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آیاترامپدوبارهرئیسجمهورمیشود؟

دکتر فرخ قبادی/ دنیای اقتصاد
آقای انتخاب از که ماهی هفت و دوسال در
ترامپبهعنوانرئیسجمهوریایاالتمتحده
میگذرد،اکثرمردماینکشوردریافتهاندکه
ویشخصیتیناهنجاردارد،نژادپرستاست،
میکند، تحقیر را اسپانیاییتبارها و زنان
دروغگوییقهاراست،بهاخالقمتعارفجامعه
پایبندنیستوبهنئونازیهاهمگوشهچشمی
دارد.اماظاهراهیچکدامازاینخصلتهامانع
ازآننشدهکهاوخودرابرندهانتخاباتدور

آیندهریاستجمهورینداند.
از  قابل توجهـی  جمعیـت  مهم تـر،  ایـن  از 
طرفـداری  او  از  هنـوز  آمریکایـی  رای دهنـدگان 

. می کننـد
ظاهـرا رونـق اقتصـادی این کشـور، با نـرخ پایین 
بیـکاری و نـرخ رشـد قابل قبـول تولیـد ناخالص 
داخلـی و البتـه خشـنودی شـرکت های بـزرگ از 
کاهـش چشـمگیر مالیاتشـان )از ۳۵ درصـد بـه 
۲۱ درصـد( و رشـد مسـتمر قیمت هـا در بـازار 
سـهام، چشـم همه را بـر ویژگی های ناخوشـایند 

مشاهده متن کامل 

نامهای طی ایران برق صنعت سندیکای
سندیکا عضو شرکتهای عامل مدیران از
عمومي مجمع جلسه در حضور برای
مجمع و فوقالعاده بطور عاديسالیانه

عمومیفوقالعادهدعوتبهعملآورد.
به  عنایت  با  است  شده  تاکید  نامه  این  در 
روزنامه  در  مجمع  به  دعوت  آگهی  درج 
مجمع  شهریورماه،  پنجم  مورخ  اقتصاد  دنیای 
عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و مجمع 
عمومی فوق العاده سندیکای صنعت برق ایران 
ساختمان  در   98/06/۲۵ مورخ  دوشنبه  روز 
طالقانی،  خیابان  در  واقع  ایران  بازرگانی  اتاق 
شماره  )فرصت(،  موسوی  شهید  خیابان  نبش 

۱7۵برگزار خواهد شد. 
ساعت  فوق العاده  بطور  عادی  عمومی  مجموع 
۱۵ و با دستور کار استماع گزارش هیات مدیره 

دعوت سندیکا از شرکت های عضو برای حضور 
در مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده 

صورت هاي  و  عملکرد  گزارش  بررسي  بازرس،  و 
مالي سال 97و بودجه سال 98،  انتخاب بازرسین 
کثیراالنتشار  روزنامه  تعیین  البدل،  علي  و  اصلي 
سندیکا و سایر موارد قابل طرح که اتخاذ تصمیم 
عادي  عمومي  مجمع  اختیارات  از  آنها  مورد  در 

است، برگزار می شود. 
در مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ذکر شده 
و ساعت ۱6:۳0 برگزار می شود، بررسی و اصالح 

اساسنامه سندیکا در دستور کار قرار دارد. 
شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق اساسنامه 
سندیکا، مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل 
پیدا  رسمیت  اعضاء  قانوني  نمایندگان  سوم  دو 
میکند و اتخاذ تصمیمات الزم با سه چهارم آراء 
بود،  خواهد  پذیر  امکان  جلسه  در  حاضر  اعضاء 
جلسه  نصاب  حد  جهت  اعضا  حداکثر  مشارکت 

حائز اهمیت بسیار است. 

و ارزیابـی لیسـت چک نهایی بررسی
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اقتصاد ایران

اعزامهیاتتجاریبهاندونزی
کمیتهمشترکبازرگانیایرانواندونزیدرنظرداردباهمکاریاتاقآبادانوخرمشهروبهمنظور
Trade EXPO نمایشگاه با همزمان کشور، دو اقتصادی همکاریهای و تجاری روابط توسعه
Indonesiaهیاتیتجاریرادرتاریخ24مهرلغایتاولآذرسالجاریبهکشوراندونزیاعزامکند.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص با امور بین الملل اتاق آبادان به شماره 

۵۳۲۲904۲-06۱ سرکار خانم سلوکی تماس حاصل فرمایند. 

درجلسهکمیتهسازندگانیراقآالتتوزیعصورتگرفت؛

بررسینهاییچکلیسـتارزیابـیوتشخیصصالحیتاعضا
جلســهکمیتــهســازندگانیــراقآالتتوزیــعســندیکایصنعــتبــرقایــران،پنجمشــهریور
ــاموضــوعبررســینهایــیچــکلیســـتارزیابـــیوتشــخیصصالحیــت ســالجــاریب

ــد. ــکیلش ــندیکاتش ــلس ــه،درمح ــوکمیت ــرکتهایعض ش
ــار صنعــت  در ابتــدای جلســه موضــوع درخواســت عضویــت و حضــور ۳ شــرکت شــاهین مفصــل، مازی
بابــل و پــاژ قطعــات خــودرو آمیتیــس در کمیتــه تخصصــی ســازندگان یــراق آالت توزیــع ســندیکا مطــرح 
شــد. پــس از بررســی مــدارک و تبــادل نظــر، مقــرر شــد لیســت محصــوالت و مــدارک مثبتــه واحــد 
ــای  ــزی، هادی ه ــی و فل ــراق آالت آهن ــه )ی ــی مربوط ــای تخصص ــک از گروه ه ــر ی ــط ه ــدی، توس تولی

ــرد.  ــرار بگی ــی ق ــورد ارزیاب ــدار( م ــای خودنگه ــه دار و کابل ه ــای فاصل ــش دار، کابل ه روک
بــا توجــه بــه جمع بنــدی نهایــی چــک لیســت ارزیابــی طبــق محاســبات و امتیازبنــدی فرمــت شــرکت 
ــار  ــر در اختی ــالم نظ ــت اع ــی جه ــش نهای ــد ویرای ــرر ش ــی  مق ــل بررس ــورت کام ــوارد بص ــر، م توانی

