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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در 
3 .هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
دروازه صنعت برق کشور به اورآسیا باز می شود  
4 ..........................................................................

بررسی همکاری های دو جانبه ایران و 
5 ................................ترکمنستان در حوزه برق
ضرورت اجرای طرح اصالح ساختاری و بنیادی 
6 ........................................................صنعت برق
نشست تخصصی مدیران صنعت برق و انرژی با 
6 .............................حضور وزیر نیرو برگزار شد

فرش قرمز برای ورود 65۰۰ مگاوات برق حرارتی 
7 ....................................................و تجدیدپذیر
8 .. گام های دولت برای اصالح ساختار بودجه 14۰1
9 ..................... عصر اقتصاد پروژه  ای فرا رسیده

فهرست در نامه ای به کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد؛

پیشنهادات سندیکا درخصوص الیحه 
بودجه سال 1401 در حوزه برق و انرژی

سنديکای صنعت برق ايران پیشنهادات خود درخصوص اليحه بودجه سال 
1401 کل کشور را به رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و 

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس ارسال کرده است.
سنديکای صنعت برق ايران به عنوان تشکل صنفی فعال در حوزه برق و 
انرژی و متشکل از 600  شرکت پیمانکاری، تولیدکننده، مهندسی مشاور 
و بازرگانی صنعت برق کشور، همواره مسائل و چالش های پیش روی اين 
صنعت را بررسی و تالش دارد راهکارهای کارشناسی شده و اجرايی را به 

نهادهای سیاستگذار کشور ارائه کند.
در اين راستا و در جهت بهره مندی بیشتر از فضای مالی اليحه بودجه سال 
1401، سنديکا پیشنهادات خود درخصوص اليحه بودجه سال 1401 کل 
کشور را به فريدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

و بابک نگاهداری سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ارسال 
کرده است. تهاتر بدهی های دولت با مطالبات مالیاتی و بانکی، ايجاد شفافیت 
در پرداخت مالیات در قراردادهای پیمانکاری و تامین منابع مالی توسعه 
و نوسازی شبکه، سرمايه گذاری، انرژی های تجديدپذير و دانش بنیان سه 
محوری هستند که سنديکا پیشنهادات خود را در خصوص آنها مطرح کرده 
است. سنديکا در پايان آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مفاد 

پیشنهادی اعالم کرده است.  
شايان ذکر است پیشنهادات بودجه ای سنديکا به روسای اتاق های ايران و 
تهران و همچنین روسای کمیسیون های انرژی اين دو نهاد ارسال شده است. 

متن پیشنهادات را اينجا مشاهده کنید.

سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 14۰۰ را به دستگاه های اجرایی، 
مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ کرد.
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نهمیــن کنفرانــس منطقــه ای ســیرد تاريــخ 28 و 29 دی مــاه ســال جــاری بــا حضــور مديــران، صنعتگران 
و پژوهشــگران داخلــی و خارجــی صنعــت بــرق در حــوزه توزيــع برگــزار می  شــود و دبیرخانــه کنفرانــس 
ــار نمايشــگاه  ــا همــکاری ســنديکا و انجمــن صنفــی شــرکت های توزيــع، بــرای اولیــن ب در نظــر دارد ب
جانبــی کنفرانــس را بــه صــورت مجــازی بــا حضــور شــرکت هــای توزيــع نیــروی بــرق و فعــاالن ايــن 

حــوزه برگــزار نمايــد. 
بــر اســاس هماهنگــی انجــام شــده بــا ســتاد برگــزاری کنفرانــس، امــکان حضــور شــرکت هــای عضــو 
ســنديکا در ايــن نمايشــگاه بــا %30 تخفیــف ويــژه فراهــم شــده و هريــک از اعضــای محتــرم مــی تواننــد 
ــا شــرکت  ــر حضــور در نمايشــگاه و ارتبــاط مســتقیم ب ــغ 1 میلیــون تومــان عــالوه ب ــا پرداخــت مبل ب
هــای توزيــع نیــروی بــرق سراســر کشــور، از مقــاالت، ســخنرانی ها و کارگاه هــای تخصصــی کنفرانــس 

ــوند. ــد ش بهره من
ــه  ــداد، ب ــن روي ــه حضــور در اي ــرم دعــوت می گــردد در صــورت عالقمنــدی ب ــرو از اعضــای محت از اين
ســايت کنفرانــس بــه آدرس  https://cired.ir بخــش ثبــت نــام نمايشــگاه مراجعــه و نســبت بــه ثبــت 
نــام اقــدام فرماينــد و يــا بــا تکمیــل و ارســال فــرم زيــر بــه شــماره فکــس 66944967-021 و يــا آدرس 
ايمیــلinfo@ieis.ir  بــرای هماهنگــی مقتضــی بــا امــور رويدادهــا و نمايشــگاه هــای ســنديکا  )خانــم 

باقرپــور - داخلــی 111(  تمــاس حاصــل فرماينــد. 

فراخوان نمایشگاه مجازی 
نهمین کنفرانس منطقه ای 

توزیع )سیرد(
توزیع  منطقه ای  کنفرانس  جانبی  نمایشگاه 
28 و 29 دی ماه سال جاری به صورت مجازی 
و  برق  نیروی  توزیع  های  شرکت  حضور  با 

فعاالن این حوزه برگزار می شود.

ســنديکا طــی ســنوات اخیــر بــا هماهنگــی 
شــرکت های معتبــر بیمــه ای کشــور، خدمــات 
بیمــه درمــان تکمیلــی و عمــر و حادثــه گروهــی 
را بــرای کارکنــان محتــرم شــرکت های عضــو 
ــز  ــن راســتا امســال نی فراهــم کــرده اســت. در اي
بــا بهره گیــری از تجــارب ســال های گذشــته 
ــرارداد  ــرای ق ــر ب ــرکت بیمه گ ــاب ش ــرای انتخ ب
ــنهادی  ــرايط پیش ــرخ و ش ــال 1401-1400، ن س
ــی  ــی مبان ــا بررس ــه ای ب ــر بیم ــرکت های معتب ش
ــگاه  ــارت و جاي ــت خس ــای پرداخ ــق تعرفه ه دقی
ظرفیــت  شــاخص  ازنظــر  بیمــه  شــرکت های 
مــورد  مالــی،  توانگــری  و  ريســک  نگهــداری 
بررســی قــرار گرفتــه کــه در نهايــت بهتريــن نــرخ 
ــه شــرکت بیمــه  ــوط ب و شــرايط پیشــنهادی مرب

