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«ایران» از پیامدهای آزاد شدن واردات خودروهای خارجی گزارش می دهد

اصالح صنعت خودرو با واردات حساب شده

خبــــــر

ســیدرضا فاطمیامیــن ،وزیــر صمــت با حضــور در
گفتوگــوی ویژه خبری با اعالم اینکه از روز یکشــنبه
هفتــهای که گذشــت ،ظرفیــت بازرســیها در وزارت
صمت را  ۱۰برابرکردیم ،گفت :روزانه  ۷۰۰نفر بازرس
در کشــور داشــتیم که اکنون به هفت هزار نفر رسیده
است و تنها در یک روز  ۹هزار پرونده تشکیل شده که
معادل یک ماه بازرســی وتشــکیل پرونده است .وی
با بیــان اینکه از نظر موجــودی کاال کمبودی نداریم،
افــزود :روزانــه حــدود چهار هــزار تن مصــرف روغن
در کشــور اســت و از چنــد واحد صنعتی درخواســت
کردیــم که میــزان تولیــد را تا پنــج هزار تــن افزایش
دهند .حدود  ۸۵درصد روغن از خارج از کشور تأمین
میشــود لــذا باید این موضوع در ســال آینده اصالح
شــود .وزیــر صمت با بیــان اینکه بایــد در این مقطع
(حذف ارز ترجیحی) نظام توزیع را سرعت ببخشیم
که این کار آغاز شــده است ،ادامه داد:ارتباط بین سه
عامل؛ تولیدکننده ،شرکتهای پخش و فروشگاهها را
تقویت کردیم و از فروشگاههای زنجیرهای خواستیم
که زودتر سفارشگذاری کنند تا قفسهها خالی نشود،
ضمن آنکه بسیاری از شرکتهای تولید روغن ،خود
شــرکت پخش دارند که از آنها درخواســت کردیم به
شــرکتهای پخش دیگر نیز روغــن بدهند تا این کار
تســریع شــود .وی گفت :چند روزی ،اختالل و کمبود
روغــن را خواهیم داشــت ،اما با توجه بــه وجود مواد
اولیه در واحدهای تولیدی و تولیدی که در حال انجام
اســت ،ایــن اختالل بســرعت برطــرف خواهد شــد؛
ایــن درخواســت را از مردم دارم کــه هرچند اختالف
قیمتها قابل توجه هســتند ،اما اگر صبر کنند بدون
ازدحــام میتواننــد روغــن را خریــداری کننــد .وزیــر
صمــت درباره چگونگی برخورد با تخلفات در حوزه
قیمــت و عرضه کاالها توضیــح داد :نظارتها در دو
مرحلــه صورت میگیــرد؛ یکی اینکــه تولیدکنندگان
باید قیمت درستی را ارائه دهند و دوم اینکه در نظام
توزیع ،افزایش قیمت معقول باشد به این معنی که
گرانفروشــی نشود .وی تصریح کرد :در بحث مربوط
بــه نظــارت بــر تولیدکنندههــا ،ما بایــد با اســتفاده از
سامانه جامع تجارت یا طرح درج قیمت تولیدکننده
که از سال گذشته آغاز شد ،نظارت داشته باشیم.
فاطمیامیــن با اعــام اینکه روزانــه  ۷۰۰نفر بازرس
در سراســر کشــور داشــتیم کــه اکنون به بــاالی هفت
هزار نفر رســیده است ،گفت :افزایش حوزه نظارتی،
کاری اســت که ما باید انجام دهیم و کار دیگر مربوط
به مردم اســت که باید موارد تخلف را از طریق تلفن
 ۱۲۴به ما گزارش دهند.
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چهارشــنبهای که گذشــت ،دولت با واردات خودروهای
خارجــی بــه کشــور موافقــت کــرد و قــرار اســت بــزودی
جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو اعالم شود.
بر اســاس شــنیدهها ،آییننامه واردات خــودرو با کمک
بخشهــای مختلــف و واردکننــدگان در حــال ویرایــش
نهایــی اســت و آنگونــه کــه پیشبینــی شــده از اواســط
خردادمــاه واردکننــدگان می توانند نســبت بــه واردات
خــودرو اقــدام کننــد .وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
بهدنبال آن اســت که واردکنندگان خــودرو ،خودروهای
ارزانقیمت که میتواند اســتانداردهای ۸۵گانه را پاس
کنــد ،وارد کننــد .اســتانداردهای ۸۵گانهای که ســازمان
ملی اســتاندارد اجباری کرده اســت ،باعث شــده سدی
سخت دربرابر واردات خودروها با قیمت مناسب ایجاد
شود؛ بر این اساس واردکنندگان نمیتوانند هر خودرویی
را که در اروپا و امریکا و حتی ســایر کشورها بدون چالش
تردد میکنند وارد کنند .طی چند سال اخیر کارشناسان،
فعاالن اقتصادی و واردکنندگان خودرو خواستار تغییر و
حذف برخی از بندهای ۸۵گانه استاندارد شدند و تأکید
کردنــد اســتانداردهایی کــه در خیلی از کشــورها رعایت
نمیشود ،چرا باید در ایران اجباری باشد؟ این موضوع
ســبب میشــود خودروهــای خارجی با قیمت بــاال وارد
شــوند و حتــی این امــر (اســتانداردهای ۸۵گانه) باعث
میشــود قیمــت خودروهای داخلــی گران تمام شــود.
رعایــت یک اســتاندارد که اجرای آن لزومــی ندارد ،چرا
باید اجباری باشد؟
منتظر چین و اروپا باشید
آنگونــه که عنوان شــده هدفگذاریها بر مبنای این
اســت که خودروهــا در حدود قیمتی  ۱۰تــا ۳۵هزار دالر
وارد کشــور شــوند؛ از همیــن رو شــاید قابــل پیشبینــی
باشــد که ســهم خودروهای چینی به کشور بیشتر باشد.
عملکرد خودروســازان چینی نســبت به گذشــته بســیار
بهتــر شــده و حتــی بخــش قابلتوجهــی از محصوالت
آنها قابل رقابت با خودروهای اروپایی و امریکایی شــده
اســت .بــه گفته کارشناســان ،از آنجــا که اســتانداردهای
۸۵گانــه ایران تــا حدود زیــادی بــا اســتانداردهای اروپا
مشابهت دارد ،واردکنندگان میتوانند نسبت به واردات
خودروهای اروپایی به کشور اقدام کنند.
واردات بدون شرط
باوجــود آنکــه هنــوز (تــا زمــان تنظیــم گــزارش)
آییننامه واردات خودرو جمعبندی نهایی نشده است،
برخــی خبرهــا در فضای مجازی حکایــت از آن دارد که

