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ــر از  ــور تقدیـ ــه منظـ ــه بـ ــه کـ ــن جلسـ در ایـ
اعضـــای هیـــات مدیـــره دوره هفتـــم ســـندیکا 
ــات  ــس هیـ ــری، رئیـ ــام باقـ ــد، پیـ ــزار شـ برگـ
مدیـــره دوره هشـــتم ســـندیکا بـــا اشـــاره 
ــن و  ــوان برتریـ ــه عنـ ــندیکا بـ ــگاه سـ ــه جایـ بـ
بزرگتریـــن تشـــکل اقتصـــادی کشـــور، گفـــت: 
ـــگاه دوران  ـــن جای ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــندیکا ب س
متفاوتـــی را پشـــت ســـر گذاشـــته اســـت بـــه 
ـــژه در چنـــد ســـال اخیـــر کـــه فضـــای کســـب و  وی
ـــود  ـــه ب ـــدی مواج ـــای ج ـــا چالش ه ـــور ب کار کش
و فعالیت هـــای تشـــکلی شـــرایط ســـخت تری 
ــواره تـــاش  ــندیکا همـ ــرد، سـ ــه می کـ را تجربـ
کـــرده بـــا اســـتمرار پیگیری هـــا، مشـــکات 
شـــرکت های عضـــو خـــود را پیگیـــری و دنبـــال 
کنـــد. وی ادامـــه داد: ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
کـــه پیشکســـوتان صنعـــت بـــرق ســـنگ بنـــای 
آن را گذاشـــتند، محصـــول همدلـــی و همراهـــی 
ـــا  ـــیس ت ـــره از روز تاس ـــات مدی ـــف هی ادوار مختل
بـــه امـــروز اســـت. هـــر کـــدام از ادوار هیـــات 
مدیـــره  در جهـــت دســـتیابی بـــه اهـــداف و 
تحقـــق آرمان هـــای ســـندیکا ســـهم جـــدی 

داشـــتند. 
ــک  ــک تـ ــرد: تـ ــح کـ ــه تصریـ ــری در ادامـ باقـ
ـــندیکا،  ـــل س ـــای ادوار قب ـــات مدیره ه ـــای هی اعض
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ب ـــی ک ـــاش و بضاعت ـــا ت ب
ــد،  ــرج دادنـ ــه خـ ــکل بـ ــن تشـ ــای ایـ آرمان هـ
ـــکل  ـــن تش ـــر در ای ـــجامی بی نظی ـــی و انس همدل
ایجـــاد کردنـــد کـــه در صنعـــت بـــرق کشـــور 
اثرگـــذار بـــوده اســـت و ایـــن اثرگـــذاری جـــای 
تقدیـــر و تشـــکر دارد. همـــه مـــا بـــه همدلـــی 
ـــره  ـــات مدی ـــای هی ـــندیکا و اعض ـــای س ـــن اعض بی

افتخـــار می کنیـــم. 

رئیـــس هیـــات مدیـــره دوره هشـــتم ســـندیکا 
ــات  ــوی از هیـ ــوان عضـ ــه عنـ ــده بـ ــزود: بنـ افـ
ــه  ــم کـ ــی می دهـ ــته گواهـ ــره دوره گذشـ مدیـ
ـــود  ـــاش خ ـــام ت ـــور تم ـــای دوره مذک ـــام اعض تم
را بـــرای پیگیـــری مطالبـــات اعضـــا بـــه کار 
گرفتنـــد و در تمـــام جلســـات و محافلـــی کـــه 
ـــت  ـــندیکا و صنع ـــع کل س ـــتند، مناف ـــور داش حض
ـــام  ـــات انج ـــد. اقدام ـــال کردن ـــور را دنب ـــرق کش ب
شـــده در هیـــات مدیـــره دوره هفتـــم بســـتر و 
زمینـــه ای بـــرای پیشـــبرد برنامه هـــای ســـندیکا 
ـــم اهـــداف  ـــا بتوانی ـــود ت در دوره هشـــتم خواهـــد ب

ایـــن تشـــکل را بـــه منصـــه ظهـــور برســـانیم. 
ـــه  ـــم نکت ـــدادی از اعضـــای دوره هفت ـــه، تع در ادام
ــری  ــرورت پیگیـ ــاره ضـ ــود را دربـ ــرات خـ نظـ
مطالبـــات بـــه حـــق و قانونـــی شـــرکت های 
ـــت  ـــر اهمی ـــد ب ـــا تاکی ـــرده و ب ـــرح ک ـــو مط عض
اتحـــاد بیـــن شـــرکت های عضـــو ســـندیکا، 
بـــرای همـــکاری بـــا دوره هشـــتم در پیگیـــری 
امـــور اعـــام آمادگـــی کردنـــد. در بخـــش 
ـــر از  ـــوح تقدی ـــدای ل ـــا اه ـــز ب ـــه نی ـــی جلس پایان
تاش هـــا و زحمـــات اعضـــای هیـــات مدیـــره و 
بـــازرس دوره هفتـــم تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد. 



3

برق و انرژی شماره  3010 08 آذر 1400



4

برق و انرژی شماره  3010 08 آذر 1400



5

برق و انرژی شماره  3010 08 آذر 1400



6

برق و انرژی شماره  3010 08 آذر 1400

نمایشگاه صنعت ساختمان و 
خدمات  فنی و  مهندسی در باکو 

برگزار می شود
نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان، آب، برق، 
و خدمات فنی و مهندسی در شهر باکو، توسط 
نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود. این 
نمایشگاه از روز 27 تا 29 دی ماه برگزار خواهد 

شد.

بـه گـزارش بـازار بـه نقـل از اتـاق ایـران، قـرار اسـت 
نمایشـگاه اختصاصـی ایـران در حوزه هـای صنعـت 
سـاختمان، آب، بـرق، و خدمـات فنی و مهندسـی در 
آذربایجان، شـهر باکو، توسـط نمایشـگاه بیـن المللی 

تبریـز برگزار شـود.
مجوز برگزاری این نمایشـگاه به اسـتناد بنـد ۳۱ ماده 
۵ اساسـنامه سازمان توسـعه تجارت ایران از طرف این 

سـازمان صادر شده است.
ایـن نمایشـگاه از دو روز از 2۷ الـی 2۹ دی مـاه برگزار 

خواهد شـد.
عاقمندان برای شـرکت در این نمایشـگاه برای کسب 
اطاعـات بیشـتر و رزرو غرفـه می تواننـد بـا شـماره 
 ۰۴۱-۳۶۳۷۳۷۰۶ و   ۰۴۱-۳۶۳۷۳۷۰۸ تلفن هـای 

تمـاس بگیرند.

