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فهرست در نامه ای به اتاق ایران ارائه شد؛

اهم چالـش های فعـاالن صنعت برق
 با شبـکه بانکـی کشـور

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

فراخوان نمایشگاه مجازی نهمین کنفرانس
 منطقه ای توزیع )سیرد(

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اهم چالش های 
فعاالن صنعت برق با شبکه بانکی کشور و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کرد.

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به معاونت استان ها و تشکل های 
فعاالن  اهم چالش های  ایران،  و کشاورزی  معادن  بازرگانی صنایع  اتاق 
صنعت برق با شبکه بانکی کشور و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کرد. 
چالش ها در 13 محور و راهکارها در 14 محور به شرح زیر گردآوری شده 

است. مشروح چالش ها و راهکارها در فایل پیوست قابل مشاهده است:
به رسمیت نشناختن موجودیت شرکت پروژه ها در شبکه بانکی کشور، 
باال  مأخوذه،  ارزی  تسهیالت  بازپرداخت  توان  عدم  و  ارز  نرخ  افزایش 
خدمات  به  دسترسی  عدم  از  ناشی  پول  نقل وانتقال  هزینه های  بودن 
اعتبارات  گشایش  ظرفیت های  از  مندی  بهره  عدم  بین المللی،  بانکی 
اسنادی در صنعت برق، عدم اجرای واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری 
)فاکتورینگ(، عدم ایفای نقش بانک توسعه صادرات در تسهیل صادرات، 

محدودیت های بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، عدم حمایت 
شرکت های تولیدکننده جهت خرید مواد اولیه از بورس کاال، مشکالت 
تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، عدم تمکین بانک ها از مصوبات ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، محدودیت ارائه خدمات بانکی به شرکت های 
تهاتر کننده مالیات، مشکالت تهاتر بدهی های دولت با مطالبات بانک ها 
از شرکت ها و سخت گیری در اخذ وثایق ملکی از اهم چالش های صنعت 
برق با شبکه بانکی کشور هستند. تنظیم آیین نامه پرداخت تسهیالت 
تسهیالت  بازپرداخت  توان  عدم  و  ارز  نرخ  افزایش  پروژه ها،  شرکت  به 
ارزی مأخوذه، تسهیم هزینه های دریافت خدمات و نقل وانتقال پول در 
بازارهای بین المللی، استفاده از ظرفیت های گشایش اعتبارات اسنادی در 
صنعت برق، واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری )فاکتورینگ(، تدوین 
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ادامه از صفحه قبل 
و  صادرات  توسعه  بانک  در  حمایتی  سازوکارهای 
بانکی  محدودیت های  برخی  رفع  سرمایه،  افزایش 
تأمین  برتر،  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  برای 
نقدینگی موردنیاز شرکت های تولیدکننده جهت خرید 
مواد اولیه از بورس کاال، تسهیل تخصیص ارز و رفع 
تعهدات ارزی، تنظیم مقررات جهت تمکین بانک ها 
ارائه  تولید،  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  مصوبات  از 
خدمات بانکی به شرکت های تهاتر کننده مالیات، نظام 
بخشی به تهاتر بدهی های دولت با مطالبات بانک ها از 
شرکت ها، تسهیل شرایط اخذ وثایق ملکی و استفاده 
راهکارهای  واسپاری  شرکت های  پتانسیل های  از 
پیشنهادی سندیکا برای رفع چالش های صنعت برق 

با شبکه بانکی کشور هستند. 

اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی 
بهار  چهارمین  و  چهل  طلیعه  با  همزمان  کشور 
انقالب در بهمن ماه سال 1400، در تاریخ 18 الی 

21 بهمن ماه از ساعت 9 تا 17برگزار می شود. 
پشتیبانی ها  تولید،  یعنی  امسال  شعار  به  توجه  با 
و مانع زدایی ها با هدف حمایت از تولید کنندگان 
این  ارتباط  ایجاد  نیز  و  بخش خصوصی  و  داخلی 
بخش ها با حاکمیت برپایی نمایشگاه برنامه ریزی 
شده است. در حقیقت این نمایشگاه فرصتی است تا 

نمایشگاه دستاوردها و 
توانمندی های جهادی کشور 

برگزار می شود
توانمندی های  و  دستاوردها  نمایشگاه  اولین 
جهادی کشور همزمان با طلیعه چهل و چهارمین 
بهار انقالب، 18 الی 21 بهمن ماه از ساعت 9 تا 17 
در محل مصلی امام خمینی )ره( برگزار می شود.

عالوه بر آشنایی بخش های مختلف دولت و صنعت 
آخرین  جریان  در  نیز  جامعه  آحاد  یکدیگر،  با 
دستاوردها و پیشرفت های 44 ساله انقالب اسالمی 

قرار گیرند.
در  و  )ره(  خمینی  امام  مصلی  محل  در  نمایشگاه 
مفید  غیر  مربع  متر  هزار   30 مساحت  به  فضایی 
 300 از  بالغ  استقرار  برای  و  شد  خواهد  برگزار 

مجموعه طراحی فضا صورت گرفته است.
فعاالن  کنندگان  مشارکت  عمده  و  اصلی  بخش 
و  دولتی  بزرگ  کارخانجات  شامل  تولید  بخش 
وزارتخانه ها  پاویون  دوم،  بخش  هستند.  خصوصی 
و سازمان های دولتی که به معرفی خدمات خواهند 
شامل  استان ها  پاویون  سوم،  بخش  پرداخت. 

