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درج آگهی در رسانه های سندیکا

خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی ویژه 
اعضای سندیکا )1399-1400(

آرشیو بولتن روزانه رسانا

در سی و سومین هفته پویش »#هرهفته_الف_ب_ایران« صورت گرفت؛

تجلیل وزیر نیرو از شرکت های 
عضو سندیکای صنعت برق ایران

 23 پروژه انتقال، فوق توزیع و تولید پراكنده 
3  ....................... در استان تهران افتتاح شد

فراخوان شناسایی شركت ها برای ارائه خدمات 
3  ........................................................مالیاتی

چه میزان واردات و صادرات محصوالت فوالدی 
3  ....................................... انجام شده است؟

امسال 40 هزار میلیارد تومان پروژه تولید برق 
4  ........................... حرارتی عملیاتی می شود

شركت نیان الکترونیک برنده جایزه ملی 
4  ................انرژی های تجدیدپذیر ایران شد
اعتبارات حوزه برق گلستان صد درصد بیشتر 
5  ...............................................................شد

سنکرون سازی شبکه برق ایران و روسیه از 
5  ......................................... طریق آذربایجان
كارشناس انرژی: پیمان سه جانبه انرژی میان 
6  .......... هند، ایران و روسیه نیاِز امروز است

در سی و سومین هفته پویش »#هرهفته_الف_ب_
ایران« و در آئین بهره برداری از پروژه های صنعت آب 
و برق استان های تهران و گیالن، از 12 شركت عضو 
شركت های  جمله  از  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
الکترونیک افزار آزما، گام اراک، قدس نیرو، توسعه 
پست های فشار قوی پارسیان، ایران ترانسفو، مشانیر، 
مهام شرق،  سیم و كابل پیشرو رفسنجان، صنایع 
سنجش انرژی بهینه سازان طوس، توسعه برق ایران، 
سیم راد سما و پویا باد نیرو كه در تحقق اهداف این 
پویش نقش داشتند، با اهدای لوحی از سوی وزیر نیرو 

تقدیر و تجلیل شد. 
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ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ـــان در ای ـــا اردکانی رض
ـــو درآوردن کشـــور  ـــه زان ـــرای ب تـــاش دشـــمنان ب
در شـــرایط تحریمـــی و اعمـــال تحریم هـــای 
ـــل  ـــدی در داخ ـــای ناامی ـــن الق ـــه و همچنی ظالمان
گفـــت: بـــا طراحـــی ایـــن پویـــش بـــه کمـــک 
ـــه  ـــم ک ـــان دادی ـــز نش ـــر چی ـــش از ه ـــر بی همدیگ
در جمـــع فعـــاالن ایـــن عرصـــه توانایـــی دســـتیابی 
بـــه اهـــداف و برنامه هـــا در یـــک برنامه ریـــزی 
ـــود دارد. ـــاله وج ـــک س ـــد از آن،  ی ـــه و بع  ۶ ماه

وی ریشـــه اصلـــی ایـــن خیـــزش را پویـــش 
ــار  ــران« دانســـت و اظهـ »#هرهفته_الف_ب_ایـ
ـــتر  ـــه بیش ـــد ک ـــب ش ـــش موج ـــن پوی ـــت: ای داش
در  و ظرفیت هـــای خودمـــان  اندازه هـــا  بـــه 
داخـــل کشـــور در صنعـــت آب و بـــرق توجـــه 
ـــرو  ـــکاران وزارت نی ـــامل هم ـــا ش ـــه صرف ـــم ک کنی

نیســـت.
ـــن  ـــارکت ای ـــن مش ـــه ای ـــت: نتیج ـــرو گف ـــر نی وزی
ـــر  ـــی بزرگ ت ـــتیم پویش ـــال توانس ـــه امس ـــود ک ب
ـــون  ـــا کن ـــه ت ـــم ک ـــام کنی ـــروژه را اع ـــا ۲۵۰ پ ب
بـــا احتســـاب طرح هـــای هفتـــه ســـی و ســـوم 
ــوع  ــان، در مجمـ ــران و گیـ ــتان های تهـ در اسـ
ــش از ۵۱  ــرمایه گذاری بیـ ــا سـ ــروژه بـ ۱۷۶ پـ
ـــه  ـــیده ک ـــاح رس ـــه افتت ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ه
ایـــن مســـیر هفتـــه بـــه هفتـــه ادامـــه خواهـــد 

ـــت . داش
ـــواده بـــزرگ آب و بـــرق،  اردکانیـــان افـــزود: در خان
اصاحـــات ســـاختاری در حـــال انجـــام اســـت؛ 
اصاحاتـــی کـــه زمـــان انجـــام آن ســـال آخـــر 
ـــون  ـــا پشـــت ســـر گذاشـــتن آزم ـــت ب فعالیـــت دول

و خطاهاســـت.