ــت. ــوده اس ــرز ب الب
طرح هــای پیشــنهادی شــرکت بیمــه البــرز بــرای 
نرخ هــای  و  پوشــش ها  بــا  ســنديکا  اعضــای 
ــت  ــاهده و درياف ــل مش ــت قاب ــف در پیوس مختل
ــا  ــود ب ــوت می ش ــرم دع ــای محت ــت. از اعض اس
ــه  ــم ب ــه منض ــل  توج ــکات قاب ــن ن ــر گرفت در نظ
ــن ســه  ــدی از بی ــه، در صــورت عالقه من ــن نام اي
ــا  ــرکت های ب ــرای ش ــا ب ــنهادی )صرف ــرح پیش ط
ــر(، طــرح  تعــداد بیمــه شــدگان بیشــتر از 50 نف
ــت  ــه درخواس ــود را انتخــاب و نام ــر خ موردنظ
ــی  ــان تکمیل ــه درم ــات بیم ــدی از خدم بهره من
ــنبه  ــا روز چهارش ــی را ت ــه گروه ــر و حادث و عم
ــه  ــنديکا ب ــه س ــه دبیرخان ــورخ  1400/10/06ب م
شــماره فکــس 66944967 و يــا شــماره واتســاپ 
ــماره 09024354102  ــه ش ــنديکا ب ــه س دبیرخان
ــه گســترش بیمــه  ــا کارگــزاری خان ــا ب اعــالم و ي
 88816374-88816594 تمــاس  شــماره  بــه 

ــد. ــل فرماين ــاس حاص تم

خدمات بیمه درمان تکمیلی 
و عمر و حادثه گروهی ویژه 

اعضای سندیکا )14۰۰-14۰1(
هماهنگی  با  اخیر  سنوات  طی  سندیکا 
شرکت های معتبر بیمه ای کشور، خدمات بیمه 
درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی را برای 
کرده  فراهم  عضو  شرکتهای  محترم  کارکنان 

است.

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 نمايشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمايشگاه بین المللی صنايع 
دريايی و دريانوردی طی روزهای 27 لغايت 30 دی ماه، با همکاری و حمايت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمايشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنايت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در اين رويداد و برنامه ريزی های انجام شده برای بازديد 
فرصت  نمايشگاه  اين  گذاران،  و سرمايه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمايان  اندرکاران،  ارشد، دست  مديران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سنديکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمايشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمايشگاه را با 20%تخفیف ويژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عالقمندی به حضور در اين رويداد، با تکمیل فرم زير آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طريق شماره فکس 66944967-021 اعالم کرده و يا برای کسب 
اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری نمايشگاه به شماره  تلفن 88546619-021 )آقای فتح اله گل( و يا با مسئول 
امور رويدادها و  نمايشگاه های سنديکا به  شماره تلفن 66570930-021  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمايند.
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خبرگــزاری  اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
فــارس، فعــال شــدن ديپلماســی انــرژی در دولــت 
صحیح تريــن  از  يکــی  در  حرکــت  ســیزدهم، 
ــرژی را  ــر ان ــی ب ــور مبتن ــعه کش ــیرهای توس مس
ــه  ــور ب ــک کش ــت ژئوپلتی ــد. موقعی ــد می ده نوي
همــراه منابــع ارزنــده انــرژی در دنیــا همــواره 
ــه  ــرده ک ــاد ک ــور ايج ــرای کش ــت را ب ــن ظرفی اي
ــت  ــد و ترانزي ــای تولی ــه يکــی از قطب ه ــل ب تبدي
ــده و از  ــل ش ــه تبدي ــرژی در منطق ــای ان حامل ه
ــری  ــرای بازيگ ــده ای را ب ــدرت ارزن ــیر ق ــن مس اي
ــئله ای  ــت آورد. مس ــه دس ــل ب ــه بین المل در عرض
کــه در دهه هــای گذشــته بــه دلیــل فقــدان نــگاه 
راهبــردی و توســعه کريــدوری کمتــر مــورد توجــه 
تصمیم ســازان و تصمیم گیــران کشــور بــوده اســت. 
ــرژی  ــان حــوزه ان ــت متولی ــتا، غفل ــن راس در همی
در دولت هــای گذشــته نســبت بــه فعال ســازی 
ــا  ــده ت ــبب ش ــرژی س ــی ان ــای ديپلماس ظرفیت ه
فرصت هــای بســیاری در ايــن زمینــه از دســت 
ــود از  ــمند موج ــت ارزش ــی از فرص ــه و اندک رفت
ــای  ــت ماه ه ــود، فعالی ــن وج ــا اي ــرود. ب ــت ب دس
ــعه  ــر توس ــز ب ــا تمرک ــیزدهم ب ــت س ــی دول ابتداي
ديپلماســی انــرژی مبتنــی بــر اولويــت کشــورهای 
ــه  ــت گذاری ب ــل سیاس ــر ري ــر تغیی ــه بیانگ منطق
ســمت مســیر تعامــل حداکثــری حــوزه انــرژی بــا 

ــت. ــايه اس ــورهای همس کش
بــا وجــود اهمیــت ديپلماســی انــرژی، خبرگــزاری 
ــی  ــای اساس ــن محوره ــريح و تبیی ــا تش ــارس ب ف
ايــن حــوزه در قالــب پرونــده » ديپلماســی انــرژی« 
ــه بررســی دقیــق ظرفیــت کشــور و فرصت هــای  ب
اولويــت  بــا  ديپلماســی  توســعه  روی  پیــش 

کشــورهای منطقــه می پردازنــد.
بــرق  شــبکه  وضعیــت  از  جزئیــات  *آخريــن 

ن کمنســتا تر
بــر همیــن اســاس، يکــی از اصلی تريــن مقصدهــای 
ــت  ــا اولوي ــادی ب ــی اقتص ــط ديپلماس ــعه رواب توس
ديپلماســی انــرژی، همســايه شــمال شــرقی کشــور 

يعنــی ترکمنســتان اســت.
کشــور ترکمنســتان بــا جمعیتــی بالــغ بــر 6 
میلیــون نفــر در شــمال شــرقی ايــران واقــع شــده 
و اشــتراکات فرهنگــی و اعتقــادی بســیاری میــان 
مــردم ايــران و ترکمنســتان برقــرار اســت. ذخايــر 
عظیــم گاز طبیعــی ايــن کشــور را به جمهــوری گاز 
معــروف کــرده اس و در حــال حاضــر ترکمنســتان 
ــر  ــارد مت ــه 70 میلی ــک ب ــاالنه نزدي ــد س ــا تولی ب

ــا  ــر گاز دنی ــده برت ــن تولیدکنن ــب دوازدهمی مکع
تلقــی می شــوند و از ســوی ديگــر از منظــر ذخايــر 
ــار  ــا را در اختی ــد گاز دنی ــارم تولی ــه چه گازی رتب

