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فهرستاصالحنظامبودجهریزی

حسن خوشپور/ دنیای اقتصاد
و نظام تبلور و عصاره بودجهریزی نظام
محتوایحکمرانیواقتصادسیاسیومتاثراز
ساختارتوزیعقدرتسیاسیدرجامعهاست
عملیاتیشیوه و مالی تصویر بودجه وسند
حکمرانیوحکومتداریدرسالبرنامهریزی
شدهاست.اسنادبودجهبهظاهرانعکاسمالی
واداریدارند،ولیبهواقعاسنادیسیاسیو
تبیینکنندهروشتخصیصمنابعبرایانجام
فعالیتهاواجرایبرنامههایمالیوعملیاتی

هستند.
بـدون  بودجه ریـزی  نظـام  اصـاح  بـرای  تـاش 
بازنگـری در روش هـای حکمرانـی و تغییـر مبانی 
اقتصـاد سیاسـی بیهـوده اسـت و نتیجـه نـدارد. 
کـم و کیـف جایـگاه دولـت در اقتصـاد و مفـاد 
گروه هـای  تاثیـر  و  نقـش  و  آن  ماموریت هـای 
ذی نفـع و ذی نفـوذ کـه متاثـر از وقـوف، مبانـی 
نظـری و ارزشـی حاکم بـر جامعه اسـت بر محتوا 
و ذات نظـام بودجه ریـزی و روش هـای آن تاثیـر 
می گـذارد. همان طـور که اگـر نظـام بودجه ریزی 

مشاهده متن کامل

باپیگیریهایسندیکامحققشد؛

اصالح نمونه قرارداد خرید کاال و 
تجهیزات توزیع 

سوی از صورتپذیرفته پیگیریهای اساس بر
از عمدهای بخش ایران برق صنعت سندیکای
اصالحاتپیشنهادیاینتشکلدرخصوصنحوه
مورد تجهیزات و کاال خرید مناقصات برگزاری
تاییدشرکتتوانیرواقعشدهوازطرفمعاونت
در اعمال جهت توانیر شرکت توزیع هماهنگی

مناقصاتآتیاینحوزهابالغشد.
را  قراردادی  نمونه  توانیر  به ذکر است که شرکت  الزم 
برای برگزاری مناقصات خرید کاال و تجهیزات به صورت 
عمده از طریق کارگزاری شرکت های توزیع نیروی برق به 
شرکت های توزیع مستقر در مناطق پنجگانه اباغ کرده 
است. سندیکا پس از اطاع از این موضوع، طی مکاتبات 
و برگزاری جلسات با مدیران و معاونان توانیر، اعتراض 
خود را نسبت به عدم هماهنگی با سندیکا برای تهیه این 
تیپ قرارداد اعام کرد و در نهایت با توجه به پیگیری های 
صورت گرفته، برگزاری این مناقصات تا زمان بررسی و 

ارائه پیشنهادات سندیکا متوقف شد. 

و  تخصصی  کمیته های  توسط  موضوع  بررسی  از  پس 
سپس جمع بندی نقطه نظرات اعضا در کمیته حقوقی 
درخصوص  سندیکا  اصاحی  پیشنهادات  قراردادها،  و 
ارسال  توانیر  شرکت  به  کاال  خرید  قراردادهای  نمونه 
با  جلساتی  پیشنهادات  این  شدن  اجرایی  برای  و  شد 
مدیران و معاونین شرکت توانیر برگزار شد.  بر اساس 
پیگیری های صورت پذیرفته بخش عمده ای از اصاحات 
توانیر واقع شد  تایید شرکت  پیشنهادی سندیکا مورد 
به  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاونت  طرف  از  و 
شرکت های معین بهره برداری مناطق عملیاتی پنجگانه 
و شرکت های معین خدمات مشترکین مناطق عملیاتی 
پنجگانه با موضوع اصاحیه نمونه قرارداد خرید کاال و 
تجهیزات به صورت عمده اباغ شده است.  این اصاحات 
که به منظور منصفانه کردن متن قراردادها اعمال شده 
در نامه ای از سوی غامرضا رخشانی مهر اعام و اعمال 
آنها در قراردادهای آتی حوزه توزیع الزامی شده است. این 
اصاحات را می توانید در فایل پیوست مشاهده فرمایید:

