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ابالغ شیوه نامه اجرایی استفاده از برات 
الکترونیکی در تأمین مالی زنجیره تأمین

شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تأمین مالی زنجیره تأمین به تائید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.

ــره  ــی زنجی ــن مال ــای تأمی ــی از ابزاره ــوان یک ــی به عن ــرات الکترونیک ب
تأمیــن و متکــی بــر »دســتورالعمل ارائــه خدمــات تأمیــن مالــی زنجیــره 
ــورخ  ــماره 00/283728 م ــه ش ــاری« ب ــات اعتب ــط مؤسس ــن توس تأمی
ــزار،  ــن اب ــتفاده از ای ــی اس ــیوه نامه اجرای 29/09/1400 طراحی شــده و ش
ــک  ــل بان ــات عام ــد هی ــه تائی ــاری ب ــیون اعتب ــب کمیس ــس از تصوی پ

مرکــزی رســیده اســت.
به موجــب ایــن شــیوه نامه عــاوه بــر معرفــی بــرات الکترونیکــی به عنــوان 
ــل، انتقــال  ــرات، تنزی ــی ب ــی، شــرایط قبول یکــی از ابزارهــای تأمیــن مال
ــره تأمیــن و ... تشــریح شــده و طــی  ــرات بیــن بنگاه هــای عضــو زنجی ب
ــی  ــن مال ــورخ 29/09/1400 اداره تأمی ــماره 00/283962 م ــه ش اباغی
زنجیــره تولیــد بانــک مرکــزی، بــه برخــی بانــک های کشــور ارســال شــده 

اســت.
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امضای تفاهم نامه ساتکاب با 3 شرکت تولیدی صنعت برق برای 
ساخت »تپ چنجر«

ترانسفو،  ایران  شرکت های  بین  ساتکاب،  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  حضور  با  مراسمی  در 
نیروترانس و پارس سوئیچ، تفاهم نامه ای در خصوص تسریع و تسهیل ساخِت محصوِل »تپ چنجر« با 

هدف خودکفایی و حمایت از این محصول منعقد شد.

امضـای تفاهم نامه سـاتکاب با 3 شـرکت تولیـدی صنعت برق برای سـاخت »تپ چنجر«به گـزارش عصرپرس 
از پایـگاه اطاع رسـانی وزارت نیـرو )پـاون(، "مجتبی اکبری" مدیرعامل شـرکت مادرتخصصی سـاتکاب در این 
مراسـم بـا اشـاره به محصوالت تولید شـده این مجموعه هـا، ظرفیت های تولیـد فعلی، تولید کابل هـای دریایی 
در آینـده نزدیـک، تامیـن نیـاز داخلـی، دسـتیابی بـه بـازار صادراتـی و چالش های پیـِش رو گفـت: حمایت از 
تولیدکننـدگان بـا هـدف پشـتیبانی از سـاخت داخل و توسـعه صـادرات از جمله سیاسـت های از پیش تعریف 
شـده سـاتکاب بـوده و امیدواریم با حمایت از چنین کارخانه هایی، بسـتر مناسـب برای حضـور در عرصه تولید 

و حضـور در بازارهـای خارجـی بیش از پیش فراهم شـود.
وی بـا اشـاره بـه آمادگی سـاتکاب بـرای حمایت از سـاخت داخل و حضـور در بازارهـای خارج از کشـور اضافه 
کرد: حمایت از شـرکت های تولیدکننده داخلی در حوزه صنعت آب و برق، از جمله اصولی اسـت که سـاتکاب 
در راسـتای وظایف محول شـده از سـوی وزارت نیرو نسـبت به اجرای آن اهتمام داشـته و این امر مسـلماً در 

حـوزه تولید در شـرکت های تولیدکننـده کاالی آب و برق اجرایی خواهد شـد.
اکبـری، حمایـت از شـرکت های دانـش بنیـان را جـزو سیاسـت های اصلی سـاتکاب دانسـته  و پشـتیبانی این 

شـرکت از انجـام هـر گونـه اقدامـی در این راسـتا را امـری ضروری عنـوان کرد.
در ادامه مدیرعامل شـرکت مادرتخصصی سـاتکاب با حضور در محل شـرکت های تولید کننده »سـیم و کابل 
ابهـر«، »ایـران ترانسـفو« و »پـارس سـوئیچ« ضمـن بازدید از این شـرکت ها، در جریـان فعالیت های آنـان قرار 

گرفت.

توییت نوشت

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 مشــکات شــرکت های عضــو س
ــی  ــد گواه ــت و تمدی ــراز صاحی 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 1400/10/15 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.
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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 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.