ــد. دارن
حامل هــای انــرژی ترکمنســتان تنها بــه گاز طبیعی 
منتهــی نشــده و اوضــاع ايــن کشــور در حــوزه بــرق 
ــن  ــت اي ــه جمعی ــز اوضــاع مســاعدی نســبت ب نی
ــن گزارشــات  ــر اســاس آخري کشــور را داراســت. ب
ــن  ــرق ترکمنســتان، اي منتشــر شــده از شــرايط ب
کشــور بــا تــوان اســمی نیروگاهــی 7 هــزار مگاواتی 
بیشــتر از 99 درصــد جمعیــت شــهری و روســتايی 
پوشــش  بــرق  بــه  بــرای دسترســی  را  خــود 

می دهــد.
در همیــن راســتا نزديــک بــه 100 درصــد از بــرق 
ترکمنســتان از ذخايــر فســیلی نظیــر گاز طبیعــی 
تامیــن می شــود و کمتــر از 2 مــگاوات از ظرفیــت 
ــه  ــته ب ــز وابس ــور نی ــن کش ــرق اي ــده ب ــب ش نص

ــت. ــدها اس ــع در س ــی واق ــای برقاب نیروگاه ه
عــالوه بــر ايــن 31.8 درصــد از بــرق کشــور 
ترکمنســتان بــرای تامیــن نیــاز حــوزه کشــاروزی، 

 تبادل برق ایران و ترکمنستان در دستور کار دولت

دروازه صنعت برق کشور به 
اورآسیا باز می شود

توسعه دیپلماسی انرژی ایران و ترکمنستان با 
اتصال شبکه برق 2 کشور شروع یک بازی برد-
برد به حساب می آید که می تواند زمینه منفعت 

اقتصادی گسترده برای 2 طرف را پدید آورد.

36 درصــد از بــرق بــرای بهــش صنعتــی، 2.6 
درصــد بــرای حــوزه حمــل و نقــل و 21.6 درصــد 
باقی مانــده از بــرق ترکمنســتان نیــز بــرای تامیــن 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــی ترکمن ه مصــارف خانگ

می گیــرد.
*بــازی برد-بــرد اتصــال شــبکه بــرق ايــران و 

ترکمنســتان
بــا توجــه بــه وضعیــت شــبکه بــرق ايــران و 
کشــور  دو  میــان  بــرق  تبــادل  ترکمنســتان، 
ــل  ــرد تبدي ــازی برد-ب ــک ب ــه شــروع ي ــد ب می توان
شــود. بــر همیــن اســاس، در شــرايطی کــه شــبکه 
بــرق دو کشــور بــه يــک ديگــر متصــل شــود، بخش 
ــه  قابــل توجهــی از مشــکالت هــر کشــور بســته ب

ــل حــل اســت. ــل قاب ــرف مقاب ــبکه ط ــوان ش ت
واکاوی ايــن مســئله بــه موضــوع اختــالف اوج بــار 
وابســته اســت. در حقیقــت اقلیــم متفــاوت دو 
ــاوت و  ــدار متف ــه واســط قرارگیــری در م کشــور ب
همچنیــن اختــالف ســاعت موجود ســبب می شــود 
تــا زمــان نیــاز بــه تامیــن اوج بــار متفــاوت باشــد. 
ــه  ــی ک ــا زمان ــود ت ــل می ش ــوع عام ــن موض همی
کشــور ترکمنســتان بــه بــرق نیــاز دارد، ايــن بــرق 
را از شــبکه نزديــک بــه 90 هــزار مگاواتــی کشــور 
تامیــن کنــد و از ســوی ديگــر زمانیکــه ايــران بــه 
بــرق احتیــاج دارد، مــازاد ظرفیــت 7 هــزار مگاواتی 
طــرف ترکمنســتان بــرای تبــادل در اختیــار شــبکه 
ــرد  ــازی برد-ب ــن ب ــرد. اي ــرار گی ــور ق ــرق کش ب
اقتصــادی می توانــد 2 کشــور را بــرای تامیــن نیــاز 
بــه بــرق در ســاعات اوج بــار بــدون اضافــه کــردن 

ــاری کنــد. ــرق ي زيرســاخت تولیــد ب
بــه گــزارش فــارس، تامیــن نیــاز بــرق در اوج 
بــار متفــاوت 2 کشــور تنهــا يکــی از مزايــای 
بی شــمار اتصــال شــبکه بــرق ايــران و ترکمنســتان 
ــن  ــه اي ــه ب ــا توج ــت ب ــود. در حقیق ــی می ش تلق
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نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
با  نیرو  وزير  محرابیان  اکبر  علی  تلفنی  مذاکره  در 
امور  در  وزير  نخست  معاون  پورچکوف  چاريمراد 
انرژی و آب و برق ترکمنستان، طرفین با  عمرانی، 
تاکید بر حسن روابط مفید دو کشور در حوزه برق، 
در  برقی  پیش همکاری های  بیش از  توسعه  راه های 
فنی  خدمات  صدور  الکتريکی،  انرژی  تبادل  زمینه 
و  ترکمنستان  به  ايرانی  برقی  کاالهای  مهندسی  و 
همچنین توسعه اتصاالت شبکه های برق دو کشور به 

يکديگر را بررسی و مورد تاکید قرار دادند.

در اين مذاکره تلفنی، طرفین ضمن با اهمیت دانستن 
راه های جديد همکاری ناشی از اراده و اقدامات دولت 
اجرايی  لزوم  بر  تاکید  و  ايران  در  مستقر  جديد 
در  کشور  دو  جمهور  رؤسای  مهم  توافقات  کردن 
جريان اجالس سران سازمان همکاری های اقتصادی 
شانگهای در تاجیکستان و همچنین اجالس سران 
سازمان همکاری های اقتصادی در ترکمنستان اظهار 
ديدارهای حضوری  جريان  در  که  کردند  امیدواری 
قريب الوقوع با يکديگر، تصمیمات مزبور را نهايی و 

مقدمات اجرای آن را فراهم کنند.

در گفتگوی تلفنی وزیر نیرو با معاون نخست وزیر ترکمنستان انجام شد؛

بررسی همکاری های دو جانبه ایران و ترکمنستان در حوزه برق
وزیر نیرو طی تماس تلفنی با معاون نخست وزیر در امور عمرانی، انرژی و آب و برق ترکمنستان، 

درخصوص همکاری های دو جانبه در حوزه برق بحث و تبادل نظر کردند.