در مناسب حقوقی راهبرد آموزشی دوره
2..........دعاویتعلیق،فسخوخاتمهپیمان
المللی بین نمایشگاه و کنفرانس ششمین
2......................................... ترانسفورماتور
به ایران ازشرق برق برنامهتوسعهصادرات
3..............کشورهایافغانستانوپاکستان
فضلاهللرضا،استادنامآورمهندسیبرقدر
3...............................1۰۵سالگیدرگذشت
روزهای در کشور برق توزیع باش آماده
4......................................................پربارش
صادرات3۸دستگاهبهینهسازمصرفبرقبه
4...................................جمهوریآذربایجان
سفر در دالری میلیارد پنج وام پیگیری
۵.................................. اردکانیانبهروسیه
۵.......................... آبوبرقگراننمیشود
زمینه در مسکو و ایران مذاکرات جزئیات
6...............................پروژههایوزارتنیرو
حقابه تحویل درباره کابل و تهران توافق
6..........................................................ایران
۸................. ایجادفرهنگاینترنتازصفر

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3595946-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3583589-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.respina.net/?utm_source=ieis&utm_medium=banner&utm_campaign=respinamehr98&utm_term=fixbanner
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دورهآموزشیراهبردحقوقیمناسبدردعاویتعلیق،فسخو
خاتمهپیمان

مدرس دوره: آقای حسین زاده
دورهآموزشیراهبردحقوقیمناسبدردعاویتعلیق،فسخوخاتمهپیمان

سرفصل دوره:
تبیین حقوقی تعلیق و خاتمه پیمان با اباغ کارفرما

تبیین حقوقی تعلیق و خاتمه پیمان بدون اباغ کارفرما
تبیین آثار فسخ باطل و تعامل آن با خاتمه پیمان

نحوه طرح دعاوی تعلیق
نحوه طرح دعاوی بطان فسخ )باوجه و یا من غیر حق(

نحوه طرح دعاوی خاتمه پیمان
مدرس دوره:

حمید حسین زاده؛ معاون تحقیق و توسعه موسسه بین المللی حقوق احداث و دانش آموخته مهندسی 
عمران، حقوق،MBA و مدیریت بازرگانی بین الملل و عضو کارگروه تدوین آئین نامه ها در شورای هماهنگی 

تشکل های احداث کشور
زمان برگزاری: 6 و 7 آذرماه 1398  

هزینه دوره با احتساب تخفیف: 550هزار تومان
مهلت ثبت نام: 03/09/1398

محل برگزاری: سندیکای صنعت برق ایران
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برنامهتوسعهصادراتبرق
ازشرقایرانبهکشورهای

افغانستانوپاکستان
بخش ورود از برق صنعت سندیکای رییس
شرق از برق صادرات افزایش برای خصوصی
ایرانبهکشورهایافغانستانوپاکستانخبر
دادوگفت:افغانستانوپاکستاننیازچندهزار
مگاواتیبهبرقایراندارندبایدازاینفرصت

استفادهکرد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بخشی  علی 
با  ارتباط برقی  اینکه  با اشاره به  خبرگزاری فارس 
کشورهای افغانستان و پاکستان برقرار است گفت: 
اگر چه  بنابراین  برق هستند  نیازمند  این کشورها 
این اقدام باید زودتر انجام می شد اما خوشبختانه 
با توجه ویژه ای که صورت گرفته امیدواریم هر چه 
سریعتر میزان صادرات برق به این کشورها افزایش 

یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان صادرات 
است  مگاوات   100 حدود  کشور  شرق  از  برق 
تاکید کرد: نیاز افغانستان و پاکستان به برق بیش 
اینکه  به  توجه  با  بنابراین  است  مگاوات   1000 از 
ارتباط الکتریکی میان ایران و این دو کشور برقرار 
با ورود بخش خصوصی صادرات برق به این  است 

کشورها از شرق کشور افزایش خواهد یافت.
بخشی در خصوص صادرات برق به عراق نیز گفت: 
قطعا صادرات برق به عراق در سال 2020 نیز تمدید 
خواهد شد چرا که عراق راه دیگری برای تامین برق 
خود از ایران ندارد و در جلساتی که با آنها داشتیم 
ایران تامین کند  از  تا زمانی که نیاز برقی خود را 

ایران توانایی تامین برق این کشور را دارد.
رئیس سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه به هر 
حال عراقی ها به دنبال تامین نیاز برق خود از هر 
با  این فکر هستند که  مسیری هستند و حتی در 
احداث نیروگاه برق مورد نیاز خود را تامین کنند 
تاکید کرد: نکته ای که حائز اهمیت است این است 
که مدام عنوان می شود عربستان احتماال جایگزین 
شد  خواهد  عراق  به  ارزان  برق  فروش  برای  ایران 
باید اذعان کرد که عربستان امکان اتصال برق  اما 
حداقل تا 3 سال آینده را ندارد چرا که اتصال برق 
برق  این در حالیست که  است  عربستان 60 هرتز 