واردات خودرو با دو شــرط ســقف قیمت خــودرو ۷هزار
دالر و حجــم موتــور  ۱۰۰۰سیســی آزاد شــده اســت ،اما
محمدجــواد حاجیحســینی ،معــاون پارلمانــی وزیــر
صمت نســبت به این خبر و شــرط ،واکنش نشــان داده
و در فضــای مجازی نوشــته اســت :محدودیــت واردات
خودرو شــایعه اســت؛ آییننامــه مصوبه هیــأت دولت
درخصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت
صمت با استفاده از دیدگاههای تخصصی و کارشناسی
در دست اقدام است و شایعات منتشر شده در رابطه با
محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.
حذف دالالن خودرو
از زمــان تصویــب واردات خــودرو بــه کشــور
(چهارشــنبهای کــه گذشــت) کــه از ســال گذشــته وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت بعــد از ابــاغ ۸فرمــان
رئیسجمهور وعده آن را داد ،خیلیها تصور نمیکردند
کــه در ســالجاری چنیــن امری دنبال شــود .بــا واردات
خــودرو که بــزودی عملیاتی خواهد شــد ،مردم شــاهد
چهــار اتفاق مهم و مثبــت در بازارخــودرو خواهند بود.
اولین آن کاهش فاصله قیمــت کارخانه و بازار ،دومین
آن حذف دالالن و واســطهها ،سوم ایجاد رقابت در بین
خودروسازان داخلی و چهارم پاسخ به نیاز متقاضیان و
خریداران خودرو است.
فاصله ۲۰۰میلیونی
طــی ایــن مــدت چــه اتفاقهایــی افتــاد کــه دولــت
تصمیــم گرفت واردات خــودرو اتفاق بیفتد؟ ســال ۹۷
بــا هدف توازن ارزی کشــور ،ســران قــوا واردات خودرو را
ممنــوع کردنــد .دراین مدت هیچ خودرویی وارد کشــور
نشــد و خودروســازان داخلی یکهتاز بــازار بودند .در این
میــان از ســال  ۹۷مشــخص شــد اعــدادی کــه در مــورد
خودکفایی در تولید خودرو و قطعه داده میشود ،دروغ
است .تولید خودرو در سال  ۹۷بیش از ۵۰درصد کاهش
یافــت و مدیران وقت خودروســازی علــت را در تحریم
دانســتند .ایــن در حالی بود که پیــش از تحریم صنعت
خــودرو ،خودروســازان از خودکفایــی  ۹۰و صددرصدی
صحبــت میکردنــد .از آن ســال (ســال )۹۷تاکنــون
شــرکتهای خودروســاز نتوانســتند حتی بــه تولید یک
میلیون دســتگاه خودرو دســت پیدا کننــد و همواره این
عرضــه کمتر از تقاضا بود که ادامه این روال باعث شــد
قیمــت خودروهای داخلی روزبــهروز و هفته به هفت ه در
بــازار افزایش پیدا کند و اکنــون میبینیم فاصله قیمت
کارخانه و بازار در برخی از خودروها بیش از ۲۰۰میلیون