ــايگان  ــر همس ــالوه ب ــتان ع ــور ترکمنس ــه کش ک
مشــترک بــا ايــران يعنــی افغانســتان، بــا ازبکســتان 
ــز هــم مــرز اســت، اتصــال شــبکه  و قزاقســتان نی
بــرق بیــن ايــران و ايــن کشــور می توانــد مقدمــات 
اتصــال شــبکه بــرق کشــور بــه کشــورهای منطقــه 
اورآســیا يعنــی ازبکســتان و قزاقســتان را نیــز مهیــا 
ــد  ــتان می توان ــر ترکمنس ــای ديگ ــه معن ــد. ب کن
ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــران ب ــرق اي ــت ب دروازه صنع

اورآســیا تلقــی شــود.
توســعه  جهــت  در  وزيــر   2 تلفنــی  *تمــاس 

انــرژی ديپلماســی 
بــا توجه بــه اهمیــت روزافــزون توســعه ديپلماســی 
ــا  ــرق ب ــش ب ــوص در بخ ــه خص ــرژی ب ــوزه ان ح
کشــور ترکمنســتان، روز گذشــته وزيــر نیــرو 
ــر در  ــاون نخســت وزي ــا مع طــی تمــاس تلفنــی ب
ــتان،  ــرق ترکمنس ــرژی و آب و ب ــی، ان ــور عمران ام
درخصــوص همکاری هــای دو جانبــه در حــوزه 

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــث و تب ــرق بح ب
ــر  ــان وزي ــر محرابی ــی اکب ــی عل ــره تلفن در مذاک
ــت  ــاون نخس ــوف مع ــراد پورچک ــا چاريم ــرو ب نی
وزيــر در امــور عمرانــی، انــرژی و آب و بــرق 
ترکمنســتان، طرفیــن بــا تاکیــد بــر حســن روابــط 
ــرق، راه هــای توســعه  مفیــد دو کشــور در حــوزه ب
بیــش از پیــش همکاری هــای برقــی در زمینــه 
تبــادل انــرژی الکتريکــی، صــدور خدمــات فنــی و 
مهندســی کاالهــای برقــی ايرانــی بــه ترکمنســتان 
و همچنیــن توســعه اتصــاالت شــبکه های بــرق دو 
کشــور بــه يکديگــر را بررســی و مــورد تاکیــد قــرار 

ــد. دادن
در ايــن مذاکــره تلفنــی، طرفیــن ضمــن بــا اهمیت 
دانســتن راه هــای جديــد همــکاری ناشــی از اراده و 
اقدامــات دولــت جديــد مســتقر در ايــران و تاکیــد 
ــات مهــم روســای  ــی کــردن توافق ــزوم اجراي ــر ل ب

جمهــور دو کشــور در جريــان اجــالس ســران 
ســازمان همکاری هــای اقتصــادی شــانگهای در 
تاجیکســتان و همچنیــن اجــالس ســران ســازمان 
ــار  ــتان اظه ــادی در ترکمنس ــای اقتص همکاری ه
امیــدواری کردنــد کــه در جريــان ديدارهــای 
ــات  ــر، تصمیم ــا يکديگ ــوع ب ــب الوق حضــوری قري
ــم  ــرای آن را فراه ــات اج ــی و مقدم ــور را نهاي مزب

کننــد.
ــتان در  ــران و ترکمنس ــرق اي ــادل ب ــدور تب *کري

ــرد ــرار گی ــتور کار ق دس
ــرق  ــت ب ــوب صنع ــه خ ــارس، رابط ــزارش ف ــه گ ب
ــر  ــال حاض ــه ح ــوط ب ــتان مرب ــران و ترکمنس اي
نیســت و ســال های گذشــته نیــز ايــن رابطــه 
ــه  ــر ايــن اســاس، ب خــوب وجــود داشــته اســت. ب
ــال  ــتان در س ــانه های ترکمنس ــار رس ــتناد اخب اس
ــده  ــادر ش ــرق ص ــد ب ــتر از 55 درص 1385، بیش
ــت. ــوده اس ــران ب ــد اي ــه مقص ــا ب ــط ترکمن ه توس

ــرق  ــال ب ــط انتق ــرح خ ــته ط ــن در گذش همچنی
400 کیلوولــت مرو-مشــهد يکــی از طرح هــای 
مهمــی بــوده کــه زمینــه اتصــال کريــدوری شــبکه 
بــرق ايــران و ترکمنســتان را مهیــا می کرده اســت. 
بــر اســاس اظهــارات معــاون رئیــس جمهــور 
ترکمنســتان در جلســه هیــات دولــت ايــن کشــور 
ــرق 150  ــال ب ــط انتق ــايت خ ــود در 2 س ــرار ب ق
ــتان  ــرو« ترکمنس ــرق »م ــروگاه ب ــری از نی کیلومت
ــا  ــز از ســرخش ت ــپس نی ــهر ســرخس و س ــا ش ت
ــه  مــرز ايــران خــط انتقــال بــرق 15 کیلومتــری ب

ــود. ــداث ش ــووات اح ــت 400 کیل ظرفی
ــد  ــور می توان ــط مذک ــعه خ ــاس توس ــن اس ــر اي ب
و  ايــران  دولــت  کنونــی  مذکــرات  مقدمــه 
ــی  ــرق تلق ــبکه ب ــعه ش ــرای توس ــتان ب ترکمنس
شــده و زمینــه کســب منفعــت از ديپلماســی فعــال 

ــد. ــا کن ــرف مهی ــرای 2 ط ــرژی را ب ان
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ضرورت اجرای طرح اصالح 
ساختاری و بنیادی صنعت برق

تعمیرات  و  نگهداری  معاونت  قبادی،  حسین 
تولید برق  به کمبود  با توجه  بیستون:  نیروگاه 
در کشور و رشد مصرف سالیانه آن الزم است 
سالیانه  بطور  کشور  در  برق  تولید  ظرفیت  که 
که  باشد  داشته  رشد  درصد  پنج  حداقل 
متاسفانه در سال های اخیر به علت محدودیت 
انجام  درستی  به  مهم  این  سرمایه گذاری  در 

نشده است.