عراق و ایران هر دو 50 هرتز هستند.
به گفته وی، ایران در حال حاضر به عراق 1000 
تا 1100 مگاوات برق صادر می کند پس اگر عراق 
بخواهد از کشور دیگری برق وارد کند می تواند در 

طول سه سال این کار را بکند.
برق  قیمت  آیا  که  این سئوال  به  پاسخ  در  بخشی 
صادراتی ایران به عراق در سال 2020 افزایش می 
یابد گفت: بعید است که این اتفاق رخ دهد چرا که 

قیمت انرژی استاندارد بین المللی دارد.

فضلاهللرضا،استادنامآور
مهندسیبرقدر1۰۵سالگی

درگذشت
مهرنوشت:»فضلاهللرضا«دانشمندایرانیو
استادنامآورمهندسیبرقدرسن1۰۵سالگی

درگذشت.

)مؤســس  مجتهــدی  محمدعلــی  از  پــس  او 
ــه مــدت یــک ســال  دانشــگاه صنعتــی شــریف( ب

ــت. ــده داش ــر عه ــگاه را ب ــن دانش ــت ای ریاس
ــات  ــرق تحصی ــی ب ــام آور مهندس ــتاد ن ــن اس ای
ابتدایــی را در شــهر گیــان بــه پایــان بــرد و 
دیپلــم را در تهــران و لیســانس خــود را در رشــته 
ــت.او در  ــران گرف ــگاه ته ــرق از دانش ــی ب مهندس
زمــره اولیــن دوره فارغ التحصیــان دانشــکدٔه فنــی 
ــال 132۴  ــود. در س ــران در 1317 ب ــگاه ته دانش
ــا در  ــوق لیســانس را از دانشــگاه کلمبی ــدرک ف م
ــی  ــته مهندس ــود را در رش ــرای خ ــکا و دکت آمری
بــرق از دانشــگاه پلــی تکنیــک نیویــورک دریافــت 

کــرد.
او همچنیــن رئیــس اســبق دانشــگاه تهــران و 
ــوده   ــادا ب ــکو و کان ــران در یونس ــابق ای ــفیر س س
اســت و از او بــه عنــوان یکــی از پایه گــذاران 
نظریــه اطاعــات و مخابــرات در جهــان نــام 

نــد. می بر
او در ســال های 1329 تــا 133۴ عضــو گــروه 
مهندســی بــرق دانشــکده مهندســی دانشــگاه 
کاتولیــک آمریــکا و ســپس دانشــگاه ام آی تــی در 

ــود. ــکا ب ــتون آمری بوس
پروفســور رضــا از ســال 1357 اســتاد دانشــگاه های 
کنکوردیــا در مونترئــال در کبــک کانادا و دانشــگاه 
مک گیــل مونترئــال بــود. او همچنیــن رئیــس 
ایــران،  بــرق  مهندســی  کنفرانــس  افتخــاری 
اســتاد افتخــاری دانشــگاه تربیــت مــدرس، رییــس 
ــمالی،  ــکای ش ــان در آمری ــی ایرانی ــن علم انجم
ــاور  ــی و مش ــان و ادب فارس ــترش زب ــس گس ریی
و همــکار فعــال مؤسســات علمــی و ادبــی فراوانــی 

بوده اســت.
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سخنگویصنعتبرقدرگفتوگوباباشگاه
خبرنگارانجوانمطرحشد؛

آمادهباشتوزیعبرقکشوردر
روزهایپربارش

رجبیمشهدیگفت:تماماکیپهایبحرانو
نیروگاهیکشوربهصورتشبانهروزیبهمنظور
خدمترسانیبهشهرونداندرشرایطنامساعد
جویآمادهخدمترسانیبههموطنانهستند.