در ابتدای جلسه سعیدی ضمن اشاره به توانمندی ها 
و سوابق شرکت صانیر در آن اقلیم اظهار داشت: این 
شرکت می تواند در زمینه های احداث خط و پست 
برق، احداث نیروگاه از جمله نیروگاه های تجدیدپذیر 
و  آب  تصفیه خانه های  و  در حوزه آب  و همچنین 
زهکشی  و  شهری  کانال کشی  و  زهکشی  فاضاب، 

کشاورزی در اقلیم کردستان عراق فعالیت کند.
در ادامه عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با 
اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های بیش از ۶۰۰ شرکت 
داشت:  اذعان  ایران  برق  صنعت  سندیکای  عضو 
همکاری با سندیکای صنعت برق ایران و شرکت های 
غنای  جهت  العاده ای  فوق  پتانسیل  می تواند  عضو 
نمایشگاه های حوزه صنعت  برگزاری  بیشتر  هر چه 
برق در اقلیم کردستان عراق و همچنین زمینه ساز 
توسعه بیش از پیش فعالیت های تجاری، اقتصادی و 
صنعتی بین جمهوری اسامی ایران و آن اقلیم باشد.
همچنین در ادامه نیز پیرامون آخرین وضعیت پروژه 
ها و مشکات پیش روی صانیر در آن اقلیم بحث و 
تبادل نظر صورت پذیرفت. در پایان سعیدی ضمن 
از مساعدت های همیشگی جناب  و قدردانی  تشکر 
اهتمام  از  ایران،  محترم  سرکنسول  رشنودی  آقای 
محترم  معاون  صفری  مهدی  دکتر  مساعدت  و 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که همواره به 
عنوان حامی جدی شرکت های ایرانی مجدانه مسائل 
را پیگیری می کنند، کمال تشکر و قدردانی به عمل 

آورد.
در این جلسه سمیعی رایزن اقتصادی کنسولگری و 
کاروان محمودی آذر نماینده شرکت صانیر در اقلیم 
کردستان عراق نیز حضور داشتند. شایان ذکر است 
منصور سعیدی طی این سفر از نمایشگاه بین المللی 
صنایع غذایی،بسته بندی،کشاورزی،دام و طیور اربیل 

عراق نیز  بازدید بعمل آوردند.

مالقات مدیر عامل شرکت صانیر با سرکنسول ج.ا.ا در اقلیم کردستان عراق؛

همکاری با سندیکایی ها پتانسیل فوق العاده ای برای نمایشگاه های 
صنعت برق در اقلیم کردستان عراق است

منصور سعیدی مدیرعامل شرکت صانیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با نصراهلل 
رشنودی سرکنسول ج.ا.ا در اقلیم کردستان عراق در محل آن کنسولگری دیدار و گفتگو کرد.
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به گزارش بازار، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور گفت: از امروز کنتور و انشعاب برق 
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز که کشف می شوند بطور کامل جمع آوری و مجوز بهره مندی آن مراکز از 

برق لغو می شود.
وی گفت: تا پیش از این برق مرکز کشف شده قطع می شد و پس از طی مراحل قضائی و قانونی امکان وصل 

برق بطور مجدد بود، اما از این به بعد کنتور کامل جمع آوری می شود.

سخنگوی صنعت برق کشور اعالم کرد

جمع آوری کامل کنتور برق استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز
رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق از جمع آوری کامل انشعاب و کنتور استخراج کنندگان غیرمجاز 

رمزارز خبر داد.

با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  رسولی تبار  کوهسار 
اظهار داشت: علی اکبر محرابیان روز  ایرنا  خبرنگار 
پروژه های  از آخرین وضعیت  اطاع  برای  سه شنبه 
کردستان  به  برق  و  فاضاب  آب،  حوزه  نیمه تمام 

سفر خواهد کرد.
فاضاب  تصفیه خانه  از  بازدید  کرد:  اضافه  وی 
سنندج، رودخانه قشاق و سد ژاوه، بازدید هوایی 
از سد سورال، سنگ سیاه و قوچم دهگان و پروژه 
آبرسانی به قروه و دهگان، از جمله برنامه های سفر 

وزیر نیرو به کردستان است.
برق  و  آب  صنعت  رسانی  اطاع  شورای  رییس 
کردستان یادآور شد: بازدید از سد قشاق، بازدید 
از پروژه آبرسانی به تصفیه خانه آب سنندج از سد 

وزیر نیرو فردا به کردستان سفر 
می کند

اطالع رسانی  رییس شورای   - ایرنا   - سنندج 
صنعت آب و برق کردستان گفت: وزیر نیرو روز 
سه شنبه برای بازدید از سدهای در دست اجرا و 

پروژه های آبرسانی به استان سفر می کند.

نیروگاه  و  پمپاژ  ایستگاه  سدآزاد،  از  بازدید  آزاد، 
و  مجلس  نمایندگان  استاندار،  با  جلسه  و  برقابی 
برنامه  دیگر  از  استان،  برق  و  آب  صنعت  مدیران 

های سفر محرابیان به کردستان است.
از  متاثر  آن  اقلیم  و  کوهستانی  استانی  کردستان، 
است  مدیترانه ای  مرطوب  و  گرم  هوای  توده های 
بهار و ریزش برف در  بارندگی هایی در  که موجب 

زمستان  می شود.
اقلیمی  عادی  شرایط  در  ساالنه  بارندگی  میزان 
معادل ۴۵۵ میلی متر است بیشترین میزان بارندگی 
با حدود  بانه  سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و 
در  هم  بارندگی  میزان  کمترین  و  میلی متر   ۸۰۰
میزان  است،  میلی متر   ۴۰۰ حدود  با  استان  شرق 
بارندگی در قسمت مرکزی استان یعنی سنندج هم 

حدود ۵۰۰ میلی متر است.
از حوضه های آبریز اصلی استان کردستان می توان 
و  خزر  دریای  عمان،  دریای  و  فارس  خلیج  به 
شامل  سفیدرود  آبریز  حوضه های  ارومیه،  دریاچه 
آبریز  های  حوضه  اوزن،  قزل  و  تلوار  رودخانه های 
مرزی در غرب شامل رودخانه های سیروان و زاب 
و  رازآور  رودخانه  شامل  کرخه  حوضه  کوچک، 
دریاچه ارومیه شامل رودخانه های زرینه و سیمینه 

