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2 .................................. منطقه ای توزیع )سیرد(

استعالم مشکالت شرکت های دانش بنیان 
در خصوص تایید صالحیت و تمدید گواهی 

2 ........................................................دانش بنیان
تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در 

3 .هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
4 ......................................خبرنامه برق کشورهای هم جوار
1۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ساماندهی 
4 ..................................بازار سرمایه تشریح شد

یک کارگروه مشترک برای رسیدگی به مطالبات 
5 ........................ بخش خصوصی ایجاد می شود
6 .................. چیستان انرژی ایران در چیست؟

گواهی صرفه جویی انرژی چگونه و با چه 
7 .............................. مکانیسمی صادر می شود؟
ابتکار وزارت نیرو در تامین مالی زیرساخت های 
8 ..........................................................آب و برق

ادامه  در صفحه2

فهرست با مشارکت ارزشمند اعضای سندیکا صورت گرفت:

کمـک به ساخـت مدرسـه
 در منطقـه محـروم استان مرکـزی

بخشی از منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل ساخت مدرسه واقع در روستای امیرآباد بخش رازقان شهرستان زرندیه استان 
مرکزی به همت سندیکای صنعت برق ایران و تعدادی از شرکت های عضو و تشکل های همکار تامین شد.

این مدرسه دو کالسه که با متراژ 136 متر مربع و سازه 
های ماسونری در یکی از مناطق محروم استان مرکزی با 
است،  ساخت  حال  در  ساز  مدرسه  خیرین  جامعه  کمک 
پس از پیشرفت فیزیکی 35 درصدی به دلیل کمبود منابع 
مالی متوقف مانده بود. از این رو سندیکا در راستای عمل 
با توجه به اهمیت موضوع  به مسئولیت اجتماعی خود و 
کشور،  محروم  مناطق  و  روستایی  بخش های  در  آموزش 
جلب  به  نسبت  مدرسه ساز،  خیرین  جامعه  هماهنگی  با 
مشارکت اعضا در تکمیل فرآیند ساخت این مدرسه اقدام 
کرد و عالوه بر جمع آوری کمک های نقدی، بخش قابل 
توجهی از تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل مدرسه توسط 
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و  صنعتگران  مدیران،  حضور  با  جاری  سال  دی ماه   29 و   28 تاریخ  سیرد  منطقه ای  کنفرانس  نهمین 
پژوهشگران داخلی و خارجی صنعت برق در حوزه توزیع برگزار می  شود و دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد با 
همکاری سندیکا و انجمن صنفی شرکت های توزیع، برای اولین بار نمایشگاه جانبی کنفرانس را به صورت 

مجازی با حضور شرکت های توزیع نیروی برق و فعاالن این حوزه برگزار نماید. 
بر اساس هماهنگی انجام شده با ستاد برگزاری کنفرانس، امکان حضور شرکت های عضو سندیکا در این 
نمایشگاه با 30% تخفیف ویژه فراهم شده و هریک از اعضای محترم می توانند با پرداخت مبلغ 1 میلیون 
تومان عالوه بر حضور در نمایشگاه و ارتباط مستقیم با شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور، از 
دعوت  محترم  اعضای  از  اینرو  از  شوند.  بهره مند  کنفرانس  تخصصی  کارگاه های  و  سخنرانی ها  مقاالت، 
https://cired.  می گردد در صورت عالقمندی به حضور در این رویداد، به سایت کنفرانس به آدرس

ir بخش ثبت نام نمایشگاه مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند و یا با تکمیل و ارسال فرم زیر به 
شماره فکس 66944967-021 و یا آدرس ایمیلinfo@ieis.ir برای هماهنگی مقتضی با امور رویدادها 

و نمایشگاه های سندیکا  )خانم باقرپور - داخلی 111(  تماس حاصل فرمایند. 

فراخوان نمایشگاه مجازی نهمین کنفرانس منطقه ای توزیع )سیرد(
نمایشگاه جانبی کنفرانس منطقه ای توزیع 28 و 29 دی ماه سال جاری به صورت مجازی با حضور 

شرکت های توزیع نیروی برق و فعاالن این حوزه برگزار می شود.

شرکت های عضو سندیکا تامین شد. 
الزم به ذکر است شرکت های آزمایشگاه های صنایع 
نیرو،  فناوران  پردیسان  انرژی،  کاالی  ارکید  انرژی، 
پیمان خطوط شرق، تولیدی رعد، دکل سازان کالن، 
دمنده، رانین فرایند گستر، سیم و کابل ابهر، صندوق 

پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، فناوری برق 
های  و همچنین سندیکای شرکت  نور  تیوان، گل 
های  کمک  طریق  از  ایران،  صنعتی  و  تاسیساتی 
نقدی و یا تامین تجهیزات، در این اقدام ارزشمند و 

انسان دوستانه با سندیکا مشارکت داشته اند.

ادامه از صفحه قبل 

براســاس مذاکــرات انجــام شــده از ســوی کمیتــه 
دانــش بنیــان ســندیکا بــا رئیــس مرکــز شــرکت 
هــا و موسســات دانــش بنیــان معاونــت علمــی و 
ــت  ــده اس ــرر ش ــوری، مق ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــندیکا  مســائل و مشــکالت شــرکت های عضــو س
ــی  ــد گواه ــت و تمدی ــراز صالحی ــوص اح درخص
دانــش بنیــان و همچنیــن موضــوع امریــه پرســنل 

در شــرکت هــای دانــش بنیــان و یــا ســایر 
ــود. ــس ش ــت منعک ــه آن معاون ــط ب ــوارد مرتب م
ــت  ــو درخواس ــرم عض ــای محت ــرکت ه ــذا از ش ل
بــا  مرتبــط  و موضوعــات  مــوارد  مــی شــود 
ــدی،  ــر را جهــت جمــع بن ــوق الذک ــات ف موضوع
ــه  ــه کمیت ــه دبیرخان ــخ 1400/10/12 ب ــا تاری ت
فرماینــد. منعکــس  ســندیکا  بنیــان  دانــش 