افزايـش حداقل پنج درصدی رشـد احـدات نیروگاه 
در کشـور برای سـال های آتی نیـازی اجتناب ناپذير 
بـرای افزايـش تولیـد بـرق و رفـع نیازهـا در ايـن 

خصـوص خواهـد بود.
تعمیـرات  و  نگهـداری  معاونـت  قبـادی،  حسـین 
نیـروگاه بیسـتون: بـا توجـه بـه کمبـود تولیـد برق 
در کشـور و رشـد مصـرف سـالیانه آن الزم اسـت 
کـه ظرفیـت تولیـد بـرق در کشـور بطـور سـالیانه 
کـه  باشـد  داشـته  رشـد  درصـد  پنـج  حداقـل 
متاسـفانه در سـال های اخیـر بـه علـت محدوديـت 
در سـرمايه گذاری اين مهم به درسـتی انجام نشـده 

. ست ا

همچنیـن فرسـودگی برخـی از نیروگاه هـا و شـبکه 
خاموشـی های  بـروز  موجـب  توزيـع  و  انتقـال 
ناخواسـته و تلفـات در شـبکه بـرق شـده اسـت که 
بدون نوسـازی شـبکه بـرق اين مشـکالت همچنان 

باقـی خواهـد مانـد.
نیروگاهـی  صنعـت  ديگـر  چالش هـای  جملـه  از 
کشـور کمبـود آب مـورد نیـاز و همچنیـن سـوخت 
گاز طبیعـی مـورد نیاز آنهاسـت که بعضـا نیروگاه ها 
را از مـدار خـارج کـرده و يـا مجبـور بـه اسـتفاده از 
سـوخت مـازوت می کنـد کـه ايـن امر بـرای محیط 

زيسـت بسـیار مضر اسـت.
اولیـن قـرارداد احـداث نیـروگاه بـا مشـارکت بخش 
خصوصـی در سـمنان مبادلـه شـد/ سـرمايه گذاری 
2300 میلیـارد تومانـی بخش خصوصـی در صنعت 

اسـتان برق 
راهـکار مديريـت آب، مصـرف سـوخت و کاهـش 
عـوارض زيسـت محیطـی در چرخـه تولیـد بـرق 

اسـت. تجديدپذيـر  توسـعه  کشـور، 
دولـت برای برون رفت از مشـکالت موجود بايسـتی 
بدهـی  تسـويه  و  نیـرو  وزارت  مالـی  بحـران  رفـع 
انباشـته آن بـه پیمانـکاران و کارکنـان خـود را نیـز 
در اولويـت قـرار دهـد. بدهی بـه پیمانکاران و رشـد 
نامتـوازن حقـوق و مزايـای پرسـنل وزارت نیـرو بـا 
بخـش  آنکـه  بـر  عـالوه  در کشـور  موجـود  تـورم 
خصوصـی ايـن صنعـت را تضعیف کـرده، مانعی هم 
بـرای جـذب سـرمايه های جديد بخـش خصوصی و 

فشـار مالـی بـر کارکنان آن شـده اسـت.
بدون شـک دولت با اجرای طرح “اصالح سـاختاری 
و بنیـادی صنعـت بـرق” بعنـوان يـک هـدف ملـی، 
می  توانـد در آينـده بـا مشـکالت کمتـری مواجـه 
گرديـده و احتمـال سـهمیه بندی بـرق و واردات آن 

از کشـورهای همسـايه را بـه صفر برسـاند

تسريع در تبديل وضعیت ايثارگران، ارتباط مديران 
ارائه  و  ها  رسانه  با  ارتباط  مردم،  با  برق  صنعت 
آفرينی  امید  روحیه  تقويت  برای  مردم  به  گزارش 
جوان  متخصص  مديران  از  استفاده  کشور،  در 
فساد،  ضد  و  پاک  نیروهای  از  استفاده  انقالبی،  و 
تعامل سازنده و بیان مشکالت با نمايندگان مجلس 
از جمله محورهای سخنان وزير نیرو در گردهمايی 

با مديران صنعت برق و انرژی بوده است. وزير نیرو 
همچنین در اين نشست با بیان اينکه اگر وعده يا 
نمی  اگر  و  کنیم  عمل  آن  به  بايد  ايم  داده  قولی 
برق  شرکت  موفقیت  به  ندهیم  هم  قولی  توانیم 
ام  آبرسانی  پست  توسعه  در  خوزستان  ای  منطقه 
الدبس اشاره کرد و گفت: در سفری که به خوزستان 
داشته ايم مقرر شد که پست برق آبرسانی ام الدبس 
در مدت کوتاهی توسعه پیدا کند که شرکت برق 
می  که  جهادی  کار  يک  در  خوزستان  ای  منطقه 
تواند يک رکورد و الگو باشد اين پروژه را در مدت 
زمان 15 روز به پايان رساند. همايون حائری معاون 
وزير در امور برق و انرژی نیز در اين نشست گفت: 
بر اساس برنامه های پیش بینی شده، ظرفیت نصب 
شده نیروگاهی کشور در طول چهار سال آينده به 
120 هزار مگاوات و ظرفیت خطوط انتقال و فوق 
خواهد  مدار  کیلومتر  میلیون  يک  به  کشور  توزيع 
بیش  تقويت  باعث  می تواند  فرايند  اين  که  رسید 
اينکه  بیان  با  وی  شود.  برق  توان صنعت  پیش  از 
برنامه  نیز   1401 تابستان  برای  مدت  کوتاه  در 
ريزی شده است، خاطرنشان کرد: بر اين اساس تا 
تابستان سال آينده 4 هزار و 949 مگاوات از محل 
واحدهای جديد نیروگاهی و 1113 مگاوات نیز از 
به ظرفیت  واحدهای حرارتی موجود  ارتقای  محل 

نیروگاهی کشور افزوده خواهد شد.
شرکت  معاونین  و  مديران  گزارش،  اين  اساس  بر 
توزيع  های  شرکت  و  خوزستان  ای  منطقه  برق 
کنفرانسی  ويدئو  صورت  به  نشست  اين  در  استان 
حضور داشتند. مديران عامل شرکت های توانیر و 
وزير  اقتصادی  و  ريزی  برنامه  معاون  برق حرارتی، 
نیرو و معاون تحقیقات و منابع انسانی وزير نیرو نیز 
در گردهمايی مديران صنعت برق به ارائه گزارش و 

برنامه های حوزه خود پرداختند.

نشست تخصصی مدیران صنعت 
برق و انرژی با حضور وزیر نیرو 

برگزار شد.
انرژی  و  نشست تخصصی مدیران صنعت برق 
کشور در سالن اجتماعات وزارت نیرو با حضور 
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو برگزار شد. محمود 
دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 

خوزستان نیز در این نشست حضور داشت.
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فرش قرمز برای ورود 65۰۰ مگاوات برق حرارتی و تجدیدپذیر
خاموشی های تابستان گذشته دولت سیزدهم را بر آن داشت تا گام های جدی در حوزه تولید برق 
بردارد، آنطور که وزیر نیرو وعده داده است 65۰۰ مگاوات برق حرارتی و تجدیدپذیر تا تابستان آتی 

وارد مدار خواهد شد.