ــرد. ــرار گی ــه ق ــو کمیت ــرکت های عض ش
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تاسیسمزارعاستخراجبیت
کویندرخرابههایصنعتی

شورویسابق
در سابق شوروی دوره متروکه های کارخانه
روسیهباتاسیساتاستخراجارزمجازیجانی

دوبارهگرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یاهو فاینانس ، 
کارخانه های متروکه دوره شوروی سابق در روسیه با 
تاسیسات استخراج ارز مجازی جانی دوباره گرفته اند. 
کارخانه های بزرگ برق آبی سیبری که میراثی دیگر 
از شوروی سابق هستند، ماینرهای بیت کوین را با برق 
ارزان تشویق می کنند. قیمت مناسب و هوای سرد این 
منطقه، سیبری را به یک قطب بین المللی استخراج 
بیت کوین تبدیل کرده است. ماینر هایی از اروپا، آسیا 

و آمریکا در این مزارع مشغول شده اند.
 ایستگاه برق آبی براتسک در شرق سیبری که طی 
جنگ سرد برای تقویت تولید در شوروی ساخته شده 
بود، حاال یک صنعت انرژی دیگر را تقویت می کند: 

استخراج بیت کوین.
 چندین مزرعه بزرگ ماینینگ کار خود را در براتسک 

اند. براتسک یک شهر صنعتی در کنار  شروع کرده 
رودخانه آنگارا است که ماینرها از دمای پایین آن بهره 
می برند تا هزینه خنک کردن دستگاه ها پایین بیاید.

های  ویرانه  که  است  مناطقی  از  ای  نمونه  براتسک 
خاکی  به  تبدیل  آن  در  سابق  شوروی  امپراتوری 
حاصلخیز برای گل های عجیب امروزی شده اند. پس 
از فروپاشی شوروی سابق، بخش هایی از مناطق وسیع 
و اکثراً صنعتی آن  در آشوب های اقتصادی نابود و 
اخیر  در سال های  بسته شدند.  ها  کارخانه  بسیاری 

ماینرها از برخی از این خرابه ها استفاده کرده اند.
ماینینگ  شرکت  عامل  مدیر  اوزرسکی،  دیمیتری 
الکتروفارم گفت:» مازاد تولید برق در روسیه بخاطر 
و  شوروی  زمان  های  کارخانه  از  برخی  بسته شدن 

بهینه شدن مصرف انرژی در روسیه، باالست«.
وی ادامه داد:» مزارع استخراج بیت کوین در سراسر 
روسیه در حال حاضر از 600 مگاوات ظرفیت برق بهره 
می برند که تقریباً ۱0 درصد کل 7 گیگاوات برقی 
است که شبکه بیت کوین را در سراسر جهان حمایت 
می کند«. مزارع بیت کوین چین که قطب ماینینگ 
جهان نامیده می شود در مقایسه با روسیه 60 درصد 
کل برق شبکه بیت کوین جهان را تشکیل می دهند.

 سیبری هنوزهم تولیدات صنعتی بسیاری مانند فلزات 
و چوب دارد ولی کارخانه هایی که متروکه رها شده اند، 
زمین ها و زیر ساخت برق این کشور همه آماده اند 
تا ماینرها از آنها استفاده و این منطقه را به قطب بین 

المللی ماینینگ تبدیل کنند.
 برق در سیبری که بیشتر توسط نیروی برق آبی تولید 
می شود، حدود 4 سنت در هر کیلو وات ساعت هزینه 
دارد و ارزانتر از میانگین قیمت 7 تا 8 سنت برق در 

روسیه است.
ندارد  روسیه  در  قانونی  موقعیت  هیچ  مجازی  ارز   
بنابراین شامل قوانین مالیات و اوراق بهادار نمی شود.

تخفیفویژهاعضایسندیکا
برایحضوردرچهاردهمین
نمایشگاهصنعتبرقفارسو

مشهد
چهاردهمیننمایشگاهصنعتبرقاستانفارس
طیروزهای26لغایت29شهریورماهدرمحل
فارس استان بینالمللی نمایشگاههای دائمی
مشهد برق صنعت نمایشگاه چهاردهمین و
طیروزهای3لغایت6مهرماهدرمحلدائمی
خواهد برگزار مشهد بینالمللی نمایشگاههای

شد.
با توجه به حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور، 
حضور  تسهیل  برای  الزم  هماهنگی های  سندیکا 

بعمل  را  مذکور  رویدادهای  در  عضو  شرکت های 
آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت 

تعیین شده به شرح ذیل استفاده نمایند:
برای  سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  ۲0درصد   **

رزرو غرفه در نمایشگاه صنعت برق استان فارس
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : ۱40 هزار تومان )حداقل 

۱۲ مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   ۱۲۵  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل ۱۲ مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
نمایشگاه به شماره تلفن ۳۲۱۱67۳8-0۳4 )خانم 

متقیان( تماس حاصل فرمایید.
* ۱۵درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه صنعت برق مشهد
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : ۱80 هزار تومان )حداقل 

۱8 مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   ۱60  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل ۱8 مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
)خانم   0۵۱-۳6۱۵8 تلفن  شماره  به  نمایشگاه 

غفوریان( تماس حاصل فرمایید.
برگزاری  تاریخ  تا  زمانی  محدودیت  به  توجه  با 
دعوت  سندیکا  اعضای  از  مذکور،  نمایشگاه های 
می شود با تکمیل و ارسال فرم ذیل به شماره فکس 
66944967 مراتب آمادگی خود برای حضور در هر 
یک از نمایشگاه ها را به سندیکا اعالم و برای کسب 
اطالعات بیشتر با امور نمایشگاه های سندیکا شماره 
باقرپور(  )خانم   ۱۱۳ داخلی   66۵709۳0-۳ تلفن 

تماس حاصل فرمایند.   
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وزیرنیروبهمسکورفت
پیگیریساختنیروگاه14۰۰مگاواتیسیریکباوام

دولتروسیه
وزیرنیروگفت:درجریانسفربهمسکو،امضای
الحاقیهبهقرارداداحداثنیروگاه14۰۰مگاواتی
سیریکاستانهرمزگانبااستفادهازوامدولت