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 عاقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس 66944967-021 اعام کرده و یا برای کسب 
اطاعات 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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بررسی  امروز مجلس و در جریان  در جلسه علنی 
با  نمایندگان  دانش بنیان،  تولید  جهش  طرح 
برای  شیراز  مردم  نماینده  قادری  جعفر  پیشنهاد 
الحاق یک بند به ماده 4 این طرح موافقت کردند. 
مالی  تعهدات  که  صورتی  در  مصوبه  این  براساس 
تحت  مؤسسات  و  واحدها  به  اجرایی  دستگاه های 
حمایت این قانون، به تعویق بیفتد، سازمان برنامه 
نسبت به پرداخت  و بودجه موظف است مستقیماً 

تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.
سازوکار واگذاری دستاوردهای مراکز آموزش عالی 

به شرکت های دانش بنیان مشخص شد

 5 ماده  به  طرح،  این  بررسی  ادامه  در  نمایندگان 
دستگاه های  کلیه  ماده،  این  براساس  دادند.  رأی 
خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع  اجرایی 
کشوری، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی 
دارایی های  از  بخشی  یا  تمام  مجازند  پژوهشی  و 
فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از 
آن ها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، 
پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری 
و مؤسسات  اختیار شرکت ها  پژوهشی در  و  علمی 
مراکز  در  مستقر  فناوری  واحدهای  و  دانش بنیان 
رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در 
انجام پروژه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان 
و پژوهشگران به صورت باعوض در جهت تجاری 
سازی آن ها با حفظ موارد امنیتی و رعایت محرمانه 
بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های 
علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند.

تعیین سازوکار حمایت از کاالهای تولیدی شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان

همچنین نمایندگان با ماده 7 طرح موافقت کردند 
کاالهای  از  حمایت  منظور  به  آن  اساس  بر  که 
مؤسسات  و  شرکت ها  خدمات  و  تولیدات  ایرانی، 
دانش بنیان »دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( 
قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناوری مستقر 
قرارداد  فناوری  و  علم  پارک های  و  رشد  مراکز  در 
مرتبط با کاال و خدمات دانش بنیان از محل بودجه 
پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد کنند. مزایای بند 
از  استفاده  قانون حداکثر  )الف( و )ب( ماده )12( 
توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی مصوب 1398/2/15 به قراردادهای آن ها در 
حوزه تولید کاال و خدمات دانش بنیان تسری پیدا 

می کند.«

با رأی نمایندگان مجلس

سازمان برنامه موظف به 
پرداخت معوقات دستگاه های 

اجرایی به شرکت های 
دانش بنیان شد

را  بودجه  و  برنامه  سازمان  مجلس،  نمایندگان 
دستگاه های  مالی  تعهدات  تا  کردند  موظف 
اجرایی به واحدهای تحت حمایت قانون جهش 
تولید دانش بنیان را از محل بودجه این دستگاه ها 

تسویه کند.

رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن اظهار 
یک  ژاپن  خارجی  تجارت  سازمان  اخیرا  داشت: 
عاقه مند  و  کرده  آماده  را  ایران  با  همکاری  بسته 
است که مناسبات را افزایش دهد، که این موضوع 

نشان می دهد ژاپنی ها آینده را مثبت می بینند.
بهرام شکوری در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران 
ژاپن بسیار کم  و  ایران  اظهار کرد: تجارت  ژاپن  و 
با  ما  تجاری  مبادالت  حجم  گفت  می توان  و  بوده 
بخشی  است.  رسیده  صفر  به  نزدیک  کشور  این 
و  متوقف شده  آن هم  که  بود  نفت  ما  از صادرات 
میلیون   38 تا   37 از  بیش  هم  غیرنفتی  صادرات 
دالر نیست، و این رقم یعنی ما هیچگونه مبادله ای 

با ژاپن نداریم.
وی افزود: ایران و ژاپن قدمت دست کم 90 ساله در 
ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارند، به نظر می رسد 
دو کشور  ولی  است  بسیار کم  مبادالت  این حجم 
حتی  و  دهند  افزایش  را  خود  مناسبات  می توانند 
می توانیم بیش از 10 میلیارد دالر مبادالت تجاری 
با ژاپن داشته باشیم، به ویژه  حوزه  هایی مانند معدن 
و صنایع معدنی، گردشگری، آب، محیط زیست و... 

مستعد افزایش همکاری هستند.
رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن گفت: 
یک  ژاپن  خارجی  تجارت  سازمان  یا  جترو  اخیرا 
عاقه مند  و  کرده  آماده  را  ایران  با  همکاری  بسته 

است که مناسبات را افزایش دهد، که این موضوع 
می بینند  مثبت  را  آینده  ژاپنی ها  می دهد  نشان 
چند  در  که  هستند  این  دنبال  به  االن  از  چراکه 
مرحله بتوانیم جلسات بی تو بی را هم گذاشته و 
برقرار  را  معدنی  و  صنعتی  واحدهای  بین  ارتباط 
نظر  به  دهیم.  شکل  را  مناسبات  بتوانیم  تا  کنیم 
این  است  انجام  حال  در  که  مذاکراتی  با  می رسد 

