداخله دولت در این 
واقع  ایجاد خواهد کرد. در  برای فساد  امر، محملی 

اتحاد ناظر و مجری تعارض منافع ایجاد خواهد کرد.
او سپس به ایرادات پیش نویس آیین نامه رتبه بندی 
مسئولیت  ارجاع  گفت:  و  کرد  اشاره  صمت  وزارت 
وزارت  برنامه  و  طرح  معاونت  به  رتبه بندی  اجرایی 
صنعت، معدن و تجارت، مبنا قرار دادن دولتی بودن 
اقتصاد به عنوان دلیل ورود اجرایی دولت به این حوزه 
و عدم تعیین نسبت این طرح با سامانه یکپارچه سازی 

رتبه بندی از جمله ایرادات این پیش نویس است.
اجباری کردن رتبه بندی، فسادزاست

پس از ارائه این توضیحات، حسن فروزان فرد با اشاره 
ایران به  اتاق  به پیشینه طرح رتبه بندی که توسط 
اجرا درآمده است، گفت: موضوع رتبه بندی شرکت ها 
برای نخستین بار در اواسط دهه 1380 توسط اتاق 
بازرگانی مطرح شد و اتاق پیشنهاد کرد که به عنوان 
مجری رتبه بندی شناخته شود و البته تالش کرد که 
این موضوع در قوانین دیده شود. اکنون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گویی به این نتیجه رسیده است که 
می توان روی رتبه بندی هم کار کرد. در حالی که این 
وزارتخانه باید روی پیش نویس طرح اتاق نظر دهد 
نه آنکه در این زمینه مداخله کند. در واقع، شرایط 
اقتصادی جدید، مدیران دولتی را هیجان زده کرد که 
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وارد اجرای رتبه بندی شرکت ها شوند.
رتبه بندی، زمینه ای  اجباری کردن  اینکه  بیان  با  او 
برای فساد ایجاد می کند، ادامه داد: نگاه اتاق در 40 
سال گذشته این بوده است که به مشکالت بنگاه های 
با مطرح شدن طرح  اما  کند.  آسیب دیده رسیدگی 
رتبه بندی، تالش بر این است که بهترین ها را شناسایی 

کرده و فضای کسب وکار را برای آنها هموار کند.
این  عضو  و  تهران  اتاق  رییس  نایب  ریاحی،  ناصر 
کمیسیون نیز با بیان اینکه اتاق نیز در حوزه رتبه بندی 
کم کاری داشته است، گفت که اتاق بازرگانی ایران به 
طور مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند 

فرآیند رتبه بندی را به پیش براند.
آتش هوش نیز بر این عقیده بود که رتبه بندی برای 
شرکت ها امتیاز ملموسی نداشته که آنها را برای ورود 

به عرصه ارزیابی ترغیب کند.
ناصر عندلیب، مدیر موسسه آموزش و توسعه منابع 
مربوط  مقررات  انبوه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  انسانی 
در  دولت  با  هماهنگی  عدم  دولتی،  دستگاه های  به 
دانست  تعارض  پدیدآورنده  را  شرکت ها  رتبه بندی 
اجرای  تعارض،  بروز  صورت  در  که  کرد  عنوان  و 
رتبه بندی با مشکل مواجه خواهد شد. او پیشنهادی 
مبنی بر شکل گیری کارگروهی مشترک میان دولت و 
بخش خصوصی، برای ایجاد این هماهنگی مطرح کرد. 
حسن عابدی جعفری،کارشناس این کمیسیون هم بر 
این عقیده بود که سایر بازیگران حوزه رتبه بندی نظیر 
سازمان نظام مهندسی نیز به رسمیت شناخته شود و 

با آنها نیز هماهنگی صورت گیرد.
احصای شاخص های رتبه بندی با مشارکت تشکل ها

مرکز  رییس  فرهادی،  امین اله  این جلسه،  ادامه  در 
رتبه بندی اتاق ایران با اشاره به اینکه برخی مدیران 
میانی دولت با شدت تالش می کنند، سرمایه گذاری 
اتاق ایران در حوزه رتبه بندی به نتیجه نرسد، ادامه 