استعالم مشکالت شرکت های دانش بنیان در خصوص تایید 
صالحیت و تمدید گواهی دانش بنیان

سندیکا از شرکت های عضو درخواست کرده مشکالت خود در خصوص تایید صالحیت و تمدید 
گواهی دانش بنیان را به دبیرخانه کمیته دانش بنیان سندیکا منعکس کنند.

https://cired.ir
https://cired.ir
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای 27 لغایت 3۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 27 لغایت 30 دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عالقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس 66944967-021 اعالم کرده و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 88546619-021 )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن 66570930-021  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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ستاد  نشست  حاشیه  در  خاندوزی  احسان  سید 
اقتصادی دولت با حضور در برنامه زنده تلویزیونی 
شبکه خبر مصوبات این ستاد در خصوص حمایت 

از بازار سرمایه را اعالم کرد.
به گفته خاندوزی 10 تصمیم راهبردی اتخاذ شده 

به شرح زیر است:
خوراک  گاز  نرخ  سقف   1404 سال  در   -1
پتروشیمی ها معادل نرخ صادراتی با 5 هزار تومان 

تعیین شد.

نرخ  درصد   40 معادل  فوالدی ها  خوراک  گاز  نرخ 
صادراتی و حداکثر 2 هزار تومان تعیین شد.

گاز  نرخ  به 10 درصد  گاز خوراک سیمانی ها  نرخ 
صادراتی معادل 500 تومان کاهش یافت.

2- مالیات شرکت های تولیدی سال آینده 5 درصد 
کاهش می یابد.

3- حقوق معدنی ها افزایش نخواهد یافت.
4- مالیات نقل و انتقال سهام به بازار سرمایه برمی 

گردد.
به  واریز  برای  اوراق  تومان  میلیارد  هزار   30-5
که  می شود  عرضه  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق 
مستلزم تصویب این موضوع در الیحه بودجه 1401 

است.
6-10 درصد وجوه حاصل از عرصه اولیه سهام برای 

بازارگردانی همان سهام هزینه می شود.
7- انتشار اوراق دولتی منوط به رعایت 50 درصد 
جریان  اگر  است.  بازار  به  سرمایه  ورودی  جریان 
ورودی سرمایه کم باشد میزان عرضه اوراق در بازار 

کمتر می شود.
8- بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز شرکت های بورسی 

را 90 درصد سامانه نیما در نظر بگیرد.
9- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات 
خواهد  حضور  پس  این  از  دولت  اقتصادی  ستاد 

داشت.
10- بانک مرکزی با سرمایه گذاری فعال در خرید 
اوراق، میانگین نرخ بازار بین بانکی را حداکثر 20 

درصد تنظیم می کند.
وزیر اقتصاد گفت: نتیجه اجرای این 10 مصوبه این 
خواهند  مطلع  سرمایه  بازار  فعاالن  که  بود  خواهد 
بین  همگرایی  نشانگر  که  بسته ای  چنین  که  شد 
بازار سرمایه است،  اقتصاد و  بودجه، دولت، وزارت 

وجود دارد و می تواند به بهبود بازار کمک کند.

1۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت 
برای ساماندهی بازار سرمایه 

تشریح شد
دولت  اقتصادی  شورای  اقتصاد1۰مصوبه  وزیر 
برای ساماندهی بازارسرمایه را تشریح کرد که از 
جمله آن ها کاهش5درصدی مالیات شرکت های 
تولیدی و بازگشت مالیات نقل وانتقال سهام به 

بازار سرمایه است

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نیرو، 235 اُمین شماره خبرنامه برق کشورهای هم جوار را آذر 
ماه 1400 منتشر کرده است. 

این شماره از خبرنامه به انتشار اخبار صنعت برق در کشورهای افغانستان، پاکستان، روسیه، ارمنستان، امارات 
متحده عربی و ... پرداخته است.  دانلود خبرنامه

خبرنامه برق کشورهای هم جوار ؛ آذر ماه 14۰۰
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نیرو، 235 اُمین شماره خبرنامه برق کشورهای 

هم جوار را آذر ماه 14۰۰ منتشر کرده است.

http://www.ieis.ir/UserImage/001006/khabarnameh.pdf
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متن کامل

رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی با فعاالن بخش خصوصی

یک کارگروه مشترک برای رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی 
ایجاد می شود

رییس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی با بخش خصوصی گفت: برای رسیدگی به مسائل مطرح 
شده در این نشست، باید یک کارگروه مشترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط 

تشکیل شود.

رئیـس  شـافعی،  غالمحسـین  نشسـت  ابتـدای  در 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران، 
حضـور علـی صالح آبـادی، رئیـس کل بانـک مرکـزی 
در پارلمـان بخـش خصوصـی را حـاوی پیـام مثبتی 
بـرای فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصی دانسـت و 
گفـت: از نـگاه بخـش خصوصـی بخـش عمـده ای از 
مسـائل و گرفتاری هـای فعلـی در نهـاد بانک مرکزی 
قابل حـل اسـت و حضور رئیـس کل این نهـاد در اتاق 
ایـران یـگ گام بـزرگ بـرای حـل و فصل مشـکالت 

محسـوب می شـود.
او بـا اشـاره به گزارش هـای پایش محیط کسـب وکار 
بیـان کـرد: از نظر فعاالن اقتصادی سـه مؤلفه شـامل 
غیرقابـل پیش بینـی بـودن و تغییـرات قیمـت مـواد 
بـر  ناظـر  رویه هـای  و  بی ثباتـی سیاسـت ها  اولیـه، 

کسـب وکار و سـوم دشـواری تأمین مالـی از بانک ها، 
از تابسـتان سـال 97 تا تابسـتان امسـال به طور ثابت 
در تمـام فصول نامناسـب ترین مؤلفه های کسـب وکار 