ارتباطات برقرار خواهد شد.
کرده  احیا  را  برجام  بتوانیم  اگر  کرد:  تصریح  وی 
جایگزین  می تواند  ژاپن  کنیم،  لغو  را  تحریم ها  و 
ما  برای  اروپایی  حتی  کشورهای  دیگر  از  بسیاری 
شود چراکه از نظر تکنولوژی و نوآوری در حد بسیار 
صنایع  معدن،  نیاز  همه  می توانیم  و  است  باالیی 
معدنی و سایر بخش های اقتصادی را از ژاپن بگیریم 
از  برای صادرات بسیاری  و همچنین مقصد خوبی 
محصوالت ما از جمله خشکبار، کنسانتره های میوه، 
دریایی  محصوالت  فرش،  زعفران،  دستی،  صنایع 
مانند میگو و خاویار و بسیار از محصوالت کشاورزی 

ما است.
ژاپن  گردشگری  حوزه  در  همچنین  افزود:  وی 
می تواند مقصد خوبی برای گردشگران ایرانی باشد 
باستانی  آثار  تاریخ  به  زیادی  عاقه  هم  ژاپنی ها  و 
می توانیم  تحریم ها  لغو  صورت  در  بنابراین  دارند. 
سطح مبادالت با این کشور را بسیار افزایش دهیم.

شکوری با اشاره به نشانه های مثبت این سند برای 
ایران، افزود: تنظیم یک بسته همکاری با ایران در 
ژاپنی ها  می دهد  نشان  و  است  خوبی  نشانه  ژاپن 
خواهد  برداشته  ایران  علیه  تحریم ها  که  معتقدند 
آمریکایی  شرکای  ژاپنی ها  اینکه  به  توجه  با  شد؛ 
دارند و مراودات زیادی با آمریکا دارند، در تحریم ها 
مراقب زیادی می کردند و بخشی از پول های ما هم 
در انجا بلوکه شده، وقتی در چنین شرایطی سازمان 

توسعه تجارت ژاپن یا جترو، یک بسته این چنینی 
ارائه می دهد نشان از آن دارد که طرف ژاپنی آینده 
خوبی را متصور است. این خبر خوبی برای ماست 

که احتماال این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.
واکسن  مشکل  که  زمانی  کرد:  خاطرنشان  وی 
بلوکه  پول های  جای  به  که  شد  پیشنهاد  داشتیم، 
از  مشکل  این  متاسفانه  ولی  بدهند؛  واکسن  شده 

ژاپن سند همکاری تجاری با 
ایران تنظیم می کند

ژاپن  و  ایران  بازرگانی  مشترک  کمیته  رییس 
در  ایران  با  همکاری  بسته  یک  تنظیم  گفت: 
ژاپن نشانه خوبی است و نشان می دهد ژاپنی ها 
معتقدند که تحریم ها علیه ایران برداشته خواهد 

شد.
متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/41051
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پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا
به منظور اولویت بندی مسائل و چالش های اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن، پرسشنامه ای 
تدوین شده است تا بر اساس جمع بندی نتایج آن، دستور کار فعالیت های هیات مدیره دوره هشتم و 

دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.

با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد 
داشت، لذا از اعضای محترم تقاضا می گردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir )بخش 
به طور  تاریخ 19/10/1400  تا  را حداکثر  الکترونیکی پرسشنامه مذکور  و پرسشنامه( نسخه  نظرسنجی 

کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند. 
 فایل پرسشنامه را از لینک زیر دریافت کنید: 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf

هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 19 بهمن ماه سال 
جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد. طبق اعام برگزار کننده نمایشگاه 
)شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی( و با توجه به اهمیت بازار عراق برنامه بازدید مقامات ارشد برق دو 

کشور از نمایشگاه  و برگزاری جلسات مرتبط در حاشیه نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.
از شرکت های عضو سندیکا که عاقمند به حضور در این رویداد هستند، درخواست می شود ضمن مطالعه 
با  توسعه صادرات،  دبیرخانه کمیته  به  مراتب حضور خود  اعام  و  پیوست(  به شرح  نمایشگاه)  اطاعات 
شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی سرکار خانم مهندس روشن با شماره 09150025425 تماس حاصل 

فرمایند. 