اشاره کرد.
تعداد دشت های استان کردستان ۹ مورد است که 
پنج دشت آن در نیمه شرقی، 2 دشت در غرب و 
2 مورد دیگر هم در جنوب استان واقع شده است  
شرق  در  چهاردولی  و  دهگان  قروه،  دشت های 

استان جزو دشت های ممنوعه محسوب می شوند. 
تعداد  این  از  دارد که  ۱۸ سد در کردستان وجود 
مدیریت ۱2 سد در اختیار استان و بهره برداری از 
سایر سدها در اختیار استان های همجوار از جمله 

آذربایجان غربی و کرمانشاه قرار دارد.
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متن کامل

 بررسی تنقیح قوانین و مقررات در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق تهران

بیش از 12 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد
نمایندگان بخش خصوصی در جلسه مشترک دو کمیسیون »بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع 
تولید« و»حمایت قضایی و مبارزه با فساد« اتاق تهران در جریان اقدامات معاونت حقوقی ریاست 

جمهوری در زمینه اطالع رسانی و تنقیح قوانین قرار گرفتند.

دو کمیسیون »بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع 
اتاق  فساد  با  مبارزه  و  قضایی  و»حمایت  تولید« 
تهران« طی نشستی مشترک، فرصت های همکاری 
اتاق تهران با معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین 
و مقررات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این 
جلسه چنین عنوان شد که با وجود ۱2 هزار عنوان 
قانون در کنار ۹۰ هزار مصوبه هیات وزیران و آرا 
و مصوباتی که از سوی دیگر مراجع وضع می شود،  
باتاقی از قوانین و مقررات در کشور شکل گرفته 

است که نجات از آن به سادگی میسر نیست.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی منش،رئیس 

موانع  رفع  و  وکار  کسب  محیط  بهبود  کمیسیون 
قوانین  تنقیح  اینکه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  تولید 
حذف  جهت  در  بزرگی  گام  کشور،  در  مقررات  و 
تلقی می شود،  قانون  البته حاکمیت  و  زائد  قوانین 
ادامه داد: به روزرسانی قوانین از اهمیت بسزایی در 
فضای کسب وکار برخوردار است و چه بسا، بخشی 
از مشکات تولید را برطرف کرده و سرمایه گذاری 

را تشویق کند.
او سپس با تاکید بر اینکه، تنقیح قوانین و مقررات 
باید بر اساس یک برنامه اجرایی مورد پیگیری قرار 
نیز  مقرره  در سال حتی 2۰  اگر  داد:  ادامه  گیرد، 
همراه  به  خوبی  دستاورد  گیرد،  قرار  تنقیح  مورد 

خواهد داشت. این امر اگرچه زمان بر است اما باید 
به هر حال از نقطه ای آغاز شود.

مصوبات هیات وزیران به ۹۰ هزار مصوبه می رسد
معاون  مهدی زاده،  مهدی  جلسه،  این  ادامه  در 
معاونت  مقررات  و  قوانین  انتشار  و  تنقیح  تدوین، 
حقوقی ریاست جمهوری توضیحاتی درباره اقدامات 
این معاونت در حوزه اصاح قوانین و مقررات ارائه 
کرد و گفت: درکشور حدود ۱2 هزار عنوان قانون 
مشتمل بر صدها هزار حکم وجود دارد که اشراف بر 
همه آنها از عهده حقوقدانان نیز ساخته نیست. این 
مساله در حوزه مقررات بغرنج تر است. در عین حال، 
مصوبات هیات وزیران نیز به حدود ۹۰ هزار مصوبه 
می رسد. مصوبات شوراهای عالی و سایر مقامات را 

نیز باید به این موارد افزود.
او با بیان اینکه »باتاقی از قوانین شکل گرفته که 
نجات از آن به سادگی میسر نیست« ادامه داد: با 
وجود سپری شدن ۱۱۵ سال از آغاز قانونگذاری در 
ایران، مکانیزم مشخصی برای اطاع رسانی قوانین 
به دست  قوانین  این  واقع،  نداشته است. در  وجود 
مخاطبان نرسیده اما این انتظار وجود داشته است 
که آنها از این قوانین مطلع باشند. البته قوانین در 
روزنامه رسمی منتشر می شود و این فرآیند نیز صرفا 
به منزله اباغ قانونی است. در حوزه مقررات همین 
صادرکننده  مراجع  و  ندارد  وجود  نیز  قانونی  اباغ 
برای روزنامه  را  مقررات، در صورت صاحدید، آن 

رسمی ارسال کرده اند.
حقوقی  معاونت  اینکه  به  اشاره  با  مهدی زاده 
فراتر  را  قوانین  رسانی  اطاع  جمهوری،  ریاست 
سامانه  یک  می گیرد،گفت:  نظر  در  آن  انتشار  از 
رایانامه حقوقی راه اندازی شده است که جدیدترین 
قوانین و مقررات را برای شهروندان ارسال می کند. 

همچنین از سال ۱۳۹۷، پایگاه اطاع رسانی قوانین 
و مقررات به آدرس dotic.ir راه اندازی شده است 
که  تمام قوانین و مقررات به فاصله 2 تا ۳ ساعت از 
زمان تصویب در آن بارگذاری می شود. این پایگاه، 
وزیران،  هیات  مصوبات  پیش نویس  همچنین، 
را  مجلس  مذاکرات  خاصه  و  آرا  طرح  ها،  لوایح، 
برش های  حال،  عین  در  می کند.  اطاع رسانی   نیز 
اطاعاتی در مورد مقررات وضع شده در حوزه های 
مختلف از جمله کسب وکار نیز در آن ایجاد شده 

است.
تهران  اتاق  همکاری  زمینه های  از  اوگفت:یکی  
به  می تواند  ریاست جمهوری  حقوقی  معاونت  و 
اطاع رسانی هدفمند در حوزه قوانین و مقررات به 
فعاالن اقتصادی متمرکز شود. در واقع اتاق می تواند 
به ما کمک کند که قوانین و مقررات را به اطاع 