عرصه  در  ایران  اتاق  کم کاری  عنوان  به  آنچه  داد: 
از  ناشی  بیشتر  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  رتبه بندی 
ناهماهنگی ها بوده است. اما به طور کلی، اتاق ایران 
با تکیه بر قانون، کار خود را در حوزه رتبه بندی پیش 
خواهد برد. قانون، رتبه بندی را به اتاق ایران تکلیف 
کرده است و ما جامع ترین مدل رتبه بندی را بومی 

کرده و در حال اجرای آن هستیم.
فرهادی با اشاره به اینکه مرکز رتبه بندی اتاق ایران، 
شاخص های رتبه بندی رشته فعالیت های مختلف را با 
بهره گیری از ظرفیت تشکل ها احصا کرده است، ادامه 
داد: 1800 شرکت تاکنون رتبه بندی شده اند و طی 
این فرآیند با 14 نهاد دولتی ارتباط برقرار شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر فهرستی از مشوق ها برای 
شرکت هایی که وارد فاز رتبه بندی شده و رتبه های 
خوبی کسب می کنند، تهیه شده است. این فهرست 
و  رسیده  رتبه بندی  مرکز  مدیره  هیات  تصویب  به 
این مشوق ها  اغلب  به  نیز  ایران  اتاق  هیات رییسه 
رای مثبت داده است. یکی از این مشوق ها این است 
که صرفا شرکت های رتبه بندی شده در هیات های 
کارت های  تمدید  یا  گرفت  خواهند  قرار  تجاری 

بازرگانی منوط به داشتن رتبه خواهد شد.
هیات  رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  نیز  فروزان فرد 
نسبت  آنها  اهتمام  نشان دهنده  ایران  اتاق  رییسه 
دولت  که  دارد  ضرورت  گفت:  است  رتبه بندی  به 
قوانین  و  کرده  پرهیز  رتبه بندی  حوزه  به  ورود  از 
مربوط به این موضوع را مورد توجه قرار دهد. در 
ایران متمرکز  اتاق  باید در  واقع فعالیت رتبه بندی 

باشد.
با فساد  رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه 
اتاق بازرگانی تهران در انتهای این دیدار از بررسی 
این موضوع در جلسات آینده کمیسیون و با حضور 

مقامات دولتی خبر داد.

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  اهمیت  به  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


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

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

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

تاریخ انتشار : 1398/06/09
استان : اردبیل 

 مناقصه گزار : سبالن برق امید
آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی یک واحد نیروگاه 

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 1398/06/09
استان : اردبیل 

 مناقصه گزار : سبالن برق امید
آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی یک واحد نیروگاه 

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 1398/06/09
استان : تهران

مناقصه گزار : ارتباطات سیار ایران
عملیات  برق  اقالم  خرید  بها  استعالم   : آگهی 

مورد نیاز انبار شماره 39 قم
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/16 

 شماره تماس : 81712325 ---81712508

تاریخ انتشار : 09/06/1398
استان : تهران 

مناقصه گزار : سایپا
آگهی : استعالم بها سنسور القایی

مهلت دریافت اسناد : 1398/06/11

تاریخ انتشار : 1398/06/09
استان : تهران 

 مناقصه گزار : سایپا
آگهی : استعالم بها 12 آیتم کاالی درخواستی با مارک امرن
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مارک  بسته    1 باز    1 کنتاکت  باال   A 5 تعداد  حد  جریان 

  WLG2-LD مدل OMRON 
2.سنسور  نوری  VDC   3 A 240-12   مکانیزم 2  طرفه  5  
سیم  دمای کاری C   10 m° 55   مارک  OMRON مدل 

  E3JM-10M4-G-N
  250 ولتاژ     5 A جریان  سوراخه     14 3.پایه  رله  
مدل    OMRON  مارک نصب  ریلی   نحوه    VAC

  17Y3W1
   400 VAC ولتاژ     3 KW توان سرعت   4.درایو  کنترل 
  400 VAC- 0 خروجی  ولتاژ  تغییرات  ای  محدوده 
  400 Hz- 0 خروجی  فرکانس  تغییرات  ای  محدوده 
   VZA4مدل   OMRON مارک    9.2 A جریان 

 3P03BAA
  240 VDC... 100 ولتاژ تغذیه   300 h- 0  5.تایمر  آنالوگ
جریان A  5   تاخیر در وصل و قطع  مارک  OMRON شماره 

