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کار مولد و نامولد در اقتصاد

دکتر موسی غنی نژاد/ دنیای اقتصاد
دیرینه  بحثی  اقتصاد  در  مولد  کار  مفهوم 
است. آدام اسمیت صرفا تولید کاالهای مادی 
ملموس را کار مولد می دانست و کارهای ناظر 
نقل،  و  حمل  تجارت،  نظیر  خدمات  تولید  بر 
آموزش، خدمات پزشکی و حقوقی و مانند آنها 
را گرچه مفید می شمرد، اما مولد نمی دانست. 
اشتباه اسمیت ناشی از رویکرد ماتریالیستی 
به موضوع تولید بود و ریشه در نظریه ارزش 

داشت.
نقـاط ضعـف  جـزء  اسـمیت  آدام  ارزش  نظریـه 
او بـه حسـاب می آیـد. اسـمیت نـه تنهـا ثـروت، 
بلکـه ارزش اقتصـادی را هم با کار انسـان توضیح 
مـی داد. بـه عقیـده وی ارزش کاالهـا در بـازار به 
مقـدار کار صـرف شـده بـرای تولید آنها بسـتگی 
دارد. بـه سـخن دیگـر، ارزش چیـزی نیسـت جز 
کار »متبلور« شـده در کاالی تولیدی. واضح است 
کـه بـا ایـن رویکـرد »ماتریالیسـتی« خدمـات را 
نمی تـوان دارای ارزش دانسـت چـون آنها مادیتی 
ندارنـد که کار در آن متبلور شـود. نظریه »ارزش 

مشاهده متن کامل 

ــا اشــاره  عضــو ســندیکای صنعــت بــرق ب
ــاخت و  ــدرت اول س ــران ق ــه ای ــه اینک ب
بازســازی ترانســفورماتورهای قــدرت و 
توزیــع بــرق در منطقــه را داراســت، گفــت: 
بزرگتریــن نقطــه ضعــف تعمیــرات ترانــس 
نداشــتن تجربــه کافــی در زمینــه بازاریابی 
ــی  ــی و بانک ــکالت گمرک ــی و مش بین الملل

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، آرش آقایی فــر در 

ایران به هاب تعمیرات ترانسفورماتورها 
در خاورمیانه تبدیل شده است

مراســم رونمایــی از دویســتمین ترانــس بازســازی 
زیرمجموعــه  شــرکت های  از  یکــی  در  شــده 
ــران در  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرق ب ــندیکای ب س
حــال حاضــر قــدرت اول ســاخت و بازســازی 
در  بــرق  توزیــع  و  قــدرت  ترانســفورماتورهای 
منطقــه اســت، گفــت: ایــران بــه فنــاوری تولیــد و 
بازســازی انــواع ترانســفورماتورهای توزیــع و قدرت 
ــم  ــه ه ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــت یافت ــرق دس ب
اکنــون متخصصــان ایرانــی در دو زمینــه ســاخت 
و تعمیــرات ترانســفورماتورها در خاورمیانــه حرفــی 
بــرای گفتــن داشــته و رتبــه نخســت را بــه خــود 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــر ب ــد. آقایی ف اختصــاص دادن
ــران در  ــه ای ــم ک ــت بگویی ــا قاطعی ــم ب می توانی
زمینه ســاخت و بازســازی انواع ترانســفورماتورهای 
شــبکه بــرق فاصلــه ای بــا رقبــای بین المللــی خود 
نــدارد، ادامــه داد: در زمینــه فناوری هــای مرتبــط 
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اقتصاد ایران

ــت  ــور قطعی ــه ط ــدرت ب ــفورماتورهای ق ــا ترانس ب
می توانیــم بگوییــم کــه در میــان رقبــا حرفــی 
ــورها در  ــن کش ــان ای ــم و در می ــن داری ــرای گفت ب
زمــره رده اول هــا در زمینــه فناوری هــای مرتبــط بــا 