استانداری، فرمانداری، بخشداری و …
و کسب  استارتاپها  نقش  به  توجه  با  بخش چهارم 
موفق  های  تیم  حضور  دنبال  به  نوپا  کارهای  و 
استارتاپی هستیم. بخش پنجم: هاب رسانه؛ محلی 
احتمالی  وخدمات  محصوالت  از  رونمایی  برای 
داده  اختصاص  نمایشگاه  در  کنندگان  مشارکت 
خواهد شد و در نهایت بخش کارگاه و نشست های 
مشارکت  با  که   B2B—B2C جلسات  تخصصی- 

بخش  های مختلف برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
متقاضیان می توانند برای اطالع از هزینه های اجاره 
غرفه به سایت نمایشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 
آوای  شرکت   22748739 و   22724197 های 

موفق ایرانیان تماس حاصل فرمایند. 
مشاهده  نام،  ثبت  امکان  که  است  ذکر  شایان 
تعرفه های مشارکت و همچنین جانمایی در فضای 
سایت  طریق  از  هم اکنون  نمایشگاه،  پوشش  تحت 

www.iranajc.com در دسترس است.

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 اعالم 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 عالقمند به حضور در این رویداد هستند، درخواست می شود ضمن مطالعه 
با  توسعه صادرات،  دبیرخانه کمیته  به  مراتب حضور خود  اعالم  و  پیوست(  به شرح  نمایشگاه)  اطالعات 
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.



3

برق و انرژی شماره  3032 08 دی 1400

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 عالقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس 66944967-021 اعالم کرده و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 88546619-021 )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن 66570930-021  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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در نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران بررسی شد

ضرورت پیاده سازی بازار 
بهینه سازی انرژی با مشارکت 

بخش خصوصی در ایران
و  انرژی  کمیسیون  جلسه  یازدهمین  در 
محیط زیست اتاق تهران، چالش های بهینه سازی 
انرژی با رویکرد الیحه بودجه 1401 از سوی دبیر 
ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت 
با  و  مطرح  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 
حضور فعاالن اقتصادی از بخش انرژی مورد نقد 

و بررسی قرار گرفت.

ـــن  ـــران، در ای ـــاق ته ـــی ات ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
نشســـت کـــه بـــه صـــورت آنالیـــن برگـــزار شـــد، 
ـــداوم وضـــع موجـــود  ـــداهلل ســـبوحی در ســـخنانی، ت ی
ـــادل  ـــدم تع ـــران ع ـــب بح ـــرژی را موج ـــاد ان در اقتص
ـــروت طبیعـــی، رکـــود اقتصـــادی و  ـــب ث ـــرژی، تخری ان
ـــرایطی،  ـــن ش ـــرد و در چنی ـــوان ک ـــورم عن ـــش ت افزای
ـــت  ـــن وضعی ـــت از ای ـــرای برون رف ـــی ب ـــکار اساس راه

ـــت. ـــرژی دانس ـــاد ان ـــاختاری در اقتص ـــول س را تح
ـــه  ـــه مقایس ـــدا ب ـــت، ابت ـــن وضعی ـــل ای وی در تحلی
آنچـــه کـــه در شـــاخص تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
ایـــران بـــا برخـــی کشـــورهای همســـایه می گـــذرد 
ـــا در  ـــرفته دنی ـــورهای پیش ـــه در کش ـــاخصی ک و ش
ـــان  ـــا بی ـــرد و ب ـــاره ک ـــرار اســـت، اش ـــال حاضـــر برق ح
ـــص  ـــد ناخال ـــی، تولی ـــک جهان ـــار بان ـــق آم ـــه طب اینک
ــادل 192  ــال 2020، معـ ــی سـ ــران طـ ــی ایـ داخلـ
میلیـــارد دالر بـــر اســـاس PPP بوده اســـت، یـــادآور 
ـــت  ـــه بیس ـــد ک ـــان می ده ـــی ها نش ـــه بررس ـــد ک ش
ـــراق،  ـــرخ در ع ـــن ن ـــا ای ـــران ب ـــر، GDP ای ـــال اخی س
ـــک  ـــا در ی ـــت و تقریب ـــته اس ـــی نداش ـــدان تفاوت چن
ســـطح بوده اســـت در حالـــی کـــه از ایـــن حیـــث، 
فاصلـــه بســـیار مشـــهودی بـــا کشـــورهایی نظیـــر 

ـــم. ـــتان داری ـــان و انگلس آلم
وی بـــا بیـــان اینکـــه مقایســـه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
ـــی  ـــز، ط ـــاری نی ـــای ج ـــاس قیمت ه ـــر اس ـــران ب ای
ـــر  ـــوری نظی ـــا کش ـــی ب ـــاوت چندان ـــدت تف ـــن م ای
عـــراق نداشـــته در حالـــی کـــه ترکیـــه فاصلـــه خـــود را 
ـــای  ـــزود: رونده ـــت، اف ـــا داده اس ـــاخص ارتق ـــن ش در ای
توســـعه انـــرژی ایـــران نیـــز از نوعـــی نابســـامانی 
حکایـــت دارد کـــه نیـــاز بـــه اصـــالح ســـاختار در 
ایـــن بخـــش را ضـــروری کرده اســـت. ســـبوحی بـــا 
ـــه در  ـــرژی اولی ـــرف ان ـــد مص ـــه رون ـــح ک ـــن توضی ای
کشـــور، طـــی یـــک دهـــه اخیـــر ســـیر صعـــودی 

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــزود: ای ـــت، اف ـــته اس داش
ــود  ــد خـ ــه رونـ ــد کـ ــان می دهـ ــی ها نشـ بررسـ
ـــال های  ـــی س ـــرژی ط ـــه ان ـــات عرض ـــی و تلف مصرف
ـــه  ـــال آنک ـــته، ح ـــده داش ـــد فزاین ـــواره رش ـــر هم اخی
وضعیـــت ســـوخت مصرفـــی پاالیشـــگاه های نفـــت 
ـــوری  ـــه ط ـــته ب ـــودی گام برداش ـــدار صع ـــر م ـــز ب نی
کـــه نســـبت ســـوخت پاالیشـــگاه های نفـــت بـــه 
ـــر از  ـــر، فرات ـــال اخی ـــه س ـــی س ـــام ط ورودی نفت خ
ـــه در  ـــزان بهین ـــه می ـــال آنک ـــت ح ـــد بوده اس 8 درص