تومان اســت و مــردم بــرای آنکه صاحب یک دســتگاه
خــودرو شــوند بایــد منتظر شــانس خــود باشــند چراکه
دولت گذشــته تصمیــم گرفت فروش خــودرو به روش
قرعهکشی انجام شود.
بهبودصادراتغیرنفتی
ســال گذشــته و بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم،
دولت رئیســی تصمیم گرفت افزایــش صادرات را یکی
از محورهــای اصلــی فعالیت خــود قرار دهــد؛ از این رو
122میلیون تن کاالی ایرانی به ارزش 48میلیارد دالر در
سال  1400به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان
14میلیارد دالر بیشتر از سال قبل بود و رشد 41درصدی
داشته است .این اعداد نشان میدهد درآمد ارزی کشور
نســبت به گذشــته و دولت قبــل بهبود یافتــه و میتوان
در زمینــه واردات برخــی از کاالها و بخصوص خودرو که
عمالً با معیشت و رفاه مردم سروکار دارد ،اقدام کرد.
جبران شکاف عرضه
ســیدرضا فاطمیامیــن ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت نیز در نامهای به رئیســی در مــورد الزام واردات
خودرو نامهای نوشته بود .او گفته بود :در سالهای اخیر
بازارخــودروی کشــور نامتعادل بــوده و تقاضای موجود
در این بازار بســیار بیش از عرضه داخلی اســت؛ عرضه
خودرو در کشور حدود ۹۰۰هزار دستگاه و تقاضای واقعی
بیــش از یــک میلیــون و ۴۰۰هزار دســتگاه اســت ،عالوه
بــر این بیش از ۷میلیون خودروی فرســوده میبایســت
جایگزین شــود ،لذا در ســالجاری برای جبران شــکاف
عرضــه برنامهریــزی تولید خــودرو برای یــک میلیون و
۵۰۰هزار دستگاه پیشبینی شده که این تولید به مرور و
طی سال اتفاق خواهد افتاد اما این امر باعث نمیشود
تقاضای انباشته سالهای قبل تأمین شود.
نوسان بازار خودرو
وزیر صمت گفته بود :شــرایط به وجود آمده ســبب
شــده خــودرو تبدیــل بــه یــک کاالی ســرمایهای شــود
بهطوریکه قیمت خودرو در بازار همســان با نوســانات
متغیرهــای کالن اقتصــادی نظیر نرخ ارز دچار نوســان
میشود ،این در حالی است که عرضه خودرو در سه ماه
گذشته بیش از ماههای گذشته بوده است ،اما همچنان
فاصله قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد است.
شائبهایجادانحصار
او به ۵دلیل خواســتار واردات خودرو شــده بود که از
ســوی دولت هــم تأیید شــد .فاطمیامین گفته اســت:
اولین نکته این است که ممنوعیت واردات در سالهای