منصوبـه  ظرفیـت  حـال  در  ايسـنا،  گـزارش  بـه 
بـه 86 هـزار و 215  ايـران  نیروگاه هـای  مجمـوع 
مـگاوات رسـیده کـه از اين میـزان 69 هـزار و 622 
مـگاوات آن سـهم نیروگاه هـای حرارتـی بـوده و از 
ابتدای سـال تـا نیمه آذرمـاه 95 درصد برق کشـور 
توسـط نیروگاه هـای حرارتی تولید شـد؛ در اين بازه 
زمانـی سـهم ايـن واحدهـا در تامین برق مـورد نیاز 

مشـترکان 257 میلیـارد کیلووات سـاعت بوده اسـت.
براسـاس برآوردهـای صـورت گرفتـه تـا پیک سـال 
آينـده در 286 واحـد نیروگاهـی کشـور طرح هـای 
ارتقـای تـوان تولیـد بـه ظرفیـت 1113 مـگاوات 
اجرايی می شـود و طبـق گفته های همايـون حائری 
- معـاون وزيـر نیـرو بـر اسـاس برنامه ريـزی صورت 
گرفتـه مقـرر شـده اسـت تـا پیـک تابسـتان سـال 

آينـده عـالوه بـر ارتقـای تـوان واحدهـای موجـود 
حـدود 4000 مـگاوات نیـروگاه جديـد حرارتـی نیز 

وارد مـدار شـود.
نیـز  تجديدپذيرهـا  توسـعه  بـرای  میـان  ايـن  در 
برنامـه ريـزی شـده اسـت؛ درحـال حاضـر ظرفیت 
نیروگاه هـای تجديدپذيـر احـداث شـده در کشـور 
يـک درصـد ظرفیت برق بـوده و اين درحالی اسـت 
کـه براسـاس قانـون برنامه ششـم توسـعه جمهوری 
اسـالمی ايـران، بايـد بـه سـهم پنـج درصد از سـبد 
انـرژی الکتريکی کشـور ارتقاء می يافـت. برنامه های 
دولـت سـیزدهم در توسـعه انرژی هـای تجديدپذير 
بـرای احـداث 500 مگاوات تا پیک تابسـتان 1401 
و احـداث 10000 مـگاوات نیـروگاه تجديدپذيـر تـا 

سـال 1404 تدوين شـده اسـت.
محمـود کمانـی - رئیس سـازمان سـاتبا بـه تازگی 
دربـاره احـداث 500 مـگاوات نیـروگاه تجديدپذيـر 
تـا پیـک تابسـتان 1401  گفـت: 200 مـگاوات آن 
براسـاس انجـام تعهدات پیشـین متقاضیـان احداث 
طبـق قانـون خريـد تضمینـی بـرق اجرايـی خواهد 
شـد و 300 مـگاوات آن از طريـق سـازوکار و برنامه 

جديـد وزارت نیـرو صـورت خواهـد گرفت.
بـه نظـر مـی رسـد که عـزم ايـن دولـت بـرای گذر 
از دولـت قبـل باشـد، علـی  از خاموشـی ها بیـش 
اکبـر محرابیـان - وزير نیـرو وعده داده کـه آمادگی 
حمايـت همـه جانبه از تولیـد پنل های خورشـیدی 
و انرژی تجديدپذير  را دارد؛ او معتقد اسـت بهترين 
گزينـه بـرای کرانه هـای کشـور، انـرژی خورشـیدی 
اسـت چراکـه به طـور متوسـط در کشـور 300 روز 
آفتابـی داريـم کـه ايـن رقـم در مناطـق کويـری به 
350 روز نیـز می رسـد. در کشـورهايی کـه روزهای 
آفتابـی آنهـا نصف کشـور ما بوده، ايـن صنعت کامال 
اقتصـادی اسـت، حـال ببینید برای مـا چه وضعیتی 

بـه ارمغـان مـی آورد. تولیـد انـرژی خورشـیدی را 
در حالـی شـروع کرده ايـم کـه 15 هـزار مـگاوات 
کسـری تـراز تولیـد بـرق داريـم، يعنـی حـدود 23 
درصـد تقاضـای مصـرف که سـال گذشـته منجر به 
خاموشـی و يـا محدوديـت تولید بـرای صنايع شـد.

وی اظهـار کـرد: برنامـه جهشـی وزارت نیـرو کـه با 
حمايـت مجلـس شـورای اسـالمی و تاکید شـخص 
رئیـس جمهـوری در دسـتور کار قرار گرفته اسـت؛ 
بخشـی از اين برنامـه مربوط به توسـعه نیروگاه های 
بخشـی  و  تجديدپذيـر  انـرژی  بخشـی  حرارتـی، 
مديريـت و بهینه سـازی مصـرف اسـت.  پیش بینـی 
کرده ايـم برای تابسـتان سـال آينـده در حـوزه برق 
تجديدپذيـر 500 مـگاوات بـه تولیـد کشـور اضافـه 
شـود و ايـن در حالـی اسـت کـه کل تولیـد انـرژی 
تجديدپذير کشـور تاکنون 900 مگاوات بوده اسـت. 
همچنیـن در بخش حرارتی برنامه ريزی شـده اسـت 
بیـش از 6000 مـگاوات بـه ظرفیـت تولیـد کشـور 
افـزوده شـود که جهشـی در افزايش ظرفیـت تولید 
بـه شـمار مـی رود، درحالی کـه رکوردهـای پیش از 
ايـن از 4200 مـگاوات فراتـر نرفتـه اسـت.  تاکنون 
طبـق برنامـه پیـش رفته ايم و امـروز امیدوار شـديم 
توسـعه  را  برنامـه  بتوانیـم  تجديدپذيـر  بخـش  در 

دهیم.
هرچنـد کـه چالـش تامیـن بـرق کشـور تنهـا بـه 
تولیـد بـرق از نیـروگاه هـا محـدود نمـی شـود و به 
عوامـل متعـددی همچون وضعیـت بارش ها و میزان 
مصـرف بسـتگی دارد اما بـاز هم افزايـش تولید می 
توانـد کارسـاز باشـد و تـا حـدی عقـب ماندگی ها را 
در ايـن حـوزه برطـرف کند اما بـاز هم بايـد منتظر 
مانـد و ديـد کـه تـا چـی میـزان برنامه هـای دولت 

فعلـی عملـی می شـود.
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گام های دولت برای اصالح ساختار بودجه 14۰1
تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تالش های دولت برای اعمال سیاست های اصالح 
ساختار بودجه در الیحه بودجه 14۰1، اعالم کرد: با کمک مجلس در الیحه بودجه 14۰1 گام های بلندی 