روسیهموردبررسیقرارمیگیرد.
ــل از وزارت  ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
نیــرو، رضــا اردکانیــان کــه بــه همــراه وزیــر امــور 
خارجــه کشــورمان راهــی روســیه شــده اســت، در 
ــن ســفر طــی  ــه مســکو گفــت: در ای ــدو ورود ب ب
نشســتی بــا وزیــر انــرژی روســیه تصمیمــات 
گرفتــه شــده در پانزدهمیــن اجــالس کمیســیون 

و  اقتصــادی  همکاری هــای  مشــترک های 
ــال  ــاه امس ــه خردادم ــیه ک ــران و روس ــاری ای تج
ــه میزبانــی شــهرهای تهــران و اصفهــان برگــزار  ب

ــود. ــری می ش ــود پیگی ــده ب ش
همکاری هــای  مشــترک  کمیســیون  رئیــس 
ــزود: از  ــیه اف ــران و روس ــاری ای ــادی و تج اقتص
جملــه ایــن مباحــث امضــای الحاقیــه بــه قــرارداد 
احــداث نیــروگاه ۱400 مگاواتــی ســیریک اســتان 
هرمــزگان اســت کــه بــا وام دولــت روســیه احداث 

خواهــد شــد.
ــد روز  ــه در چن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
ــه  ــه اتحادی ــران ب ــی الحــاق ای ــر مراحــل نهای اخی
ــه داد:  اقتصــادی اوراســیا طــی شــده اســت، ادام
در حــال حاضــر تشــریفات قانونــی ایــن امــر کامــل 
ــی  ــز ط ــفر نی ــن س ــان ای ــت و در جری ــده اس ش
نشســتی بــا مدیــرکل اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
ــن موافقتنامــه مــورد  ــی کــردن ای مراحــل عملیات

ــت. ــد گرف ــرار خواه بحــث و بررســی ق
اردکانیــان پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی 
اوراســیا را اتفاقــی مهــم برشــمرد و افــزود: شــاید 
ــک  ــران در ی ــه ای ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ب
ــال  ــکل فع ــه ش ــادی ب ــه ای اقتص ــان منطق پیم
ــرای  ــری ب ــن مهــم پنجــره مؤث وارد می شــود و ای

ــت. ــه ای اس ــای منطق همکاری ه
ایــن مقــام مســؤول با تاکیــد بــر اینکــه در چندماه 
ــه اذعــان مقامــات و بخــش خصوصــی دو  اخیــر ب
کشــور تحــوالت خوبــی در ایــن کمیســیون انجــام 
ــران  ــت: کمیســیون مشــترک ای شــده اســت، گف
ــرای  ــی را ب ــه بخش ــیار نتیج ــش بس ــیه نق و روس
فعــال کــردن عضویــت ایــران در اتحادیــه اقتصادی 
اوراســیا ایفــا کــرده اســت چــرا کــه روســیه بازیگر 

اصلــی ایــن اتحادیــه مهــم منطقــه ای اســت.

تاابتدایشهریورماه

ظرفیتنیروگاههایکشوراز
مرز۸2هزارمگاواتگذشت

ظرفیتنصبشدهنیروگاههایکشورتاابتدای
شهریورماهسالجاریباافتتاحواحدهایجدید

ازمرز۸2هزارمگاواتگذشت.

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ابتدای  تا  کشور  نیروگاه های  منصوبه  ظرفیت 
شهریورماه به 8۲ هزار و 6۱ مگاوات رسیده است 
که در این بین واحدهای سیکل ترکیبی با ۲۵ هزار 
و 40۳ مگاوات، بیشترین ظرفیت )۳۱ درصد( نصب 

شده نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده اند.
کشور  نیروگاه های  درصد   ۳0.۵ حدود  اکنون  هم 
 ۲۵ از  بیش  که  است  گازی  واحدهای  به  مربوط 
ایران  نیروگاه های  از ظرفیت منصوبه  هزار مگاوات 
مربوط به این بخش است. واحدهای بخار نیروگاهی 
به  را  حوزه  این  منصوبه  ظرفیت  درصد   ۱9.۳ نیز 
خود اختصاص داده اند و با ظرفیت ۱۵ هزار و 8۲9 
که  گرفته  قرار  بخشی  سه  میان  در  خود  مگاواتی 
را  کشور  نیروگاهی  شده  نصب  ظرفیت  بیشترین 

دارند.
نیز  برق آبی  واحدهای  ظرفیت  حاضر  حال  در 
سهم  و  است  رسیده  مگاوات   988 و  هزار   ۱۱ به 
شده  نصب  ظرفیت  کل  بین  در  را  درصدی   ۱4.6

نیروگاه های کشور در اختیار دارند.
پراکنده  تولید  واحدهای  فعلی  ظرفیت  همچنین 
)شامل MW ۲4۵ خودتامین( به یک هزار و ۵6۳ 
یک  به  نیز  اتمی  نیروگاه های  ظرفیت  و  مگاوات 
حیث  این  از  که  است  رسیده  مگاوات   ۲0 و  هزار 
از  درصد  یک  حدود  کدام  هر  شده  یاد  واحدهای 
به خود  را  نیروگاه های کشور  کل ظرفیت منصوبه 

اختصاص داده اند.
شده  نصب  ظرفیت  آخرین  حاضر  حاضر  در 
 760 حدود  به  هم  کشور  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
حدود  به  نیز  دیزلی  واحدهای  ظرفیت  و  مگاوات 
اساس هم اکنون  براین  است.  مگاوات رسیده   4۳9
ایران به لحاظ ظرفیت منصوبه برق در جایگاه نهم 

قرار دارد.
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مدیرعاملموسسهآموزشوتوسعهمنابعانسانیاتاق
بازرگانیتهرانتوضیحداد

تربیتکارآفریناننخبهو
نوآفریندرمدرسهکسبوکار

اتاقتهران
ناصر عندلیب، مدیر موسسه آموزش و توسعه منابع 
یکسال  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  انسانی 
برنامه ریزی و تدوین روش اداره مدرسه کسب وکار 
اتاق تهران قبل از راه اندازی آن؛ اعالم کرد که این 
مدرسه کار خود را از ترم دوم تحصیلی سال جاری 

آغاز خواهد کرد.