مهندس یوسفی، شركت سیم و كابل پیشرو رفسنجان

مهندس شیشه گر-شركت سیم راد سما مهندس رهنما-شركت گام اراک مهندس بردبار-شركت اكترونیک افزار آزما

مهندس جاللی طلب- شركت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس

مهندس زعفرانی-شركت مهام شرق

دكتر مقدم-شركت مشانیر

مهندس حاجی بابایی-شركت توسعه برق ایران مهندس پرویزی-پویا باد نیرو

دكتر ظهیری-شركت ایران ترانسفو

مهندس مهذب ترابی-شركت قدس نیرو

چیدمان تصاویر این 
صفحه به صورت 

تصادفی است
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در سی و سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_
ایران؛

23 پروژه انتقال، فوق توزیع و 
تولید پراكنده در استان تهران 

افتتاح شد
پروژه هاي احداث، توسعه، اصالح و بهینه سازي 
 8 احداث  و  توزیع  فوق  و  انتقال  شبکه هاي 
منطقه ای  برق  شركت  پراكنده  تولید  نیروگاه 
و  سی  قالب  در  نیرو  وزیر  حضور  با  تهران 
سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به 

بهره داري رسید.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  به گزارش 
بهینه سازي  و  اصاح  توسعه،  احداث،  پروژه هاي 
شبکه هاي انتقال و فوق توزیع و احداث 8 نیروگاه 
البرز،  و  تهران  استان هاي  در سطح  پراکنده  تولید 
به  صورت ویدئو کنفرانسی با دستور وزیر نیرو افتتاح 
شد. این گزارش می افزاید، پروژه های یاد شده که 
با هدف افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، 
تامین برق پروژه مسکن مهر، ایجاد ظرفیت جدید 
برق  رسانی، رضایتمندی مشترکان و بهبود پایداری 
شبکه فوق توزیع افتتاح شده، با استفاده حداکثري 
از محل منابع مالي داخلی  توان داخل کشور و  از 
به  تهران و بخش خصوصی  شرکت برق منطقه ای 

انجام رسیده است.

در 8 ماهه امسال

چه میزان واردات و صادرات 
محصوالت فوالدی انجام شده 

است؟
نشان  ایران  فوالد  تولیدكنندگان  انجمن  آمار 
می دهد كه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، واردات 
تخت  مقاطع  درصد،   6۹ فوالدی  محصوالت 
فوالدی 88 درصد و شمش فوالدی 33درصد 
افزایش یافته و در مقابل واردات مقاطع طویل 
صادرات  میزان  است.  یافته  كاهش  فوالدی 
امسال  ماهه  هشت  مدت  طی  نیز  فوالدی ها 

نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، طبق آمار هشت ماهه ابتدایی سال 
گذشته ۳۶۱ هزار تن محصوالت فوالدی وارد کشور 
شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 
۶۱۱ هزار تن رسیده و رشد ۶۹ درصدی  را رقم 

زده است.
تا  جاری  سال  ابتدای  از  که  می دهد  نشان  آمارها 
پایان آبان ماه ۴۰۰۰ تن شمش فوالدی وارد کشور 
در  شده  وارد  تن   ۳۰۰۰ به  نسبت  که  است  شده 
فوالدی  شمش  واردات  گذشته،  سال  مشابه  مدت 

۳۳ درصد رشد کرده است.
مقاطع تخت فوالدی نیز از ۲۹۶ هزار تن طی هشت 
 ۵۵۶ به  درصدی   88 رشد  با  گذشته  سال  ماهه 
هشت  در  فوالدی  محصوالت  مجموع  از  هزارتن 

ماهه امسال رسیده است.
در مقابل اما برخاف مقاطع تخت، واردات مقاطع 
کاهش  درصد   ۱۵ امسال  ماهه  هشت  در  طویل 
یافته است، بگونه ای که طی هشت ماه نخست سال  
طویل  فوالدی  مقاطع  تن  هزار   ۶۵ بر  بالغ   ۱۳۹8
رقم در مدت مذکور سال  این  وارد کشور شد که 

جاری به ۵۵ هزار تن رسیده است.
در  فوالدی  شمش  صادرات  نیز،  صادرات  امر  در 
هشت ماهه امسال به سه میلیون و ۷8۷ هزار تن 
رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهد. در هشت ماهه 
ابتدایی سال ۱۳۹8، چهار میلیون و ۳۷۷ هزار تن 

شمش فوالد صادر شده بود.
همچنین در همین بخش صادرات شمش، در حوزه 
در  که  شده  ثبت  صادرات  تن  هزار   ۹۱۴ اسلب، 
مقایسه با هشت ماهه ابتدایی سال گذشته که یک 
میلیون و ۴۱8 هزار تن بود، کاهش ۳۶ درصدی را 

نشان می دهد.

از سوی سازمان مالیاتی صورت گرفت

فراخوان شناسایی شركت ها 
برای ارائه خدمات مالیاتی

اطالعیه ای،  طی  كشور  مالیاتی  امور  سازمان 
شركت های معتمد ارائه كننده خدمات مالیاتی و 
صدور مجوز فعالیت برای آن شركت ها را اعالم 

كرد.
به گزارش ایسنا، در اطاعیه سازمان امور مالیاتی 
کشور آمده است: در راستای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۱/۰8/۱۳۹8 
و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون 
مذکور مصوب ۱۳/۰۳/۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی 
فراگیر  و  یکپارچه  نظام  استقرار  منظور  به  کشور 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد 
را  الزم  شرایط  دارای  و  ذیصاح  های  شرکت  که 
آیین  مقررات  و  ضوابط  براساس  تا  کند  شناسایی 
نامه اجرایی مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه 
و  فروشگاهی  پایانه  مقررات  تنظیم  مرکز  از طریق 
درخواست  دریافت  از  پس  مالیاتی  مودیان  سامانه 
مجوز  به صدور  نسبت  ها  آن  ارزیابی  و  متقاضیان 
کننده  ارایه  معتمد  »شرکت  عنوان  به  فعالیت 

خدمات مالیاتی« اقدام کند.
است:  شده  ذکر  سازمان  این  اطاعیه  ادامه  در 
متقاضیان جهت اطاع از شرایط، الزامات و مدارک 
موردنیاز می توانند با مراجعه به درگاه اطاع رسانی 
www. نشانی  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 

intamedia.ir مراجعه کنند.
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اقتصاد ایران و جهان

شركت نیان الکترونیک برنده جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر 
ایران شد

شرکت نیان الکترونیک در دومین دوره جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر، موفق به دریافت تندیس زرین 
تولیدکننده صنعتی و دانش بنیان برتر تجهیزات انرژی خورشیدی کشور شد.