گذشــته موجب شــائبه ایجاد انحصار بــرای خودروهای
داخلــی در اذهــان عمومــی و ایجاد بدبینــی در جامعه
شده است؛ لذا برای حذف چنین نگاهی واردات خودرو
ضرورت دارد.
قیمت خودرو ،تورم انتظاری ایجاد میکند
فاطمیامیــن دربــاره دومیــن دلیل چرایــی واردات
خودرو خاطرنشــان کرده بود :قیمت خودرو یک قیمت
شاخص در جامعه بوده و افزایش قیمت خودرو در بازار
موجــب ایجاد تــورم روانــی و انتظاری روی ســایر کاالها
میشــود ،از همینرو بــا واردات خــودرو میتوان جلوی
چنین امری را گرفت.
صنعتخودروآسیبنمیبیند
او دربــاره ســومین دلیــل واردات خــودرو گفتــه بود:
ضوابــط واردات خــودرو بــه گونهای تنظیم خواهد شــد
کــه بخــش عمــده واردات بــه خودروهــای ارزانقیمت
و کممصــرف اختصــاص پیــدا کنــد تــا شــائبه واردات
خودروهــای لوکــس و افزایش تمرکــز تجملگرایی را در
پی نداشــته باشد .ســهم اندک واردات از عرضه خودرو
در کشــور و الــزام واردات بــه انتقــال فنــاوری بــه داخــل
کشور ،هیچ آســیبی برای تولید داخل به همراه نخواهد
داشــت؛ این چهارمین نکتهای اســت که وزیر صمت به
آن پرداخته است.
واردات خودرو یا گوشی اپل؟
او درخصــوص پنجمیــن دلیــل گفــت :طبــق
برآوردهــای صــورت گرفتــه واردات خــودرو حداکثــر
نیازمنــد ۱.۵میلیــارد دالر اســت ،بــا توجــه بــه حجم

بــاالی صــادرات غیــر نفتــی در ســال گذشــته و
برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه بــرای صــادرات در
ســالجاری ،ایــن مبلغ بــه هیــچ عنــوان محدودیتی
بــرای تأمین مخــارج ارزی برای کشــور ایجاد نخواهد
کرد .از طرفی در ســال گذشــته بیش از ۴میلیارد دالر
برای واردات گوشــی تلفن همراه هزینه شــده که یک
میلیارد دالر آن گوشــی موبایل اپل بوده اســت و این
در حالی اســت که واردات خودرو بســیار ضروریتر از
واردات گوشی است.
دسترسی مردم به خودروهای کیفی
کارشناســان اقتصــادی اظهار میکننــد :در مقطع
فعلــی که بــازار خودرو بســیار بــه هم ریخته اســت و
ایــن بــازار بهصــورت مســتقیم بــر قیمــت کاالهــا اثر
میگذارد ،بهتر اســت که مجــوز واردات خودرو برای
بیش از ۱۰۰هزار دســتگاه (مجلس واردات ۷۰هزار تا
۱۰۰هزار دســتگاه را مصوب کرده اســت) صادر کند تا
این بــازار به فوریت آرامش پیدا کــرده و مردم نیز به
خودروهای کیفی دسترسی پیدا کنند.
ورود ارزانقیمتها
بــا این توضیحات به نظر میرســد که بزودی پای
خودروهای ارزانقیمت وارداتی به کشــور باز میشود
و مــردم دیگــر تحت اجبار و قرعه کشــی ،خودروهای
داخــل راخریــداری نخواهند کــرد ،لذا خودروســازان
بایــد برنامهریــزی کننــد کــه محصوالتشــان از نظــر
کیفــی ارتقا پیدا کند و همچنین بــا افزایش بهرهوری
از قیمت محصول نهایی خود بکاهند.