بازرگانی،  اتاق  مراسمی،  طی  و  گذشته  هفته 
دانشگاه  و  تهران  کشاورزی  و   معادن   صنایع، 
صنعتی امیرکبیر برای تاسیس و راه اندازی مدرسه 
این  کردند.  امضا  همکاری  تفاهم نامه  کسب و کار 
مدرسه  یک  که  است  کشور  در  بار  نخستین  برای 
در  آن  آکادمیک  و  متعارف  معنای  به  کسب وکار 

ایران راه اندازی می شود.
یک   business school یا  کسب وکار  مدرسه 
مدرک  که  است  دانشگاهی  سطح  در  موسسه 
ارائه می دهد.  مدیریت کسب وکار را به دانشجویان 
به طور مشخص و بر طبق استانداردهای بین المللی، 
قبیل  این  از  دروسی  کسب وکار  مدرسه  یک 
حسابداری، مدیریت، استراتژی، اقتصاد، کارآفرینی، 
مالی، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطالعات 
لجستیک،  تدارکات،  بین المللی،  تجارت  مدیریت، 
سازمانی،  رفتار  سازمانی،  روانشناسی  بازاریابی، 
روابط عمومی، روش تحقیق و دروس دیگری از این 

دست را ارائه می دهد.
انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  موسسه  مدیرعامل 
اتاق تهران با بیان اینکه این مدرسه به دنبال تکرار 
کسب وکار  مدارس  تاسیس  در  پیشین  تجربه های 
نادیده  عرصه های  به  ورود  زمینه  بلکه  نبوده، 
ارائه  کسب وکار را فراهم خواهد کرد، افزود: دانش 
تاثیرگذاری  دنبال  به  نه تنها  مدرسه  این  در  شده 
روی جامعه کسب وکار است بلکه به دنبال تاثیرات 
و  محلی  توسعه  فرصت ساز  و  ایجادکننده  و  کالن 

منطقه ای است.
اتاق  عمومی  روابط  با  گفت و گو  در  عندلیب  ناصر 
تهران، هدف از آموزش ها در مدرسه کسب و کار را 
توسعه ذهن و توسعه مهارتی مدیران، کارآفرینان، 
صاحبان کسب وکار و دانشجویان عنوان کرد و افزود: 
این مدرسه کسب و کار در راستای انجام هر چه بهتر 

وظایف اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
استان تهران و به منظور ارتقای سطح دانش مدیران 
و کارشناسان واحدهای عضو و همچنین اجرای هر 
چه مناسب تر رسالت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 
تربیت نیروی متخصص و توسعه تحقیق و فناوری 
تاسیس  دانشگاه نسل سوم،  به  تبدیل  و  در کشور 

می شود.
به گفته وی، تربیت نیروهای متخصص و کارآفرین 
مورد نیاز اتاق، ارتقا سطح علمی مدیران و متخصصان 
و  معدن  صنعت،  بازرگانی،  بخش های  در  شاغل 
ارائه  جهانی،  سطح  در  و  روز  دانش  به  کشاورزی 
دوره های تخصصی کاربردی-بین المللی با همکاری 
متخصصان  برای  کشور  خارج  معتبر  علمی  مراکز 
بین  دوره های  توسعه  و  ایجاد  و  خارجی  و  داخلی 
رشته ای کاربردی از جمله وظایف تببین شده برای 

این مدرسه کسب و کار است.
انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  موسسه  مدیرعامل 
نظر  زیر  را  کسب و کار  مدرسه  هدایت  تهران،  اتاق 
یک شورای راهبردی متشکل از رییس اتاق تهران، 
مدرسه  رییس  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  رییس 
کسب وکار، یکی از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و یک صاحب نظر معرفی شده از سوی اتاق بازرگانی 
تهران، بیان کرد و گفت: مسئولیت هدایت مدرسه 
ضوابط  و  مقررات  قوانین،  چارچوب  در  کسب و کار 
اتاق  و  دانشگاه  امنا  هیات  مصوبات  عالی،  آموزش 
راهبردی  شورای  این  عهده  به  تهران  بازرگانی 

خواهد بود.
تشکیل  با  امر  ابتدای  در  افزود:  ادامه  در  عندلیب 
از خبرگان و متخصصان حوزه  کارگروهی متشکل 
کسب وکار و ارزیابی تحوالت آتی جامعه کسب وکار و 
آموزش افراد جهت چگونگی مواجه با این تغییرات، 
دروس و سرفصل های مربوطه تعریف شده و تالش 

خواهد شد تا با تدریس دروس به صورت کاربردی، 
نیروهایی شایسته، نوآور و کارآفرین تربیت شود.

را  کسب و کار  مدرسه  ارکان  حال،  عین  در  وی 
آموزش، پژوهش و توسعه کسب وکار عنوان کرد که 
به گفته وی، با شیوه هایی نوین و متمایز طراحی و 

اجرا خواهند شد.
مدارس  روش  روی  مطالعه  اینکه  بیان  با  عندلیب 
این  تاسیس  برای  قبل  سال  یک  از  کسب وکار 
مدرسه  این  افزود:  شده  است،  آغاز  مدرسه 
نوآوری  آموزش،  محور  سه  اساس  بر  کسب وکار 
اول  محور  در  که  کرد  خواهد  فعالیت  تحقیقات  و 
هدف آموزش رسمی یا غیررسمی در سطوح عالی 
در حوزه  نوآوری   دوم،  محور  برابر  است. همچنین 
تجارت مدنظر قرار گرفته و در خصوص محور سوم، 
منظور تحقیقات عمیق و ارائه خدمات عمده توسط 
کارشناسان و اساتید حوزه های مختلف و توصیه به 

دولت و حکومت با هدف حل مشکالت است.
اتاق  با  دانشگاه  این  مستمر  ارتباط  عندلیب، 
حوزه  نیازهای  شناسایی  برای  تهران  بازرگانی 
کسب و کار  مدرسه  ویژه  امتیازات  از  را  کسب وکار 
کسب وکار  مدارس  سایر  با  مقایسه  در  تهران  اتاق 
عنوان کرد و گفت: مدرسه کسب وکار اتاق تهران، 
افراد را با دانش، مهارت و چشم انداز بلندمدت که 
به نوآوری و رشد منجر می شود، توانمند می کند و 
یک شبکه قدرتمند از نیروهای موفق و الهام بخش 