ـــد. ـــد باش ـــد 3 درص ـــر بای ـــش حداکث ـــن بخ ای
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف 
ــب و  ــز نامتناسـ ــا را نیـ ــازده نیروگاه هـ ــه، بـ در ادامـ
ـــه گفتـــه  ـــه طـــوری کـــه ب نارکارآمـــد توصیـــف کـــرد ب
وی، رونـــد تغییـــرات بـــازده در ایـــن بخـــش طـــی 
ـــط  ـــه متوس ـــد ک ـــان می ده ـــته، نش ـــه گذش ـــک ده ی
ــد  ــدود 35 درصـ ــور حـ ــا در کشـ ــازده نیروگاه هـ بـ
بوده اســـت در حالـــی کـــه بـــازده نیروگاه هـــای 
ـــر از 26  ـــته و کمت ـــی داش ـــیر نزول بخش خصوصـــی س

ـــت. ـــد اس درص
ـــی  ـــای جهان ـــه شـــتاب در رونده ـــه ب ســـبوحی در ادام
ـــرات  ـــه وی، تغیی ـــه گفت ـــه ب ـــرد ک ـــاره ک ـــرژی اش ان
ـــرای کشـــورهای مبتنـــی  پیـــش رو تهدیـــدی جـــدی ب
ـــد  ـــت، هرچن ـــران اس ـــه ای ـــی از جمل ـــاد نفت ـــر اقتص ب
ـــور  ـــران متص ـــرای ای ـــوان ب ـــز می ت ـــی را نی فرصت های
ـــی  ـــت های جهان ـــه سیاس ـــه، ب ـــن رابط ـــود. وی در ای ب
بـــرای کاهـــش گازهـــای گلخانـــه ای و کاهـــش مصـــرف 
ــادآور  ــرد و یـ ــاره کـ ــی، اشـ ــه کربنـ ــوخت پایـ سـ
ـــه  ـــرژی ب ـــوزه ان ـــی در ح ـــای جهان ـــه رونده ـــد ک ش
ـــری  ـــتفاده حداکث ـــبز و اس ـــوالد س ـــد ف ـــمت تولی س
ـــازار  ـــترش ب ـــه گس ـــی ک ـــت، در حال ـــدروژن اس از هی
ــده  ــه عمـ ــتی اســـت کـ ــرژی، سیاسـ ــات انـ خدمـ

کشـــورهای مطـــرح دنیـــا در پیـــش گرفته انـــد.

عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف 
ســـپس، تهدیدهـــای ایـــن فرآینـــد بـــرای ایـــران را 
ـــی  ـــای جهان ـــور در بازاره ـــهم کش ـــدن س ـــدود ش مح
ــت  ــی و افـ ــای صادراتـ ــش درآمدهـ ــت و کاهـ نفـ
ســـرمایه گذاری در اقتصـــاد عنـــوان کـــرد و در 
ـــود  ـــی، وج ـــهم گاز طبیع ـــش س ـــال، افزای ـــن ح عی
زیرســـاخت مناســـب بـــرای صـــادرات هیـــدروژن و 
ـــیدی در  ـــرژی خورش ـــاالی ان ـــت ب ـــن ظرفی همچنی
ایـــران را از جملـــه فرصت هـــای پیـــش روی کشـــور 

دانســـت.
ـــازی  ـــرای پیاده س ـــز ب ـــه، پیشـــنهادهایی نی وی در ادام
بـــازار بهینه ســـازی انـــرژی و محیط زیســـت در 
ـــرد  ـــه ک ـــی ارائ ـــارکت بخش خصوص ـــا مش ـــور ب کش
و در ایـــن رابطـــه، ایجـــاد شـــبکه شـــرکت های 
ـــازی  ـــدوق بهینه س ـــاد صن ـــرژی، ایج ـــازی ان بهینه س
ــعه دهنده و  ــرکت های توسـ ــدازی شـ ــرژی، راه انـ انـ
ـــار  ـــه انتش ـــای مبادل ـــه در طرح ه ـــارکت داوطلبان مش

ـــرد. ـــوان ک ـــا عن ـــن راهکاره ـــه ای )ETS( را از جمل
ســـبوحی همچنیـــن بـــه الیحـــه بودجـــه ســـال 1401 
ـــتای  ـــت در راس ـــه دول ـــد ک ـــادآور ش ـــرد و ی ـــاره ک اش
ـــته  ـــرژی گام برنداش ـــش ان ـــاختاری در بخ ـــول س تح

ـــت. اس
ـــیون  ـــای کمیس ـــر اعض ـــت، دیگ ـــن نشس ـــه ای در ادام
انـــرژی اتـــاق تهـــران و فعـــاالن حـــوزه انـــرژی بـــه 
طـــرح دیدگاه هـــای خـــود پیرامـــون طـــرح بـــازار 
ــد  ــت، پرداختنـ ــرژی و محیط زیسـ ــازی انـ بهینه سـ
ـــر  ـــی را میس ـــک بخش خصوص ـــا کم ـــرای آن ب و اج
ـــن موضـــوع در  ـــا ای ـــان، مقـــرر شـــد ت دانســـتند. در پای
دســـتورکار نشســـت های آتـــی کمیســـیون انـــرژی 
اتـــاق تهـــران قـــرار گرفتـــه و پـــس از جمع بنـــدی 
ـــرژی، در  ـــوزه ان ـــکل های ح ـــارکت تش ـــا مش ـــی ب نهای
ـــرد. ـــرار گی ـــت ق ـــز دول ـــه روی می ـــک مطالب ـــب ی قال
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متن کامل

سخنگوی صنعت برق در گفت وگو با ایرنا:

برق رایگان در تعرفه های جدید حذف نشده است/پرداخت 
تشویقی به کم مصرف ها

تهران- ایرنا- سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه برق رایگان در تعرفه های جدید حذف نشده، 
گفت: تعرفه های جدید برق بیشتر تشویق محور بوده و پاداش های خوبی برای مشترکانی که میزان 

مصرف خود را مدیریت کنند در نظر گرفته شده است.