مدرسه هنر و رسانه قاصد با شعار آموزش تخصصی -اشتغال -کارآموزی ؛ به وجود آمده تا شما را به رویاهایتان برساند

قاصد ،فرصتی برای عالقهمندان عرصههای مختلف هنر و رسانه
این یک واقعیت غیرقابل انکار اســت که زبان هنر و رســانه گیراترین و جذابترین زبانها محســوب میشــود به نحوی که با ایــن زبان و جذابیت بصری که میتوان در آن ایجاد کرد میشــود الگوســازی،

زهرا قربانی

هموایی ،همسویی و به نوعی فرهنگ سازی در بین افراد یک جامعه ،یک کشور و سراسردنیا ایجاد کرد .هنر و رسانه پیامی نه تنها برپایه شــناخت بلکه بر اساس قدرت هم مبادله میکند و درصدد تغییر

نشان ایرانی برتر

ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی و برقراری نوعی از همسانسازی فکری و رفتاری است که این حرکت ارتباطی -فرهنگی مهمترین شــاخص عملکرد رسانهها در صحنههای گوناگون فردی،
اجتماعی و میان فرهنگی اســت .از این رو ،با دریافت این نکته مهم ،افراد دغدغهمند حاضر در پردیس توانمندســازی پیشگامان قاصد دســت به کارهایی زدهاند که برای آینده جوانان و
نوجوانان مهم و پرسود است .امروز به گفتوگو با نوشین خرمیپور  ،یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت پرداختهایم.

از مبداء تا مقصد
هر اتفاقی ،آغــازی دارد و هر آغــازی هــم ،قصهای.
شــایــد شــمــا دوسـ ــت داشــتــه بــاشــیــد از شـ ــروع و
ســوت آغ ــاز پــردیــس تــوانــمــنــدســازی پیشگامان
قاصد بشنوید و از پیچ و خم هایش گــذر کنید و
اهــدافــش را هــم وارس ــی کنید .نوشین خرمیپور
بــرای ما میگوید« :شرکت خالق و نــوآور قاصد در
بدو شروع فعالیتش در سال  1396در کنار تولید،
فعالیت دیــگــری همانطور کــه اش ــاره شــد تحت
عنوان مدرسه آموزشی با هدف آموزش تخصصی،
کـ ــادرسـ ــازی و شــنــاســایــی ن ــوج ــوان ــان و جــوانــان
مستعد و فعال در ایــن عرصه و اشتغال آنها با
شــعــار آمـ ــوزش تخصصی -اشــتــغــال -کــارآمــوزی
آغــاز کــرد .این شرکت ،جزو شرکتهای خالق قرار

گرفته است .شرکت خالق و نوآور قاصد در تالش
بــود از خــروجــی دورهه ــای آمــوزشــی دو اتــفــاق رقم
بزند .اتفاق اول اینکه با درنظر گرفتن دورههــای
کـ ــارورزی و شــتــابــدهــی ،مــهــارت هنرجویانش در
زمینه تولیدات آثــار هنری و رسانهای و بعد از آن
بازار کسب و کار را تضمین کند و اتفاق دوم اینکه
محیط امنی را بــرای هــنــرآمــوزان فــراهــم کند کــه از
بیاخالقیهای مرسوم در فضاهای هنری باالخص
برای بانوان به دور باشند».

در مسیر
ق ــاص ــد ،ک ــه ایـ ــن روزهـ ـ ــا در ک ــن ــار م ــدرس ــه هنر
ـول کمک
و رس ــان ــهاش ،در اســتــودیــویــی مــشــغـ ِ
ک ــردن بــه ساختن آیــنــده و ب ــازار ک ــاری بهتر بــرای
هنرجویانش اســت؛ بــه توضیح ادام ــه مسیرش

مـ ــیپـ ــردازد«:در راس ــت ــای هــمــیــن دو هــدفــی که
داشــتــیــم؛ تــبــلــغــیــات را شـ ــروع ک ــردی ــم .تــفــاوت
بازاریابی ما با کسب و کارهای دیگر این بود که
تبلیغات را از بین نوجوانان و جوانان در بستر
دبیرستانها و دانشگاه ها که مایل به آموزش
تخصصی هنر و رسانه و جویای کار بودند شروع
کردیم و کار دیگری که قاصد برای جذب جوانان
دغدغهمند انــجــام داد ایــن بــود کــه بــا همکاری
تشکلهای موجود در دانشگاههای کشور اقدام
به معرفی خــود کــرد و باعث شد جامعه هدفش
افــرادی در ایــن سنین باشند .بدین ترتیب برای
رسیدن به مهم ترین هدف شرکت که تولیدات
فــاخــر و اشــتــغــال اس ــت؛ ه ــدفگ ــذاری دورهه ــای
تربیت نیرو و انجام شد .به این صورت که در ابتدا
دورههای بلندمدت و خروجیمحور تعریف شود؛