آماده باش شبانه روزی توزیع برق کشور در روزهای 
صنعت  سخنگوی  مشهدی،  رجبی  پربارشمصطفی 
گروه  انرژی  و  خبرنگاراقتصاد  با  گفت وگو  در  برق 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اعام 
آمادگی توزیع برق تهران بزرگ برای خدمت رسانی 
اکیپ های  تمام  نامساعد جوی گفت:   در شرایط 
روزی  شبانه  صورت  به  کشور  نیروگاهی  و  بحران 
شرایط  در  شهروندان  به  خدمت رسانی  منظور  به 
هموطنان  به  رسانی  خدمت  آماده  جوی  نامساعد 

هستند.
برف  بارش سنگین  به علت  داد: متاسفانه  ادامه  او 
شبکه  در  خاموشی  مورد  چندین  هفته  ابتدای  در 
درختان،  سقوط  از  ناشی  پایتخت،  شمال  برق 
نیروهای عملیاتی منطقه برق شمیران با حضور به 
موقع و تاش جهادی در شرایط نامساعد جوی و 
ترافیکی، موفق به برقراری جریان برق مشترکان در 

کوتاه ترین زمان ممکن شدند.
چاه  هزار   100 کردن  برقدار  بخوانید:  بیشتر 
کشاورزی تا چهار سال آینده/ نصب کنتور هوشمند 

بر چاه های کشاورزی الزامی شد
با  خوشبختانه  کرد:  اضافه  برق  صنعت  سخنگوی 
فصل  آغاز  با  همزمان  آمده  پیش  های  هماهنگی 
بارش  تیم های اجرایی مناطق  با حضور در محدوده 
تجهیزات  از  استفاده  و  زمان  کمترین  در  عملیاتی 
کامل فنی و ایمنی و خودروهای ویژه، قسمت های 
آسیب دیده شبکه برق مناطقی که شامل خطوط 
توزیع برق قطع شده، تیرهای سقوط کرده وکابل 
انشعاب های آسیب دیده را ترمیم و نقاط پرخطر را 

ایمن سازی کنند.
رجبی مشهدی تصریح کرد:مناطق 22 گانه شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ به صورت 2۴ ساعته، 
آمادگی کامل تامین برق پایدار در پایتخت را داشته 
و مشترکان تهرانی می توانند در تمامی ساعات شبانه 
روز از طریق شماره تلفن 121، حوادث احتمالی در 

حوزه برق را گزارش و پیگیری کنند.

صادرات3۸دستگاه
بهینهسازمصرفبرقبه

جمهوریآذربایجان
فناوری و علم پارک رییس ایرنا- ارومیه-
دانشبنیان محموله گفت: آذربایجانغربی
به برق مصرف بهینهساز دستگاه 3۸ شامل

جمهوریآذربایجانصادرشد.
علی محمد نیکبخت روز چهارشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: هر فقره از این محصوالت حدود 
300 دالر بوده و ارزش مجموع کاالهای صادر شده 

11 هزار و ۴00 دالر بوده است.
تفاهم  طبق  محصوالت  این  داد:  ادامه  وی 
شرکت  و  توان  نیرو  اروم  شرکت  بین  نامه ای 
INTERNERQO از کشور جمهوری آذربایجان 

صادر شده است.
وی ادامه داد: طبق این توافق صادرات این محصول 
پایان  تا  و  شده  شروع  جاری  سال  تیرماه  اوایل  از 
امسال حدود 300 دستگاه بهینه ساز مصرف برق به 

این کشور صادر می شود.
با  صنعتی  خازن های  طراحی  داشت:  اظهار  وی 
آرایش ستاره زمین شده از سال 1389 و به منظور 

در  خازنی  بانک  در طراحی  موجود  معایب  کاهش 
شرکت اروم نیرو توان کلید خورد.

گفت:  آذربایجان غربی  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
منظور  به  خازن ها  از  نسل جدیدی  ترتیب  این  به 
کاهش  توان،  ضریب  اصاح  و  راکتیو  توان  کاهش 
تلفات کابلی، کاهش درصدی از تلفات انرژی اکتیو، 

بهینه سازی مصرف برق طراحی و ساخته شد.
 6 در  خازنی  دستگاه  این  کرد:  اضافه  نیکبخت 
کیلووات   25 و   20  ،15  ،10  ،7.5 پنج،  ظرفیت 
با هدف کاهش هشت تا 10 درصدی مصرف برق 

تولید و روانه بازار می شود.
تولید آزمایشگاهی این نسل خازنی جدید به منظور 
کاهش  توان،  ضریب  اصاح  و  راکتیو  توان  کاهش 
سازی  بهینه  و  اکتیو  انرژی  تلفات  و  کابلی  تلفات 
مصرف برق از سال 1389 توسط »اکبر جالی« در 
ارومیه شروع شده بود؛ این مخترع از سال 1390 
ایده خود را به مرحله اجرا درآورده و در زمان حاضر 
نیز با تولید انبوه، بازار هدف خود را پیدا کرده است.
هدف  با  آذربایجان غربی  فناوری  و  علم  پارک 
بسترسازی برای تولید ثروت از طریق علم و فناوری 
تاسیس شده است؛ این نهاد به عنوان یکی از ارکان 
مهم شکل گیری و توسعه اقتصاد دانش بنیان تاش 
همجواری  ممتاز  موقعیت  از  استفاده  با  تا  می کند 
هفت  بودن  دارا  و  اروپایی  و  آسیایی  کشور  سه  با 
مرز رسمی در سطح کشور به حمایت همه جانبه 
از شرکت های مبتنی بر دانایی و خاقیت و جذب 