فراخوان هفتمین نمایشگاه و کنفرانس برق عراق
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 19 بهمن ماه سال 

جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد.

http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf
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همایـون حائـری در گفت وگـو بـا ایسـنا، با بیـان اینکه در حـال حاضر صادرات بـرق انجام می شـود، اظهار 
کـرد: میـزان صـادرات بـرق متغیر اسـت و مانند شـرایط معمـول صادرات بـرق صورت می گیرد؛ بر اسـاس 

برآوردهـای انجام شـده در شـرایط فعلـی حدود 1000 مـگاوات صادرات برق انجام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه مقاصـد صادراتـی بـرق ایـران، گفـت کـه بـه کشـورهای افغانسـتان، پاکسـتان و عـراق 

صـادرات داریـم.
معـاون وزیـر نیـرو در امور بـرق و انرژی درباره واردات بـرق نیز، گفت: حدود 600 تـا 700 مگاوات واردات 
برق در شـرایط کنونی صورت می گیرد و عمدتا این واردات از کشـورهای ترکمنسـتان و ارمنسـتان اسـت. 
همـواره اولویـت اصلـی صنعـت بـرق تامین نیـاز داخلی و مصرف بـرق هموطنان در داخل کشـور اسـت و 

تنهـا در مـازاد اقدام بـه صادرات بـرق می کنیم.
بـه گـزارش ایسـنا، از ابتـدای مهـر مـاه بـا کاهـش مصرف بـرق و گـذر از پیـک صـادرات برق آغاز شـد و 

میـزان واردات کاهـش یافت.

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی آخرین وضعیت صادرات و واردات برق را تشریح کرد.

عبـــاس آرگـــون در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، 
اظهـــار کـــرد: بخـــش خصوصـــی در ســـه ســـال 
ـــت ارز  ـــه سیاس ـــرده ک ـــام ک ـــا اع ـــته باره گذش
ـــران  ـــاد ای ـــع اقتص ـــه نف ـــا ب ـــه تنه ـــی ن ـــد نرخ چن
ــر  ــترده ای بـ ــی گسـ ــرات منفـ ــه اثـ ــت کـ نیسـ
بخش هـــای مختلـــف می گـــذارد و از ایـــن رو 

ــتیم. ــدن ارز هسـ ــی شـ ــع تک نرخـ ــا مدافـ مـ
ـــی  ـــد نرخ ـــور از ارز چن ـــه عب ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــرد:  ـــان ک ـــق دارد بی ـــزی دقی ـــه ری ـــه برنام ـــاز ب نی
ـــته بـــرای  ارز 4200 تومانـــی در ســـال های گذش
تعـــدادی از کاالهـــای اساســـی در نظـــر گرفتـــه 
ــی  ــر چندانـ ــفانه تاثیـ ــه متاسـ ــود کـ ــده بـ شـ
ــتن  ــه داشـ ــن نگـ ــا پاییـ ــردم یـ ــفره مـ ــر سـ بـ
ـــن  ـــا ای ـــت. ب ـــا نداش ـــده کااله ـــام ش ـــت تم قیم
وجـــود امـــا حـــذف ایـــن ارز نیـــاز بـــه برخـــی 

پیش نیازهـــای مهـــم دارد.
عضـــو اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــا اشـــاره بـــه 
ـــت های  ـــر سیاس ـــه در تغیی ـــگاه دوجانب ـــت ن اهمی
ارزی توضیـــح داد: در کنـــار مصـــرف کننـــده 
نهایـــی تغییـــر در سیاســـت های ارزی می توانـــد 

عضو اتاق بازرگانی تهران:

ما هم با تک نرخی شدن ارز موافقیم ولی همه جوانب سنجیده 
شود

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید تغییر در سیاست های ارزی تبعات مثبت و منفی خاص خود را 
خواهد داشت و باید برای جلوگیری از ضربه به بدنه تولید اقدامات الزم انجام شود.

بـــر اقدامـــات واحدهـــای تولیـــدی نیـــز تاثیـــر 
ــب  ــی موجـ ــذف ارز ترجیحـ ــر حـ ــذارد. اگـ بگـ
ـــود را در  ـــوع خ ـــن موض ـــود ای ـــورم ش ـــش ت افزای
ـــدی  ـــای تولی ـــده کااله ـــام ش ـــای تم ـــن به باالرفت
ــه  ــر هزینـ ــن امـ ــد و همیـ ــان می دهـ ــز نشـ نیـ

ــرد. ــاال می بـ ــدگان را بـ ــد کننـ تولیـ
آرگـــون ادامـــه داد: بـــرای جلوگیـــری از فشـــار 
جدیـــد بـــر تولیدکننـــدگان بایـــد تـــاش کـــرد 
ـــادی  ـــاالن اقتص ـــت از فع ـــت حمای ـــی در جه راه
پیـــش بینـــی شـــود. تولیـــد کننـــدگان ایرانـــی 
در ســـال های گذشـــته بـــا فشـــارهای مختلفـــی 
مواجـــه بوده انـــد و اگـــر بنـــا باشـــد کـــه بـــار 
ــار جدیـــدی  ــر در سیاســـت های ارزی فشـ تغییـ
ـــخت تر  ـــرایط س ـــا ش ـــد قطع ـــا وارد کن ـــه آنه را ب