مخاطبان اصلی آن برسانیم.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مهدی زاده 
راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات که به گفته 
او، یک بانک اطاع رسانی تنقیحی است نیز اشاره 
 qavanin.ir کرد و گفت: در این سامانه به آدرس
همه قوانین و مقررات مصوب از سال ۱2۸۵ تاکنون 
بارگذاری شده است. چنانکه ۱2 هزار عنوان قانون، 
۹۰ هزار مصوبه هیات دولت و مصوبات سایر مراجع 
اطاعاتی  بانک  این  در  را  مقررات  و  قوانین  وضع 
قرار داده ایم. در واقع رسالت این بانک اطاعاتی این 
است که احکام قانونی معتبر را به اطاع مخاطبان 
برساند. به عنوان مثال قانون مدنی از سال۱۳۰۷، 
2۳ بار مورد اصاح قرار گرفته است. در این صورت 
مخاطب باید متن قانون ۱۳۰۷ را بیابد و 2۳ مورد 
اصاحی را در  آن اعمال کند و سپس به آن استناد 
کند. اما سامانه ملی قوانین و مقررات، قانون مدنی 
با اصاحات 2۳ گانه آن را در اختیار مخاطبان قرار 

https://tccim.ir/story/?nid=70992
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 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شد

الزام تولیدکنندگان به درج برچسب معافیت مالیات ارزش افزوده
بنا بر اعالم سازمان امور مالیاتی، از تاریخ 13 دی ماه 1400، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالهای 
موضوع بند )الف( ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به درج برچسب معافیت از این مالیات 

روی بسته بندی کاالهای مذکور هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران، جزئیات اجرای تبصره »2« جزء 
۱۷ بند )الف( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰2/ ۰۳/ ۱۴۰۰ را که از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ 

عملیاتی می شود را تشریح کرد.
کاالهای  عرضه کنندگان  یا  »تولیدکنندگان  تبصره،  این  اساس  بر  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
موضوع این بند از قانون، مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را روی بسته بندی کاالهای 
مذکور درج کنند«. همچنین بر این اساس، »دریافت مالیات و عوارض از کاالها و خدمات معاف توسط 
قابل بخشودگی  و  بوده  مالیات و عوارض دریافتی  برابر  آنها مشمول جریمه ای معادل دو  عرضه کنندگان 

نیست«.
بر اساس نامه سازمان امور مالیاتی کشور به رئیس اتاق ایران که به امضای داود منظور رئیس این سازمان 
رسیده، عاوه بر آنکه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالهای معاف مکلفند برچسب معافیت از مالیات 
بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای قانون، روی بسته بندی کاالهای مزبور درج کنند، به هنگام عرضه، مجاز 
به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کاالها و خدمات معاف نیستند و در صورت تخلف نه تنها باید 
مالیات و عوراض دریافتی را عودت کنند، بلکه مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافت 

نیز می شوند که غیر قابل بخشش است.

از پیشینه قدیمی  آقاقوام  ایسنا، محمد  به گزارش 
بیان  و  گفت  اکو  اقتصادی  های  همکاری  سازمان 
کرد: این سازمان در سال ۱۳۴۳ شمسی و در قالب 
پاکستان،  ایران،  توسط  ای  منطقه  توسعه  سازمان 
شد.  تشکیل  آمریکا  و  انگلیس  حضور  با  و  ترکیه 
آن سازمان در واقع بازوی اقتصادی پیمان امنیتی 
نفوذ  مهار  برای  آمریکا  که  بود  و سیاسی »سنتو« 

شوروی در خلیج فارس ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه بعد از انقاب اسامی، آن سازمان 
معلق شد، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۳ ایران با یک 
این  با  احیا کرد  را مجددا  ابتکار عمل آن سازمان 
تفاوت که اهداف سیاسی آن که در راستای منویات 

عنوان  تحت  و  کردند  بود حذف  انگلیس  و  آمریکا 
سازمان همکاری های اقتصادی راه اندازی کردند.

پول  المللی  بین  صندوق  در  ایران  سابق  نماینده 
جماهیر  اتحاد  از  شده  جدا  کشورهای  پیوستن  از 
عضو  کشور   ۱۱ امروز  کرد:  بیان  و  گفت  شوروی 

اکو هستند.
وی افزود: صرف نظر از اینکه در پانزدهمین اجاس 
سران اکو چه گذشته است، اکو ظرفیت های گسترده 
ای برای همکاری بین اعضا دارد. این ظرفیت ها به 
حدی گسترده است که حتی دانشکده اکو داریم که 

دانشجوهای عضو اکو تحصیل می کنند.
سخن  رادیویی  گوی  و  گفت  یک  در  که  آقاقوام 
های  زمینه  که  موضوع  این  به  اشاره  با  می گفت، 
استفاده از ظرفیت کشورهای عضو اکو بسیار زیاد 
و متعدد است، اظهار کرد: گسترش تجارت و ایجاد 
برای  است.  مناسب  یک ظرفیت  پولی  قراردادهای 
انجام تجارت ها اکو می تواند یک پول واحد تشکیل 
انجام  بین کشورها  به صورت دو جانبه  یا  و  دهند 
شود. همچنین استفاده از شبکه راه ها بین کشورها 
نیز می تواند از دیگر ظرفیت هایی باشد که کشورها 

از آن بهره ببرند.
درباره  الملل  بین  صندوق  در  ایران  سابق  نماینده 
عدم تحقق بسیاری از اهداف سازمان اکو گفت: در 
هشت سال گذشته متاسفانه نگاه به غرب داشت و 
اساسا نگاهی به کشورهای همسایه ها و کشورهای 

آسیایی وجود نداشته است.
هدف  با  ایران  در  آزاد  مناطق  ایجاد  درباره  وی 
تصریح  اکو  عضو  کشورهای  با  همکاری  گسترش 
اما  ایم  کرده  ایجاد  آزاد  منطقه   ۳۰ از  بیش  کرد: 
فعالیت  آزاد  منطقه  چهار  یا  سه  فقط  متاسفانه 
به  تبدیل  ها  آن  بقیه  و  دارند  صحیحی  و  درست 

»هاب« های واردات و کاالی قاچاق شده اند.

نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول:

دولت قبل از ظرفیت های اکو 
استفاده نکرد

نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول 
با اشاره به اینکه زمینه های استفاده از ظرفیت 
کشورهای عضو اکو بسیار زیاد و متعدد است، 
اظهار کرد: در هشت سال گذشته دولت سابق 

متاسفانه نگاه به غرب داشت.
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شرکای  از  سوریه  کشور  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امنیتی در  ایران در حوزه های سیاسی و  راهبردی 
سال های پس از انقاب اسامی محسوب می شود. 
و  اقتصادی  همکاری های  تنها  نه  وجود،  این  با 
با  متناسب  گذشته  سال های  در  کشور  دو  تجاری 
هم پیوندی های سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده، 
بلکه در سال های اخیر نیز کاهش پیدا کرده است.