  H3CR-A فنی
6.پایه  رله  14  سوراخه  جریانA 5    ولتاژ  VAC 250  نحوه نصب 

  PYF14A-E مدل  OMRON  ریلی  مارک 
  24 VDC  7.رله فرمان  رله فرمان  14  پایه   پایه دار  ولتاژ بوبین
  3PDT  5  عملکرد اتصال A  250  جریان نامی VAC  ولتاژ

   MY4IN 24VDC مدل OMRON  مارک
  15 جریان     220...380 VAC ولتاژ 8.فیلتر  نویزگیر  
 A1000-FIV3010- مدل   OMRON  مارک   A

 SE
  24 VDC  ولتاژ پایه   پیچی     14 فرمان  مینیاتوری   9.رله 
 OMRON  3  مارکPDT  5  عملکرد اتصال A  جریان نامی

  MY4N-24V مدل



9

شماره  2482 10 شهریور 1398

9

یادداشت

نگاهی به ساختار رهبری شرکت های زیراکس و گور

وقتی همه کارمندها رهبر 
سازمانی هستند)قسمت نهایی(

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.
از  استفاده  نیست.  ایده پردازی  فقط  کارشان  پس   

فرصت ها و گسترش آن در سازمان نیز مهم است.
کرت: و جالب اینجاست که افراد این سطح، آنقدر 

آزادی عمل دارند که یک پروژه را ترک کرده و به 
یکی دیگر بپیوندند.

محصول  فالن  می کند  فکر  اگر  هر کس  بله،  دبورا: 
می تواند  گرفت،  خواهد  قرار  استقبال  مورد  بیشتر 
به آن پروژه ملحق شود. پس کارمندها هستند که 
پروژه های آینده را تعیین می کنند، با ترک یک پروژه 
و پیوستن به یک پروژه دیگر. تصمیم گیری در مورد 
این چیزها بر عهده مدیران نیست. بر عهده کارکنان 

است.
اعضای  که  دهند  اجازه  باید  پروژه ها  رهبران  کیت: 
تیمشان آزادانه به تیم های دیگر بروند. به جای آنکه 
تالش کنند استعدادها را در تیم خودشان نگه دارند. 
در این سازمان ها مدیران با این مشکلی ندارند. آنها 
دوست ندارند کارمند را بر خالف میلش در تیم نگه 

دارند، چون این در نهایت به نفع سازمان نیست.
از دست  را  کنترل  ندارند  دوست  مدیران  اما  کرت: 

بدهند، نه؟
حاال  دیده ام  که  شرکت هایی  از  بسیاری  دبورا: 
می خواهند ساختار بوروکراسی را کنار بگذارند و به 
ساختار رهبری چابک روی بیاورند. طبق تحقیقات، 
76 درصد مدیران اجرایی حس می کنند تا سه سال 
داد  خواهد  رخ  صنایع  در  عظیمی  تحوالت  آینده، 
سازمانی  ساختار  یک  نیازمند  تغییرات،  سرعت  و 
همراه  به  استرس  هم  تحوالت  این  است.  متفاوت 
دارد هم مقاومت برای اقدام. چون کسی نمی داند چه 
کار کند. مدیر با خودش می گوید »این جوری تمام 
قدرتم را از دست می دهم. اگر زمام را از دست دهم 
چه می شود؟« این ترس بزرگی است که در خیلی از 

مدیران می بینیم.
کرت: رهبران توانمندساز چطور؟ گفتی که وظیفه شان 
مدیریت منابع است. مثل مدیران میانی. فرقشان با 

آنها چیست؟

کارآفرین  رهبران  به  کمک  رهبران،  این  کار  دبورا: 
است. چون رهبران کارآفرین کم تجربه تر هستند و از 
پس بعضی کارها برنمی آیند، رهبران توانمندساز به 
آنها کمک می کنند. نه اینکه به آنها دستور دهند. آنها 
را راهنمایی می کنند و از آنها سوال می پرسند و این 

یک رویکرد رهبری متفاوت است.
کرت: مثال چه سوال هایی. مثل »فکر می کنی این کار 
را چطور انجام دهی بهتر است؟« یا »آیا به صحبت با 