»مصطفـی رجبی مشـهدی« امـروز )چهارشـنبه( در 
گفت وگـوی اختصاصـی بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنا، 
افـزود: تعرفه هـای جدیـد، برق رایگان قبلـی را حذف 
نکـرده بلکـه شـکل تشـویق ها تغییـر کـرده اسـت و 
هـدف از ایـن موضـوع هم ترغیب بیشـتر مشـترکان 
بـه رعایت الگوهـای مصرف و حتی کاهش بیشـتر از 

الگـو بوده اسـت.
وی ادامـه داد: در تعرفـه جدیـد، سـقف های تعییـن 
شـده در الگـوی مصـرف را تـا 25 درصـد افزایـش 
داده ایـم به گونـه ای که در طرح قبلـی الگوی مصرف 
تـا سـقف 80 کیلـووات سـاعت بـه یکصد کیلـووات 
سـاعت و سـقف تا یکصـد کیلووات سـاعت بـه 150 
کیلـووات سـاعت در ماه هـای گـرم تغییـر کرده اسـت.

بـرای  خاطرنشـان کرد:  بـرق  صنعـت  سـخنگوی 

مشـترکانی کـه زیـر الگوهـای تعییـن شـده بـرای 
هـر منطقـه بـرق مصـرف کـرده و همچنیـن تحـت 
پوشـش نهادهـای حمایتی ماننـد کمیته امـداد امام 
خمینی)ره( و بهزیسـتی قرار داشـته باشـند، تخفیف 
100 درصـدی کـه همـان بـرق رایـگان اسـت را بـر 

اسـاس ایـن تعرفه هـا در نظـر خواهیـم گرفـت.
بـرای  جدیـد  تعرفه هـای  گفـت:  رجبی مشـهدی 
ماه هـای گـرم پاداش های خوبـی برای مشـترکان در 
نظر گرفته اسـت و مشـترکانی که زیر الگوی مصرف 
تـا الگـوی مصـرف هسـتند، مشـمول ایـن پاداش ها 

خواهند شـد.
ازای  بـه  مشـترکان  همچنیـن  بیان داشـت:  وی 
صرفه جویـی کـه انجام می دهنـد، معادل نـرخ خرید 
تضمینـی بـرای ماه های گـرم و 2 برابـر در زمان های 

اوج پیـک و محدودیـت بـرق مـورد تشـویق قـرار 
می گیرنـد.

تعرفـه  در  اضافه کـرد:  بـرق  صنعـت  سـخنگوی 
جدیـد اگـر هزینـه تولیـد بـرق 400 تومـان در نظـر 
گرفتـه شـود و مشـترکی در مـاه گـرم 100 کیلوات 
صرفه جویـی کنـد، حـدود 40 هـزار تومـان دریافـت 
خواهـد کـرد ایـن در حالـی اسـت کـه ممکن اسـت 
قبـض بـرق وی کمتـر از این میزان باشـد، بنابراین از 

شـرکت بـرق پولـی را دریافـت خواهـد کـرد.
رجبی مشـهدی گفـت: تعرفـه هـای جدید بیشـتر از 

گذشـته بـه نفع مشـترکان خواهـد بود.
به گزارش ایرنا، در جلسـه هیـات دولت که بعدازظهر 
روز یکشـنبه )پنجم دی ماه( به ریاسـت آیت اهلل دکتر 
سـید ابراهیـم رئیسـی برگزار شـد، اعضـای دولت به 
اسـتناد قانـون هدفمنـد کـردن یارانه هـا و در اجرای 
حکـم منـدرج در بند )ی( تبصـره )8( قانـون بودجه 
سـال 1400 کل کشـور، نحـوه محاسـبه تعرفـه برق 

مصرفی مشـترکان را تعییـن کردند.
بر اسـاس مصوبه هیات وزیران، بهای برق مشـترکان 
کـم مصـرف )در سـقف مصـرف 50 درصـد الگـوی 
مصـرف( تحـت پوشـش کمیته امـداد امـام خمینی 
)ره( و سـازمان بهزیسـتی برابر صفر محاسـبه می شود.
تعرفه هـای بـرق مصارف خانگـی مشـترکان کمتر از 
الگـوی مصـرف بر اسـاس تصویـب نامه سـال 1397 

هیـات وزیـران تعیین می شـود.
همچنیـن تعرفـه بـرق مشـترکان خانگی بـا مصرف 
باالتـر از الگـوی مصـوب برای مصـارف کمتـر از الگو 
بـر اسـاس جـدول فعلـی، مـازاد بـر آن تـا 1.5 برابر، 
تـا 2 برابـر و مصـارف بیـش از 2 برابـر بـه ترتیـب با 
ضریـب )5/1(، )5/2( و )5/3( برابـر هزینـه تأمیـن 
برق )متوسـط نـرخ قراردادهای خریـد تضمینی برق 
از نیروگاه هـای حرارتـی دو سـال گذشـته بـه عـالوه 

هزینـه نقـل و انتقال برق )ترانزیت( و هزینه سـوخت 
بـا تعرفـه نیروگاهـی( محاسـبه و دریافت می شـود.

در محاسـبه صورت حسـاب بـرق ماه هـای گـرم برای 
مناطـق  ایـن مصوبـه جـز در  مشـترکان مشـمول 
گرمسـیر یـک و سـایر مناطق گرم بـه ترتیب ضریب 

)نیـم( و )هشـت دهـم( اعمـال می شـود.
بـا هـدف تشـویق مشـترکانی کـه الگـوی مصـرف را 
رعایـت می کننـد و مصـرف خـود را در ماه هـای گرم 
نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل کاهـش می دهند، 
بـه میـزان کاهش مصـرف نسـبت به الگـوی مصرف 
یـا مصـرف دوره مشـابه سـال قبـل )هر کـدام کمتر 
باشـد(، پـاداش صرفـه جویـی معـادل هزینـه تامین 
بـرق پرداخـت مـی شـود. اعمـال ضریـب 2 بـرای 
بحرانـی  اوج  سـاعت های  در  صرفه جویـی  پـاداش 
بالمانـع اسـت و بـرای فرهنگ سـازی و تشـویق بـه 
کاهـش مصـرف، وزارت نیرو مجاز بـه تعیین و اعمال 
تشـویق )پرداخـت پـاداش( بیشـتر یـا اهـدای جوایز 