تولید در قاصد
عمومــا کســب و کارهــا بــرای معرفــی خــود بــه یــک ارائــه و تبلیــغ موثــر نیازمنــد
هســتند کــه یــک کاالی رســانه ای بــه شــکلی جــذاب و جالــب توجــه بــه
مخاطــب معرفــی کننــد پــس هرچــه محصــول زیباتــر ،حرفهایتــر و کاملتــر
معرفــی شــود مخاطــب نســبت بــه آن مجموعــه حــس اعتمــاد بیشــتری
دارد .اســتودیو قاصــد تبلیغــات و محتــوای چندرســانه ای باکیفیــت صوتــی و
تصویــری بصــورت عــام و محتــوای باکیفیــت انیمیشــنی و موشــن گرافیــک بــه صــورت خــاص
در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه واســطه تیــم خــالق و جــوان خــود و بــا بهرهگیــری از بهروزتریــن
دانش تبلیغاتی انجام میدهد.
ما با ارائــه روشهای نویــن تبلیغاتی و تولیــد محصوالت چندرســانهای جذاب در فــرم و قالبهای
مختلف موشــن گرافیک ،انیمیشــن دوبعدی و ســه بعــدی ،گرافیک ،تصویرســازی ،موشــن
کمیک و کمیک اســتریپ ،موشن ترک ،لوگو استیشن و پوستر موشــن ،تیزر ،فیلم کوتاه،
مســتند تلویزیونــی و تولیــد برنامــه تلویزیونــی بــرای ســازمانها ،ارگانهــا و شــرکتهای
مختلــف مخصوصا شــرکت های خــالق و دانــش بنیــان و اســتارت اپهــا ،پذیــرای پروژهها
هســتیم .در پایــان آمــوزش هنرجوهــا ،به آنهــا گواهــی و مــدرک معتبرهــم داده میشــود تا خیالشــان از
راحت راحت باشد و مدرکی برای ارائه در دست داشته باشند.
آموزشی که دیدهاند؛
ِ