آن کارمند فکر کرده ای؟«
دبورا: بله. دقیقا. نمی گویند »این کار را بکن یا نکن.« 
سوال ها پایان باز است تا فرد بتواند با فکر کردن به یک 
مشکل، به استقالل فکری برسد. رهبران توانمندساز، 
محدوده کارشان مشخص نیست. حالت سیال دارند. 
هر جا نیاز باشد، به کمک می آیند. تقویت یک جنبه 
فرهنگی، توضیح استراتژی یا کمک به اعضای تیم. 
این یک رابطه انعطاف پذیر و به اقتضای نیاز است. آنها 
پل ارتباطی نیز هستند. آنها معموال شبکه ارتباطی 
برقرار می کنند  ارتباط  افراد  گسترده ای دارند. میان 
با  ارتباط  یعنی  گیرد.  »برخورد خالقانه« صورت  تا 

کارشناسان دیگر برای رشد خالقیت.
کیت: ساختار سلسله مراتبی را تصور کنید. سه الیه 
باال  از  را  تاییدها  و  منابع  تمام  وسطی،  الیه  دارد. 
دریافت می کند و به الیه پایینی منتقل می کند. تو 
در آن الیه گیر افتاده ای. مثل الیه خاکی که همیشه 
منجمد است. اگر بتوانی ایده ات را به مدیران ارشد 
اما  شود  عملی  زمانی  یک  ایده ات  شاید  برسانی 
اقدام  و  زده اند  جلو  تو  از  رقیبان  بگیری،  بودجه  تا 
کرده اند. برای همین، ما اسم توانمندساز را انتخاب 
رهبران  این  کار  سازمان ها،  این  در  چون  کرده ایم 
حصول اطمینان از این است که کارکنان خط مقدم، 
به  دارند  نیاز  ایده هایشان هر چه  برای عملی شدن 
تولید رفع شود.  دست آورند و مشکالت مشتری و 

این رهبران کمک می کنند که کار این کارمندها راه 
بیفتد و انجام کارها ممکن شود. وظیفه آنها این است 
که این کارکنان از منابع، توجه، آموزش و ارتباطات 

کافی برخوردار باشند.
شرکت ها  سایر  در  که  معمار  رهبران  اما  و  کرت: 
اسمشان رهبران ارشد است. وجه تمایز اینها چیست؟
دبورا: اوال، کار آنها ساختن صفحه بازی است. منظورم 
ساختارها و فرهنگی است تا راه برای رهبران کارآفرین 
به  را  کارشان  بتوانند  که  توانمندساز هموار شود.  و 
راحتی انجام دهند. آنها حافظ فرهنگ هستند. آنها 
کامال با ارزش ها و قواعد مشارکت آشنا هستند. آنها 
طراح تغییرات هستند. تغییرات را مهندسی می کنند 
اما چیزی را به کسی دیکته نمی کنند. پس قبل از 
داشته  اعتبار  کارکنان  میان  باید  تغییر،  یک  اعمال 
باشند. دوما، آنها با اعضا کلی مشورت می کنند تا آنها 
درک کنند که چرا تغییرات باید صورت بگیرند و چرا 
این ایده خوبی است. آنها به صحبت های مخالفان نیز 

گوش می کنند.
کیت: یکی دیگر از کارکردهای آنها، تبدیل ایده های 
فوری و خالقانه به یک استراتژی منسجم است. آنها 
کارشان سر در آوردن است. دنیا را نظاره می کنند. 
گرایش های جدید بازار، تکنولوژی و اقتصاد را زیر نظر 
دارند. این ها مسائلی هستند که شاید بقیه کارکنان 
به آن توجه نکنند. سپس این اطالعات را با ایده های 
فرآیند  آن یک  از  و  ادغام می کنند  اعضای سازمان 

استراتژیک می سازند.
کرت: این شاید به نظر خیلی ها بی نظمی باشد.

کیت: اتفاقا کلی دیسیپلین دارند منتها اینجا معنی 
دیسیپلین این نیست که اعضای ارشد تصمیم گیرنده 
باشند. تصمیم گیری ها جمعی است و چون همه تا 
حد زیادی آزادی عمل دارند، هر جا ایده خوب هست، 

استعدادها به آنجا می روند.
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نگاه آخر

آیین سنتی »صال« در حرم مطهر رضوی
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