ترانســفورماتورها هســتیم. 
* فنــاوری تعمیــر ترانســفورماتورهای های تــک را در 

داریم اختیار 
ــان  ــرق خاطرنش ــت ب ــندیکای صنع ــو س ــن عض ای
کــرد: ایــران و متخصصــان صنعــت بــرق بــه 
فنــاوری تعمیــرات ترانســفورماتورهای های تــک 
شــبکه بــرق دســت یافتنــد. بنابرایــن دیگــر زمــان 
حضــور متخصصــان خارجــی بــرای انجــام تعمیــرات 
ــا  ترانس هــای بــرق در ایــران گذشــته اســت.  وی ب
ــوان گفــت کــه متخصصــان  ــه اینکــه می ت اشــاره ب
ایرانــی توانســته اند از رقبــای خــود در منطقــه حتــی 
ــد،  ــن صنعــت پیشــی بگیرن ــوارد در ای در برخــی م
اضافــه کــرد: قطعه ســازان در صنعــت ترانســفورماتور 
نیــز پیشــرفت های خوبــی داشــتند بــه طــوری کــه 
ــون در  ــیده اند و اکن ــی رس ــه خودکفای ــز ب ــا نی آنه

ــد. ــه در رتبــه نخســت قــرار دارن منطقــه خاورمیان
* نقــاط قــوت شــرکت های ایرانــی در صنعــت 

ترانســفورماتورها
آقایی فـر در پاسـخ به این سـؤال که در چـه زمینه ای 
ایرانی هـا نقطـه قـوت در ایـن صنعـت دارنـد، گفت: 

هزینه پایین تعمیـرات انواع ترانس و الکتروموتورهای 
صنعتـی از جملـه نقـاط قـوت صنعـت ترانـس ایران 
اسـت بـه طوری کـه در حال حاضر تعمیـرات ترانس 
در ایـران بـا یک سـوم هزینه نسـبت به سـایر رقبای 
منطقـه انجام می شـود. عضو سـندیکای صنعت برق 
گفـت: ارائـه گارانتی و تضمیـن و اسـتفاده از قطعات 
بـا کیفیـت در تعمیـر ترانس هـای بـرق نیـز از دیگر 
نقـاط قـوت شـرکت های ایرانی اسـت پـس همه این 
مـوارد باعـث می شـود تـا ایـران از پتانسـیل خوبـی 
برای تبدیل شـدن به هاب تعمیرات ترانسـفورماتورها 
و انـواع الکتروموتورها در منطقـه خاورمیانه برخوردار 
باشـد. وی ادامـه داد: در حـال حاضـر 10 شـرکت 
معتبـر در زمینـه تعمیـرات ترانـس در داخل کشـور 
فعالیـت می کننـد اما اگـر بخواهیم نقطـه ضعفی در 
ایـن صنعـت را معطوف به شـرکت های داخلی عنوان 
کنیـم بایـد بگوییـم کـه نقطـه ضعـف ایـن صنعـت 
نداشـتن تجربه کافـی در زمینه بازاریابـی بین المللی 
و مشـکالت گمرکـی و بانکـی اسـت که قطعـاً با رفع 
ایـن مشـکالت می توان بـا گرفتن سـفارش تعمیرات 
بـرای  ارزآوری خوبـی  از کشـورهای دیگـر  ترانـس 

کشـور ایجـاد کرد.
* تــوان بــاالی شــرکت های ایرانــی بــرای حضــور در 

ــای صادراتی بازاره
همچنین در این مراسـم، سـیدزمان حسـینی معاون 
هماهنگـی انتقـال توانیر گفـت: دسـتاوردهای فنی و 
تخصصـی ایـران در زمینـه سـاخت و تعمیـرات انواع 
ترانسـفورماتورهای توزیـع و قـدرت در منطقه قدرت 

است.  اول 
وی از تـوان بـاالی شـرکت های فنـی و مهندسـی 
ایران بـرای حضور در بازارهای صادراتی سـخن گفته 
و اعـالم کـرد: توانیـر از شـرکت های خدمـات فنـی و 

مهندسـی حمایـت الزم را انجـام خواهـد داد.

یک مقام مسوول اعالم کرد

صرفه جویی ۳۲۰۰مگاواتی برق 
صنعتی و کشاورزی در پیک 

تابستان
خدمات  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
بخش های  همکاری  گفت:  توانیر  مشترکین 
به صرفه جویی سه هزار و 874  مختلف منجر 

مگاواتی در پیک تابستان امسال شده است.