برای تحقق اصالح ساختار برداشته شده و چشم انداز به نسبت روشنی در این باره وجود دارد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از سازمان برنامه و بودجه، 
يکی از نگرانی های مهم برخی نمايندگان مجلس 
بحث شفاف شدن معافیت های مالیاتی است که در 
بند هشت قانون اصالح ساختار بودجه به آن اشاره 

شده است.
در بند )8( قانون اصالح ساختار بودجه، قانونگذار 
مالیاتی،  معافیت های  فهرست  ارائه  به  تصريح 
دولت  شده  قطعی  مطالبات  و  بدهی ها  گمرکی، 
اين  از  است.  نکرده  بودجه سنواتی  در متن اليحه 
در  گزارش  دو  اين  گذشته،  سال های  مطابق  رو 
و  مجلس  به  بودجه  اليحه  پیوست  گزارش های 
کمیسیون های مربوطه ارائه می شود. البته در حال 
معافیت های  از  بسیاری  دقیق  برآورد  امکان  حاضر 

از اين رو در بند )ق( تبصره  مالیاتی وجود ندارد، 
6 اليحه بودجه، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی 
مالیاتی  قانونی  نرخ صفر، جايگزين معافیت های  با 
مالیاتی  معافیت های  میزان  برآورد صحیح  تا  شده 
در قانون بودجه برای سال های آتی امکان پذير شود.
آن  به  نسبت  نمايندگان  برخی  که  ديگری  وضوع 
ارزی  مصارف  و  منابع  به  مربوط  داشتند،  نکاتی 
کشور و فاصله گیری از بودجه دالريزه شده است. 
طبق صراحت قانون اصالح ساختار بودجه، منابع و 
در  بايد  امنیتی  رعايت مالحظات  با  ارزی  مصارف 
 21 جدول  در  رو،  اين  از  شود.  درج  بودجه  سند 
و  اجرايی  ارزی دستگاه های  بودجه مصارف  اليحه 
در بند )ی( تبصره 1 سقف منابع آن و نحوه تسويه 

حساب از محل تحويل نفت خام و میعانات گازی 
مشخص شده است.

سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود اعالم کرده 
قانون  در  مندرج  اجرايی  دستگاه های  بقیه  است: 
بودجه از خزانه ريال دريافت می کنند. طبق قانون 
مرکزی  بانک  ارز،  بازار  کارای  مديريت  هدف  با  و 
عملیات تبديل ارز دولت به ريال را انجام می دهد و 
چنانچه يک دستگاه دولتی بخواهد اقدام به خريد 
کاال يا خدمات از خارج از کشور کند )که اين کار 
به طور معمول توسط شرکت های دولتی يا بخش 
خصوصی و نه دستگاه اجرايی انجام می شود(، ريال 
به شرکت واردکننده داده می شود و شرکت مزبور 
از بازار تحت مديريت بانک مرکزی اقدام به خريد 
ارز می کند. از اين رو، ارائه بودجه به صورت ارزی 
برای دستگاه های اجرايی موجب حاکمیت دالر بر 
ريال، به هم زدن نظام مديريت ارزی کشور به دلیل 
تشويق  ارز،  بازار  در  اجرايی  دستگاه های  مداخله 
و  ارزی  هزينه های  ايجاد  به  اجرايی  دستگاه های 
فساد و اسراف در منابع ارزی کشور می شود.  البته 
مصارف  و  منابع  درج  با  بودجه  ارزی  تراز  حفظ 
دستگاه های اجرايی به صورت ارزی متفاوت است، 
ارزی  تراز  کسری  انتقال  عدم  و  ارزی  تراز  حفظ 
تنظیم  بانک مرکزی مساله مهمی است که در  به 
بودجه 1401 مورد توجه قرار گرفته است. اطمینان 
داشتن از عدم وجود کسری ارزی از طريق کنترل 
بودجه  جداول  در  ارزی  مصارف  ريالی  مابه ازای 

امکان پذير است.
است:  کرده  نشان  خاطر  بودجه  و  برنامه  سازمان 
ملی هم  توسعه  و مصارف صندوق  منابع  مورد  در 
از منابع  استفاده  برای  از اخذ مجوزهای الزم  پس 
صندوق توسعه از مجلس و مقام معظم رهبری، اين 

منابع در رديف مستقل درج خواهد شد.

جهت  در  اليحه  در  دولت  مهم  گام های  از  يکی 
اصالح ساختار، تکمیل سامانه های مديريت مالی در 
حواله  در  پرداخت  شناسه  از  استفاده  است؛  دولت 
ساختار(،  اصالح  قانون   1 بند  )موضوع  الکترونیک 
استقرار نظام پرداخت به ذی نفع نهايی )موضوع بند 
2 قانون اصالح ساختار بودجه(، ثبت و ساماندهی 
فهرست افراد دريافت کننده کمک های حمايتی در 
سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )موضوع 
بند 3 قانون و آئین نامه اجرايی بند )و( تبصره 17 
مصوب قانون بودجه 1400(، منوط شدن پرداخت 
 5 بند  ستاد)موضوع  سامانه  در  معامالت  ثبت  به 
موارد  اين  جمله  از  بودجه(  ساختار  اصالح  قانون 

است.
البته تکمیل اين سامانه ها و رسیدن به نقطه مطلوب 
زمان بر است که با اهتمام تمام دستگاه های اجرايی 
عملیاتی خواهد شد. به اين منظور و باهدف تکمیل 
سامانه های موضوع بند 1 و 2 و 3 و 4 قانون اصالح 
ساختار بودجه، در بند )ه( تبصره 19 اليحه بودجه، 
تکمیل نظام يکپارچه مديريت مالی در بخش عمومی 
مديريت  فرايندهای  هوشمندسازی  تکمیل  باهدف 
مالی دولت و اتصال و يکپارچگی سامانه های مورد 

اشاره پیشنهاد شده است.
جهت  در  برداشتن  گام  و  طبقاتی  فاصله  کاهش 
ساختار  اصالح  زوايای  ديگر  از  هم  عدالت  تحقق 
بودجه است؛ بند 6 قانون اصالح ساختار بودجه، با 
موضوع افزايش حقوق و مزايا در بودجه بر مبنای 
سیاست های کلی نظام اداری به طور خاص در اليحه 
1401 مورد توجه قرار گرفت و در بند )الف( تبصره 
کارکنان  حقوق  پرداخت  نظام  بودجه  اليحه   12
افزايش  و  طبقاتی  فاصله  کاهش  باهدف  دولت 
اعمال  با  و  پلکانی  به صورت  پرداخت  در  عدالت 

مالیات پلکانی پیشنهاد شده است.
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یادداشت