سوریه  بازار  در  ایران  حضور  که  شود  اشاره  باید 
محدود به صادرات کاالهای غیرنفتی و نفتی نیست 
و  ایرانی  مهندسی  و  فنی  خدمات  شرکت های  و 
بحران  شروع  از  قبل  صنعتی  شرکت های  برخی 
داخلی سوریه، نقش فعالی در بازار این کشور داشته 
و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ پروژه های خدمات فنی 
ارزش  به  را  مختلفی  سرمایه گذاری  و  مهندسی  و 

حدود 2.۵ میلیارد دالر در این کشور در زمینه های 
و  داخلی  دلیل جنگ  به  که  کرده اند  اجرا  مختلف 
و  خدمات  صادرات  تداوم  روند  کشور،  این  ناامنی 
وقفه  این کشور دچار  به  ایران  از  فنی و مهندسی 
شرکت های  های  سرمایه گذاری  همچنین  شد. 
بخش  خودروسازی  مانند  سوریه  صنایع  در  ایرانی 
را  سوریه  بازار  در  ایران  صادراتی  سهم  از  دیگری 
دالیلی  به  هم  فعالیت ها  نوع  این  که  داده  تشکیل 
فعالیت  کاهش سطح  با  یا  و  متوقف  تقریباً  مشابه 

مواجه شد.
با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران 
معرفی  نمایشگاه  بازگشایی  و  سوریه  کشور  به 
توانمندی های اقتصادی- صنعتی ایران به بازرگانان 
و  کشورمان  قوت  نقاط  شناساندن  و  کشور  این 
همچنین نقاط ضعف در رقابت با کشورهای منطقه 
همچون ترکیه، در این گزارش به برخی از این نکات 

اشاره می شود.
اقتصاد و تجارت سوریه

و  اقتصادی  ظرفیت های  برخی  دارای  سوریه 
صنعتی  کشاورزی،  حوزه های  در  جمله  از  تجاری 
حوزه  در  که  گونه ای  به  است؛  معدنی  منابع  و 
گندم،  مانند  محصوالتی  تولیدکننده  کشاورزی 
گوشت  چغندر،  زیتون،  نخود،  عدس،  پنبه،  جو، 
گاو، گوسفند، تخم مرغ و مرغ و شیر است. از نظر 
تولیدکننده نفت، منسوجات، مواد غذایی،  صنعتی 
نوشیدنی ها، توتون و تنباکو، سنگ فسفات، سیمان 
مانند  معدنی  منابع  دارای  و  بوده  خودرو  مونتاژ  و 
نفت، فسفات، کروم، سنگ معدن منگنز، آسفالت، 
سنگ آهن، نمک، مرمر، گچ و برق آبی است. اما به 
دلیل تنش های سیاسی و امنیتی در زمره کشورهای 

فقیر دنیا قرار دارد.
در این رابطه می توان به شاخص های کان اقتصادی 

این کشور در سال 2۰۱۹ اشاره کرد؛ در این سال 
تولید ناخالص داخلی سوریه حدود ۵۰ میلیارد دالر 
بر اساس برابری قدرت خرید و 2۴.۶ میلیارد دالر 
بر اساس نرخ ارز رسمی، درصد رشد تولید خالص 
تورم  نرخ   ،۳۶.۵ منفی  معادل  کشور  این  داخلی 
درصد   ۵۰ حدود  بیکاری  نرخ  درصد،   2۶ حدود 
نظر  از  و  بوده  دالر   2۹۰۰ سوریه  سرانه  درآمد  و 
اقتصادی در این سال در ردیف کشورهای فقیر دنیا 

قرار داشته است
همچنین با توجه به تنش های سیاسی و امنیتی و 
جنگ داخلی و در ادامه تحریم های بین المللی علیه 
این کشور در سال های اخیر حجم مبادالت تجاری 
دچار  نیز  گذشته  سال های  در  جهان  با  سوریه 
از حدود  که  به طوری  است؛  نوسانات شدید شده 
میلیارد دالر صادرات  ۳۰ میلیارد دالر )شامل ۱۶ 
 ۵ حدود  به   2۰۰۸ سال  در  دالر(  میلیارد   ۱۴ و 
و  صادرات  دالر  میلیون  )شامل ۸2۳  دالر  میلیارد 
۴.۱ میلیارد دالر واردات( در سال 2۰2۰ و حدود 
۴.۶ میلیارد دالر در سال 2۰۱۹ کاهش پیدا کرده 

است.
حضور چشمگیر ترکیه در سوریه

بر اساس آمارهای مرکز تجارت بین الملل )ITC( در 
سال 2۰2۰ کشورهای ترکیه با ۱.۶۰۰ میلیون دالر 
با ۸۳۴ میلیون دالر و  و سهم ۳۸.۵ درصد، چین 
سهم 2۰ درصد، مصر با 2۸۹ میلیون دالر و سهم 
۷ درصد، روسیه با ۱۸۳ میلیون دالر و سهم ۴.۴ 
درصد، هند با ۱2۴ میلیون دالر و سهم ۳ درصد و 
لبنان با ۱22 میلیون دالر و سهم ۳ درصد رتبه های 
اول تا ششم صادرکنندگان کاال به سوریه را به خود 

اختصاص داده اند.
سهم ۳ درصدی ایران از بازار سوریه

این  در  سوریه  به  ایران  صادرات  مبنا،  همین  بر 

مهر گزارش می دهد؛

ایران و سوریه؛ همراه در 
مناسبات سیاسی، بیگانه در 

اقتصاد
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و سوریه در 
سال های گذشته نه تنها متناسب با پیوندی های 
در  بلکه  نبوده،  کشور  دو  امنیتی  و  سیاسی 

سال های اخیر نیز کاهش پیدا کرده است. 