در کشـور ارزیابی شـده اند.
شـافعی بـا بیـان اینکـه بخـش مهمـی از رفـع ایـن 
مشـکالت در حیطـه اختیـارات بانـک مرکزی اسـت 
و انتظـارات بخـش خصوصـی در ایـن حـوزه از بانک 
مرکـزی باالسـت، به برخـی از محورهـای ناکارآمدی 
در حـوزه نظـام پولـی و بانکـی کشـور پرداخـت کـه 
بیشـترین اثـر را بـر تولیـد ملـی و توسـعه صـادرات 
دارد و تصریـح کـرد: اولیـن مـورد انحراف تسـهیالت 
بانکـی از فعالیت هـای تولیـدی اسـت. طبـق آمـار 
بانـک مرکزی سـهم تسـهیالت بانکی بـه بخش های 
تولیـدی شـامل صنعـت، معـدن و کشـاورزی به طور 

سـرجمع 40 درصـد از کل تسـهیالت بانکـی را در 
سـال 99 تشـکیل داده اسـت. همچنیـن درحالی که 
سـهم بخـش صنعـت و معـدن از مانـده تسـهیالت 
بانکـی در سـال 85، 30 درصـد بـوده ایـن میـزان در 

سـال 95 بـه 18 درصـد رسـیده اسـت.
او ادامه داد: سـهم بخش کشاورزی از مانده تسهیالت 
در سـال 78، 28 درصد بوده درحالی که در سـال 95 
بـه 9,6 درصد رسـیده اسـت. همچنین سـهم بخش 
صـادرات در سـال 78، 5.4 درصـد بـوده اما در سـال 

95 به نیم درصد رسـیده اسـت.
می دهنـد  نشـان  آمـار  ایـن  کـرد:  تأکیـد  شـافعی 
از  بایسـته ای  سـهم  مولـد  و  تولیـدی  بخش هـای 
منابـع و تسـهیالت بانکی کشـور دریافـت نمی کنند. 
ریسـک  و  کوتاه مـدت  بـازده  بـاال،  سـود  حاشـیه 
پاییـن فعالیت هـای غیرمولـد و سـفته بازی نـه  تنهـا 
باعـث انحـراف سـرمایه و سـپرده های بانکـی و ایجاد 
تنگنـای مالـی برای بنگاه های مولد شـده اسـت بلکه 
پیامدهـای منفـی نیـز بر بازار مسـکن و طال و سـکه 
و ارز داشـته اسـت. لـذا اصـالح ایـن رویـه نیازمنـد 
نظارت هـای الزم از طـرف نهـاد پولـی و مقیـد بودن 
نظـام بانکـی بـه ابالغیه هـا و مصوبه هـای اعالمـی در 
خصـوص سـهم اعطـای تسـهیالت بـه بخش هـای 

اسـت. مختلف 
رئیـس اتـاق ایـران دومیـن عامـل مؤثر بر عدم رشـد 
تولیـد و توسـعه صـادرات را عدم اجـرای کامل قانون 
رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالی 
کشـور دانسـته و بیـان کـرد: طبـق مـاده 21 قانـون 
رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـا نظـام مالـی 
کشـور، بانـک مرکـزی موظـف اسـت بـرای تأمیـن 
سـرمایه در گـردش پایـدار بـرای واحدهـای صنعتی، 
معدنـی، کشـاورزی، حمل ونقـل، صنـوف، بنگاه های 
کار  و شـرکت های صادراتـی در حـال  دانش بنیـان 

حداکثـر ظـرف سـه مـاه از تاریـخ ابـالغ ایـن قانـون 
دسـتورالعمل اجرایـی افتتـاح حسـاب ویـژه تأمیـن 
سـرمایه در گردش را تقدیم و به شـبکه بانکی کشـور 
ابـالغ کنـد؛ امـا متأسـفانه اقدامـات مؤثـری در عمل 

هنـوز صـورت نگرفته اسـت.
شـافعی تصریـح کـرد: بخـش خصوصـی بـه اسـتناد 
مـاده 21، از مدیریـت جدیـد بانـک مرکـزی تقاضـا 
می کنـد تسـریع در راه انـدازی حسـاب ویـژه تولیـد 
بـرای تأمیـن سـرمایه در گـردش واحدهـای تولیدی 

را در دسـتور کار قـرار دهـد.
او ادامـه داد: موضـوع سـوم حفـظ ثبـات اقتصـادی 
کشـور از طریـق ایجـاد ثبـات در بـازار ارز اسـت. نرخ 
ارز در اقتصـاد کشـور از جایـگاه حساسـی برخـوردار 
اسـت. کوچک تریـن تغییر در نـرخ ارز کل متغیرهای 
اقتصـادی را متأثـر می کنـد. لذا ثبـات در بـازار ارز به 
معنـای ثبـات در اقتصاد کالن کشـور اسـت. هرگونه 
منفـی  تبعـات  می توانـد  حـوزه  ایـن  در  بی ثباتـی 
تـا  دولـت  از  جامعـه  دسـت اندرکاران  همـه  بـرای 
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان و عموم مـردم را به 

همراه داشـته باشـد.
شـافعی با بیان اینکه سـاختار تولیدات کشـور از نظر 
تأمیـن مواد اولیه و فناوری تولید وابسـتگی باالیی به 
خـارج از کشـور دارد افـزود: با جهش هـای مکرر نرخ 
ارز، قیمـت کاالهـای تولیـد داخـل افزایـش می یابـد 
کـه ایـن امـر بـه افزایـش سـطح عمومـی قیمت ها و 
کاهـش تقاضـای مؤثر در بـازار و افزایـش هزینه های 
حقیقـی دولـت به عنـوان بزرگ تریـن مصرف کننـده 
در اقتصـاد ایـران منجـر شـده و درنهایت به کسـری 

بودجـه دامـن خواهد زد.
رئیـس اتـاق ایـران بـا تأکیـد بـر اینکـه در شـرایط 
و  بـودن  پیش بینـی  غیرقابـل  ارز،  نـرخ  نوسـانات 
تغییـرات قیمـت مواد اولیـه باعث سـرگردانی فعاالن 
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پی  بیشتر  همگان  بودجه سازی  روزهای  این  در 
انرژی  بخش  به  کشور  تنگناهای  اکثر  که  می برند 