سرمایه گذار بپردازد.
مدیران این پارک در تاش هستند تا زمینه تجاری 
را  فناورانه  و  نوآورانه  ایده های  بازاریابی  و  سازی 
رساندن  یاری  در  کلیدی  نقش  و  کنند  فراهم 
و  ملی  سطوح  در  شرکت ها  این  فعال  حضور  به 

بین المللی داشته باشند.
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پیگیریوامپنجمیلیارددالری
درسفراردکانیانبهروسیه

بهعنوان ازسفرخود نیرو تهران-ایرنا-وزیر
مسئولکمیسیونهمکاریهایاقتصادیایران
وروسیه،بهمسکوطیفرداپنجشنبه)سیام
همراه به که سفر این گفت: و خبرداد آبان(
هیاتیازدستگاههایمختلفخواهدبودباهدف
پیگیریاختصاصوامپنجمیلیارددالریدولتی

روسیهانجاممیشود.
جلسه  درحاشیه  چهارشنبه  روز  اردکانیان«  »رضا 
هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود:  اختصاص 
این وام چند سال پیش در مجلس شورای اسامی به 
تصویب رسیده بود و ابتدا دو طرح مهم نیروگاه یک 
هزار و ۴00 مگاواتی سیریک در استان هرمزگان به 
ارزش 1.2 میلیارد دالر و برقی کردن راه آهن اینچه 
را  دالر  میلیارد  یک  اعتبار حدود  با  گرمسار  برون 
مدنظر داشت و مذاکرات آنها انجام و قراردادها نیز 

تنظیم و امضا شده بود.
و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  اجاس 

تاجیکستان در تهران برگزار می شود
توسعه  و  تقویت  راستای  در  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
بعد  و  منطقه  و کشورهای  ایران  ای  منطقه  روابط 
از وقفه ای که در برگزاری جلسه کمیسیون های 
اجاس  آذرماه  نیمه  تا  داد  رخ  اقتصادی  مشترک 
همکاری های مشترک با تاجیکستان که مسئولیت 
آن با وزارت نیرو است در تهران برگزار خواهد شد.

انرژی  وزیر  با حضور  اجاس  این  گفت:  اردکانیان 
این  مختلف  های  دستگاه  حضور  با  و  تاجیکستان 
کشور برگزار خواهد شد تا توسعه روابط اقتصادی 
دو کشور را به همراه داشته باشد و نیز امکان حضور 
های  طرح  در  کشورمان  خصوصی  بخش  تر  فعال 

تاجیکستان را فراهم آورد.
اجاس شورای حکام آب در تهران

برگزاری جلسه شورای حکام  از  عضو هیات دولت 
توسعه  در چارچوب  مدیریت آب  ای  منطقه  مرکز 
روابط منطقه ای خبرداد و گفت: این شورا که سال 
ها پیش تاسیس شده است قرارداد همکاری آن به 
سال   6 برای  و  گذشته  سال  که  بود  رسیده  پایان 

تمدید شد.

آبوبرقگراننمیشود
افزایش از نیروگفت:پس وزیر ایرنا- تهران-
قیمتبنزینبههیچعنوانقیمتآبوبرقتا

پایانسالگراننخواهدشد.
به گزارش خانه ملت، رضا اردکانیان روز چهارشنبه 
با بیان اینکه آب و برق تا پایان سال گران نخواهد 
شد، اظهار داشت: وزارت نیرو تابع مقررات و قوانین 
است به همین دلیل پس از تغییر قیمت بنزین به 
گران  سال  پایان  تا  برق  و  آب  قیمت  عنوان  هیچ 

نخواهد شد لذا مردم نگران این موضوع نباشند.
در  درصد   7 فقط  برق  و  آب  اینکه  بیان  با  وی 
اردیبهشت ماه سال جاری گران شد، افزود: دولت 
قصد افزایش قیمت آب و برق را در سراسر کشور 

ندارد.
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اردکانیاندرحاشیهجلسهدولتمطرحکرد؛