است.
بـرای خانوارهـای دارای بیش از یک واحد مسـکونی، 
اسـاس  )بـر  مزبـور  واحدهـای  مصـارف  مجمـوع 
دسـتورالعمل ابالغـی وزارت نیـرو(، بـرای تشـخیص 
پلـه مصـرف و محاسـبه صورت حسـاب مبنـای عمل 

قـرار می گیـرد.
بـا هـدف اطالع مشـترکان از میـزان مصـرف و ایجاد 
زمینـه اصالح مصرف برق، سـاز و کار الزم به گونه ای 
طراحـی و اجرا شـود که مشـترکان امکان پیش بینی 
و انتخـاب پلـه مصرفی خود را داشـته باشـند. وزارت 
نیـرو مجاز اسـت برای مشـترکانی که سـطح مصرف 
انتخابـی خـود را مراعـات کننـد پنج درصد تشـویق 

اعمـال کند.
تعرفـه برق مصارف اشـتراکی، عمومـی )بجز مصارف 
مشـمول معافیت قانونـی، مراکز نیکـوکاری و خیریه 

https://www.irna.ir/news/84593752/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7
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با خبرنگار خبرگزاری  فریدون عباسی در گفت وگو 
خانه ملت با اشاره به اظهارنظر اخیر مسئوالن مبنی 
شرایط  گفت:در  زمستان،  در  برق  قطعی  امکان  بر 
پایین  تا زمانی که مصارف تجاری و خانگی  فعلی، 
نیاید باید منتظر قطعی برق باشیم و این یک واقعیت 
است البته شاید برخی  با نظر من موافق نباشند اما 
بدون در نظر گرفتن اینکه چه دولتی اداره کشور را 
در دست گرفته، باید گفت؛ کاهش مصرف راه مقابله 
با خاموشی در شرایط فعلی است چراکه این یک نظر 
کارشناسی است. نماینده مردم کازرون و کوهچنار در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اکنون شرایط الزم 
به لحاظ فنی برای پایین آوردن آالینده های مازوت 
وجود ندارد، همچنین چاه ها بیشتر از این نمی توانند 
گاز تولید کنند، ضمن آنکه مصرف در زمستان باال 
است لذا دمای خانه ها را باید کمی پایین آورد، چراکه 
این کار در مصرف گاز صرفه جویی شده و  با  صرفا 
در ادامه گاز نیروگاه ها قطع نخواهد شد و در نتیجه 

قطعی برق نیز نخواهیم داشت.
وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت وسایل سرمایشی و 

گرماشی مردم را بهینه کنند
وی با بیان اینکه وزراتخانه های نیرو و نفت باید طی 
2 الی 3 سال نسبت به بهینه کردن وسایل سرمایشی 
وزارت  کرد:  اضافه  کنند،  اقدام  مردم  گرمایشی  و 
صمت نیز به جای شعار دادن و پرداختن به کارهای 
متفرقه، در این مسیر کنار دو وزراتخانه گفته شده 
باشد، درواقع باید بخاری گازی استاندارد در اختیار 
مردم گذارد و کولرها را کم مصرف کند، بنابراین این 
وزارتخانه ها باید دست به دست هم دهند تا مشکل 
طی 2 الی 3 سال حل شود البته مردم نیز باید پای 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  بیایند.  کار 
اسالمی تصریح کرد: افرادی که ایران را دوست دارند 
در شرایط فعلی باید صرفه جویی کنند در غیر این 

صورت خاموشی و آلودگی هوا خواهیم داشت./
متن کامل

عباسی تاکید کرد؛

کاهش مصرف؛ راه مقابله با 
خاموشی ها در زمستان

عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت:در شرایط 
فعلی و در فصل سرما دمای خانه ها را باید کمی 
این کار در مصرف  با  پایین آورد، چراکه صرفا 
نیروگاه ها قطع  ادامه گاز  گاز صرفه جویی و در 
نخواهد شد و در نتیجه قطعی برق نیز نخواهیم 

داشت.

دور  هشتمین  از  روز  دومین  در  دنیای اقتصاد: 
برجامی  طرف های  تحریم،  رفع  گفت   وگوهای 
مورا  دادند.  ارائه  مذاکرات  روند  از  مثبتی  ارزیابی 
نشانه   های  کرد  اعالم  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
مثبتی از موفقیت وجود دارد. اولیانوف نیز دور تازه 
مذاکرات را عملگرایانه و نتیجه   محور عنوان کرد و 
با  توافق  تهیه پیش   نویس  برای  افزایش تالش   ها  از 
مذاکرات  گفت  هم  امیرعبداللهیان  داد.  خبر  ایران 
در مسیر خوبی قرار دارد. قرار است رایزنی ها تا روز 
پنج شنبه هفته جاری ادامه پیدا کند و از آنجا که 
از روز جمعه تا یکشنبه هتل کوبورگ به دلیل سال 
نوی میالدی تعطیل است، مذاکرات برای سه روز 
متوقف و سپس از روز دوشنبه 13 دی- 2 ژانویه 

2022 از سر گرفته می شود.
سیگنال مثبت همه اضال ع وین

امیرعبداللهیان«  »حسین  ارتباط،  همین  در 
دیروز  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
بر  تاکید  ضمن  خبرنگاران  جمع  در  )سه   شنبه( 
پیشرفت در مذاکرات وین گفت که این مذاکرات در 
مسیر خوبی قرار دارد. امیرعبداللهیان همچنین به 

برای رفع تحریم های یکجانبه  مذاکرات فعلی وین 
ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی  و غیرقانونی 
ایران اشاره کرد و گفت: مهم این است که ما یک 
متن مشترک و واحدی را االن در اختیار داریم که 
و  کرده  تمرکز  متن  آن  روی  ما  مذاکره کننده  تیم 
ما  که  موضوعاتی  به  نسبت  هم  مقابل  طرف های 
درون پرانتز قرار دادیم، یعنی موضوعات اختالفی، 