مدیرعامل شركت برق حرارتی:

امسال 40 هزار میلیارد تومان 
پروژه تولید برق حرارتی 

عملیاتی می شود
حرارتی  برق  نیروی  تولید  شركت  مدیرعامل 
گفت: تا پایان امسال در قالب پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران 21 پروژه بزرگ صنعت تولید برق 
حرارتی با حجم سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد 

تومان عملیاتی خواهد شد.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  به گزارش 
دست  از  تقدیر  مراسم  در  طرزطلب"  "محسن 
اندرکاران و فعاالن پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
با اعام این خبر افزود: برای پیک تابستان امسال 
اعتباری  با  حرارتی  برق  تولید  در حوزه  پروژه   ۱۴
بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است 
که این طرح ها حدود یک هزار و ۳۰۰ مگاوات به 

ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده است.
پروژه  هفت  امسال  پایان  تا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۵ ارزش  با  دیگر  بزرگ 
عملیاتی خواهد شد، ادامه داد: بر همین اساس تا 
میلیارد  هزار   ۴۰ حدود  تولید  سال جهش  انتهای 
تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه تولید 

برق حرارتی به سرانجام خواهد رسید.
صنعت  پروژه های  سرمایه گذاری  حجم  طرزطلب 
برق حرارتی در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران را 
بالغ بر ۲.۵ میلیارد یورو برشمرد و افزود: در بخش 
بود  طراحی شده  برنامه   ۱۰ نیز  پویش  سازوکاری 
که از این تعداد چهار پروژه عملیاتی شده و تا پایان 
سال نیز ۶ پروژه باقی مانده نیز نهایی خواهد شد تا 
بتوانیم به شکل کامل به تعهدات این بخش عمل 
کنیم. مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه 
میزان تولید برق نیروگاه های حرارتی از ابتدای سال 
ساعت  گیگاوات  هزار   ۲۳۳ مرز  از  آذرماه  نیمه  تا 
گذشته است، گفت: از نیمه دوم شهریورماه تاکنون 
همزمان با پایان پیک مصرف برق در کشور بیش از 
۳8 هزار مگاوات برنامه تعمیرات دوره ای و اساسی 

نیروگاه های حرارتی کشور انجام شده است.
همزمان با سی و سومین هفته پویش #هرهفته_

و  از دست اندرکاران  تقدیر  مراسم   ، الف_ب_ایران 
فعاالن این پویش با حضور وزیر نیرو در ساختمان 

مرکزی وزارت نیرو برگزار شد.
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اقتصاد ایران و جهان

استاندار گلستان:

اعتبارات حوزه برق گلستان 
صد درصد بیشتر شد

به  اشاره  با  گلستان  استاندار   - ایرنا   - گرگان 
روند رو به پیشرفت تکمیل زیرساخت های برق 
و آب استان در سال های اخیر گفت كه اعتبار 
بخش فاضالب استان در بودجه سال آینده 80 
درصد و اعتبارات برق صد درصد افزایش یافت.

هادی حق شناس روز سه شنبه در آیین قدردانی 
از دست اندرکاران صنعت آب و برق و پویش الف 
نیرو  اردکانیان وزیر  با  ایران بصورت وبینار  ـ ب ـ 
اظهار امیدواری کرد که با تصویب بودجه در مجلس 
عقب  رفع  شاهد  اعتبارات،  موقع  به  اختصاص  و 

ماندگی این بخش و تکمیل پروژه های حوزه نیرو 
در گلستان باشیم.

وی بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ سد میرداماد 
مستقل  بودجه  ردیف  دارای  گرگان(  )شصتکاته 
شده و همچنین عاج بخشی سد وشمگیر، قره چای 

و آق دکش نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حق شناس به تاش مستمر برای رفع کمبودهای 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  گلستان  آب  و  برق  بخش 
در هفته های گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد ریال 
به روستاها و همچنین  پروژه در حوزه آب رسانی 
نیروگاه ۲۵ مگاواتی در استان به بهره برداری رسید 
تواند  این طرح ها می  از  که استمرار بهره برداری 
گوناگون  مناطق  در  ها  محرومیت  کاهش  موجب 

گلستان شود.
طرح های افتتاح شده برق گلستان در ۱8 آذر شامل 
صنعت  )سمند  مگاواتی   ۲۵ کوچک  مقیاس  مولد 
رستاک(، اصاح و بهینه سازی ۲8 پروژه توزیع برق، 
پست ساده فوق توزیع بدراق  ما، افزایش ظرفیت 
پست انتقال گرگان، افزایش ظرفیت پست گنبد ۲، 
توسعه کلیدخانه ۲۰ کیلوولت پست های )عطاآباد، 
و  اصاح  پروژه های  کردکوی(،  گرگان۴،  کاله، 
به ۳۹  آبرسانی  و  ایستگاه ها و خطوط  بهینه سازی 

شهر و روستا بود.
این طرح ها با هدف کمک به کمبود تولید شبکه 
افزایش  خاموشی،  اعمال  از  جلوگیری  سراسری، 
افزایش  مستمر،  برق  تامین  و  شبکه  پایداری 
پایداری شبکه انتقال، کمک به تامین نیاز مصرف 
شبکه،  اطمینان  قابلیت  افزایش  مشترکان،  انرژی 
افزایش قابلیت اطمینان پست های تغذیه شونده از 
باس بارهای ۶۳ کیلوولت و جلوگیری از خاموشی 
مشترکان، جبران خسارت سیل و تامین آب شرب 

بهداشتی افتتاح شد.