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
کشاورزی،  صنعت،  بخش  همکاری  مدقق  هادی 
مصرف  مدیریت  برنامه های  در  تجاری  و  اداری 
مگاوات   ۸۷۴ و  هزار  سه  را  نیرو  وزارت  امسال 
هزار  یک  حدود  میزان  این  از  افزود:  و  کرد  اعالم 
یک  و  صنایع  همکاری  به  مربوط  مگاوات   ۸00 و 
هزار و ۴00 مگاوات مربوط به همکاری های بخش 
یاد  صرفه جویی  عدم  صورت  در  است.  کشاورزی 
شده در مصرف برق بایستی برای تأمین این میزان 
مگاوات  و ۶00  هزار  نیاز حدود چهار  مورد  انرژی 
بالغ بر  ظرفیت جدید نیروگاهی با صرف هزینه ای 

۵.۵ میلیارد دالر در دستور کار قرار می گرفت.
به  مربوط  را  بخش صنعت  همکاری  بیشترین  وی 
با  افزود:  و  دانست  بار  اوج  ساعات  در  برق  مصرف 
در  مگاواتی   ۸00 و  هزار  یک  صرفه جویی  وجود 
بخش صنعت توانسته ایم با اصالح منحنی بار شاهد 
صنایع  به  تحویلی  انرژی  درصدی   1.۵ افزایش 

باشیم.
مدقق با اشاره به پاداش ۳00 میلیارد تومانی صنعت 
مدیریت  برنامه های  در  همکار  مشترکان  به  برق 
تابستان  مصرف  پیک  ایام  در  کرد:  تاکید  مصرف، 
خود  کاری  شیفت های  تغییر  با  صنایع  سال  هر 
تأمین  برای  مؤثری  همکاری  باری  کم  ساعات  به 
برق پایدار نقاط مختلف کشور دارند و به ازای این 

همکاری نیز پاداش و تخفیف دریافت می کنند.
نیز  مدت  این  در  مسؤول،  مقام  این  گفته  به 
در  را  خود  آب  چاه های  پمپ  که  کشاورزانی 
کنند،  خاموش  مصرف  روزانه  پیک  ساعت  چهار 
خواهند  تحویل  مجانی  برق  روز  ساعات  دیگر  در 
برنامه های  در  مختلف  بخش های  همکاری  گرفت. 
قابل  رقم  ساله  هر  تا  است  شده  باعث  پیک سایی 

مالحظه ای در مصرف برق صرفه جویی شود.
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از سوی ساتبا:

استانداردهای برچسب انرژی 
ساختمان های مسکونی و 

غیرمسکونی بازنگری می شود
مقررات  و  استانداردها  تدوین  دفتر  مدیرکل 
فنی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق گفت: بر اساس ماده 4 تصویب نامه 
ساتبا  سازمان  مصرف،  الگوی  اصالح  قانون 
بازنگری  و  تدوین  متولی  نیرو  وزارت  سوی  از 
استانداردهای برچسب انرژی در ساختمان های 

مسکونی و غیرمسکونی شد.
نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
به دنبال  افزود:  این مطلب  بیان  با  "پیمان تقی پور" 

هفتم  در  گاز طبیعی  و  برق  الگوی مصرف  تصویب 
اردیبهشت ۹۸ توسط شورای عالی انرژی در راستای 
وظایف تصریح شده در تبصره ماده 1۸ قانون اصالح 
الگوی مصرف، این سازمان از سوی وزارت نیرو متولی 
انرژی در ساختمان های  استاندارد برچسب  بازنگری 
غیرمسکونی به شماره 1۴۲۵۴ و استاندارد برچسب 
انرژی در ساختمان های مسکونی به شماره 1۴۲۵۳ 

شد.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان 
برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت 
تحقیقات  مرکز  کشور،  سوخت  مصرف  بهینه سازی 
ساختمان، وزارتخانه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی، 
پروژه  دبیرخانه  ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان 
بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، انجمن 
انرژی های  سازمان  و  انرژی  مصرف  مدیریت  علمی 
خبرداد  )ساتبا(  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
فنی  بازرسی  گزارش  تاکنون  ساخت:  خاطرنشان  و 
ارزیابی ساختمان های غیرمسکونی  ساختمان هابرای 
جمع آوری شده و از نتایج به دست آمده به عنوان بانک 
اطالعاتی در بازنگری استانداردهای برچسب انرژی در 
ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی استفاده خواهد 

شد.
بر اساس آخرین آمار تفضیلی کشور، بخش ساختمان 
کشور با مصرف بیش از 1۳۶ هزار میلیون کیلووات 
ساعت انرژی الکتریکی و دارا بودن بیش از ۲۹ میلیون 
عمومی  و  تجاری  خانگی،  بخش های  در  مشترک 
سهمی معادل ۵0 درصد از کل مصرف برق کشور را 
به خود اختصاص داده و سرانه مصرف نهایی انرژی 
کشور در این بخش ها دو برابر متوسط جهانی است. از 
این رو مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ها )خصوصا 
اهمیت  از  اداری(  کاربری  با  دولتی  ساختمان های 

بسزایی برخوردار است.