جزئیاتمذاکراتایرانومسکو
درزمینهپروژههایوزارتنیرو

وزیرنیروجزئیاتپروژههایوزارتراهونیرو
راکهدرسفربهمسکوموردمذاکرهقرارخواهد

گرفت،تشریحکرد.
نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: مذاکرات و قراردادهای راه آهن اینچه برون-
گرمسار با اعتبار حدود یک میلیارد انجام شده است، 
در یک سال  میلیارد   5 تا  آن  باقیمانده  برای  ولی 
گذشته پیگیری های فراوانی انجام شد. خوشبختانه 
و  رسید  نتیجه  به  ها  پیگیری  این  قبل  هفته  دو 
و  گرفت  قرار  تأیید  مورد  پیشنهادی  های  پروژه 

هیئت دولت در جلسه قبل آن را تصویب کرد.
با دو  نقل شهری  و  به حمل  ادامه داد: کمک  وی 
هزار واگن مترو و راه آهن زاهدان-بیرجند، دو پروژه 
وزارت نیرو شامل توسعه نیروگاه برق آبی گتوند از 
و  بازتوانی  و  مگاوات  و 6۴0  هزار  به  مگاوات  هزار 
به  مگاوات   180 که  اهواز  رامین  نیروگاه  توسعه 

قبل  جلسه  مصوبات  از  شود  می  افزوده  ظرفیتش 
هیئت دولت بوده است.

مسکو  در  اهلل  شاء  ان  فردا  اظهارداشت:  نیرو  وزیر 
نیرو  صنعت،  وزارت  مرکزی،  بانک  اقتصاد،  وزارت 
و راه و شهرسازی حضور خواهند داشت تا مراحل 

نهایی این مذاکرات انجام شود.
اردکانیان با تأکید بر لزوم توسعه روابط منطقه ای 
جلسات  برگزاری  در  کندی  اندکی  از  بعد  گفت: 
مشترک اقتصادی، تا نیمه آذرماه اجاس کمیسیون 
که  تاجیکستان  با  اقتصادی  همکاری  مشترک 
مسئولیتش با وزارت نیرو است در تهران با حضور 
های  دستگاه  مسئولین  و  تاجیکستان  انرژی  وزیر 
حضور  و  اقتصادی  روابط  توسعه  برای  مختلفشان 
فعال تر بخش خصوصی ما در پروژه های عمرانی 

تاجیکستان برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: برگزاری شورای حکام مرکز منطقه 
ای مدیریت آب که سالها پیش تأسیس شد، قرارداد 
آن به انتها رسیده بود، سال قبل برای 6 سال تمدید 
شد، امسال در دهه اول آذرماه این اجاس با حضور 
و  منطقه  کشورهای  آب  وزرای  عمدتا  کشور   16
سازمان های بین المللی در تهران برگزار خواهد شد 
که اساس آن همکاری های منطقه ای در زمینه آب 
است و وزیر نیروی جمهوری اسامی ایران، رئیس 

شورای حکام این مرکز است.
وزیر نیرو در خصوص پویش »الف ب ایران« گفت: 
وعده کرده ایم که هر هفته در استان های مختلف 
پروژه هایی را افتتاح کنیم که تا پایان سال جمعا 
میلیارد  هزار   33 گذاری  سرمایه  با  پروژه   227
تومان در 31 استان کشور افتتاح خواهد شد. هفته 
جاری در استان سمنان بودیم و هفته آینده 1۴00 
استان  در  را  برق  و  آب  های  پروژه  تومان  میلیارد 

کرمانشاه افتتاح خواهیم کرد.

معاونآبوآبفایوزارتنیرو:

توافقتهرانوکابلدرباره
تحویلحقابهایران

تهران-ایرنا-معاونآبوآبفایوزارتنیروبا
اشارهبهبرگزاریبیستویکمیناجالسکمیته
تهران، در هیرمند آب کمیساران مشترک
در شدند موفق نشست این در طرفین گفت:
خصوصمسائلمهمیهمچونزمانبندیایجاد
سامانههایاندازهگیریتحویلحقابهایرانتوافق

کنند.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطاع رسانی وزارت 
نشست  این  افزود:  تقی زاده خامسی«  »قاسم  نیرو، 
برگزار شد،  تهران  در  روز  دو  به مدت  آبان ماه   26
از  ارائه شده  افغان طرح کلی  این جلسه طرف  در 
سوی طرف ایرانی برای مطالعه سامانه های برداشت 
پذیرفت و  را  اندازه گیری حقابه در مرز مشترک  و 
مقرر شد در یک برنامه زمانی منسجم بررسی های 