ـــد. ـــد ش خواه
ــا بیـــان این کـــه حمایـــت از آســـیب های  وی بـ
اهمیـــت  ارز  شـــدن  تک نرخـــی  احتمالـــی 
ـــت  ـــویی حمای ـــرد: از س ـــریح ک ـــی دارد تش فراوان
مســـتقیم از اقشـــار کـــم درآمـــد بـــرای تامیـــن 
نیازهایشـــان بـــه عدالـــت اقتصـــادی نزدیک تـــر 
ـــه  ـــود ک ـــاش ش ـــد ت ـــر بای ـــویی دیگ اســـت و از س
تولیـــد کننـــدگان نیـــز در ایـــن مســـیر آســـیب 
ــد  ــی ارز چنـ ــکات اصلـ ــی از مشـ ــد. یکـ نبیننـ
ـــذف آن  ـــورت ح ـــاب در ص ـــن الته ـــی باالرفت نرخ
خواهـــد بـــود کـــه البتـــه ایـــن اقـــدام درســـت 
ـــود. ـــری ش ـــب پیگی ـــام جوان ـــت تم ـــا رعای ـــد ب بای
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آذرماه امسال محقق شد:

جلوگیری از انتشار 61 هزارتن گاز گلخانه ای، نتیجه استفاده از 
انرژی تجدیدپذیر

تهران- ایرنا- استفاده از نیروگاه های تجدیدپذیر در آذرماه امسال سبب جلوگیری از انتشار 61 هزار 
تن گازهای گلخانه ای شده است.

انرژی های  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
بشر  که  است  انرژی هایی  پاک ترین  از  تجدیدپذیر 
الکتریکی  انرژی  تولید  برای  آن  از  می تواند  امروزه 
زیست  محیط  از  حفاظت  ضمن  و  کرده  استفاده 

زندگی بهتری برای خود رقم بزند.
عاوه  و  است  آفتابی  روز  دارای حدود 300  ایران 
بسیاری  از  کشورمان  در  آفتاب  تابش  شدت  برآن 
از  کشورها بیشتر است که همین موضوع استفاده 
نیروگاه های خورشیدی برای تولید برق را مقرون به 

صرفه تر خواهد کرد.
به گفته »محمود کمانی« رییس سازمان انرژی های 
سهم  )ساتبا(،  ایران  برق  وری  بهره  و  تجدیدپذیر 
به 37  برق جهان  تولید  انرژی های تجدیدپذیر در 
از کشورهای  تعدادی  و  است  یافته  افزایش  درصد 
انرژی های  از  استفاده  اتمام  زمان  نیز  پیشرفته 

فسیلی برای تولید برق خود را اعام کرده اند.
)یکشنبه،  دیروز  نیرو  وزیر  محرابیان«  اکبر  »علی 
با  تفاهمنامه  امضای  مراسم  در  دی ماه(   12
هزار  احدث 10  برای  بخش خصوصی  شرکت های 
مگاوات نیروگاه تجدیدپدیر افزود: توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم 

است.
دولت  مهم  اولویت های  از  یکی  ادامه داد:  وی 
سیزدهم که در قانون بودجه 1401 هم برآن تاکید 
شده، ایجاد رشد اقتصادی و استمرار آن است که 
به طور طبیعی در شرایط فعلی کشور جز با توسعه 

صنعتی امکان پذیر نیست.
را  تجدیدپذیر  نیروگاه های  از  استفاده  محرابیان، 
اولویت جهانی برشمرد که برای کشورمان از توجیه 
توجیه  این  و  است  برخودار  نیز  باالتری  پذیری 
سوخت،  مصرف  کاهش  بخش  سه  در  را  پذیری 
کاهش مصرف آب با توجه به شرایط کشور و حفظ 

محیط زیست عنوان کرد.
وزیر نیرو اضافه کرد: امروز سه مساله کمبود سوخت، 
تامین آب مورد نیاز نیروگاه های حرارتی و مسایل 
مربوط به آالینده های زیست محیطی از اهم مسایل 
در بخش انرژی است که پاسخ درست این مسایل 
انرژی های  از  استفاده  توسعه  به  ویژه  توجه  در 

تجدیدپذیر نهفته است.
تجدیدپذیر،  انرژی های  توسعه  افزود:  محرابیان 
داد،  خواهد  کاهش  را  کشور  در  سوخت  مصرف 
نیازی به استفاده از آب ندارد و هم دوستدار محیط 
زیست است که می تواند زیست بهتری را برای مردم 

کشورمان به همراه داشته باشد.
می دهد  نشان  ساتبا  گزارش  ترین  تازه  اکنون 
امسال سبب  آذرماه  در  انرژی  نوع  این  از  استفاده 
جلوگیری از انتشار 61 هزار تن گاز گلخانه ای شده 

است.
استفاده از انرژی های در آذرماه امسال 21 میلیون 
داشته  همراه  به  آب  مصرف  در  صرفه جویی  لیتر 
است و عاوه برآن 27 میلیون لیتر )معادل میلیون 
سوخت های  مصرف  در  طبیعی(  گاز  مکعب  متر 