کارهای شاخص
مجموعهقاصد

اس ـ ــت .تــیــم س ـ ــازی و
جــفــت و ج ــور ک ــردن
 .۱موشن کمیک خرمشهر پخش از شبکه پویا
افــراد مختلف تیم با
 .۲پروژه ســریالی یک تکه ماه برای بســیج سازمان
یکدیگر  ،کــار آسانی
صداوسیما پخش از شبکههای ملی و استانی
ن ـیــســت و نــیــازمــنــد
دقـ ـ ـ ــت و چــی ـنــش
 .3پروژههــای تبلیغاتی برای شــبکه افق
بسیار باالیی ست که
و شرکتهای دانشبنیان
مسؤولین این مجموعه
سپس از بهترین اساتید در
بــه خــوبــی انــجــام مــیدهــنــد.
داخل و خار ج از کشور بهره گرفته
مــثــال ه ــن ــرج ــوی ــان گ ــراف ــی ــک را به
شود .همچنین در کنار اهداف مهم ،شرکت
انیمیشن سازی معرفی می کنند و هنرجویان
خــالق و نــوآور قاصد در تــالش اســت تا با برگزاری
طــراحــی پــارچــه را بــا فــعــاالن کــالسهــای دوخ ــت و
دورهه ــای مشترک با مراکز و ارگــانهــای دولتی و
خــیــاطــی مــرتــبــط میکنند و در آخ ــر بــه آنــهــا پ ــروژه
خصوصی ،گستره آمــوزش هــای حقیقی و مجازی
میدهند تا وارد بازار کار شوند .از طرفی مدیریت
در سراسر کشور و خــار ج از کشور  ،فعالیت های
این حجم از کار هم نیازمند یک برنامهریزی دقیق
آمـ ــوزشـ ــی ب ـ ــرای دی ــگ ــر م ــراک ــز ب ــا ســرفــصــلهــای
است که حتی این هم از سختیهایش نمیکاهد!
اختصاصی در جهت آم ــوزش هدفمند در کنار
ممکن است دورهها به حد نساب نرسد و منتفی
تولید داشته باشد .این روزها در مجموعه هنری
شــود؛ اتفاقات دیگری بیفتد و خالصه همه چیز
رســانــه ای قاصد ،از نوجوانان تا هنرجویان چهل
غیر منتظره است! این شرکت خصوصی است و
ســالــه ،مــشــغــول آمـ ــوزش و یــادگــیــری هستند و
پس از آمــوزش کامل هنرجویان ،ترجیحش این
کــادرســازی آنها توسط مــســؤوالن ایــن مجموعه،
است که از خود هنرجویان فار غ التحصیل شده
ان ــج ــام م ــیش ــود .یــکــی از ات ــف ــاق ــات خـ ــوب ایــن
در اداره امور خود استفاده کند.
اســتــودیــو ایــن اســت کــه اســتــادان حــاضــر در آن،
چرا قاصد؟
هنرجویانی را که شایستگی آموزش بهتر و بیشتر
را دارنــد؛ با خــود همراه میکنند تا به مهارتهای
شاید شما با خودتان فکر کنید که استودیوهای
بیشتری دست پیدا کنند» .
زیــادی با کارکرد قاصد در سر تا سر کشور وجود
دارد و بــه چــه دلیلی «قــاصــد» مــی تــوانــد انتخاب
چالشهای بیپایان
شما باشد؟ قطعا دانستن مزایای یک مجموعه
و تــفــاوتهــای آن بــا دیــگــر مــجــوعــههــای مشابه،
قطعا در هــر ک ــاری ،سختی و آســانــی وجــود دارد و
انــتــخــاب را راحــتتــر مــیکــنــد .آمـ ــوزش تخصصی
گاهی ت ــرازوی سختی ها سنگین تر مــی شــود؛ اما
میتواند اولین و بهترین دلیل شما برای مراجعه
درس ــت در همین لحظه اســت کــه بــایــد بــا قوت
بــه قاصد بــاشــد! چــون میتوانید بــا خیالی راحــت
و امــیــد؛ ادام ــه داد و منتظر نتیجه شــد .طبیعتا
و آســوده از کالس های آموزشی استفاده کنید و
«ق ــاص ــد» ه ــم از ای ــن ق ــاع ــده مــســتــثــنــا ن ــب ــوده و
با سر زدن به سایت قاصد ،از استادان برجسته
روزهـ ــای ســخــت و آســانــی را پــشــت ســر گذاشته

کالسهایشان هم مطلع شوید! کــارورزی دومین
دلیلی اســت کــه قــاصــد را از دیــگــر مجموعه های
مــشــابــه ،متمایز مــی کــنــد و خــیــال تــان را از بابت
دریافت آموزشی درست و حسابی راحت میکند!
آموزشی که میتوانید مطمئن باشید که با تالش و
پشتکار وعالقه خودتان ،به کسب درآمد میرسد
و اصال هدف قاصد هم همین است! تولید معرفی
و حمایت اشتغال نیروهای جــوان هم که اکثر ما
آرزویش را داریم؛ به دست این استودیوی هنری
رســانــهای بـ ــرآورده مــیشــود؛ ارتــبــاط بــا اســتــادان و
معرفی شــدن به کارفرمایان ،از اتفاقات مبارکی
اسـ ــت ک ــه ب ــا ورود شــمــا ب ــه مــجــمــوعــه قــاصــد و
پیگیری عالقه تان اتفاق می افتد .این مجموعه،
اســتــودیــویــی خــروجــیمــحــور اســت و خــیــالتــان را
از لحظه خــروجتــان و پایان آموزشهایتان راحت
مــیکــنــد! بــا تــوجــه بــه ایــنکــه شــمــا هــم بــه خوبی
آموزشها را فرا بگیرید و بــرای آیندهای که داریــد،
تالش کنید .جهت اطالعات بیشتر و دیدن نتیجه
کار هنرجویان مجموعه قاصد ،به سایت و راههای
ارتباطی در ج شــده مراجعه کنید و اگــر سوالی در
ذهــنتــان مــانــده ،از آنــجــا بپرسید! امــیــدواریــم در
آیندهای نه چندان دور ،شما هم از هنرجویان این
مجموعه باشید و بــرای آیــنــدهای روش ــن ،تالش
کنید.
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