تخفیف ویژه اعضای سندیکا 
برای حضور در چهاردهمین 

نمایشگاه صنعت برق فارس و 
مشهد

چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق استان فارس 
طی روزهای ۲6 لغایت ۲9 شهریورماه در محل 
فارس  استان  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
مشهد  برق  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین  و 
طی روزهای ۳ لغایت 6 مهرماه در محل دائمی 
خواهد  برگزار  مشهد  بین المللی  نمایشگاه های 

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 : 1۴0 هزار تومان )حداقل 

1۲ مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   1۲۵  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 1۲ مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
نمایشگاه به شماره تلفن ۳۲11۶۷۳۸-0۳۴ )خانم 

متقیان( تماس حاصل فرمایید.
* 1۵درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه صنعت برق مشهد
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
مربع غرفه با تجهیزات : 1۸0 هزار تومان )حداقل 

1۸ مترمربع(
متر  هر  سندیکا  اعضای  برای  پرداخت  قابل  مبلغ 
تومان  هزار   1۶0  : تجهیزات  بدون  غرفه  مربع 

)حداقل 1۸ مترمربع(
برگزاری  ستاد  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
)خانم   0۵1-۳۶1۵۸ 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 
۶۶۹۴۴۹۶۷ 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   11۳ داخلی   ۶۶۵۷0۹۳0-۳ تلفن 

تماس حاصل فرمایند.   
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اقتصاد ایران

ابالغ احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه 
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

به  مصوبه ای  در  وزیران  هیات  آنکه  از  پس 
ارسال  مهلت  تهران،  بازرگانی  اتاق  پیشنهاد 

تاییده ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی و دریافت معافیت مالیاتی را در قوانین 
مربوطه از پایان سال 1۳95 به پایان سال 1۳98 
تغییر داد، اکنون احکام مالیاتی قانون حداکثر 
استفاده از توان تولید و خدماتی نیز با همین بند 

ابالغ شده است.
در  بخشنامه ای  طی  مالیاتی  امور  سازمان  رییس 
قانون  مالیاتی  احکام  جاری،  سال  تیرماه   ۳ تاریخ 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی را ابالغ کرد. بر اساس  این 
بخشنامه، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی بنگاه های اقتصادی اجرایی می شود.

 به موجب ماده 1۴ قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 
که در این بخشنامه به آن اشاره شده است، افزایش 
معاف  دارایی ها  ارزیابی  تجدید  محل  از  سرمایه 
امکان پذیر  صورتی  در  اتفاق  این  است.  مالیات  از 
است که هر افزایش سرمایه ظرف یکسال از تجدید 
ارزیابی صورت گیرد و این امکان هر پنج سال یکبار 

برای بنگاه ها فراهم شده است.
)خبر مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد اتاق بازرگانی 

تهران را اینجا بخوانید.(
منظور  به  که  است  آمده  قانون  این   1۴ ماده  در 
رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصالح ساختار 
مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی 
حقوقی  اشخاص  دارایی های  ارزیابی  تجدید  از 
 )1۴۹( ماده   )1( تبصره  در  مقرر  حکم  موضوع 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1۳۶۶/1۲/0۳ با 
اصالحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این 
محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت 
یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه 
افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنج سال 

امکان پذیر است.
متن کامل بخشنامه امیدعلی پارسا، رییس سازمان 
امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر 

است:

مخاطبان/ ذینفعان:
امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی )شماره ۲00/۹۸/۳0 مورخ 1۳۹۸/0۴/0۳(
استفاده  حداکثر  قانون  مالیاتی  احکام  بدینوسیله 
از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و  تولیدی  توان  از 
ایرانی مصوب 1۵/0۲/1۳۹۸مجلس شورای  کاالی 
بهره برداری  و  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  اسالمی، 