متن کامل

سال حدود ۱2۰ میلیون دالر بوده است که سهم 
هفتم  رتبه  و کسب  این کشور  بازار  از  ۳ درصدی 
توسط ایران را در بازار سوریه در سال مذکور نشان 

می دهد.
نیمه  در  سوریه  به  دالری  میلیون   ۷۵ صادرات 

نخست ۱۴۰۰
همچنین طبق آمار گمرک ایران، در سال گذشته 
داشتیم.  سوریه  به  صادرات  دالر  میلیون   ۱۱۵
همچنین در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات به 
این کشور حدود ۷۵ میلیون دالر بود که پیش بینی 

می شود تا آخر سال به ۱۵۰ میلیون دالر برسد.

گزارش های  اساس  بر  که  داشت  توجه  باید  البته 
کشورهای  به  ایران  صادرات  از  بخشی  غیررسمی، 
بازار  وارد  مجدد  صادرات  طریق  از  امارات  و  عراق 
سهم  بیشتر  افزایش  نهایت  در  که  شده  سوریه 
ایران از بازار این کشور را باعث می شود. همچنین 
مقصد  غیررسمی،  گزارش های  از  برخی  اساس  بر 
بخشی از صادرات غیررسمی محصوالت نفتی ایران، 

بازار سوریه است.
ایران و سوریه؛ همراه در مناسبات سیاسی، بیگانه 

در اقتصاد
موافقت نامه های اجرا نشده...

انجام  های  ریزی  برنامه  طبق  که  شود  اشاره  باید 
و  ایران  بین  مبادالت  حجم   ،۱۴۰۴ سال  تا  شده، 
به  قطع  که  برسد  دالر  میلیارد   2 به  باید  سوریه 
به سمت  رفتن  و  نامه ها  موافقت  از  استفاده  یقین 
این هدف  به  آزاد می تواند مسیر دستیابی  تجارت 

را تسهیل کند.
در این خصوص مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی 
موافقت نامه های  می گوید:  مهر  به  حلب  در  ایران 
جمله،  از  سوریه  و  ایران  کشورهای  بین  زیادی 

https://www.mehrnews.com/news/5363425/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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در نشست کمیته حمایت از کسب وکار تاکید شد

نماینده بخش خصوصی به 
هیات حل اختالف معامالت 
شهرداری تهران اضافه شود

در تازه ترین نشست کمیته حمایت از کسب وکار 
خصوصی،  بخش  از  نظرخواهی  با  شد  مقرر 
معامالت  آیین نامه   38 ماده  اجرای  شیوه نامه 

شهرداری تهران تدوین شود.

متن کامل

تدوین شیوه نامه اجرای ماده ۳۸ آیین نامه معامات 
شهرداری تهران موضوعی بود که در نشست اخیر 
تاکید  از کسب وکار مورد  کمیته تخصصی حمایت 
با  این شیوه نامه  مقرر شد  نهایت  در  و  قرار گرفت 
نظرخواهی از بخش خصوصی، سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها، مجمع کانشهرها و شهرداری تهران 
سازمان  سوی  از  شدن  نهایی  از  پس  و  تدوین 

شهرداری ها به کلیه شهرها اباغ شود.  
دبیرخانه  مدیر  عامری،  محسن  اظهارات  اساس  بر 
کمیته حمایت از کسب وکار در سال ۱۳۹۰ قانون 
شهرداری  معامات  آیین نامه  تسری  و  اصاح 
تهران از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و 
اصاحات آن به تصویب نمایندگان رسید و از سوی 

رئیس جمهور وقت اباغ شد.

از  ناشی  »اختافات  می گوید  قانون  این   ۳۸ ماده 
حل  هیات  در  آیین نامه  این  موضوع  معامات 
با  دادگستری  قاضی  نفر  یک  عضویت  با  اختافی 
انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای 
نماینده شهرداری  انتخاب شورای مربوطه،  با  شهر 
فرمان دار  یا  بخش دار  نماینده  شهردار،  انتخاب  به 
قابل  قرارداد،  طرف  قانونی  نماینده  و  مورد  حسب 
رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای 

دو طرف الزم االجرا است.«
در این بین نبود ضمانت اجرایی مشخص برای آرای 
روند  بودن  طوالنی  هیات،  این  توسط  شده  صادر 
برگزاری جلسات آن، نبود نماینده بخش خصوصی 
مورد  دست  این  از  مواردی  و  هیات  جلسات  در 

اعتراض بخش خصوصی است.
به  خصوصی  بخش  نماینده  حضور  درباره  عامری 
ماده  موضوع  کمیسیون  جلسات  در  عضو  عنوان 
۳۸ قانون، تاکید کرد: حضور یک نماینده از سوی 
تشکل ها می تواند به صدرو آرای تخصصی و دقیق 
برای  هیات  اعضای  در  تغییر  بنابراین  کند.  کمک 
کارساز خواهد  هیات،  این  فعالیت  تقویت  و  بهبود 

بود.
ادامه محمد تکلی، عضو سندیکای شرکت های  در 
ساختمانی با انتقاد از نبود نماینده بخش خصوصی 
این  متن  کرد:  خاطرنشان  هیات،  این  جلسات  در 
قانون دچار ابهاماتی است که شرایط کار را پیچیده 
کرده است. اگر طبق آنچه در بند پایانی قانون آمده 
و تنها قاضی باید رای دهد پس حضور نمایندگانی 
و  ندارد  معنایی  غیره  و  از شورای شهر، شهرداری 
هم  افراد  این  نظرات  باید  و  نیست  طور  این  اگر 
هم  بخش خصوصی  طرف  از  باید  پس  شود  دیده 
تخصصی  موضوعات  تشریح  راستای  در  نماینده ای 

حضور داشته باشد.

بررسی  و  نظارت  ساختار  اقتصادی  فعال  این 
مجدد احکام و آرای هیات را مبهم توصیف کرد و 
خواستار بازنگری قانون در این بخش شد. به گفته 
او مهم ترین مشکل مربوط به اجرای احکام صادره 
است که چون تخصصی نیستند، قابلیت اجرا ندارند؛ 
درباره بیشتر پرونده ها شاهد صدور رایی هستیم که 
کلی هستند و با وجود اینکه به نفع پیمان کار هم 

هستند اما امکان اجرا ندارند.  
تهران  نماینده شهرداری  مقدم،  پروازی  محمدرضا 
و  بخش  این  چالش هایی  و  مشکات  تایید  با  نیز 
به  بخش خصوصی  نمایندگان  اعتراض  مورد  آنچه 
دارد،  قرار  ساختمانی  شرکت های  سندیکای  ویژه 
تصریح کرد: کمیسیون موضوع ماده ۳۸ محلی برای 
رفع اختافات است که در صورت به نتیجه نرسیدن 