فسیلی صرفه جویی ایجاد کرده است.
برق تولید شده از نیروگاه های تجدیدپذیر در آذرماه 

94 میلیون کیلوات ساعت بوده است.
به گزارش ایرنا، چندی پیش وزیر نیرو با بیان اینکه 
دولت کنونی ایران برنامه ای چهار ساله برای افزایش 
دارد،  تجدیدپذیر  انرژی های  مگاواتی  هزار   10
تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  بازار  خاطرنشان کرد: 
انرژی های  منابع  باالی  پتانسیل  به  اتکا  با  ایران، 
زیست توده  بادی،  خورشیدی،  از  اعم  تجدیدپذیر 
قراردادهای  عقد  امکان  طریق  از  زمین گرمایی،  و 
جذابی  بسیار  بازار  تشویقی،  نرخ های  با  بلندمدت 

برای سرمایه گذاران است.
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به  پاسخ  در  یکشنبه  روز  محرابیان«  »علی اکبر 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اوج بار تابستانی حدود 
یک ماه است و اگر مشترکی در این یک ماه رعایت 
کند نه تنها قبض رایگان دریافت خواهد کرد بلکه 

برابر   2 نرخ  به  و  کرده  صرفه جویی  که  میزانی  به 
خرید تضمینی برق پاداش خواهد گرفت و می تواند 
انتقال و  پول خود را به طور نقد از شرکت تولید، 

توزیع نیروی برق )توانیر( دریافت دارد.
وی ادامه داد: بر اساس بندهای تبصره هشت قانون 
بودجه 1400 تکالیفی برای تأمین برق پرمصرف ها 
به طور غیر یارانه ای تعیین شده بود که بر اساس آن 
آیین نامه ای هفته گذشته در هیات دولت به تصویب 
این آیین نامه مصرف کنندگانی  بر اساس  رسید که 
اضافه  هیچ گونه  می کنند  مصرف  الگو  تا سطح  که 

نرخ نخواهند داشت.
وزیر نیرو گفت: همچنین اگر مشترکان در ماه های 
نرخ خرید  با  کنند  به صرفه جویی  اقدام  گرم سال 
تضمینی برق تشویق می شوند و اگر در اوج بحرانی 
مصرف برق که در تابستان ما حدود یک ماه است 
خرید  برابر   2 نرخ  با  کنند  صرفه جویی  به  اقدام 

تضمینی برق مورد تشویق قرار می گیرند.
پیش بینی شده  همچنین  داد:  ادامه  محرابیان 
مشترکانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
هستند تا میزان نیمی از الگوی مصرف آنها به طور 

رایگان محاسبه شود.
کرد:  خاطرنشان  نیز  پرمصرف ها  درباره  وی 
مشترکانی که مصارف بیش از الگو دارند تا میزان 
سطح الگو تعرفه برق آنها مانند قبل محاسبه خواهد 
شد و بیشتر از الگو به طور پلکانی این نرخ ها رشد 

می کند.
استخراج کنندگان رمزارز از نیروگاه های تجدیدپذیر 

استفاده کنند
برق  مصرف  ساماندهی  ضرورت  بر  نیرو  وزیر 
استخراج کنندگان رمز ارز تاکید کرد و گفت: برای 
این موضوع آیین نامه ای تقدیم هیات دولت شده که 
مصوبه اولیه آن در کمیسیون اخذ شده و در مرحله 

در  آیین نامه  این  اساس  بر  و  است  دولت  در  طرح 
واقع امکان تأمین برق کسانی که اقدام به استخراج 
رمز ارز می کنند به چند روش فراهم شده که یکی 
نیروگاه تجدیدپذیر  از برق  این روش ها استفاده  از 

است.
محرابیان ادامه داد: این افراد اگر نیروگاه تجدیدپذیر 
احداث کنند امکان اتصال به شبکه برای آنها فراهم 
خواهد شد البته روش های دیگر پس از تصویب در 

دولت اطاع رسانی می شود.
به گزارش ایرنا، پنجم دی ماه اعضای دولت به ریاست 
با  رئیس جمهوری  رئیسی«  ابراهیم  سید  »آیت اهلل 
اجرای  و  یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون  به  استناد 
حکم مندرج در بند )ی( تبصره )8( قانون بودجه 
برق  تعرفه  محاسبه  نحوه  کشور،  کل   1400 سال 
از  آن  اجرای  اجازه  و  تعیین  را  مشترکان  مصرفی 

اول بهمن را صادر کرده است.
آیین نامه تعرفه برق به این معنا نیست که از وسایل 
برقی به طور کلی استفاده نکنیم، بلکه می تواند به 
برقی  وسایل  از  مؤثر   و  هدفمند  استفاده  معنای 