برمی گردد. برخی از این جستارها عبارت اند از:
1-تورم از مرز تحمل بسیاری از خانوارها فراتر رفته 
است. تورمی که سرچشمه از خرج بهای نفت صادراتی 
و ریالی کردن ارزهای نفتی دارد. مرض مزمن بیماری 
هلندی که مرض اقتصاد ایران در هفتاد سال گذشته 

بوده و هست!
و  امنیت  آشیل  پاشنه  را  انرژی  بخش  2-دشمن، 
مقاومت ملی در مقابل هژمونی آمریکایی/ اسرائیلی 
می پندارد و بخش انرژی و بنگاه های خودی و بیگانه 
آن را، سرآمد و آماج زهرآلود انواع تحریم ها کرده و 

می کند.
داخلی  مصرف  برای  نفتی  فرآورده های  قیمت   -3
نامیزان  اقتصادی  علم  و  عقول  با  که  است  چنان 
قاچاقچیان  نصیب  آن  مثبت  نتیجه  تنها  و  است 
از  و  می شود  نفتی  فرآورده های  غیرقانونی  صادرات 
مصرفی  کاالی  واردات  آن صرف  درآمد  عمده  قضا 
قاچاق می شود. قاچاق ضربدر قاچاق! دولت می تواند 
روزانه در حد 20 میلیون دالر بر درآمد خزانه بیفزاید 
و به رونق کار تولید کاالهای مصرف در داخل کمک 
کند که بازخوردهای بسیاری برای درآمد دولت به بار 
تولید  رونق  از  ناشی  مالیات های  جمله  از  می آورد. 
کاالهای مصرفی که بخش عمده ظرفیت تولید آن ها 

تولید  کاالهای  این  بازار  چراکه  است.  مانده  عاطل 
داخل اجباراً به قاچاقچیان نامحترم واگذار شده اند.

سرمایه های  خوری  هدر  بودجه،  درآمدهای  4-نوع 
بین نسلی منابع نفت و گاز است.

از  بیش  مواجب  و  اداری  هزینه های  باید  دولت   -5
هشت میلیون کارمند را بپردازد. این انبوه کارمند کل 
اقتصاد را گرفتار بوروکراسی کافکایی کرده اند و خود 

مانع جدی در افزایش تولید ملی و اشتغال شده اند.
به  را  بازنشستگی  کارمند صندوق های  انبوه  6-این 
ورشکستگی کشانده اند و الجرم دولت باید در بودجه 
صندوق ها  این  جاری  هزینه های  برای  کالن  ارقام 

تخصیص دهد!
7- با افزودن بر هزینه ها و کاستن از درآمدهای بالقوه 
و بالفعل لحاف بودجه چنان کوتاه شده که نه سر را 

می پوشاند و نه پا را گرم نگه می دارد.
8-وزیر محترم نفت نگران است که در روزهای سرد 
200 میلیون متر مکعب کسری عرضه گاز طبیعی 
داریم. با این حال مجلسیان بر گسترش شبکه لوله 
گازرسانی حتی برای نقاط کم جمعیت کشور اصرار 
برای  را  جمعیت  کم  نقاط  که  حالی  در  می ورزند. 

پی جی/  )آل  کپسولی  گاز  با  باید  حرارتی  مصارف 
LPG( پوشش داد. همزمان در روزها به علت کمبود 
مخزن های انبار گازهای کپسولی، حتی در زمستان 

این گاز را آتش می زنیم.
تابستان  در  برق  نگران کمبود  نیرو  9-وزیر محترم 
نیروگاه های  توسعه  را  راهکار  از  بخشی  و  هستند 
تقاضا  ایجاد  یعنی  این  اما  می دانند.  حرارتی  برق 
نیروگاهی و در زمستان سوزاندن  برای مصرف گاز 
سوخت مایع تا 100 میلیون لیتر در روز. مفهوم آن 
نیز افزایش گازهای گلخانه ای است. ضمن آنکه بهای 
این سوخت هم پرداخت نمی شود. اما چه باید کرد تا 
بودجه از تنگنای اقتصاد انرژی بوروکرات های ایرانی 

که سال ها درگیر آن است، رها شود؟
ایران یکی از بهترین عرصه های جهانی برای تولید 
برق خورشیدی است. به همین دلیل سرمایه گذاران 
خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش مجدانه وارد 
شدند ولی بوروکرات های وزارت نیرو دست در دست 
بازگشت  مانع  مرکزی،  بانک  و  دیگر  وزارتخانه های 
سرمایه آن ها شدند و با اینکه این سرمایه گذاری ها 
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  »جلب  قانون  طبق 

متن کامل

چیستان انرژی ایران در 
چیست؟

برای  جهانی  عرصه های  بهترین  از  یکی  ایران 
دلیل  همین  به  است.  خورشیدی  برق  تولید 
در  سرمایه گذاری  برای  خارجی  سرمایه گذاران 
این بخش وارد شدند ولی بوروکرات ها به این کار 

ضربه زدند.

ارز  زمانیکه  در  می شد،  بازپرداخت  باید  خارجی« 
4200 تومانی را به هر رانت خواری تخصیص دادند، 
حتی یک دالر برای بازگشت سرمایه گذاری خارجی 
کشور  مالی  آبروی  نهایت  در  نشد!!  داده  تخصیص 
را هم بردند. من در اینجا اعالم جرم می کنم علیه 
کسانی که این آبروریزی را برای کشور آفریدند. این 
خارجی  سرمایه گذاران  چراکه  هستند.  مجرم  افراد 
حمایت  و  جلب  قانون  و  داده اند  فراری  ایران  از  را 
رفع  برای  مهم  نیازی  که  را  سرمایه گذاری خارجی 
مشکالت بودجه کشور هم هست، نقض کرده اند. این 
نکرده اند که جمهوری  بوروکرات ها شرم و حیا هم 
»ضمانت  عهد  به  وفای  عدم  به  را  ایران  اسالمی 
شهره  خارجی«  سود  و  سرمایه  بازگشت  حکومتی 
کنند. این عملکرد آن ها مصداق آیه مبارکه »إن الذین 
یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا« است که 
در قرآن برای آن عذاب روا شده است. ولی کو مدیران 
برنامه ریز و مبتکر؟ ریاست جمهوری می فرمایند: »از 
بانیان وضع موجود نباید در مدیریت ها استفاده کرد.« 
مثاًل همین 200 میلیون متر مکعب کمبود گاز را با 
شروع اقتصاد هیدروژنی در تقویت توان گازی کشور 
می توان حل کرد. آب های لب شور کشور را می توان 
با برق خورشیدی تجزیه کرد و هیدروژن آن را به 