می توان موضوع را به دادگاه ارجاع داد.
او با تاکید بر لزوم تهیه دستورالعمل یا شیوه نامه ای 
ابعاد مختلف قانون گفت: چون قانون  برای اجرای 
از سوی مجلس به تصویب رسیده پس اگر نیاز به 
استفساریه  مجلس  از  باید  باشد  داشته  بازنگری 

دریافت کرد و یا درخواست اصاح قانون را داد.
ماهیت  درباره  که  مطلب  این  بیان  با  پروازی مقدم 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  نظر  اختاف  کمیسیون، 
اجرای آرا تا حدی در تهران حل شده و با همکاری 
اجرای  و  گرفتیم  درنظر  را  شعبه ای  دادگستری 
دنبال می شود. هرچند  این شعبه  به کمک  احکام 
به دلیل ابهامات موجود در حال تهیه شیوه نامه ای 
در شهرداری تهران هستیم تا بر اساس آن کار را 

جلو ببریم.
او با تغییر در ترکیب اعضای هیات نیز مخالفت کرد 
و یادآورد شد: از آنجایی که پیمانکار به عنوان یک 
به  نیازی  طرف دعوا در جلسات حضور دارد دیگر 

نماینده بخش خصوصی نیست.

ایران  نماینده مجمع کانشهرهای  مرادی،  محسن 
درباره  گرفته  صورت  آسیب شناسی  به  اشاره  با 
عمده  می رسد  نظر  به  گفت:  هیات  این  فعالیت 
در  و  است  مربوط  اجرا  شیوه  به  موجود  مسائل 
سوی  از  حقوقی  موضوعات  به  بی توجهی  آن  کنار 
پیمان کاران باید مورد توجه باشد. با رفع این مسائل 
در قالب دستورالعمل ها می توان مشکات را برطرف 

کرد و دیگر نیازی به اصاح قانون نیست.
او ادامه داد: این کمیسیون یک موضوع قدیمی است 
و سال هاست که کار کرده و نتیجه آن را دیدیم. در 
این کمیسیون نماینده شورای شهر در واقع نماینده 
مردم است و این فرضیه که به نفع شهرداری دفاع 

می کند درست نیست.
با تاکید بر ضرورت اعمال برخی اصاحات  مرادی 
تصریح کرد:  قانون،  اجرای  در چارچوب روش های 
به کمک  می توان  و  نیست  قانون  اصاح  به  نیازی 

تدوین شیوه نامه ای این ابهامات را برطرف کرد.
قراردادهای  امور  و  حقوقی  مدیرکل  نوری،  حسن 
تایید  با  دهیاری های کشور  و  سازمان شهرداری ها 
تاکید  ایران،  کانشهرهای  مجمع  نماینده  نظرات 
کرد: بخشی از مشکایت که امروز برای پیمانکاران 
مشاوران  از  استفاده  عدم  از  می آیندناشی  وجو  به 
پیمانکاران  اگر  است.  قرارداد  انعقاد  حقوقی هنگام 
استفاده  حقوقی  مشاور  از  قرارداد  انعقاد  زمان  در 
برطرف  مشکات  از  توجهی  قابل  بخش  کنند، 

می شود.
زیادی  ابهامات  موجود  قانون  کرد:  خاطرنشان  او 
می توان مشکات  یک شیوه نامه  به کمک  و  ندارد 

را برطرف کرد.
از  انتقاد  در  تعاون  اتاق  نماینده  گوهری،  پارسا 
اعضای  ترکیب  در  خصوصی  بخش  نماینده  نبود 
کمیسیون موضوع ماده ۳۸ تصریح کرد: هدف این 

https://otaghiranonline.ir/news/40557
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یادداشت

برمال شدن رازی که به یک باور غلط میان فروشنده ها و حتی مشتریان تبدیل شده است

تحقق رویای کارآفرینی از طریق فروش
آیـا واقعـا راه بهتـری برای فـروش وجـود دارد؟ این سـوالی اسـت که ذهـن دو مشـاور فروش، 
دکتـر »روی ویتـن« و »اسـکات روی« را درگیـر کرده بود. و برای یافتن پاسـخ این سـوال، پس از 
تحقیقـات بسـیار، اقدام به تالیـف کتابی کردند که ابتدای سـال 2021 منتشـر شـد. کتابی به نام 
»خـوب بفـروش، درسـت عمل کن«. ایـن دو در ایـن کتاب، با اسـتفاده از علـم تحول  آفرین، یک 
مشـکل ریشـه  ای در حـوزه فـروش را بـرای مخاطب برمـال می کنند. یـا بهتر اسـت بگوییم یک 
بـاور غلـط میـان فروشـنده ها و حتی مشـتری  ها: »فـروش یعنی فرآیند متقاعدسـازی و فشـار 
بـر آدم  هـا برای خریـد کـردن.« این باور غلـط به تنهایـی باعث شـکل  گیری رفتارهـای فردی و 
سیسـتم  های سـازمانی  ای می شـود که خـود تقویت  کننـده، ناکارآمد و بـرای همه افـراد دخیل، 
بی  فایده هسـتند. همین، شـرایطی ایجـاد می کند که ماموریـت بنگاه های اجتماعـی را تضعیف و 
تاثیرشـان را محـدود می  سـازد. آنهـا در این کتاب با اسـتناد به داسـتان های واقعـی که طی یک 
دهـه فعالیـت در ایـن حوزه شـنیده  اند، شـما را وارد اتاق آمـوزش می کنند تـا عادت  های قدیمی 
و ذهنیت  هـای تثبیت  شـده را کنـار بگذاریـد و یـاد بگیرید چطور بـا تغییر رویکـرد، بهترین کار 
را خلـق کنیـد، مشـتریان را آمـوزش دهید تا بهتریـن تصمیم را بـرای خرید بگیرند و سیسـتم 

فروشـی طراحـی کنید که رفتـار نمایندگان فـروش و مشـتریان را تغییر دهد.