وزیر نیرو اعالم كرد:

سنکرون سازی شبکه برق ایران و روسیه از طریق آذربایجان
تهران - ایرنا - وزیر نیرو گفت: برنامه سنکرون سازی شبکه برق ایران و فدراسیون روسیه از مسیر 

كشور جمهوری آذربایجان در دستور كار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »رضا اردکانیان« روز سه شنبه در جریان دیدار با شاهین مصطفی یف 
معاون نخست وزیر کشور جمهوری آذربایجان در محل وزارت نیرو و در جمع خبرنگاران افزود: مشاور ایرانی 

برای این موضوع انتخاب شده و تقسیم هزینه ها هم تعهد شده است.
ارتباط  توسعه  و خاطرنشان ساخت:  داد  آذربایجان خبر  به  برق کشورمان  فروش  داد  قرار  تمدید  از  وی 

الکتریکی بین دو کشور نیز مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
وزیر نیرو آذربایجان را همسایه مهمی برای کشورمان توصیف کرد که زمینه های همکاری متنوعی هم بین 

دو کشور وجود دارد.
وی ایران و آذربایجان را دو کشوری دانست که سابقه طوالنی در بهره برداری از رودمرزی ارس دارند و 
گفت: عمر این بهره برداری مشترک سال آینده به ۵۰ سال خواهد رسید و امیدواریم مراسم خوب وشایسته 

ای برای آن برگزار شود.
اردکانیان گفت: بهره برداری از این رود و سد آن براساس معاهده ای است که بین دو کشور وجود دارد.

وی به سدخدا آفرین و قیزقله سی و نیروگاه های برق آبی وسایر طرح های مشترک که بین دو کشور 
درحال اجرا و تکمیل هستند اشاره کرد و گفت: دیدار امروز برای تاکید بر سرعت بخشیدن به روند ساخت 

سد قیزفله سی بود که موافقت با آن از سوی مجلس شورای اسامی پیشتر انجام شده است.
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كارشناس انرژی: پیمان سه 
جانبه انرژی میان هند، ایران و 

روسیه نیاِز امروز است
به  باید  نو  دهلی  هندی،  کارشناس  یک  گفته  به 
توافق نامه  یک  طریق  از  انرژی  دیپلماسی  دنبال 
انرژی سه جانبه با روسیه و ایران که هر دو از منابع 

بزرگ گاز در جهان هستند، باشد.
کارشناس انرژی: پیمان سه جانبه انرژی میان هند، 

ایران و روسیه نیاِز امروز است
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، 
خبری  پایگاه  با  گفتگو  در  انرژی  کارشناس  یک 
برای هند حیاتی  انرژی  امنیت  نریتیو گفت  ایندیا 
هند،  میان  محکم  احتمالی  مشارکت  یک  و  است 
ایران و روسیه در زمینه نفت و گاز می تواند، امنیت 
دو  برای  همچنین  و  نو  دهلی  برای  را  الزم  خاطر 

کشور دیگر فراهم کند.
اشاره  با  انرژی  المللی  بین  تانجا، کارشناس  نارندرا 
گاز  منابع  بزرگ ترین  عنوان  به  ایران  و  روسیه  به 
طبیعی در جهان گفت: برای هند منطقی است که 
یک همکاری سه جانبه برای استفاده از این وضعیت 

منعقد کند.
شرایط  با  گاز  دریافت  بر  باید  »هند  افزود:  وی 

اکتشاف و تولید در ایران متمرکز شود.«
به نوشته این گزارش، در حال حاضر، سرانه مصرف 

گاز طبیعی هند در میان کمترین ها در جهان است.
می رود  انتظار  حال،  این  با  کرد:  خاطرنشان  تانجا 
تقاضا برای گاز طبیعی در این کشور طی سال های 

آتی به میزان چشم گیری افزایش یابد.
تامین گاز  اطمینان  اقدام،  این  از  افزود: هدف  وی 
با محیط  است که سازگار  طبیعی در سراسر هند 

زیست به شمار می رود.
روسیه قبا نسبت به سرمایه گذاری در بخش نفت 

و گاز هند ابراز تمایل کرده است.
* روابط هند و ایران

این کارشناس هندی گفت: ایران و هند باید روابط 
اقتصادی را از سربگیرند. هر دو کشور باید گذشته 

را دفن کنند و یک رابطه  جدید بسازند.
تانجا مدعی شد: »ایران باید با دیدی جدید به هند 
بنگرد.« وی افزود مسائلی وجود خواهد داشت که 

باید به شیوه ای بالغ حل شوند.
وی اضافه کرد دوران پس از دونالد ترامپ، جهان را 
مکانی قابل پیش بینی تر خواهد کرد، زیرا تغییرات 
جهان  سراسر  در  گسترده ای  پیامدهای  آمریکا  در 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تهیه نفت خام نه تنها در سطح 
جهانی بلکه برای هند نیز آسان خواهد شد، افزود: 
ژئوپلیتیک و اقتصاد جغرافیایی در غرب آسیا شاهد 

تغییرات چشمگیری خواهد بود.
* روابط هند و پاکستان

کنار  برای  پاکستان  و  هند  نیاز  بر  همچنین  وی 
تمرکز  و  موجود  سیاسی  اختافات  همه  گذاشتن 
بر روی احداث خط لوله انتقال گاز از افغانستان و 

ترکمنستان تأکید کرد.
گاز  و  نفت  کرد:  خاطرنشان  انرژی  کارشناس  این 
یک بخش است که می تواند به صورت بالقوه چشم 

انداز سیاسی جنوب و غرب آسیا را متحول کند.