باشد.
طبق مصوبه هیات دولت، مشترکانی که زیر الگوی 
مصرف  برق  منطقه  هر  برای  شده  تعیین  مصرف 
و  نشده  قیمتی  افزایش  هیچ  مشمول  می کنند، 
اما  می کنند؛  دریافت  را  یارانه ای  برق  همچنان 
مشترکانی که به مصرف باالی خود در خارج از مرز 
الگوی مصرف ادامه دهند، بیش از یک تا 1.5 برابر 
تأمین  هزینه  برابر   1.5 باید  ماه  در  مصرف  الگوی 
همچنین  بپردازند،  ساعت  کیلووات  هر  برای  برق 
برق مصرف شده بین 1.5 تا دو برابر الگو معادل 2.5 
برابر هزینه تأمین برق و برق مصرف شده مازاد دو 
برابر الگوی مصرف 3.5 برابر هزینه تأمین برق برای 

هر کیلووات ساعت محاسبه می شود.

وزیر نیرو در پاسخ به ایرنا:

صرفه جویی در اوج بار مشوق 
2 برابر نرخ خرید تضمینی برق 

دارد
که  مشترکانی  گفت:  نیرو  وزیر  ایرنا-  تهران- 
دراوج بار تابستانی بیش از سطح الگوهای تعیین 
شده مصرف برق، صرفه جویی کنند مشوق هایی 
به میزان 2 برابر نرخ خرید تضمینی برق دریافت 

خواهند کرد. 

به گزارش ایرنا غامعلی رخشانی مهر روز یکشنبه 
توزیع  شرکت  جدید  مدیرعامل  معارفه  آیین   در 
نیروی برق اهواز که به صورت ویدیو کنفرانس در 
این شرکت برگزار شد، بیان کرد:  سختی عبور از 
پیک برق تابستان 1400 با تاش و مدیریت همه 

نیروهای این شرکت صورت گرفت.
گذشته  تابستان  در  که  شرایطی  در  افزود:  وی 
برق  مصرف  و  تولید  توازن  نبود  مگاوات  هزار   13
شرکت  این  نیروهای  مدیریت  و  دانش  با  داشتیم، 
بخش   ویژه  به  برق  مشترکان  به  تنش  کمترین 

خانگی وارد شد. 
وی با اشاره به برنامه ریزی برای کاهش عدم تراز 
داد:  ادامه   ،  1401 تابستان  در  مصرف  و  تولید 
تامین  که  هستند  استان هایی  یزد  و  خوزستان 
برق برای آنها به ویژه در تابستان سخت است اما 
برق  مشترکان  برای  خانگی  بخش  در  توانستیم 

پایداری تامین کنیم.
آمادگی  کرد:  بیان  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
به  آینده  سال  در  بارمصرف  به  پاسخگویی  برای  
 2 از  استفاده  با  که  است  توزیع  عهده شرکت های 
برای  ویژه  به  پذیری  کنترل  و  پذیری  رویت  ابزار 

معاون شرکت توانیر:نصب کنتور 
هوشمند موجب مدیریت مصرف 

برق می شود
توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون   - ایرنا   - اهواز 
 2 از  بیش  که   مشترکانی  برای  چنانچه  گفت: 
هوشمند  کنتور  دارند،  برق  مصرف  الگو  برابر 
نصب شود حداقل یک چهارم آنچه که برای سال 
آینده در بخش تولید باید رقم بخورد در مصرف 

مدیریت می شود.

https://www.irna.ir/news/84599727/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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پنج نکته برای رسیدن به شغل ایده   آل تان

متن کامل

1- مهارت   های قابل انتقال خودتان را شناسایی 
کنید

با اینکه مهارت   های فنی در تغییر مشاغل درون یک 
وظیفه یا بخش خاص مهم هستند، اما مهارت   های 
به  که  هستند  غیرفنی  قابلیت   هایی  انتقال،  قابل 
شغلی  مسیر  و  کنیم  پیشرفت  می دهند  امکان  ما 
مهارت   های  بررسی  برای  دهیم.  تغییر  را  خودمان 
قابل انتقال، روش های زیادی وجود دارند، اما یک 

روش برای گروه   بندی آنها عبارت است از:
شما  به  که  هستند  آنهایی  فردی  بین  مهارت   های 
امکان می دهند اعتماد ایجاد کنید و روابط را توسعه 
دهید. کار تیمی و مدیریت ذی نفعان، از عناصر مهم 

این دسته   بندی هستند.
و  دادن  گوش  از:  عبارتند  ارتباطی  مهارت   های 
زبان  به  نسبت  داشتن  آگاه  ذهن  کردن؛  صحبت 
بدن و حالت   های چهره. پرزنت کردن مهم است، اما 
فکری که در پس این پرزنت کردن وجود دارد، به 

اندازه خود اجرای آن اهمیت دارد.
 بینش، یعنی اهرم کردن دانش دامنه شما: نوآوری، 
تفکر استراتژیک و حل مساله. شما با دانش خودتان 
چه می   کنید و چطور از آن به نفع کارفرما استفاده 