در این مقاله، چکیده  ای از دیدگاه این دو نسبت به 
مقوله فروش را می  خوانیم:

برای  آنها  هستند.  رویاپرداز  اجتماعی،  کارآفرینان 
اما  مشکات قدیمی، چاره های جدید می  اندیشند. 
متاسفانه، وقتی کنجکاوی و هوش خود را در فروش 
محصول و خدماتی که خلق کرده  اند، به کار نمی  برند 
موفقیت  یا  تعیین  کننده شکست  عامل  همین،  که 

متن کامل

رویایشان،  که  می  بینند  آنها  از  بسیاری  است،  آنها 
به مرور تبدیل به یک کابوس در بیداری می شود. 
را  تمرکزشان  تمام  کسب  وکار،  رهبران  از  بسیاری 
روی تحلیل بازار، طراحی محصول، توسعه زنجیره 
اپلیکیشن  های جذاب موبایل می  گذارند و  تامین و 
وقتی موقع فروش می  رسد، که آخرین خان از هفت 
خان رستم و فاصله میان فروشنده و خریدار است، 
ناگهان دست از همه آن فعالیت  ها برمی  دارند. در این 
مرحله، نه از تحلیل خبری هست، نه از طراحی و 
نه از نوآوری. آنجاست که همرنگ جماعت می شوند 
آنها  رفته  اند.  دیگران  که  را می  روند  راهی  و همان 
یک  است.  فروش، یک جعبه سیاه  می کنند  تصور 
که  اجباری  ناخوشایند  )پروسه  ضروری!  شیطان 
باید طی شود(. و با اتکا به همان روش های قدیمی، 
ناکارآمد و مخرب که دهه ها از عمرشان می  گذرد، 

کلی فروشنده استخدام می کنند، آموزش می دهند 
با  می  آیند،  خودشان  به  تا  و  می کنند.  مدیریت  و 
موجی از مشتریان ناراضی، کارکنان فروش بی  ثبات 
با  که  می شوند  روبه رو  سنگدل  فروش  مدیران  و 
نمایندگان فروش خود به شدت بدرفتاری می کنند. 
لحظه  یک  نمی توانند  هم  کارآفرینان  خود  حتی 

چنین رفتاری را تحمل کنند.
این تراژدی جدیدی نیست و همیشه اتفاق می  افتد. 
اما می توانند از افتادن در این تله جلوگیری کنند: 
نگاه  کجا  به  بدانند  و  کنند  باز  را  چشمانشان  اگر 
کنند، اگر بدانند چطور چیزی را که یافته  اند، درک 
فروشی طراحی  بدانند چطور سیستم  اگر  و  کنند 
باشد  ارزش هایشان  با  همسو  و  نوآورانه  که  کنند 
یا  توسعه محصول  موقع  که  روشی  همان  )درست 

خدماتشان در پیش گرفتند(.
نام  به  نوشتیم  کتابی  امسال  اوایل  اسکات،  و  من 
به  کتاب  این  کن«.  عمل  درست  بفروش،  »خوب 
دو  این  چطور  می دهد  یاد  اجتماعی  کارآفرینان 
کار را انجام دهند و حتی بیشتر. کتاب ما، درباره 
درباره  است.  حرفه  ای  آموزش های  مفقوده  حلقه 
آموزشی  دوره های  در  که  زده  ایم  حرف  چیزهایی 
از قلم افتاده. ما جعبه سیاه فروش را باز کرده  ایم. 
که  برداشته  ایم  پرده  غلطی  باورهای  و  عقاید  از 
اساس  آن  بر  مدیرانشان،  و  فروشنده ها  از  بسیاری 
فروش  برای  جدید  الگوی  یک  ما  می کنند.  عمل 
یک  چطور  که  می  دهیم  یاد  و  می کنیم  پیشنهاد 
سیستم فروش طراحی کنید که مختص و متناسب 
روش های  بهترین  بر  مبتنی  و  ارزش هایتان  با 

کارآفرینی اجتماعی باشد.
قصه کتاب ما، بسیار گسترده است اما من در اینجا 
قصد دارم چکیده  ای از فصل سوم را برایتان روایت 
کارآفرینان  که  چالش  هایی  کشف  از  پس  کنم. 

اجتماعی با آن روبه رو می شوند، ما به کارآفرینان یاد 
می  دهیم چطور وارد مسیر دگرگونی جذاب، نوآورانه 
و با دیسیپلین شوند تا به تحقق رویایشان نزدیک 
و نزدیک تر شوند؛ همان رویایی که هر صبح، انگیزه 
اجتماعی  کارآفرینان  است.  شدن  بیدار  برای  آنها 
باید همان قدر که در امر نوآوری محصول، تخصص 
و  باشند.  داشته  تخصص  نیز  فروش  امر  در  دارند 

وقتی این را بپذیرند، همه چیز تغییر می کند.
»اریکا مکی«،  هم  بنیان گذار و مدیر ارشد عملیات 
نامش  حاال  )که  الکتریک«   »گرید  شرکت  سابق 
تانزانیا می گوید: »وقتی  از تجربه  اش در  زوالست(، 
سعی می  کنی فروشنده های محلی استخدام کنی، 
می  فهمی که دو حالت وجود دارد. یا اصا کار فروش 
»تندمصرف«   مصرفی  کاالهای  فقط  یا  نکرده  اند 
است(.  سوپرمارکتی  کاالهای  )منظور  فروخته  اند 
و  سیم کارت  که  طریقی  همان  به  نمی توانی  شما 
به  را  خورشیدی  سیستم  های  می  فروشی،  سیگار 

فروش برسانی.«
پلت فرم  موسسان  از  یکی  بونتمپو«،  »ادواردو 
دیدگاه  او هم  است.  برزیل  در  آموزشی »گیکی«  
مشاهدات  ما  دارد.  فروش  مدیران  درباره  مشابهی 
گفتیم  او  به  گذاشتیم.  میان  در  او  با  را  خود 
کارآفرینان اجتماعی معموال از سازمان خود بیرون 
او  کنند.  پیدا  کارکشته  فروش  مدیران  تا  می  آیند 
را  اشتباه  همین  هم  من  »خب!  گفت:  و  خندید 
داشته  ام. ما با شما برای توسعه یک سیستم فروش 
کار می کردیم و مدیرانمان را آموزش می  دادیم که 
برنامه  هم طبق  آنها  بگیرند.  یاد  را  آن  از  استفاده 
با نماینده ها پیش می  رفتند و سیستم جواب داد.« 
روی  می خواست  انگار  کرد،  مکث  لحظه  ای  سپس 
و گفت: »سپس  تاکید کند  بعدی  اش  صحبت های 
از  مدیرانی  و  کردیم  اجرا  را  آن  گسترده  نسخه 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3820251-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
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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https://www.isna.ir/photo/1400090705125/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9#4
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