تمرکز دارند.
دور  دو  در  الزم  جمع بندی  این  داد:  ادامه  وی 
مذاکرات قبلی دولت جدید انجام شده، ما سرگرم 
توافق روی نقاط اختالفی که در داخل پرانتز در آن 
مشغول  به شدت  تیم ها  و  هستیم  شده  ذکر  متن 
گفت وگو   4+1 با  کرد:  بیان  خارجه  وزیر  هستند. 
نماینده  مورا  انریکه  و  اروپا  اتحادیه  و  می شود 
نقش  به  که  می کنند  تالش  فعاالنه  اروپا  اتحادیه 
هماهنگ کننده خود ادامه دهند. ما فکر می کنیم 
اگر طرف های مقابل با حسن نیت مذاکراتی را که 
در این مرحله شروع شده ادامه دهند، دست یافتن 
به یک توافق خوب برای همه طرف ها شدنی است 

و می توانیم این هدف را محقق کنیم.
احتمال  درباره  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
توافق در مذاکرات وین ادامه داد: »حتی اگر جدیت 
در کنار حسن نیت در طرف های مقابل در مراحل 
آینده مذاکرات دیده شود، رسیدن به یک توافق زود 

و در آینده نزدیک هم متصور است.«
افزایش تالش   ها برای تهیه پیش   نویس توافق

در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 
هم، مذاکره   کننده ارشد روسیه این دور از مذاکرات 
اقدام  سرویس  معاون  و  خواند  »نتیجه   محور«  را 
طرف   های  کرد  اعالم  نیز  اروپا  اتحادیه  خارجی 
دستیابی  به  را  خود  تعهد  وین  در  مذاکره   کننده 
گزارش  به  داشته   اند.  ابراز  مطلوب  نتیجه  به 

نماینده اتحادیه اروپا: به دنبال نتیجه گیری در چند 
هفته هستیم، نه چند ماه

سیگنال مثبت همه اضال ع وین
 انریکه مورا: نشانه های مثبتی از موفقیت در این 
دور  موفقیت  به  و  دارد  وجود  مذاکرات  از  دور 
باید در  فعلی  متعهد هستیم. مذاکرات  کنونی 
یک بازه زمانی معقول به نتیجه برسد، منظورم 

چند هفته است نه چند ماه

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3829436-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%86
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غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش 
و رونق تولید مجلس، گفت: در این جلسه برخی از بندهای تبصره های 5، 6 و 7 الیحه بودجه سال 1401 

مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تامین مالی داخلی از محل اوراق اسالمی 
در این نشست بررسی شد، افزود: بند )ک( تبصره 6 الیحه بودجه سال 1401 درباره عوارض آزادراهی بود 
و از آنجا که زمان مقرر برای پرداخت الکترونیکی این موضوع در این بند مبهم است، مقرر شد پس از عبور 

خودرو، یک هفته مهلت برای پرداخت در نظر گرفته شود.
آینده  بودجه سال  تبصره 6 الیحه  بند)ق(   )5( در جزء  داد:  ادامه  یازدهم  در مجلس  مردم  نماینده  این 
و هرگونه جایزه  از صادرات کاالها و خدمات  برای درآمدهای حاصل  مالیاتی  معافیت های  از  برخورداری 
در  که  است،  کشور  اقتصادی  به چرخه  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  به  منوط  صادراتی  مشوق های  و 
کمیسیون پیشنهاد شد که  برای این موضوع آئین نامه ای تدوین شود زیرا زمان موردنیاز برای برگشت ارز 

در فعالیت های مانند صادرات فرش، خدمات فنی مهندسی و کشاورزی با یکدیگر متفاوت است./

نوری:

معافیت های مالیاتی درآمدهای صادراتی در الیحه بودجه سال 
آینده بررسی شد

نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: در الیحه بودجه سال 1401 برخورداری از 
معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های 

صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

ــا  ــو ب ــتی در گفت و گ ــری تاالرپش ــه اکب ــزت ال ع
خبرنــگار  خبرگــزاری خانــه ملتبــا اشــاره بــه 
ــت از کارخانجــات  تصویــب دوفوریــت طــرح حمای
و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در صحــن علنــی 
مجلــس، گفــت: از آنجــا کــه در حــال حاضــر 
بســیاری از واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و خدماتی 
بــه دلیــل بدهی هــای بانکــی، مالیاتــی، بیمــه ای و... 
بــه تعطیلــی کشــیده شــده اســت، طــرح حمایــت 
از کارخانجــات و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
تدویــن شــد تــا ایــن واحدهــا تحــت هیچ شــرایطی 

تعطیــل نشــود.
نماینــده مردم تهران، شــمیرانات، ری، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس شــورای اســالمی افزود: براســاس 
طــرح مذکــور هیــچ واحــد تولیدی و صنعتــی پلمپ 
نمی شــود زیــرا تعطیلــی کارخانجــات و بــه زنــدان 
ــه نفــع کشــور نیســت  رفتــن فعــاالن اقتصــادی ب
ــادی کارگــر و ایجــاد  و موجــب بیــکاری تعــداد زی

اختــالل در چرخــه اقتصــادی خواهــد شــد.
ــرح از  ــن ط ــه ای ــر اینک ــالوه ب ــرد: ع ــه ک وی اضاف
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی جلوگیــری می کنــد، 
بــه موجــب آن فعــال اقتصــادی بــه دلیــل جرائــم 
ــی  ــت قاض ــی رود و دس ــدان نم ــه زن ــادی ب اقتص
ــه  ــزام ب ــر ال ــن نظی ــای جایگزی ــرای مجازات ه ب
ــه کارگیــری نیروهــای  ــا ب ــد ی ــوان تولی افزایــش ت