تکمیلی به صورت دوجانبه و مشترک ادامه یابد.
کمیسار عالی آب هیرمند ادامه داد: در این اجاس 
برای نخستین بار افزون بر موضوع حقابه هیرمند، 
مسائل گرد و غبار در منطقه سیستان نیز به تفصیل 
مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد گزارشی از سوی 
جمهوری اسامی ایران که دربرگیرنده شدت وقوع 
طرف  به  است  آن  مهار  راهکارهای  و  غبار  و  گرد 

افغان ارائه شود.
افغانستان  کشور  از  که  هیرمند  مرزی  رودخانه 
مورد  آب  منابع  کننده  تأمین  می  گیرد،  سرچشمه 
همچنین  و  کشور  شرق  در  سیستان  دشت  نیاز 

استفاده  مساله  است.  هامون  بین  المللی  تاالب  های 
از آب این رودخانه، طی سال های متمادی یکی از 
دو کشور  بین  مذاکرات  و  توافقات  مهم  موضوعات 

ایران و افغانستان بوده است.
خود  همسایه  کشورهای  همه  با  افغانستان  کشور 
ازبکستان،  ترکمنستان،  پاکستان،  ایران،  شامل 
تاجیکستان و چین دارای حوضه  های آبریز مشترک 
معاهده 1351  است که  باعث مسرت  این  و  است 
تنها  افغانستان  و  ایران  بین  هیرمند  رود  آب 
قراردادی است که افغانستان در آب  های مرزی خود 

با همسایگانش دارد.
بر اساس معاهده 1351 آب رود هیرمند، توافق شده 
است که در سال  های نرمال حدود 820 میلیون متر 
مکعب آب از رودخانه هیرمند به ایران جریان یابد. 
این معاهده پیش بینی  این در چهارچوب  بر  عاوه 
تحت  دو کشور  از  مشترکی  کمیته  که  است  شده 
عنوان کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند ایجاد 

شود.
 1383 شهریور  در  کمیته  این  اجاس  نخستین 
در تهران برگزار و پس از آن در 15 سال گذشته 
20 جلسه به تناوب در شهرهای تهران و زابل در 
ایران و کابل و زرنج در افغانستان برگزار شده است. 
مشترک  کمیته  اجاس  بیستمین  راستا،  این  در 
 1351 معاهده  اساس  بر  هیرمند  آب  کمیساران 
افغانستان  و  ایران  کشور  دو  بین  هیرمند  رود  آب 
طی روزهای 22 و 23 خرداد سال جاری به ریاست 
»قاسم تقی زاده خامسی« معاون آب و آبفای وزارت 
محمد  »خان  و  ایرانی  طرف  آب  کمیسار  و  نیرو 
و  افغانستان  انرژی  و  آب  وزارت  آب  معاون  تکل« 
کمیسار آب طرف افغانستانی، در فضایی دوستانه و 
خردمندانه با محوریت اجرای دقیق معاهده 1351 

در کابل برگزار شد.
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یادداشت

فراتر از دبی
برنامه ما از ابتدا این بود که از دبی فراتر برویم و ظرف 
ریاض، کویت،  ابوظبی،  در  دیگر  دفتر  سه سال 12 
امان، قاهره و الهور باز کردیم. در آن زمان، پدرم از من 
می پرسید چرا یک شرکت دیجیتال باید دفاتر فیزیکی 
خود را توسعه دهد و در پاسخ به او گفتم، هدف ما این 
است که فرهنگ کاری جدیدی ایجاد کنیم که افراد 
را در قلب عملیات قرار می دهد؛ فرهنگی که به سطح 
جدیدی از خدمات دهی به مشتری نیاز دارد. برای اینکه 
شرکت ها را در مورد ارزشی که می توانیم در اختیارشان 
قرار دهیم متقاعد کنیم، باید در دسترس  شان باشیم و 
به مدیران آموزش دهیم که بازگشت سرمایه خود را به 
حداکثر برسانند. ما متعهد بودیم که خدمات روزانه در 
اختیارشان بگذاریم. مدل ما این نبود که یک مشکل 
خاص را حل کنیم و بعد بگذاریم و برویم. می خواستیم 
روابط عمیقی با مشتری داشته باشیم که اشتغال را به 
طور کلی افزایش دهد. توسعه عملیات در دفاتر کاری 
وقتی  داشت:  مهم  استراتژیک  مزیت  یک  همچنین 
شرکت های جهانی متوجه موفقیت ما می شدند، جای 
چندانی برای رقابت نداشتند.  مرحله بعدی توسعه ما، 
تحول از یک ابزار کاریابی منطقه ای به یک پلت فرم 