اصالح آیین نامه نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد 
خزانه

هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 13۹۹ كل كشور، مربوط به نحوه تسویه بدهی های 
قطعی دولت از طریق اسناد خزانه را اصالح كرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران آیین نامه اجرایی 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مربوط به نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و 
نیز نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، 

اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را اصاح کرد.
هیات وزیران در جلسه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، بند )۱۴( ماده )۱( آیین 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور،  بند )و( تبصره )۵( ماده واحده  بند )و( و جزء )۲-۴(  نامه اجرایی 
موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی 
نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی 

ویژه را اصاح کرد.
به موجب این اصاحیه، بدهی های قطعی دولت شامل بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی است 
که به استناد ماده )۱۹( قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد و با توجه 
به ماده )۲۰( قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب )در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر 
مالی یا عناوین مشابه( و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذیربط رسیده و توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی 

ویژه شده باشد.



7

برق و انرژی شماره  2787 2 دی 99

متن کامل

 در وبینار توسعه روابط اقتصادی تهران و كراچی مطرح 
شد

آمادگی بخش خصوصی دو 
كشور برای اجرای توافق 

تجارت آزاد ایران و پاكستان
همایش  در  پاكستان  و  ایران  اقتصادی  فعاالن 
مجازی توسعه روابط اقتصادی تهران و كراچی 
كه توسط اتاق های بازرگانی این دو شهر برگزار 
در  نشستند.  مذاكره  میز  دور  یکدیگر  با  شد، 
این همایش سفیر پاكستان از تالش برای نهای 
رئیس  و  گفت  آزاد  تجارت  موافقت نامه  شدن 
اتاق تهران هم این توافق را گامی مهم به سوی 
سه میلیارد دالری شدن روابط تجاری دو كشور 

خواند.
 وبینار توسعه مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان 
با تاش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کراچی  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  مشارکت  با  تهران 

برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت تجارت میان 
دو کشور و چالش های پیش روی فعاالن اقتصادی، 
با حضور مقامات بخش  خصوصی و مسئوالن دولتی 

از دو کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
این وبینار همچنین فرصتی بود تا صاحبان بنگاه های 
اقتصادی از ایران و پاکستان که از بخش های انرژی، 
کشاورزی،  غذایی،  صنایع  حمل ونقل،  گردشگری، 
دارویی، سامت، پوشاک، نساجی و چرم در بستر 
این همایش مجازی حضور داشتند، به گفت و گو و 
مذاکره مستقیم با یکدیگر بنشینند و ظرفیت های 

همکاری را به اشتراک بگذارند.
اتاق تهران طی دو هفته گذشته، وبینار مشابه دیگر 
نیز با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع الهور برگزار 

کرد )اینجا بخوانید(
و در تاش است تا در دوران محدودیت های ناشی از 
همه گیری کرونا، با برپایی چنین رویدادهایی زمینه 
را  کشور  دو  اقتصادی  بنگاه های  گفتمان  و  ارتباط 
فراهم کند و با شناسایی موانع و مشکات موجود، 

مناسبات  برقراری  در  تسهیل  برای  بسترهایی 
اقتصادی و بازرگانی میان بخش  خصوصی دو کشور 

و همچنین با سایر کشورها، ایجاد شود.
بازگشایی گره تجارت با مکانیزم تهاتر

کراچی،  و  تهران  تجاری  روابط  توسعه  وبینار  در 
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاش  اتاق های دو کشور 
دو  میان  تهاتری  تجارت  مکانیزم  برقراری  برای 
طرف را مورد تاکید قرار داد و دستیابی دو کشور 
به موافقت نامه تجارت آزاد را گامی بلند در مسیر 
بهبود روابط اقتصادی ایران و پاکستان عنوان کرد.

مسعود خوانساری از تشکیل کارگروه مشترک میان 
موانع  شناسایی  برای  کشور  دو  خصوصی  بخش 
داد  خبر  آن،  رفع  و  کشور  دو  تجارت  روی  پیش 
گفت و گو  فرصت های  برقراری  با  که  شد  یادآور  و 
بخش های  سوی  از  راهکارها  اشتراک گذاری  و 
خصوصی دو کشور، دستیابی به تجارت ۳ میلیارد 

دالری امکان پذیر خواهد شد.
وی از جمله راهکارها برای توسعه مناسبات اقتصادی 
ایران و پاکستان را تجهیز و تقویت زیرساخت های 
ارتباطی میان دو کشور و همچنین سرمایه گذاری 
مشترک برای ایجاد شهرک های صنعتی در نزدیکی 
مرزهای دو طرف عنوان کرد و با اشاره به بازگشایی 
رسمی مرز جدید ریمدان و گبد طی هفته گذشته، 
افزود: نبود تعامات بانکی و مالی میان دو کشور، 
همچنان تجارت دو طرف را تحت تاثیر قرار داده، 
به  اتکا  با  این معضل می توان  رفع  برای  رو  این  از 
وجود  آنچه  از  فراتر  را  مناسبات  تهاتری،  تجارت 

دارد، گسترش داد.
استفاده  تهران در عین حال،  بازرگانی  اتاق  رئیس 
نیز  و  بازرگانی  ارز محلی دو کشور در مبادالت  از 
تاسیس بانک مشترک را از جمله راهکارهای بخش  
خصوصی و اتاق بازرگانی از ایران عنوان کرد که به 

گفته وی، در شرایط کنونی می تواند بخش بزرگی از 
گره مشکات تجارت دو طرف را باز کند.