شبکه های موجود گاز تزریق کرد.
با تغییر ماتریس ها بوروکراتیک باید:

1–2– ساز و کار تولید را غیر دولتی و غیر بودجه ای 
مردمان  که  را  کاری  است  شده  ثابت  چراکه  کرد. 

توانند عهده دار شوند، در عهده دولتی ها نشاید.
2–2– بوروکرات های کافکایی توان حل هیچ مشکل 
در  جمهوری  ریاست  دستور  و  ندارند  را  عمومی 
بکار نگرفتن آن ها باید فوراً اجرایی شود و بار مالی 
شود.  برداشته  بودجه  دوش  از  دولتی  شرکت های 
گاز،  برق،  دولتی  مدیریت های  از  باید  را  شیوه  این 

فرآورده های نفتی و آب آغاز کرد.
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متن کامل

با  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  تخصصی  نشست 
ایران  انرژی  بورس  مدیرعامل  نقوی،  علی  حضور 
نجفی،  آرش  نشست،  این  ابتدای  در  شد.  برگزار 
ایران گفت: ما حدود  اتاق  انرژی  رئیس کمیسیون 
را  نفتی  سلف  اوراق  مسئله  که  است  سال   10
پیگیری می کنیم؛ این اوراق در سال 1391 تعریف 
مشخص شده  آن  سرمایه گذاران  و  طراحی شده  و 
است ولی به دالیلی راجرای این طرح متوقف شد. تا 
اینکه در سال 1399 اوراق سلف موازی صرفه جویی 
با این هدف که از ظرفیت ماده  انرژی تعریف شد 
این  شود؛  استفاده  تولید  موانع  رفع  قانون   12
ظرفیت را با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در 
سال 1394 و پروژه هایی که تعریف شده و عملیاتی 
نشده را تعریف کرده ایم؛ حوزه ای که تابه حال از آن 

استفاده  نشده است.
از ظرفیت ماده 12 در  استفاده  نجفی درباره عدم 
انرژی گفت: دلیل اصلی  حوزه بهینه سازی مصرف 
سرمایه گذار  نگرانی  ظرفیت ها  این  به  اقبال  عدم 
بازتعریف  با  ما  است.  خود  سرمایه  بازگشت  از 
بازگشت  درباره  را  شرایطی   12 ماده  ظرفیت های 
رئیس جمهوری  اول  معاون  همکاری  با  سرمایه 
موضوع ها  از  یکی  کرده ایم.  ایجاد  گذشته  سال  در 
چگونگی  نفتی،  سلف  موازی  سلف  اوراق  تعریف 
یکی  است.  مبادله  و حجم  آن  و ظرفیت ها  مبادله 
گازی  بخاری  شده،تعویض  تعریف  موضوع های  از 

داخل کشور بود.
در ادامه پیام باقری،  رییس سندیکای صنعت برق 
ایران گفت: اقتصاد دولتی در کشور نهادینه شده و 
بازار  سراغ  هرگز  ما  پابرجاست.  آن  فرهنگ  هنوز 
عرضه و تقاضا نرفته ایم. در سال های اخیر به دلیل 
به  و  کرده  تغییر  کشور  اقتصادی  گفتمان  تحریم، 
عدم  سمت  به  محوری  نفت  از  گفتمان  اضطرار 
در  حتی  است.  کرده  حرکت  نفت  به  وابستگی 
تا جای  آینده هم  بودجه سال  همین وضعیت هم 
ممکن به نفت وابسته است. بودجه کشور بر مبنای 
مصارف تهیه شده نه بر مبنای درآمد و نمود آن در 

کسری های بودجه در سنوات قبل است.
باقری ادامه داد: دولت در حال حاضر هزینه تأمین 
سرمایه پروژه ها را ندارد؛ مثاًل تأمین مالی از محل 
که  است  یورو  میلیارد  انرژی حدود 29  یارانه های 
هستیم  آزادسازی  دنبال  به  اگر  می شود.  پرداخت 
باید از این محل در حوزه بهینه سازی استفاده شود. 
از طرفی شدت انرژی در کشور باالست و 2.5 برابر 

دنیاست.
کارکرد  بورس  و  نقدینگی  حوزه  در  داد:  ادامه  او 
ضعیفی داشته است؛ 3 درصد معامله برق در بورس 

در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شد

گواهی صرفه جویی انرژی 
چگونه و با چه مکانیسمی صادر 

می شود؟
در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور 
مدیرعامل بورس انرژی، ظرفیت  های اوراق سلف 
موازی صرفه جویی بررسی شد. برای صرفه جویی 
انرژی باید تکنولوژی  و طرح  متناسب تعریف و 

استفاده شود.