ــد. ــاز مــی کن ــد ب جدی
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
تصریــح کــرد: از آنجــا کــه دوفوریــت طــرح حمایت 
از کارخانجــات و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در 
ــب  ــس تصوی ــی مجل ــن علن ــروز صح ــه ام جلس
ــه آن  ــوط ب ــنهادات مرب ــرح و پیش ــن ط ــد، ای ش
در جلســات کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 

ــد./ ــد ش ــی خواه بررس

اکبری تاالرپشتی مطرح کرد

جلوگیری از تعطیلی واحدهای 
تولیدی با طرح حمایت از 

کارخانجات
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
واحدهای  و  کارخانجات  از  اینکه طرح حمایت 
تولیدی  بنگاه های  پلمپ  و  تعطیلی  از  صنعتی 
جلوگیری می کند، گفت: تعطیلی کارخانجات به 
دلیل تخلفات مدیران آن به نفع کشور نیست 
ایجاد  و  کارگر  زیادی  تعداد  بیکاری  موجب  و 
این  شد،  خواهد  اقتصادی  چرخه  در  اختالل 
طرح همچنین دست قاضی را برای مجازات های 
جایگزین مانند الزام به افزایش اشتغال یا توان 

تولید باز می کند.
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حاجی بابایی مطرح کرد؛

هفته آینده گزارش 
کمیسیون های برنامه و تلفیق 
در مورد کلیات الیحه 1401 به 

صحن مجلس ارائه می شود
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1401 
کل کشور گفت: این کمیسیون در صورت تایید 
نحوه  اصالح  در خصوص  نهایی مصوبه مجلس 
بررسی الیحه بودجه توسط شورای نگهبان، از 
هفته آینده کار بررسی الیحه بودجه 1401 را آغاز 

خواهد کرد.

تلفیق  کمیسیون  رئیس  بابائی  حاجی  حمیدرضا 
الیحه بودجه سال 1401 کل کشور در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل 
اولین جلسه این کمیسیون طی عصر امروز گفت: 
مصوبه  پیرامون  را  خود  نظر  نگهبان  شورای  اگر 
مجلس مبنی بر تغییر آیین نامه داخلی مجلس در 
خصوص نحوه بررسی الیحه بودجه تا روز یکشنبه 
هفته آینده به مجلس ارسال کند، کمیسیون تلفیق 
خواهد  آغاز  را   1401 الیحه  بررسی  رسما  بودجه 

کرد.
با  بودجه  الیحه  این  بررسی  تفاوت  داد:  ادامه  وی 
بودجه سال های گذشته در این است که پیش از 
کمیسیون  در  بودجه  لوایح  جزئیات  و  کلیات  این 
برای  سپس  و  می شد  تصویب  و  بررسی  تلفیق 
به  مجلس  علنی  در صحن  آن  کلیات  نظرخواهی، 
رای گذاشته می شد اما امسال کلیات الیحه بودجه 
ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی و سپس در صحن 

به رای گذاشته می شود.
محاسـبات  و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  رئیـس 
مجلـس تاکیـد کـرد: اگـر کلیـات الیحـه بودجـه 
سـال 1401 در کمیسـیون تلفیـق و صحـن علنی 
تصویـب شـود، آنـگاه بـرای بررسـی جزئیـات بـه 
غیـر  در  شـد،  خواهـد  ارائـه  تلفیـق  کمیسـیون 
بازگردانـده  دولـت  بـه  بودجـه  الیحـه  اینصـورت 
خواهـد شـد تـا بعـد از اصـالح بـه مجلس ارسـال 

. د شو
حاجی بابایـی بیـان کـرد: طـی هفتـه آینـده بعـد 
از بررسـی ها گـزارش کمیسـیون برنامـه، بودجـه 
و محاسـبات و کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه 
در مـورد کلیـات الیحـه بودجـه بـه صحـن علنـی 
ارائـه خواهـد شـد تا بعـد از قرائت این گـزارش ها، 
نماینـدگان نظـر خـود را در مـورد آن اعـالم کننـد./

هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، انتخابات برای تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه سال 1401 کل کشور امروز عصر برگزار شد و حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس این کمیسیون 

انتخاب شود.
تلفیق  و دوم کمیسیون  اول  نواب  عنوان  به  عزیزی  ابراهیم  و  گزارش سید محسن دهنوی  این  براساس 

انتخاب شدند و رحیم زارع نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق انتخاب شد.
همچنین علی اصغر باقرزاده به عنوان دبیر اول و رحمت اهلل نوروزی به عنوان دبیر دوم کمیسیون تلفیق 

الیحه بودجه سال 1401 انتخاب شدند.

تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1401؛ حاجی 
بابایی رئیس کمیسیون تلفیق شد

انتخابات برای تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1401 کل کشور امروز 
عصر برگزار و حاجی بابایی رئیس شد.
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یادداشت

ترندهای بازاریابی کسب  وکارهای کوچک در سال 2022

تکنولوژی؛ ابزار اصلی بازاریابی در سال جدید
تنها چند روز تا پایان سال 2021 باقی مانده. فرقی نمی کند که اهل کجا هستید. این کروناست که 
داستان شما در این سال را رقم زده. دو سال از نخستین باری که نامش جهانی شد، می  گذرد؛ ویروسی 
که دنیا را دگرگون کرد و رد پایش هنوز در بسیاری از عرصه ها دیده می شود. از جمله در میان 
کسب  وکارها. بسیاری از کسب  وکارهای کوچک و بزرگ در اقصی نقاط جهان برای همیشه تعطیل 
شدند. برخی دیگر تنها برای بقا تالش می کردند و برخی از این شرایط به منزله فرصتی برای رشد 
استفاده کردند. بسیاری از ترندهایی که پیش  تر نیز وجود داشتند، مثل دورکاری و خرید آنالین، پس 

از کرونا و اعالم قرنطینه، با سرعت بیشتری گسترش یافتند.