دو  مشترک  همکاری   تقویت  همچنین،  خوانساری 
کشور در توسعه بندر چابهار و اتصال آن به گوادر در 
پاکستان را گامی اساسی در بهبود روابط اقتصادی 
دو کشور عنوان کرد و با اشاره به موافقت نامه تعرفه 
ترجیحی که میان دو کشور به امضا رسیده، افزود: 
زمان آن فرا رسیده که از این موافقت نامه فراتر رفت 
را  پاکستان  و  ایران  میان  آزاد  تجارت  توافق نامه  و 

برقرار کرد.
توافق تجارت آزاد در حال نهایی شدن است

سفیر پاکستان در تهران نیز در این وبینار، با اشاره 
طی  پاکستان  و  ایران  میان  جدید  مرز  افتتاح  به 
هفته گذشته، تصریح کرد که دولت های دو کشور 
بازارچه های  و  مشترک  مرز  تا  هستند  تاش  در 

مرزی مشترک بیشتری را ایجاد کنند.
رحیم حیات قریشی، با اشاره به راهکار رئیس اتاق 
تهران در ارتباط با ایجاد نظام تجارت تهاتری میان 
شد  یادآور  و  کرد  دفاع  مکانیزم  این  از  کشور،  دو 
می توانند  کشور  دو  هر  از  بازرگانی  اتاق های  که 
عملیاتی  راهکارهای  و  شده  مکانیزم  این  سکاندار 

آن را تدوین کنند.
تعرفه های  موافقت نامه  برقراری  به  همچنین  وی 
ترجیحی میان ایران و پاکستان اشاره کرد و با بیان 
اینکه این موافقت نامه باید از سوی دو طرف به طور 
کامل اجرا شود، افزود: در حال حاضر دولت های دو 
کشور روی توافق نامه تجارت آزاد میان دو طرف در 
حال مذاکره هستند و این توافق نامه در حال نهایی 

شدن است.
توسعه بازارچه های مرزی برای مقابله با قاچاق

در  نیز  کراچی  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
این رویداد، یکی از مشکات پیش روی تجارت دو 

http://www.tccim.ir/story/?nid=66432


شماره  2787 2 دی 99

8

اقتصاد ایران و جهان

پیشگیری یا تکرار خاطره تلخ كرونای چینی

هشدارها برای كرونای انگلیسی 
جدی گرفته می شود؟

و  راه  وزیر  با  بهداشت  وزیر  مکاتبه  پی  در 
شهرسازی درباره رعایت اقدامات احتیاطی برای 
 COVID-1۹ مقابله با نوع جهش یافته ویروس
كلیه  لغو  درخواست  و  كشورها  برخی  در 
پروازهای خطوط هوایی شركت های ایرانی به 
هشدار  این  دید  باید  انگلستان،  كشور  مقصد 

جدی گرفته می شود؟
شیوع  مسئله  است  روزی  چند  ایسنا،  گزارش  به 
انگلستان  کشور  در  جدیدی  یافته  جهش  ویروس 
موسوم به کرونای انگلیسی و گسترش شیوع آن در  
برخی کشورهای دیگر مطرح شده و به همین علت 

بسیاری از کشورهای اروپایی در حال تصمیم گیری 
بالعکس  و  انگلستان  به  خود  پروازهای  لغو  برای 
شده اند و بسیاری از آن ها به سرعت این اقدام را برای 
پیشگیری از شیوع این ویروس جدید در کشورشان 

عملی کرده اند.
در همین راستا شهرام آدم نژاد - معاون حمل و نقل 
وزیر راه و شهرسازی - در این باره گفت: با توجه به 
شرایط پیش آمده جدید در ابتا به بیماری کووید ۱۹ 
در انگلستان، به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و با هدف جلوگیری از انتقال بیماری 
بین  پروازهای  مردم  سامت  حفظ  برای  تاش  و 
هفته  دو  به مدت  انگلستان  مقاصد کشور  و  تهران 
تعلیق می شود. اما به نظر می رسد همچنان پروازها 
از و به انگلستان ادامه دارد چرا که نتنها ابوالقاسم 
جالی  -معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 

آخرین  انجام  از  گذشته  روز   – کشوری  هواپیمایی 
یکطرفه  به صورت  البته  این کشور  مقصد  به  پرواز 
خبر داده بود. بلکه برخی سایت های فروش هواپیما 
هنوز بلیت های پرواز انگلستان را می فروشند و یا 

از پروازهای کانکشنی یا خارجی استفاده می کنند.
عصر  شهرسازی-  و  راه  -وزیر  اسامی  محمد  البته 
دیروز در این باره اظهار کرد: با توجه به توصیه های 
صورت گرفته همه پروازهای ایران به مقصد انگلستان 
به مدت دو هفته لغو شده است و هیچ پروازی نباید 
در این بازه زمانی انجام شود که البته بیشتر پروازهای 

ورودی از انگلستان مورد توجه بوده است.
وی افـزود: بـر اسـاس توصیـه مسـئوالن کـه بایـد 
مراقـب  بیمـاری  شـیوع  سـخت  شـرایط  ایـن  در 
مسـافران ورودی بـه ویـژه از انگلسـتان که شـرایط 
خاصـی دارد باشـیم، به توافقاتی با مسـئوالن وزارت 