تکنولوژی جهانی بود.
هدف  این  راستای  در  که  سرویس هایی  از  یکی 
یا  کار  متقاضیان  ردیابی  سیستم  کردیم،  ایجاد 
در  خودشان  روزها  این  شرکت ها  بیشتر  بود.   ATS
نیرو  و  می دهند  استخدام  آگهی  وب سایت هایشان 
جذب می کنند. سیستم ATS به آنها امکان می دهد 
کلیه فعالیت های مربوط به این فرآیند را که از استقرار 
تا  احتمالی  متقاضیان  شناسایی  و  شغلی  ملزومات 
نتایج  بررسی  و  شغلی  مصاحبه  برای  برنامه ریزی 
اتوماتیک کرده و مدیریت  مصاحبه را دربرمی گیرد، 
امروز ما سیستم های  باشند.  بهتری روی آن داشته 

ردیابی متقاضیان را برای صدها شرکت و دفاتر دولتی 
در کل خاورمیانه پیاده می کنیم.  همچنین پلت فرم 
ارزیابی تصویری Evalufy را اضافه کرده ایم تا به کمک 
کارفرماهایی بیاید که مورد هجوم صدها متقاضی کار 
برای یک پست خالی قرار می گیرند. خیلی از مدیران 
به ما گفته اند که فرآیندهای حضوری یا تلفنی بررسی 
شرایط یک متقاضی کار برای آنها زمان بر است و اگر 
تلف  آنها  از  بگذرد، وقت زیادی  از یک حدی  تعداد 
می شود. به همین دلیل، Evalufy به متقاضیان کار 
امکان می دهد فیلم کوتاهی از خودشان بسازند و در آن 

به پرسش هایی که کارفرما مطرح کرده، پاسخ دهند.
نتیجه گیری

روحیه کارآفرینی هنوز در تیم بیت قوی است و چون 
فرهنگ کاری ما با تمرکز بر خاقیت و توانمندسازی 
شکل گرفته، به انکوباتوری برای پرورش کارآفرینان 
سایت   2010 سال  در  شده ایم.  تبدیل  منطقه  در 
سایت  اولین  که  کردیم  راه اندازی  را   GoNabit
معامات روزانه در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب 
پلت فرم  ما  تیم  اعضای   2012 سال  در  می شود. 
YallaMotor را توسعه دادند که مخصوص خرید و 
فروش خودرو است. در سال 2011 خواهرم که مدیر 
تا استارت آپ  بود، شرکت را ترک کرد  بازاریابی ما 
خودش را که یک خرده فروشی آناین برای محصوالت 
مادر و کودک بود، تاسیس کند. مدیر فروشمان هم 
بعد از ترک شرکت، چند استارت آپ  موفق در منطقه 
به کارگیری  با  ضمن،  در  است.   کرده  راه اندازی 
تکنولوژی داده و هوش مصنوعی در کاریابی آناین، 
مسیرمان را در بیت گسترده تر کرده ایم. در هر منطقه  
تحت پوشش ما، دو سوم نیروی کار رزومه های خود 
را در اختیار ما گذاشته اند. در واقع تعداد کاربران ثبت 
شده در سایت ما، از کل جمعیت برخی کشورهای 

حوزه خلیج فارس بیشتر است.

تجربهربیععطایا،مدیرعاملشرکتبیت

ایجادفرهنگاینترنتازصفر
مترجم: مریم رضایی

برطرفکردنتردیدمدیرانشرکتها،تنهایکیازچالشهایمتعددیبودکهاززمانتاسیس
شرکتبیت)Bayt.com(درسال2۰۰۰باآنمواجهبودم.درآنزمان،اینترنتدرآمریکاوخیلیاز
کشورهایغربیبهخوبیجاافتادهبود،امادردنیایعرب،کمترازیکدرصدمردمدسترسیآنالین
داشتند.کارفرماهاومتقاضیانکاربهطورکلیهمدیگررابامالحظاتتجاریوارتباطاتفردیپیدا
میکردند؛روشیناکافیکهانتخابهارامحدودمیکرد،هزینههاراباالمیبردوحتیاگرنرخبیکاری

باالبود،صاحبانکسبوکاردرپیداکردناستعدادهایمناسببامشکلمواجهبودند.
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نگاه آخر

پرندگانمهاجِر»خلیجفارس«

چون  پرندگانی  زیستگاه  فارس  خلیج  سواحل 
پلیکان، اگرت، حواصیل و غیره است که هر ساله 

در پاییز به این زیستگاه ها مهاجرت می کنند.

https://www.farsnews.com/photo/13980825000122
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