متن کامل

کرونا، سبک زندگی و عادات بسیاری از ما را تغییر 
پیش  بینی  دیگری  از  پس  یکی  تحقیقات،  داد. 
ماندگار  تغییرات،  این  از  بسیاری  که  می کنند 
هستند و پس از بازگشت به شرایط پیش از کرونا 
که  است  چیزی  این  و  رفت.  نخواهند  بین  از  نیز 
نوپا  و  به ویژه کسب  وکارهای کوچک  کسب  وکارها 
نظر  در  حتما  باید  جدید  میالدی  سال  آستانه  در 
معتقدیم   KeyTech در  ما  ترندها.  باشند:  داشته 

بازاریابی  برنامه های  به  کوچک  کسب  وکارهای 
اهداف  به  را  آنها  که  دارند  نیاز  کاربردی  و  واقعی 
به  به ترندهای رو  با نگاهی  نهایی  شان برسانند. ما 
رشد و بررسی نظر کارشناسان، بهترین روش هایی 
را که کسب  وکارهای با بودجه محدود می توانند به 
کار ببرند شناسایی و لیست کردیم. این ترندها از 

این قرارند:
ما  زندگی   2020 سال  مجازی:  رویدادهای   .1

غیرمعمول  دیگر  آنالین،  جلسات  داد.  تغییر  را 
نبودند و تبدیل به یک روال روزمره شدند. در سال 
از  به دنبال فرصت  ها  بازاریابان که همواره   ،2021
دل محدودیت  ها هستند، با توجه به این تغییرات، 
کسب  وکارها  تا  کردند  خلق  جدیدی  روش های 
بتوانند با دنیا ارتباط برقرار کنند. در سال 2022، 
بازاریابی کماکان تکامل خواهد یافت تا با نیازهای 
پیدا  کسب  وکارها در دوران محدودیت  ها، مطابقت 
بیشتر  آنالین،  کسب  وکار  فرصت  های  از  و  کند 

استفاده شود.
امسال دیدیم که برندهای بزرگی مثل شنل و اپل، 
مجموعه ها و محصوالت جدید خود را »فقط«  در 
رویدادهای  کردند.  رونمایی  »آنالین«   رویدادهای 
مجازی در سال گذشته غوغا کردند. گرچه بسیاری 
فرسودگی  جور  یک  دچار  حاضر  حال  در  ما  از 
رویدادها  نوع  این  آینده،  در  اما  هستیم  مجازی 
شرایط  روز  یک  اگر  حتی  رفت،  نخواهند  بین  از 
عادی شود و رویدادها حضوری برگزار شوند. چون 
دسترسی به رویدادهای مجازی شدیدا آسان است. 
توانایی  اش،  یا  مکان  از  نظر  صرف  کسی،  هر  مثال 

امکان حضور در این رویدادها را دارد.
به یکی  احتماال در سال گذشته، حداقل  شما هم 
دو رویداد مجازی برخورده  اید: یک چنین رویدادی 
می تواند خیلی ساده باشد، مثل یک استریم زنده یا 
کنفرانس  یک  مثل  باشد،  پیچیده  خیلی  یا  وبینار 
واژه«  جدید،  این »چتر  پیدایش  نفره. دلیل  هزار 
یعنی »رویداد مجازی«  این است که تکنولوژی  ها 
دارند جای رویدادهای حضوری را می گیرند. فرقی 
رویدادها  این  بگذارید.  برایش  اسمی  چه  نمی کند 
حاال حاالها با ما خواهند بود و بدون شک، در آگاهی 
جمعی ما، نفوذ و گسترش خواهند یافت )چتر واژه 
به واژه ها و عباراتی گفته می شود که طیف وسیعی 

از مفاهیم مربوط به یک گروه را پوشش می دهند، 
و  مفاهیم  از  وسیعی  طیف  به  که  پرنده  واژه  مثل 

جانداران اشاره دارد(.
آیا رویدادهای مجازی برای شما مناسبند؟

برای بسیاری از کسب  وکارها، مخصوصا آنهایی که 
قبل از کووید-19 متکی به جلسات حضوری بودند، 
اجتناب  ناپذیر  مجازی  رویدادهای  کردن  برگزار 
اما حاال فرصتی برای سایر کسب  وکارها هم  است. 
پیش آمده که وارد فضای رویدادها شوند، چون در 
برای  سابقا  که  بزرگی  موانع  مجازی،  رویدادهای 
زمان  حاال  پس  ندارد.  وجود  داشت  وجود  ورود، 
مناسبی است که از خودتان بپرسید آیا مشتری  ها، 
لذت  ببینند،  بیشتر  را  همدیگر  و  شما  اینکه  از 
می  برند؟ اگر به صورت گروهی یک جا جمع شوند 
چه چیزهایی خواهند آموخت و چه چیزهایی از هم 
یاد خواهند گرفت و در چه زمینه هایی به هم کمک 
بروید،  تبادالت  این  دل  به  وقتی  کرد؟  خواهند 
می توانید جایگاه خود را به عنوان یک شریک مهم 

تجاری برای مشتری  ها تقویت کنید.
فرض کنید می خواهید این روش را امتحان کنید. 
آنقدرها  خوشبختانه،  می  زنید؟  استارتش  چطور 
 :Live Events پلت فرم  نیست.  سخت  هم 
این است  بگیرید  نظر  باید در  نخستین چیزی که 
 Live.کنید ارائه  تجربه  ای  نوع  چه  می خواهید  که 
آنالین  ابزار  یک  تیمز،  مایکروسافت  از    Events
به دنبال  اگر  اما  انواع رویدادهاست.  برای برگزاری 
شرکت کردن و تعامل هستید، تیمز بهترین گزینه 
تیمز  طریق  از  که  رویدادهایی  نیست.  شما  برای 
حاضرین  رسمی  اند.  خیلی  معموال  می شوند  برگزار 
نمی توانند به طور شفاهی با سایر شرکت  کننده ها یا 
حتی گرداننده ها ارتباط برقرار کنند. اما خوبی  اش 
این است که این پلت فرم، یک پنل سوال و جواب 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3829307-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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

رهاسازی 2 پلیکان نجات یافته در تاالب هورالعظیم

https://www.farsnews.ir/photo/14000816000014/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/photo/84594956/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
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