می   کنید؟
چطور  می   کنید،  فکر  چطور  یعنی  قضاوت 
آیا  می   گیرید.  تصمیم  و  می   کنید  نتیجه   گیری 

یا  اندیشمند و جزئی   نگر هستید؟ شهودی هستید 
تجاری  آگاهی  آیا  می   کنید؟  استناد  واقعیت   ها  به 

دارید؟
هر  بشناسید،  را  خودتان  مهارت   های  اینکه  برای 
کاری را که تاکنون انجام داده   اید و نحوه انجام آن 
خودتان  برتر  مهارت   های  بیان  بنویسید. سپس،  را 
را در محدوده   های زمانی 90 ثانیه   ای تمرین کنید.

درخواست  و  رزومه  تدوین  در  می شود  باعث  این 
کردن،  مصاحبه  و  شبکه   سازی  همچنین  و  شغلی 

آمادگی پیدا کنید.
2-باور کنید که می توانید تاثیرگذار باشید

رایج   ترین سوالی که در بطن مسیر شغلی می   شنویم 
اگر  دارم؟«  خوبی  کاری  پیشینه  »آیا  است:  این 
دچار  احتماال  می   پرسید،  را  سوال  این  خودتان  از 
که  است  این  واقعیت  نفس هستید.  به  عدم اعتماد 
نمی توانید  هست.  که  است  همین  شما  پیشینه 
باشید  باور داشته  باید  بنابراین  تغییر دهید.  را  آن 
انتقالی  قابل  و  فنی  مهارت   های  پیشینه   ای،  هر  با 
دارید.  خودتان  بعدی  نقش  در  تاثیرگذاری  برای 
کنید،  قانع  بابت  این  از  را  خودتان  نمی توانید  اگر 
پس فردی را که با شما مصاحبه شغلی می کند هم 

نمی توانید قانع کنید.
برای شروع، سرنخی را در نقش   های قبلی خودتان 
پیدا کنید که به شغل مطلوب بعدی شما می   رسد. 
معموال، این سرنخ شامل مجموعه   ای از مهارت   های 
قابل انتقال است که در خودتان تقویت کرده   اید و 
با عاقه عمیقی به کسب و کار سازمان هدف شما 
همراه می شود. مهارت   ها + تعهد = کارمند ایده   آل. 
سپس به دستاوردهایتان در شغل   های قبلی و فعلی 
به  این دستاوردها چه هستند و چطور  فکر کنید. 
آنها رسیدید؟ چه تاثیری بر کسب و کار داشتند و 
شما و سازمانتان در نتیجه آن چطور رشد کردید؟ 

در  می   خواهید  که  بپرسید  خودتان  از  نهایت،  در 
چه  به  آورید.  دست  به  چیزی  چه  بعدی  نقش 
می   کشد؟ چقدر  دارید؟ چقدر طول  نیاز  ابزارهایی 
و  تعریف  بود؟  خواهد  شما  آینده  کارفرمای  به نفع 
می کند  کمک  بگذارید،  می توانید  که  اثری  بیان 
نشان دهید که نیازهای سازمان هدف خود را درک 

می   کنید.
3-کنجکاو باشید

وقتی دنبال شغلی می   گردید، خیلی از افراد توصیه 
می کنند ابتدا تصمیم بگیرید چه چیزی می   خواهید 
و بعد سراغ همان بروید، نه چیزی غیر آن! این خوب 
چیزهای  چه  نمی   دانید  که  وقتی  جز  به   - است 
روش های  چه  به  و  شماست  انتظار  در  دیگری 
به شکلی  را  دیگری می توانید مهارت   های خودتان 
روش  تقسیم   بندی  دهید.  قرار  استفاده  مورد  مولد 
مفید  می تواند  دسته     چهار  به  شغلی  جست   وجوی 

باشد:
آنچه می   دانم که قطعا می   خواهم انجام دهم

انجام  کارهای متفرقه دیگری که می   دانم می توانم 
دهم

توصیه   های افرادی که من را می   شناسند
فرصت   های جایگزینی که جالب به نظر می   رسند

این گزینه   ها ترتیب و اولویت خاصی ندارند. همه آنها 
اینکه  از  در موقعیت برابری هستند که صرف نظر 
به دستاوردی  از کجا شروع کرده   اید، ممکن است 

مثبت و خوشحال   کننده تبدیل شوند.
4- شبکه   سازی کنید

خوب  شغلی  مسیر  یک  اساسی  رکن  شبکه   سازی 
بدانیم  اینکه  بدون  و  غریزی  صورت  به  ما  است. 
ما  از  وقتی  حال،  این  با  می   کنیم.  شبکه   سازی 
خواسته می شود به صورت آینده   نگرانه شبکه   سازی 
بر  غلبه  برای  بازمی   مانیم.  کار  این  انجام  از  کنیم، 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3830788-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%86
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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