ایجاد خواهد کرد.
وی زمان شروع به کار مدرسه کسب و کار اتاق تهران 
را ترم دوم سال تحصیلی آینده اعالم کرد و افزود: 
هدایت فعالیت ها برای همکاری با دانشگاه صنعتی 
اتاق  طرف  از  شده  یاد  اهداف  به  نیل  و  امیرکبیر 
بازرگانی تهران، در موسسه آموزش و توسعه منابع 

انسانی اتاق تهران )آیتک( متمرکز شده است.
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رئیسکلبانکمرکزیازاجرایسیاستجدید
اقتصادیازانتهایشهریورخبردادهاست

امیدبهساماندهیاقتصادبا
»عملیاتبازارباز«

فرآینـدعملیـاتبـازاربـازبـهایـنصـورت
اسـتکهدرمواقـعافزایش)کاهـش(تقاضای
ذخایـربانکهاکـهاحتمالانحرافنرخسـود
بـازاربیـنبانکـی)قیمـتذخایـر(ازمیـزان
از مرکـزی بانـک دارد، وجـود هدفگـذاری
طریـقخریـد)فـروش(اوراقبهـاداروعرضه
)جمـعآوري(ذخایـر،نـرخسـودبـازاررابـه
حـولوحـوشنـرخسیاسـتیهدفگـذاری

شـدههدایـتمـیکند.
در حالـی که نرخ تورم کشـور در یک سـال گذشـته 
جهشـی عجیـب داشـته و بـه بیـش از 4۲ درصـد 
رسـیده اسـت و میـزان نقدینگـی هـم بـه عـدد بی 
سـابقه حـدود ۲000 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده 
اسـت؛ بانک مرکزی بـا اجرای »عملیات بـازار باز«به 
دنبـال سـامان دادن بـه وضعیـت اقتصـادی کشـور 
اسـت. رئیـس کل بانک مرکـزی وعده داده تـا پایان 

شـهریور یعنـی سـه هفتـه دیگـر عملیـات بـازار باز 
رسـما شـروع شود.

عبدالناصـر همتـی رئیـس کل بانک مرکـزی گفت:» 
سیاسـت های پولـی چیزی جـز اجرای عملیـات بازار 
بـاز بانکـی نیسـت، در گذشـته بـرای بانـک مرکزی 
کل هـای پولـی مهـم بـود کـه البته هـم اکنـون هم 
ایـن مسـاله مهـم اسـت، اما بانـک مرکزی بـه دنبال 
آن اسـت کـه کل هـای پولی را از طریـق عمیات بازار 
بـاز کنتـرل کنـد.« بـه گفتـه او ایـن کار قرار اسـت 
بـرای اولین بـار از سـوی بانک مرکزی انجام شـود و 
نظـرات کارشناسـی متخصصـان پولی در ایـن حوزه 
اخـذ شـده و ایـن کار بـا وسـواس انجام خواهد شـد.

بـه زبـان اقتصـادی عملیات بـازار باز به عنـوان یکی 
از ابزارهای غیرمسـتقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر 
چارچـوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته 
شـده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ 
سـود کوتـاه مدت در بـازار بین بانکـی و از این طریق 
تاثیرگـذاری بـر نرخ  هـای سـود در بازار پـول و نهایتاً 
عالمت دهـی بـه سـایر فعالیت هـای اقتصادی اسـت. 
در واقـع عملیـات بـازار بـاز بـه خرید و فـروش اوراق 
قرضـه دولتی در بازار آزاد، برای گسـترش یا انقباض 

میـزان پـول در سیسـتم بانکـی گفتـه می شـود، که 
توسـط بانک هـای مرکـزی کشـورها انجام می شـود. 
خریدهـا بـه سیسـتم بانکی پـول تزریـق می کنند و 
رشـد اقتصـادی را افزایـش می دهنـد، در حالـی کـه 
فروش هـا عکس ایـن را انجام می دهند. در سیاسـت 
هـای اقتصـادی عملیـات بـازار بـاز می توانـد اهداف 
متفاوتـی را دنبـال کنـد بـرای مثـال بانـک مرکـزی 
مـی توانـد از طریـق عملیات بـازار باز نرخ تـورم را تا 

حدودی کنتـرل کند.
فرآینـد عملیـات بـازار بـاز به ایـن صورت اسـت که 
در مواقـع افزایـش )کاهـش( تقاضای ذخایـر بانک ها 
کـه احتمـال انحـراف نـرخ سـود بـازار بیـن بانکـی 
)قیمـت ذخایـر( از میـزان هدف گـذاری وجـود دارد، 
بانـک مرکزی از طریـق خرید )فـروش(  اوراق بهادار 
و عرضـه )جمـع آوري( ذخایـر، نـرخ سـود بـازار را به 
حـول و حـوش نـرخ سیاسـتی هدف گـذاری شـده 

هدایـت مـی کند.
بانک مرکزی در بیانیه ای با اشـاره به اهمیت اجرای 
عملیـات بازار باز نوشـته اسـت:»طي سـال های اخیر 
بـا وجـود گسـترش فعالیـت بـازار بین بانکـی ریالی، 
بـه دلیـل تفاوت هـای سـاختاری ایـن بـازار با سـایر 
بازارهـای بین بانکـی دنیـا )نبود حجـم قابل مالحظه 
اوراق بهـادار دولتـی، عمـق پاییـن بـازار بدهـی و 
فقـدان ابزارهـای الزم و ... (، شـرایط حضـور موثـر 
و  ریالـی  بین بانکـی  بـازار  در  پولـی  سیاسـت گذار 
اسـتفاده از آن بـه عنـوان ابزاری در جهت دسـتیابی 
بـه اهـداف تورمی فراهم نشـده بود. اما پـس از ایجاد 
بسـتر مناسـب در حـوزه انتشـار اوراق بدهـی دولت 
بـه ویـژه اسـناد خزانـه اسـالمی و تعمیـق بـازار آن، 
بـا توجـه بـه بنـد 9 مصوبـات جلسـه شـورای عالی 
هماهنگـی اقتصـادی بـه تاریـخ ۱0.7.۱۳97 و بنـد 
»م« تبصره ۵ قانون بودجه سـال ۱۳98 کل کشـور، 