ارسال می گردد:
توسعه،  و  تحقیق  تقویت  منظور  به   -1۲ ماده 
به  علمی  ارتقای  و  مالیاتی  بیمه ای،  مشوق های 

صورت زیر اعمال می شود:
مالیات های  قانون   )1۳۲( ماده  »س«  بند  در  ب- 
و  اصالحات  و   0۳/1۲/1۳۶۶ مصوب  مستقیم 
قرارداشتن  تشخیص  مرجع  آن  بعدی  الحاقات 
فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب 
علوم،  وزارتخانه های  کشور،  علمی  جامع  نقشه 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات 

پزشکی خواهد بود.
این  ماده 1۳- کلیه دستگاه های موضوع ماده )۲( 
مهندسان  پیمانکاران،  با  قرارداد  طرف  که  قانون 
مالیات،  مکلفند  می باشند  سازندگان  و  مشاور 
هر  به  مربوط  بیکاری  بیمه  و  بیمه  حق  عوارض، 
صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس 
غیر  در  کنند  پرداخت  وضعیت  صورت  دریافت  از 

اصل  پرداخت  بر  عالوه  مذکور  دستگاه  این صورت 
بیکاری متعلق،  بیمه  بیمه و  مالیات، عوارض، حق 

جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.
ماده 1۴- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از 
طریق اصالح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی 
دارایی های  ارزیابی  تجدید  از  ناشی  بهای  افزایش 
اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره )1( 
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون   )1۴۹( ماده 
0۳/1۲/1۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی، افزایش 
است  این  بر  و مشروط  مجاز  این محل  از  سرمایه 
که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به 
حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در 

هر پنج سال امکان پذیر است.
ماده 1۹- به منظور حسن اجرای این قانون:

ب- وظایف هیات نظارت:
با  است  موظف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ساخت  عمق  افزایش  میزان  به  هیات  پیشنهاد 
صادرات  افزایش  یا  و  شده  ایجاد  اشتغال  داخل، 
ایرانی-  مشارکت  در  تولیدی  خدمات  و  کاالها 
 )۲( ماده  این  موضوع  دستگاه های  توسط  خارجی 
قانون   )1۲( ماده  با  مرتبط  مشوق های  قانون،  این 
مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع 
قانون   )1۳۲( ماده  و  کشور مصوب 01/0۲/1۳۹۴ 
با   0۳/1۲/1۳۶۶ مصوب  مستقیم   مالیات های 
اصالحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب 

به هیات وزیران ارائه کند.
قانون،  این  شدن  الزم االجرا  تاریخ  از   -۲۴ ماده 
کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در 
امر صادرات و اصالح ماده )10۴( قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 01/0۵/1۳۹1 به جز ماده )1۲( آن 

نسخ می شود.



5

صنعت برقشماره  2484 12 شهریور 1398

مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق 
بازرگانی تهران توضیح داد

تربیت کارآفرینان نخبه و 
نوآفرین در مدرسه کسب و کار 

اتاق تهران
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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صادرات ایاالت متحده به چین به بیش از 1.1 میلیون 
شغل آمریکایی کمک می کند

چین به دنبال تشدید بیشتر 
جنگ تجاری نیست

بعدازاینکه امریکا اعالم کرد از ابتدای سپتامبر 
تعرفه های بیشتری برای واردات کاالهای چینی 
در نظر می گیرد، چین هم بالفاصله واکنش نشان 

اما  داد.  هشدار  کار  این  عواقب  درباره  و  داد 
حاال به نظر می رسد چین در اجرای تعرفه های 

تالفی جویانه آهسته حرکت می کند.
جنــگ تجــاری امریــکا و چیــن از اول ســپتامبر وارد 
فــاز جدیــدی شــده اســت. اتفاقــی کــه باعــث شــده 
کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی دنیــا امیــد کمتری 
ــه بهبــود وضعیــت داشــته باشــند. سی ان بی ســی  ب
در گزارشــی بــه فــاز جدیــد جنــگ تجــاری پرداخته 