انجام می شود. البته مشکل در بورس نیست، خارج 
این حوزه تحمیل شده است.  به  از بورس است که 
مهم ترین مشکل در بخش تقاضا است. جذب منابع 
تا  نیاز دارد  به اطمینان بخشی  در سازوکار بورس 
سرمایه گذاری  بورس  در  را  خود  مالی  منابع  فرد 
کند، اما این اطمینان به قدر کافی وجود ندارد. مثاًل 
نفت  وزارت  مانع  بزرگ ترین  نفتی  اوراق  حوزه  در 
است یا شورای عالی انرژی سالی یک یا دو جلسه 
بهینه سازی  طرح  همین  برای  می دهد.  تشکیل 
می توان  که  خوبی  طرح های  و  زمین مانده  انرژی 
عملیاتی کرد ولی هنوز انجام نشده است. حواله نفت 
خصوصی  بخش  سازوکارهایی  در  باید  میعانات  و 

حضورداشته باشد.
بعد از آن نجفی درباره آیین نامه ماده 12 گفت که 
در آن به بهینه سازی توجه شده است و کلیات این 
مورد  رئیس جمهوری  اقتصادی  معاونت  در  موضوع 
توجه قرارگرفته است. در طرح های حوزه نیرو باید 
با  این  و  دهد  رخ  صرفه جویی  اتفاق  صد  در  صد 

طرح های متعددی ممکن است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: همه 
افراد و ذی نفع ها می توانند طرح توجیهی خود را به 
کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کنند، این طرح ها 
بررسی می شود و حتماً تمام تالش کمیسیون انرژی 
نشست هایی  آن  شدن  اجرایی  برای  که  است  این 
با ذی نفع ها برگزار کنند و درنهایت مصوبه اجرایی 

شدن آن را دریافت کند.
نهاد  اتاق  گفت:  صالحی  حمیدرضا  آن  از  بعد 
ظرفیت های  همه  از  می خواهد  و  است  مطالبه گر 
بالاستفاده، بهره گیرد و از داشته های خود در همه 
حوزه های انرژی ازجمله یارانه ها، گاز فلر، گاز مایع، 

گواهی کربن و غیره استفاده کنیم.
داد:  ادامه  ایران  انرژی  کمیسیون  نایب رئیس 

خود  بودجه  کسری  که  است  این  به دنبال  دولت 
را جبران کند و مسیر بهینه سازی مسیر مطمئنی 
این  در  بورس  ابزار  است.  این کسری  برای جبران 
زمینه می تواند به بخش خصوصی کمک کند. باید 
انرژی  بهینه سازی  حوزه  در  را  متعددی  طرح های 
تعریف کنیم و ما باید کمک کنیم که بورس انرژی 
شروع  پایلوت  به صورت  را  کار  چند  باید  افتد.  راه 

کنیم و روی مسئله بهینه سازی دقت شود.
بعد از آن حامد فرنام، مشاور کمیسیون انرژی اتاق 
پوشش  را  انرژی  گواهی  اوراق  اصلی  هدف  ایران 
ریسک عنوان کرد تا بخش خصوصی طبق ماده 12 
قانون رفع موانع تولید وارد حوزه بهینه سازی شود. 
البته ما در مسیر کار نیاز به بسترسازی داریم. اتاق 
ایران و بورس انرژی می توانند بازوی همکاری هم 

باشند تا به این نقطه تعادل برسیم.
بروکراسی دولتی مانعی در مقابل بهینه سازی است

در ادامه فریدون اسعدی هم گفت: بروکراسی دولت 
ترسیم شده  بلند  به هدف  دسترسی  می شود  باعث 
خصوصی  بخش  از  دولت  باید  شود.  ممکن  دیرتر 
اما در آیین نامه  در حوزه بهینه سازی کمک بگیرد 
و تنظیم دستورالعمل به نظر بخش خصوصی توجه 
مطالبه گری  به  جدی  به صورت  باید  است.  نشده 

بخش خصوصی تأکید شود.
هیات مدیره  رئیس  وحدتی،  محمدعلی  ادامه  در 
باید  گفت:  برق  تولیدکننده  سندیکای شرکت های 
شود.  حل  انرژی  بورس  در  برق  حوزه  مشکالت 
باید نحوه قیمت گذاری بر برق تغییر کند و برق به 
قیمت واقعی ارائه شود. باید به این نکته توجه شود 

که تمام نیروگاه در حال ورشکستگی هستند.
در ادامه این نشست نقوی، مدیرعامل بورس انرژی 
حوزه ها  همه  در  می خواهیم  ما  کرد:  تأکید  ایران 
گواهی  و  کنیم  شروع  را  کار  فرآورده ها  تمام  با  و 

https://otaghiranonline.ir/news/40898
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ابتکار وزارت نیرو در تامین مالی زیرساخت های آب و برق/
روش های نوین تامین مالی در دستور کار وزارت نیرو

مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو در مرحله اول 34۰ طرح 
آب و آبفا را انتخاب کرده که تا پایان دولت به  بهره بردای برسد، بر همین اساس نیاز تامین مالی این 

طرح ها 296 هزار میلیارد تومان در 3 سال برآورد می شود.

اقتصادی  خبرنگار  با  گفت  و گو  در  رضایی  یزدان 
خبرگزاری فارس ضمن اشاره به الیحه بودجه سال 
بیان  این بخش،  اعتبارات بخش آب در  1401 و  
کرد: در الیحه بودجه 1401 دولت  توجه خوبی به 
مسئله  آب  موضوع  البته  است،  داشته  آب  مسئله 
می طلبد  جدی  سرمایه  گذاری  که  است  مهمی 
بوده،  شایسته  که  آنچنان  اخیر  سال های  در  و 

سرمایه گذاری در این بخش شکل نگرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت 
به  متکی  آب  بخش  ذات  داشت  اظهار  نیرو ضمن 
یک  آب  ما  کشور  در  زیرا  است،  دولتی  اعتبارات 
گذاری  سرمایه  امکان  و  بوده  ارزان  بسیار  کاالی 

خود گردان به شدت محدود است.
وی تاکید کرد: دولت، اعتبارات بخش آب را از 9 

سال  بودجه  قانون  در  تومان  میلیارد   200 هزار 
1400 به 22 هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه 
سال 1401 در طرح های تملک افزایش داده است.