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی رسـیدیم و بر 
ایـن اسـاس بـه مـدت دو هفتـه پروازهـای ایـران را 
بـه مقصـد ایـن کشـور تعلیـق کردیـم. همچنیـن 
نظـارت و رصـد مسـافران در مبادی ورودی تشـدید 
پیـدا خواهـد کـرد تـا نگرانی نسـبت به این مسـئله 
وجود نداشـته باشـد و از امروز پروازها لغو می شـود. 
پـس از این اظهارات سـعید نمکی –وزیر بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـکی- نیـز در نامه ای خطاب به 
وزیـر راه و شهرسـازی خواسـتار لغو کلیـه پروازهای 
خطـوط هوایی شـرکت های ایرانی به مقصد کشـور 
انگلسـتان شـد. وی در این نامه تاکیـد کرد که چند 
نکتـه بـا جدیت مـورد توجه قرار گرفتـه و به صورت 
روزانه به او گزارش داده شـود، اول آنکه سـریعاً همه 
کسـانی کـه طـی دو هفتـه گذشـته از مبدأ کشـور 
انگلیس مسـتقیم یا غیر مسـتقیم وارد کشـور شـده 
انـد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تـا تعییـن تکلیف 
نتایـج آزمایشـات مربوطه، تحت قرنطینـه و مراقبت 
کامـل قـرار گیرنـد. و دوم اینکه باتوجه بـه مراودات 
کشـور انگلیـس با دیگـر کشـورها بویژه کشـورهای 
اروپایـی، ضروریسـت کلیـه مبـادی ورودی هوایـی 
بخصـوص پروازهایـی که از مبدأ کشـورهای اروپایی 
صـورت مـی پذیـرد، شـدیداً تحـت نظـر، مراقبـت 
و  گرفتـه  قـرار   COVID-۱۹ آزمایشـات  انجـام  و 
همچنیـن عائـم بالینـی افـراد وارده مـورد بررسـی 
دقیـق قـرار گیرنـد. نمکـی همچنین بر این مسـئله 
نیـز تاکید کرده اسـت کـه  کنترل و نظـارت مذکور 
شـامل کلیـه مرزهـای زمینـی و دریایـی عـاوه بـر 
مرزهـای هوایی شـود. حاال باید دیـد کنترل و ایجاد 
بـه دقـت  بهداشـتی  پروتکل هـای  و  محدودیت هـا 
اجرایـی می شـود یا آنکـه باید ماننـد کرونای چینی، 
کرونـای انگلیسـی نیز میتواند شـیوع گسـترده تری 

پیـدا کند.
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یادداشت

متن کامل

توجه به شادی و سالمت كاركنان، آنها را به  باالترین 
سطح بهره وری می رساند

هدایت تیم در دوران دشوار
افزایش  فدای  شادی  كار،  محیط های  در  اغلب 
بهره وری می شود. این موضوع به ویژه در شرایط 
صحت  كرونا  مانند  دشوار  دورانی  و  بحرانی 
می رسد  به نظر  نامساعد  به قدری  شرایط  دارد. 
كه بسیاری از مدیران سالمت روحی و جسمی 
حال،  این  با  می پندارند.  كم اهمیت  را  كاركنان 
به كاركنانتان  خود  كسب وكار  بقای  برای  شما 
متکی هستید و بدون تالش ها، پشتکار و قدرت 
شکست  به مرز  آنها  در  مشکالت،  تاب آوری 
و  تالش  بیشترین  به دنبال  اگر  رسید.  خواهید 
بهره وری هستید،  از  به باالترین سطح  رسیدن 
امنیت  و  شادی  به سالمت،  توجه  چاره ای  جز 
كاركنان خود ندارید. در حقیقت نیروی كار شما 

مهم ترین سرمایه گذاری تان است.
حوزه هـای  تمـام  بـر  کرونـا  بحـران  آنجا کـه  از   
گذاشـته  اثـر  جهـان  اقصی نقـاط  در  اقتصـادی 

اسـت، توجـه و ارزیابـی وضعیت کارکنـان اهمیتی 
بیشـتر یافتـه اسـت. اگـر روزی نیـروی کار شـما 
خسـته، بیمـار یـا کم انگیـزه باشـد و نتوانـد کار را 
ادامـه دهـد، کسـب وکاری بـرای موفق شـدن باقـی 
نمی مانـد. اگـر هـم باالخـره ایـن شـرایط دشـوار 
تمـام شـود و به دنبـال رشـد کسـب وکار خـود در 
آینـده باشـید، باز هـم کارکنانتان هسـتند کـه باید 
بتواننـد ماننـد شـما، خودشـان را با شـرایط جدید 

انطبـاق دهنـد.
هـر چنـد سـال ۲۰۲۰ با تمام سـال هایی کـه به یاد 
داشـته  قابل ماحظـه ای  تفاوت هـای  می آوریـم، 
اسـت، باز هـم آن را می تـوان در زمـره بحران هـا و 
شـرایط دشـواری آورد کـه هـر از گاهـی پیش روی 
برخـی کسـب وکارها یا همـه آنها پدیـد می آید. در 
ایـن شـرایط، توجه به شـاد بـودن کارکنـان، روحیه 
آنهـا و وجود تعـادل بین کار و زندگی شـان اهمیت 
موجـب  کرونـا  بحـران  طرفـی،  از  دارد.  فراوانـی 
شـد کـه بسـیاری از کارکنـان خانه نشـین شـده و 
وظایـف خـود را به صـورت دورکاری پیـش ببرنـد. 