چگونگی مدیریت و استفاده از ابزارها برای بهره بردن از کارهای پروژه محور

عصر اقتصاد پروژه  ای فرا رسیده
 در طول قرن بیستم، عملیات که شامل اداره سازمان ها می شوند، ارزش قابل توجهی ایجاد کرد و این 
ارزش اصوال از طریق پیشرفت در کارآیی و بهره  وری ایجاد شد. اما در بیشتر سال های قرن حاضر، 
با وجود شکوفایی اینترنت، چرخه عمر کوتاه  تر محصول و پیشرفت های نمایی در هوش مصنوعی و 
روباتیک، رشد بهره  وری در اقتصادهای غربی تقریبا ثابت بوده است. در ضمن، پروژه ها )که تغییر 
سازمان ها را دربرمی گیرند(، از طریق تحوالت سازمان متداول  تر، توسعه سریع  تر محصوالت جدید، 
به  کارگیری سریع  تر تکنولوژی  های جدید و...، به طور فزاینده  ای هم عملکرد کوتاه مدت را موجب 
می شوند و هم ارزش  آفرینی بلندمدت را. این یک پدیده جهانی است. به عنوان مثال، در آلمان 
 )GDP( پروژه ها حداقل از سال 2۰۰9 به شکل پیوسته  ای به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
افزایش یافته  اند و در سال 2۰19، 41 درصد از کل GDP را تشکیل داده  اند. دستیابی به داده های دقیق 
درباره سایر کشورها دشوار است، اما تقریبا درصدهای مشابهی را می توان به دیگر اقتصادهای غربی 
نسبت داد. این درصد احتمال در چین و دیگر اقتصادهای پیشتاز آسیایی که کار پروژه محور مدت ها 

است که منبع رشد مهمی محسوب می شود، باالتر است.

متن کامل

 2017 سال  در  هستیم.  کار  شروع  در  تازه  و 
ارزش  که  کرد  ارزيابی  پروژه«  مديريت  »موسسه 
فعالیت  های اقتصادی پروژه محور در سطح جهان از 
تريلیون   20 به   2017 سال  در  دالر  تريلیون   12
دالر در سال 2027 افزايش خواهد يافت که در اين 
فرآيند، حدود 88 میلیون نفر در نقش  هايی که به 
مديريت پروژه مرتبط است مشغول به کار خواهند 
کشورها  که  است  اين  از  قبل  ارزيابی  اين  شد. 
خود  احیای  پروژه های  برای  دالر  تريلیون  چندين 

بعد از پاندمی، هزينه کنند.
را  افزايش  اين  سازمانی  اثرات  پیشرو،  شرکت  های 
»به  گفته   IBM ارشد  مديران  از  يکی  دريافته  اند. 
داشت  نخواهیم  شغلی  وظايف  شرح  ديگر  زودی 
برخی  داشت.«  پروژه  ای خواهیم  نقش  های  فقط  و 
شرکت  ها همین االن هم اين تغییر را شروع کرده  اند. 
رئیس  و  بنیان  گذار  العبار،  محمد   2020 سال  در 
شرکت اعمار، غول امالک دبی، اعالم کرد به عنوان 
بخشی از يک تحول به سوی کار پروژه محور، اين 
شرکت کلیه عناوين شغلی سنتی را حذف می کند 
- از جمله عنوان خودش را - و کارکنان از اين به 
کار می کنند،  آن  واحدی که در  واسطه  به  نه  بعد 
دست  در  کار  برای  که  پروژه هايی  اساس  بر  بلکه 
گروه  مشابه،  اقدامی  در  می شوند.  تعريف  دارند، 
مستقل  تبلیغاتی  آژانس  بزرگ ترين  که  ريچاردز 
مديريتی  اليه های  کلیه  تقريبا  است،  آمريکا  در 
بیشتر  حاال  و  کرد  را حذف  عناوين شغلی خود  و 

کارکنان خود را مدير پروژه خطاب می کند.
اين تحول به سوی اقتصاد پروژه  ای، عواقب سازمانی 
و فرهنگی عمیقی خواهد داشت. مشکل اين است 
را  پروژه  ای  کار  ارزش  هنوز  مديران  از  خیلی  که 
تلف کردن وقت می  دانند. يکی  را  آن  و  نمی  دانند 
از اين مديران اخیرا گفته: »اگر می خواهید مطمئن 

پروژه  يک  به  نمی شود،  انجام  کاری  که  شويد 
تبديلش کنید.«

برای  باشد که رهبران سازمانی،  اين  دلیلش  شايد 
متدهای  نیستند، چون  قائل  ارزش  پروژه  مديريت 
آن بسیار پیچیده است و به آسانی قابل پیاده  سازی 
نیست. خیلی از مديران پروژه، گزارش های کاغذی 
انبوهی تولید می کنند که می تواند اين حس را القا 
کند که کار آنها در اصل اداری است. ناديده گرفتن 
اهمیت و پتانسیل پروژه ها به اين داليل، يک اشتباه 
بزرگ است. وقتی مديران مديريت پروژه را ناديده 
می گیرند، معرفی محصوالت جديد به بازار با تاخیر 
مواجه می شود، اقدامات استراتژيک ارائه نمی شود، 
تحوالت شرکت شکست می  خورند و آينده شرکت 

به طور جدی با ريسک مواجه می شود.
اغلب  مديران  که  هست  هم  ديگر  چیز  يک 
معنا  کار  به  پروژه ها  دهند:  تشخیص  نمی توانند 
می دهد  نشان  اجتماعی  و  رفتاری  علوم  می دهند. 
تیم  اعضای  برای  ويژه  به طور  می توانند  پروژه ها 
انگیزه  بخش و الهام  بخش باشند. لحظه هايی که در 
آن بیشترين احساس افتخار را دارند، تقريبا همیشه 
در پروژه هايی است که روی آن کار می کنند - چه 
حتی  چه  و  هستند  موفقیت آمیز  که  پروژه هايی 

پروژه هايی که شکست می  خورند.
رهبران سازمان بايد بدانند که نقش آنها در اقتصاد 
پروژه  ای بیشتر از صرفا حمايت مستقیم از اقدامات 
حمايت،  اين  گسترده  تر،  سطح  در  است.  فردی 
اولويت  بندی  و  انتخاب  در  بودن  باجرات  و  شفاف 
همچنین  برمی گیرد.  در  را  استراتژيک  پروژه های 
استفاده از يک ساختار پروژه   محور و ايجاد فرهنگی 
به  که  دربرمی گیرد  را  توانمندسازی  و  مشارکتی 
واحدهای انفرادی می  رسد. آنها بايد مطمئن شوند 
که قابلیت  های مديريت پروژه، درون سازمان توسعه 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3828008-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87
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

بافت گیوه به قدمت هزار سال

https://www.irna.ir/photo/84584785/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84#gallery-10
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
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