اعتبارات  در  خوبی  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
بودجه ای بخش آب صورت گرفته است اما کفایت 
نمی کند،  بنابر  را  حوزه  این  در  سرمایه گذاری 
اولویت بندی وزارت نیرو در مرحله اول 340 طرح 
آب و آبفا انتخاب شده که تا پایان دولت امکان به  
بهره برداری برسد، بر همین اساس نیاز تامین مالی 
این طرح ها 296 هزار میلیارد تومان در سه سال 
اختالف  اعتبارات دیده شده  با  برآورد می شود که 

بسیاری دارد.
رضایی در توضیح اینکه تجویزهای خوبی در احکام 
برای  مجوزها  این  از  که  گرفته  قرار  بودجه  قانون 
تامین مالی استفاده خواهد شد، گفت: خوشبختانه 
تامین  نوین  از روش های  استفاده  در  نیرو  وزارت 

مالی، بین دستگاه های اجرایی پیشتاز بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: یکی از روش های نوین 
تامین مالی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با اتکا 
به شیوه صندوق سهام پروژه است، در همین راستا 
به درخواست و ابتکار وزارت نیرو در الیحه بودجه 
1401 برای اولین بار صندوق  سهام پروژه برای 5 
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در تبصره 15 
پیشنهاد شده و امیدواریم اگر امکان وجود داشته 

باشد این بند به بخش آب هم تعمیم داده شود.

بر  اقتصادی خبرگزاری فارس،  به گزارش خبرنگار 
خالف بسیاری از نقاط دنیا، تنها ایران و چند کشور 
استفاده  یارانه ای  نظام  از  برق  عرضه  برای  معدود 
می کنند که زمینه کاهش قابل توجه قیمت فروش 
برق نسبت به قیمت تمام شده آن را فراهم می کند.

رویه مذکور عالوه بر ایجاد زیان سنگین برای بخش 
زمینه  برق،  صنعت  در  فعال  دولتی  و  خصوصی 
کرده  فراهم  را  مشترکان  نزد  انرژی  ارزش  کاهش 
و این مسئله بی توجهی به اصالح الگوی مصرف را 

به دنبال دارد.
در این شرایط مشترک صنعتی به دلیل ارزان بودن 
و  تولید  فناوری  ارتقای  برای  انگیزه ای  انرژی هیچ 
خانگی  بخش  مشترک  ندارد،  برق  مصرف  کاهش 
و  ندارند  را  اساسی  کاالی  این  ارزش  از  نیز حسی 
بخشی از مشترکان نیز بدون توجه به صرفه جویی 

به استفاده از برق ادامه می دهند.
می کنیم   صحبت  انرژی  تعرفه گذاری  از  که  زمانی 
مسئله  طرح  از  دقیق  منظور  شود،  مشخص  باید 
چیست. به استناد آخرین حسابرسی انجام شده از 
صنعت برق، هزینه تمام شده برق فقط با احتساب 
هزینه  گفتن  نظر  در  بدون  و  انرژی  تبدیل  هزینه 
سوخت معادل 192 تومان برای هر کیلووات ساعت 
که  است  درحالی  این  است.  شده  محاسبه  انرژی 
برای  میانگین  طور  به  برق  فروش  تکلیفی  تعرفه 

ساعت  کیلووات  بر  تومان   82 تنها  برق  مشترکان 
است. به عبارت دیگر، براساس اطالعات حسابرسی 
انجام شده در سال 1398، فقط 43 درصد از هزینه 
تبدیل انرژی فارغ از هزینه سرسام آور سوخت توسط 
مشترکان برق انجام شده و 57 درصد باقی  مانده از 
این هزینه در قالب یارانه انرژی از جیب بیت المال 
به جیب مشترکان عمدتا پرمصرف برق رفته است.

پیکره  به  را  کاری  ضربه  تعرفه گذاری  نظام  چنین 
نظام تعرفه گذاری کشور وارد کرده است. بر اساس 
مقایسه صورت گرفته میان گردش مالی یک واحد 
گردش  جهان،  نقاط  سایر  و  ایران  در  نیروگاهی 
مالی یک نیروگاه تولید برق در ایران به دلیل نظام 
تعرفه گذاری اشتباه یک بیست و چهارم یک نیروگاه 

در دیگر نقاط دنیا است.
*جراحی اقتصاد برق در دستور کار دولت سیزدهم
بر همین اساس تغییر در نظام تعرفه گذاری شرط 
الزم احیای صنعت برق و جلوگیری از ضرر و زیانی 
همین  در  می شود.  وارد  برق  صنعت  به  که  است 
راستا روز گذشته در جلسه هیئت دولت به ریاست 
برق  تعرفه گذاری  نظام  در  تغییر  رئیسی،  آیت اهلل 

مشخص شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بهای برق مشترکان 
الگوی  درصد   50 مصرف  سقف  )در  مصرف  کم 
خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مصرف( 
)ره( و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود. 
از طرفی تعرفه های برق مصارف خانگی مشترکین 
کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال 

1397 هیئت وزیران تعیین می شود.
مصرف  با  خانگی  مشترکین  برق  تعرفه  همچنین 
باالتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر 
اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، 
با  برابر به ترتیب  از دو  برابر و مصارف بیش  تا دو 

اقلیت پرمصرف برق نقره داغ 
می شوند/ جراحی اقتصاد انرژی 

در دستور کار دولت
بر اساس مصوبه هیئت دولت، هزینه برق اقلیت 6 
درصدی مشترکان که مازاد الگو مصرف می کنند 

با افزایش قابل توجه مواجه شد.

https://www.farsnews.ir/news/14001006000184/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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یادداشت

تیم   سازی در سازمان با تقویت پیوندهای تیمی
»ما  شنیده   اید:  را  آمریکایی  مشهور  نویسنده  کلر،  هلر  توسط  مشهور  بسیار  جمله  این  احتماال 
نمی توانیم به تنهایی کار زیادی انجام دهیم، اما با هم می توانیم کارهای بزرگی را به نتیجه برسانیم.« 
برای اینکه سازمان خود را به اوج برسانید و کسب و کار خود را گسترش دهید، باید تیمی منسجم 
و قوی داشته باشید. تیم   سازی یک فرآیند بسیار حیاتی است، زیرا شما باید اطمینان حاصل کنید 
که تمام کارمندان یا اعضای تیم برای به حداکثر رساندن کارآیی و نتایج بیشتر، با یکدیگر به صورت 

هماهنگ کار می کنند.