مجوزهـای قانونـی الزم جهـت انجـام عملیـات بازار 
بـاز توسـط بانـک مرکـزی در قالـب خریـد و فروش 
اوراق مالـی اسـالمی منتشـره دولـت و وثیقه گیـری 
اوراق مذکـور در تبـادالت بـا بانک هـا فراهـم شـد. 
تصویـب دسـتورالعمل عملیـات بـازار بـاز در جلسـه 
مـورخ ۲7.۱.۱۳98 شـورای پـول واعتبـار بـه عنوان 
گام نخسـت در مسـیر اجـرای ایـن فرآینـد صـورت 

گرفت.«
ــک  ــوی بان ــه از س ــاز چگون ــازار ب ــات ب ــا عملی ام
ــاز در  ــات بازارب ــود؟ عملی ــی ش ــرا م ــزی اج مرک
ــا ســازوکار نســبتا مشــابهی  ــف ب کشــورهای مختل
گام  در  معمــوال  می شــود.  گذاشــته  اجــرا  بــه 
ــرخ  ــه شناســایی ن نخســت بانــک مرکــزی اقــدام ب
ــازار(  ــره ب ــرخ به ــه ن ــوم ب ــول )موس ــازار پ ــره ب به
ــی و  ــزم قرض ده ــق مکانی ــپس از طری ــد س می کن
ــوان  ــا عن ــداری ب ــات بانک ــه در ادبی ــری ک قرض گی
ــازه  »تســهیالت قاعده منــد« شناســایی می شــود، ب
مشــخصی از نــرخ بهــره شــکل می گیــرد کــه کــف 
ــقف  ــزی و س ــک مرک ــری بان ــره وام گی ــرخ به آن ن
آن نــرخ بهــره وام دهــی بانــک مرکــزی بــه شــبکه 
بانکــی اســت. هــرگاه نــرخ بهــره بــازار در خــارج از 
ــرخ بهــره« موســوم  ــدور ن ــه »کری ــازه کــه ب ــن ب ای
ــه  ــبت ب ــزی نس ــک مرک ــرد بان ــرار گی ــت، ق اس
ــازار بیــن بانکــی اقــدام  ــد و فــروش اوراق در ب خری
کــرده و نــرخ بهــره را از طریــق افزایــش یــا کاهــش 
عرضــه اوراق قرضــه بــه محــدوده موردنظــر هدایــت 
ــادی  ــی اقتص ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــد. باتوج می کن
ــک مرکــزی  کــه عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بان
ــاه  ــود اســت و شــرایط م ــه بهب ــد اســت رو ب معتق
هــای گذشــته در حــال تغییــر اســت بایــد دیــد کــه 
وعــده او بــرای اجرایــی شــدن عملیــات بــازار بــاز از 

ــی مــی شــود؟ ــان شــهریور اجرای پای
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فراخوانحضوردرسومیننمایشگاهبینالملليتخصصيبرقو
انرژیعمان

سومیننمایشگاهبینالملليتخصصيبرقوانرژیعمانهمزمانبانهمیننمایشگاهساختمانو
زیرساختوحملونقلعمانروزهای15الی17مهرماهسالجاریدرمرکزدائمينمایشگاههايبین

الملليمسقطدرعمانبرگزارخواهدشد.
این  برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در  بازار عمان، هماهنگی های الزم  اهمیت  به  با توجه 
نمایشگاه توسط کمیته توسعه صادرات انجام شده و برای حضور اعضا در نمایشگاه تسهیالتی مانند تخفیف 

۳0 درصدی برای رزرو غرفه و یک صفحه آگهی رایگان رنگی در نظر گرفته شده است.
از شرکت های عالقمند به حضور در این رویداد مهم بین المللی درخواست می شود ضمن اعالم مراتب حضور 
از طریق تکمیل فرم ذیل به دبیرخانه کمیته توسعه صادرات، جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرآیند 
ثبت نام با سرکار خانم نصرالهی مدیر پروژه نمایشگاه عمان )شرکت نوژن راد( با شماره تلفن ۲۲۳9۳49۳ 

تماس حاصل فرمایند.مشاهده پیوست ها

http://www.ieis.ir/fa-news-4739.html


از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرستاهممناقصاتکشور

شماره آگهی : 98/97 
تاریخ انتشار :۱۳98/06/0۲ 

استان : آذربایجان غربی 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
آگهی : مناقصه خرید ۱.بوستر سه فاز ۵ مگا 

ولت امپر
۲.تسترشبکه)عیب یاب خطوط ۲0 کیلوولت(
۳.دستگاه نشت یاب تجهیزات خطوط فشار 
با  هرتز   ۵0 کیلوولت   ۲0 هوایی  متوسط 

استفاده از تکنولوژی التراسونیک
مبلغ تضمین : ۵۱9.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳98/06/۱0

شماره آگهی : ۵۲40۳6۲۲ 
تاریخ انتشار : ۱۳98/06/06

استان : خوزستان
مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعالم بها ساخت تابلو و کلید ۳ پل 
۳۱۵0 آمپر

مهلت دریافت اسناد :۱۳98/06/۱۵ 

تاریخ انتشار : ۱۳98/06/06
استان : خوزستان 

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها ساخت تابلوی کامل ادی 

کارنت و متعلقات و کارت 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳98/06/۱۵

تاریخ انتشار : ۱۳98/06/09
استان : اردبیل 

 مناقصه گزار : سبالن برق امید
آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی یک واحد نیروگاه 

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : ۱۳98/06/09
استان : اردبیل 

 مناقصه گزار : سبالن برق امید
آگهی: مناقصه تعمیرات اساسی یک واحد نیروگاه 

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : ۱۳98/06/09
استان : تهران

مناقصه گزار : ارتباطات سیار ایران
عملیات  برق  اقالم  خرید  بها  استعالم   : آگهی 