در ایـن شـرایط، حفـظ پیونـد بین تیم هـای کاری 
جدیـد  اسـتراتژی های  نیازمنـد  آنهـا  مدیریـت  و 
پیشـنهادی  راهـکار   ۶ ادامـه  در  اسـت.  خاقانـه  
خـود را برای داشـتن منسـجم ترین و باانگیزه ترین 
تیم هـای کاری در ایـن شـرایط دشـوار آورده ایـم:

۱- ایجاد یک محیط کاری جذاب
محیط کاری شـاد، از افراد شـاد تشـکیل می شـود. 
یـک محیـط کاری جـذاب بهتر می توانـد کارکنانی 
به دنبـال  کـه  همزمـان  ایـن رو،  از  بسـازد.  شـاد 
راه هایـی بـرای بهبـود فضـای کار هسـتید، بهتـر 
اسـت خودتان هم )به صـورت حضوری یـا مجازی( 

شـخصیتی اجتماعـی و خوش برخـورد باشـید.
اگـر بتـوان یـک فرهنگ سـازمانی ایجاد کـرد، این 
اهـداف شـما تثبیت می شـوند و حتی به  نسـل های 
بعـدی کارکنـان هـم انتقـال می یابنـد. نخسـتین 
قـدم بـرای سـاختن یـک فرهنـگ سـازمانی مثبت 
و  تعاملـی  راحـت،  روابـط  ایجـاد  روحیه بخـش،  و 
بایـد  بـه  نوبه خـود  شـما  اسـت.  همکاری محـور 
نشـان دهیـد کـه به زندگـی کارکنان، روابطشـان با 
خانـواده و دوسـتان، آرزوهـا و رویاهایشـان اهمیت 
صرفـا  کار  محیـط  در  تاش هایتـان  و  می دهیـد 
تعاماتـی دوجانبـه  )و نـه رئیـس و مرئوسـی( برای 
تحقـق همزمان اهداف شـخصی و اهداف سـازمانی 

ست. ا
۲- دستاوردها را برجسته کنید

یکـی از راه هـای رسـیدن بـه  بهتریـن عملکـرد و 
شـناختن  به رسـمیت  کارکنـان،  قدرتمندتریـن 
و  تاش هـا  کـه  کارکنانـی  اسـت.  تاش هایشـان 
دستاوردهایشـان از جانـب مدیـران رده بـاال مـورد 
بـرای  بیشـتری  انگیـزه  می گیـرد،  قـرار  احتـرام 
ادامـه عملکـرد خـود و حتـی بهبـود آن خواهنـد 
سـازنده،  انتقادهـای  کـه  اسـت  درسـت  داشـت. 

جوهـر وجـودی بسـیاری کسـب وکارها هسـتند و 
اتفاقـا در بسـیاری مواقـع بـرای اصـاح روندهـای 
ضعیـف ضـروری هسـتند، نمی تـوان فقـط بـر آنها 
تکیـه کـرد. در صورتی کـه در یـک محیـط کاری 
فضـا خشـک  باشـد،  داشـته  وجـود  انتقـاد  فقـط 
کـه  بکوشـید  مـی رود.  تحلیـل  انگیزه هـا  و  شـده 
تاش هـا  از  خـود،  کارکنـان  شایسـتگی  به انـدازه 
و  تبریـک  کنیـد.  قدردانـی  دستاوردهایشـان  و 
اقدامـات شـما  از  سـتایش هـم می توانـد بخشـی 
بـرای نشـان دادن ایـن موضـوع به کارکنـان باشـد 

می شـود. دیـده  مثبتشـان  عملکـرد  کـه 
به طـور مرتـب از روحیـه و حجـم کاری کارکنـان 
خـود اطـاع یابیـد و مطمئـن شـوید بیـن کار و 
حفـظ  دارد.  وجـود  مناسـبی  تـوازن  زندگی شـان 
تعـادل بیـن کار و زندگـی کارکنـان نه تنهـا مانـع 
از فرسـودگی شغلی شـان می شـود، بلکـه مطمئـن 
می شـوند کـه در صورت وجود مشـکات هـم تنها 

. نیستند
قدردانی و تشـویق کارکنان به  ادامه تاش هایشـان 
حتـی بـا اقدامات کوچکـی مانند تبریـک در جمع، 
تشـکر بـا یـک یادداشـت کوچـک و حتـی دسـت 
او زدن هـم محقـق می شـود.  دادن و روی شـانه 
ایـن حـال، روش هـای مالـی و سـازمانی هـم  بـا 
جـای خـود را دارنـد؛ اعطـای یـک روز مرخصـی 
تشـویقی باحقـوق، اعطـای کمیسـیون یـا پـاداش 
برخـی از منافعـی کـه فـرد بـرای شـرکت داشـته 
اسـت و هدیـه دادن بخشـی از محصـوالت شـرکت 

به نشـان تجاری آن. یـا فنجانـی مزیـن 
۳- ایجاد مسیرهای رشد فردی

ارتقـای  و  رشـد  امـکان  خـود  بـه  کارکنـان 
مهارت هایشـان را بدهیـد. ایـن کار را بـا برنامه های 
بـه  استاد-شـاگردی  مرسـوم  شـیوه  یـا  آموزشـی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3723351-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1
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نگاه آخر

مناطق جنگلی چهاردانگه و دودانگه ساری

https://www.isna.ir/photo/99100100485/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C#10
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