متن کامل

سازمان  کارمندان  تیم   سازی،  فعالیت های  در طول 
را  جدیدی  مهارت   های  و  کرد  خواهند  رشد 
می   آموزند که برای سازمان کاربردی و حیاتی است. 
وقتی کارمندان به کار خود در سازمان افتخار کنند، 

انگیزه بیشتری نیز خواهند داشت.
افراد  هنگامی که اعتماد به نفس بیشتری در بین 
بیشتری  لذت  خود  کار  از  همه  شود،  ایجاد  تیم 
خواهند برد. میزان اثربخشی تیم   سازی از سازمانی 

به سازمان دیگر متفاوت است.
اما یک وجه مشترک در تمام سازمان ها این است 
که تمام اعضای تیم باید اهدافی را که هنگام انجام 

فعالیت با آن روبه رو هستند، به درستی درک کنند. 
تیم   ها  تعیین نقش   ها،  و  تیم  اهداف  تعیین  از  پس 
کار  هم  با  عالی  نتایج  به  دستیابی  برای  می توانند 

کنند.
سنجیدن نیازهای یک تیم قبل از تصمیم گیری در 
مورد فعالیت های تیم   سازی، همیشه برای موفقیت 
آن تیم ضروری است. تعیین و تشریح نیازها، اهداف 
را  تیم  و  کرده  مشخص  را  تیم  نظر  مورد  نتایج  و 
می کند.  آن  تحقق  برای  برنامه ریزی  به  موظف 
وقتی اعضای تیم بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند و 
روش برقراری ارتباط موثر را یاد بگیرند، می توانند 

با  و  گذاشته  اشتراک  به  را  ایده   هایشان  راحتی  به 
یکدیگر همکاری کنند.

ندارند،  زیادی  مشارکت  که  افرادی  به  تیم   سازی 
کمک می کند تا با یکدیگر تعامل داشته باشند. در 
نتیجه بهره   وری افزایش می   یابد. یافتن راه   هایی برای 
استفاده از مهارت   های هر فرد و سپس استفاده از 
آن در یک پروژه کاری، منجر به کار باکیفیت   تر و 

رضایت کلی تیم می شود.
برخی از اهداف تیم سازی در سازمان عبارتند از:

1. تقویت روابط در تیم   ها.
2. تشویق به داشتن روحیه پیروزی و موفقیت برای 

دستیابی به عملکرد عالی.
3. شناسایی پنج مولفه یک تیم برنده.

4. یادگیری ارزش های شرکت.
5. بهبود ارتباط موثر در تیم.

  تیم   سازی در مقایسه با تقویت پیوندهای تیمی
معنا  یک  به  تیمی  پیوندهای  تقویت  و  تیم   سازی 
قوت  نقاط  و  هستند  معتبر  روش  دو  هر  نیستند. 

خاص خود را دارند.
فرآیندی  تیم   سازی  که  است  این  عمده  تفاوت 
رفتاری  تغییر  ایجاد  قصد  که  است  طوالنی مدت 
معموال  تیمی،  پیوند  تقویت  که  حالی  در  دارد،  را 
اگر  است.  سرگرم کننده  و  کوتاه مدت  تجربه  یک 
پیوند  تقویت  انتخاب سریع هستید،  به دنبال یک 
تیمی انتخاب مناسب است. اگر به دنبال ایجاد بنیاد 
دنبال  به  باید  تغییر طوالنی مدت هستید،  و  تیمی 

تیم   سازی باشید.
تیم سازی:

بر عملکرد سازمان  آنها  تاثیر  و  کارمندان  رفتار  بر 
اثر می   گذارد.

با  که چگونه  بگیرند  یاد  تا  افراد کمک می کند  به 
یکدیگر کار کنند و با هم کنار بیایند.          

مهارت   هایی مانند ارتباط، برنامه   ریزی، حل مساله و 
حل تعارض را خلق می کند.

همدلی و دوستی ایجاد می کند.
تغییر رفتار طوالنی مدت را تشویق می کند.

تجزیه و تحلیل عمیق مسائل را تشویق می کند.
با تشویق به همکاری و کار گروهی افراد را گرد هم 

می   آورد.
به افراد کمک می کند تا یکدیگر را از منظر جدیدی 

ببینند.
به افراد امکان می دهد تا در یک محیط جدید با هم 

تعامل داشته باشند.
ساختار تیم و اجزای تشکیل دهنده تیم موثر

اجزای اصلی برای تشکیل یک تیم سازمانی به شرح 
زیر است:

اعضایی  از  متشکل  باید  تیم  یک  1(ترکیب   بندی: 
باشد که بتوانند به نقش عملکردی تیم کمک کنند.
هر  در  حیاتی  مولفه  یک  ارتباطات  ارتباطات:   )2
با  پروژه،  رهبران  با  معموال  تیم   ها  است.  موثر  تیم 
سایر تیم   های کاری و با مشتریان یا شرکای تجاری 

ارتباط برقرار می کنند.
3( وضوح اهداف: تیم   های کاری به اهداف مشخص 
مشترکی  اهداف  تیم  یک  دارند.  نیاز  معنی   دار  و 
دارد که به طور ایده آل به همه اعضای تیم انگیزه 

می دهد تا با هم کار کنند.
فرآیند  تیم،  در  پیشرفت  کلید  منسجم:  تعامل   )4
تعیین نقش   ها، توافق بر سر مهلت   ها و برنامه   ریزی 

جلسات تیم است.
داشتن فرآیندهای شفاف به هر یک از اعضای تیم 
کمک می کند تا در پروژه ها، نقش خود را در تیم و 
شرایط الزم برای همکاری را درک کنند. دو عامل 
عمده - پاسخگویی متقابل و مهارت   های مکمل - 

معموال موفقیت تیم را به دنبال دارد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3828618-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

خلیج گرگان، تشنه در میان آب

https://www.farsnews.ir/photo/14000816000014/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.mehrnews.com/photo/5383717/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8
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