مورد نیاز انبار شماره ۳9 قم
مهلت دریافت اسناد : ۱۳98/06/۱6 

 شماره تماس : 8۱7۱۲۳۲۵ ---8۱7۱۲۵08

تاریخ انتشار : 09/06/۱۳98
استان : تهران 

مناقصه گزار : سایپا
آگهی : استعالم بها سنسور القایی

مهلت دریافت اسناد : ۱۳98/06/۱۱

تاریخ انتشار : ۱۳98/06/09
استان : تهران 

 مناقصه گزار : سایپا
آگهی : استعالم بها ۱۲ آیتم کاالی درخواستی با مارک امرن

  ۲۵0 VAC  باال حد  ولتاژ  غلتکی   سوئیچ  اهرم  ۱.لیمیت 
مارک  بسته    ۱ باز    ۱ کنتاکت  باال   A 5 تعداد  حد  جریان 

  WLG2-LD مدل OMRON 
۲.سنسور  نوری  VDC   3 A ۲40-۱2   مکانیزم ۲  طرفه  ۵  
سیم  دمای کاری C   10 m° 55   مارک  OMRON مدل 

  E3JM-10M4-G-N
  ۲۵0 ولتاژ     5 A جریان  سوراخه     ۱4 ۳.پایه  رله  
مدل    OMRON  مارک نصب  ریلی   نحوه    VAC

  17Y3W1
   400 VAC ولتاژ     3 KW توان سرعت   4.درایو  کنترل 
  400 VAC- 0 خروجی  ولتاژ  تغییرات  ای  محدوده 
  400 Hz- 0 خروجی  فرکانس  تغییرات  ای  محدوده 
   VZA4مدل   OMRON مارک    9.2 A جریان 

 3P03BAA
  240 VDC... ۱00 ولتاژ تغذیه   ۳00 h- 0  ۵.تایمر  آنالوگ
جریان A  ۵   تاخیر در وصل و قطع  مارک  OMRON شماره 

  H3CR-A فنی
6.پایه  رله  ۱4  سوراخه  جریانA 5    ولتاژ  VAC 250  نحوه نصب 

  PYF14A-E مدل  OMRON  ریلی  مارک 
  24 VDC  7.رله فرمان  رله فرمان  ۱4  پایه   پایه دار  ولتاژ بوبین
  3PDT  5  عملکرد اتصال A  250  جریان نامی VAC  ولتاژ

   MY4IN 24VDC مدل OMRON  مارک
  ۱۵ جریان     220...380 VAC ولتاژ 8.فیلتر  نویزگیر  
 A1000-FIV3010- مدل   OMRON  مارک   A

 SE
  ۲4 VDC  ولتاژ پایه   پیچی     ۱4 فرمان  مینیاتوری   9.رله 
 OMRON  3  مارکPDT  5  عملکرد اتصال A  جریان نامی

  MY4N-24V مدل
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9

یادداشت

مدیرانجوانباچهچالشهاییروبهروهستند؟

ازکارآموزیتامدیریتدر
فیسبوک)قسمتاول(

»جولیزو«،معاونطراحیمحصولفیسبوک،
شرکت این کارآموز اولین بهعنوان را کارش
آغازکردودر25سالگیمدیرشد.مثلخیلی
زیادی خطاهای مرتکب او تازهکار، مدیران از
شدوهمانطوریرفتارمیکردکهفکرمیکرد
کار زمان، مرور به کند. رفتار باید مدیر یک
صدها مدیریت حاال و شد لذتبخش برایش
نفررابرعهدهدارد.اومیگویداگرمدیرخوبی
او شناخت. خواهی بهتر هم را خودت باشی
اخیرامیهمان»کرتنیکیش«،ویراستارمجله
این از چکیدهای بوده. هاروارد کسبوکار

مصاحبهراباهممیخوانیم:
کرت: سالم. به مجله کسب وکار هاروارد خوش آمدید. 
بیایید با هم برگردیم به روزهای اول فیس بوک. نه 
دوران دانشجویی مارک زاکربرگ در دانشگاه هاروارد. 
کمی بعد از آن. اوایل دهه ۲000 که فیس بوک کارش 
را در کالیفرنیا آغاز کرده بود، مثل بقیه استارت آپ ها 
و چند فارغ التحصیل باهوش دور هم جمع شده بودند 
که دنیا را تغییر دهند. یکی از آنها »جولی زو« بود 

که به عنوان اولین کارآموز کارش را شروع کرد و در 
و  شد  محصول  طراح  بعد  خواند.  کامپیوتر  دانشگاه 
چند سال بعد، ناگهان همه توجه ها به او جلب شد. 
او مدیر شد. تجربه ترسناکی بود. با کلی سوء تفاهم و 
اشتباه. آن روزها کسی نبود که او را که برای اولین بار 
مدیر شده بود راهنمایی کند. اما حاال او کتابی نوشته 
که آرزو داشت آن روزها کسی به دادش می رسید. 
او امروز میهمان من است. ممنون که دعوت من را 

قبول کردی.
جولی: ممنون از تو که دعوتم کردی.

 کرت: خب، من را ببر به لحظه ای که مدیریت را شروع 
کردی. ۲۵ سالت بود. در یک شرکت که به سرعت 
داشت رشد می کرد، در لحظه زندگی می کردید. کار 
تو این بود: رسیدگی به مشکالتی که جلوی چشمت 
بودند و حل آنها در کمترین زمان ممکن. ولی خیلی 
به آینده خودت و شرکت فکر نمی کردی. اصال این 

شغل را می خواستی؟
جولی: درباره  اش فکر نکرده بودم. راستش ما تیممان 
کوچک بود. پنج یا شش نفر طراح. کسی که رسما 
مدیر باشد نداشتیم. یک نفر بود که از بقیه سابقه اش 
بیشتر بود که یک جورهایی نقش رهبر را داشت. من 
حدود سه سال با همین رویه پیش رفتم. عادت داشتم 
کاری را که می گویند انجام دهم. حتی کارهایی که 
قبال نکرده بودم. یک روز روی یک آیکون کار می کردم. 
یک روز درباره قابلیت جدید تبادل نظر می کردیم. یک 
روز مدیرم گفت: »هی! با کلی طراح مصاحبه کرده ایم 
و از چند ماه دیگر، چند نفر مشغول به کار خواهند 
شد. من تنها می شوم. تو را الزم دارم که در مدیریت 
کمکم کنی.« او در واقع مدیریت نمی کرد. مدیریتش 
مواقعی.  بار در چنین  به سالی یک  محدود می شد 
گفت: »تو با همه کنار می آیی. اخالقت خوب است و 
خیلی خوب می شود اگر مدیر نیروهای جدید شوی و 

به آنها کمک کنی جا بیفتند.« غافلگیر شدم و در دلم 
گفتم: »هر کمکی از دستم بربیاید انجام می دهم.« 

پیشنهادش را قبول کردم.
 کرت: بعدش چه شد؟

جولی: سپس خبر را به همه اعالم کرد و گفت با تک 
تک آنها که قرار بود کارمندم باشند، مالقات کنم. یک 
لحظه را خوب یادم می آید که ناگهان به خود آمدم و 
گفتم: »خدایا. اصال من به درد این کار می خورم؟« و 
آن لحظه ای بود که با یکی از کارمندانم که تا دیروز 
همکارم بود و کلی استعداد و سابقه اش از من بیشتر 
بود قرار داشتم. با او در یک اتاق نشستم. از نگاهش 
معلوم بود که نمی توانست مرا جدی بگیرد. خودم هم 

نمی توانستم. خیلی ناجور بود.
بودند  تو  از  باالتر  و سطح  باتجربه تر  که  آنها  کرت: 
انتخاب نشده بودند و موضوع اینجاست که کسی که 
در یک زمینه مهارت زیاد دارد لزوما نمی تواند یک 

مدیر خوب باشد.
جولی: بله. من این را مدت ها بعد فهمیدم. اما در آن 
زمان به خودم می گفتم: »من چه چیزی برای ارائه 
به اینها دارم؟ نه می توانم نقدشان کنم. نه می توانم 
حرفه ای  کار،  این  در  چون  دهم  یادشان  چیزی 
نیستم.« تمام تالشم این بود که طوری به نظر بیایم 
که همه فکر کنند کارم را بلدم و این اشتباهی است 
که خیلی از مدیران تازه کار مرتکب می شوند. همه با 
این ذهنیت بزرگ می شوند که مدیر، همه قدرت در 
دستانش است. می تواند اخراجت کند. ارتقایت دهد. 
است.  بلد  را  و کارش  دارد  نفس  به  اعتماد  همیشه 
بود. پس  از یک مدیر موفق همین  من هم تصورم 
بازی می کردم.  نقش  داشتم  یک جورهایی همیشه 
در جلسات سعی می کردم محکم و آماده تر از خود 
واقعی ام به نظر بیایم. اگر سوالی از من می شد، حتی 
اگر بلد نبودم، از خودم یک جواب درمی آوردم چون 

باید جواب همه سواالت را  فکر می کردم یک مدیر 
بداند و طوری جواب می دادم که انگار مطمئنم.

 کرت: در آن روزها، چقدر از زمانت را صرف مدیریت 
برای مدیریت  کارها و محصوالت می کردی؟ چقدر 

آدم ها وقت می گذاشتی؟
جولی: البته باید بدانی که وقتی مدیر شدم، همچنان 
طراحی هم می کردم و طراح ارشد بعضی از پروژه ها 
فکر  چون  داشت  ادامه  مدت ها  رویه  این  بودم. 
می کردم اگر از طراحی دور شوم یا در جریان ابزارها و 
فرآیندهای جدید نباشم، به چشم یک مدیر بی کفایت 
گود  درون  اگر  می کردم  فکر  می کنند.  نگاه  من  به 
نباشم، کارمندانم کمتر به من احترام می گذارند چون 
این احساس  شاید فکر کنند در دسترس نیستم و 
ناامنی مجبورم می کرد که تالش کنم به همه ثابت 
کنم که هنوز هم طراحی بلدم، خیلی بیشتر از حدی 

که باید بلد می بودم.
 کرت: تو حاال یک تیم متشکل از صدها نفر داری. 
مشخص است که مدیر خوبی هستی. مهم ترین دلیل 

موفقیتت چیست؟
را  خیلی ها  هستم.  کارم  عاشق  واقعا  اینکه  جولی: 
می شناسم که مهارت های الزم برای یک مدیر عالی 
شدن را دارند اما اگر از این کار لذت نبری یا احساس 
رضایتمندی نکنی، به سختی می توانی در کارت عالی 
شوی. مدیریت از نظر من یک تعریف ساده دارد: کمک 
به گروهی از آدم ها که به اهدافی که تو تعیین کردی، 
برسند. در پایان هر روز، من همچنان عاشق کار کردن 
با آدم ها هستم، با اینکه مدیریت خیلی چالش دارد و 
را حس می کنم، چون هیچ  این  روز  من خودم هر 
دو انسانی مثل هم نیستند و هیچ دو رابطه ای مثل 
هم نیستند. چالش زاست چون باید به حرف کارمندم 

گوش کنم، با او همدردی کنم و واقعا او را بشناسم.
ادامه دارد
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نگاه آخر

ایراِنما؛سیستانمریخی

از  پس  بلوچستان  و  سیستان  استان 
پهناور  استان  دومین  عنوان  به  کرمان 
واقع شده  ایران  در جنوب شرقی  کشور 
ناحیه  در  اقلیمی  طبقه بندی  لحاظ  از  و 
اقلیمی بیابانی و خشک می باشد. در یک 
مناطق  گفت  می توان  کلی  تقسیم بندی 
هوای  و  آب  باهوکالت،  و  زابل  ایرانشهر، 
بیابانی و مناطق زاهدان، خاش، سراوان و 
چابهار، آب و هوای نیمه بیابانی و ناحیه 
سراوان  جنوب  در  پشت  بم  کوهستانی 
کوه های  تا  به طرف مشرق  آن  امتداد  و 
بشاگرد، آب و هوای نیمه بیابانی معتدل 
دارند. اقلیم مشرق ارتفاعات و فالت های 
مرتفع و کم وسعت میان آن، نیمه بیابانی 
گزارش  در  است.  سرد  زمستان های  با 
پیش رو تصاویری از مناطق بکر طبیعت 
سیستان و بلوچستان در درک، کویر لوت 

و کوه های مریخی ارائه شده است.

https://www.yjc.ir/fa/news/7044159/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
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