. ست ا
بعدازاینکــه امریــکا اعــالم کــرد از ابتــدای ســپتامبر 
تعرفه هــای بیشــتری بــرای واردات کاالهــای چینــی 
ــش  ــه واکن ــم بالفاصل ــن ه ــرد، چی ــر می گی در نظ
ــدار داد.  ــن کار هش ــب ای ــاره عواق ــان داد و درب نش
ــرای  ــن در اج ــد چی ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــا ح ام
حرکــت  آهســته  تالفی جویانــه  تعرفه هــای 

می کنــد.
ــا  ــن ۵ ت ــای بی ــن روز یکشــنبه تعرفه ه ــت چی دول
10 درصــد روی کاالهــای آمریکایــی کــه بــه چیــن 
ــام را  ــت خ ــویا و نف ــه س ــود ازجمل ــادر می ش ص

ــش داد. افزای
ــی کــه از روز یکشــنبه  ــزان تعرفه های بااین حــال می
هــزار  لیســت ۵  از  یک ســوم  تنهــا  آغازشــده، 
خطــی محصوالتــی اســت کــه در آخریــن اطالعیــه 
عنوان شــده بــود. اکثــر تعرفه هــا از تاریــخ 1۵ 
ــد دارد  ــن قص ــا چی ــود ام ــی می ش ــامبر اجرای دس
تعرفه هــای خــودرو و قطعــات خودرویــی آمریکایــی 
طبــق  برگردانــد.  را  بــود  برداشته شــده  کــه 
گزارش هــا، صــادرات امریــکا در گــروه اول ســپتامبر 
ــال  ــه س ــبت ب ــه ماهه دوم نس ــد در س 1۵.۲ درص
ــت ۲0.۴  ــم اف ــل ه ــه. در مقاب ــته کاهش یافت گذش

ــت. ــامبر رخ داده اس ــروه 1۵ دس ــد در گ درص
پکــن بــه دنبــال تقویــت روحیــه داخلــی کشــورش 
در اثــر فشــارهای تعرفــه ای اســت کــه باعــث شــده 
ــود.  ــه ش ــدی مواج ــر به کن ــال حاض ــاد در ح اقتص
ــت  ــالش اس ــان در ت ــزرگ جه ــاد ب ــن اقتص دومی
ــرای رشــد اقتصــادی پیــدا کنــد. روزنامــه  راهــی ب
People’s Daily، روزنامــه حــزب کمونیســت 
چیــن روز یکشــنبه نوشــت: بــزرگ بــودن تعرفه هــا 
کنــد.  متوقــف  را  چیــن  توســعه  نمی توانــد 
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــان می ده ــم نش ــا ه گزارش ه

ــدن  ــده مان ــا و زن ــا تعرفه ه ــی روش ســازگار ب چین
پیداکرده انــد. را  طوالنی مــدت  در 

ــه  ــو کلی ــتار لغ ــی خواس ــرف چین ــال، ط بااین ح
ــق  ــوان بخشــی از تواف ــای اضافه شــده به عن تعرفه ه
ــن  ــی چی ــخنگوی وزارت بازرگان ــت. س ــاری اس تج
چنــد روز گذشــته در کنفرانــس مطبوعاتــی اعــالم 
ــم  ــر می کنی ــا فک ــی، م ــرایط فعل ــت ش ــرد: تح ک
ــو  ــرد، لغ ــرار بگی ــث ق ــد موردبح ــه بای ــکلی ک مش
تعرفه هــای صادراتــی چیــن بــه ارزش ۵۵0 میلیــارد 
ــگ  ــتر جن ــدید بیش ــری از تش ــرای جلوگی دالر ب
ــی در  تجــاری اســت. در حــال حاضــر طــرف چین
ــرف  ــا ط ــوع ب ــن موض ــورد ای ــره در م ــال مذاک ح
آمریکایــی اســت. لیســت زیــر، مجموعــه کاالهــای 
آمریکایــی اســت کــه چیــن از روز یکشــنبه افزایــش 
تعرفه هــا را روی آن اعمــال کــرده اســت: »کاالهــای 
مشــمول افزایــش 10 درصــدی تعرفــه: خرچنــگ و 
ــا،  ــل ماکادامی ــردو، آجی ــد، پســته، گ ــو منجم میگ
آجیــل کاج، مــوز، آواکادو، لیمــو، پرتقــال، کشــمش، 
پــای مــرغ منجمــد، جــو دوســر، کــره بادام زمینــی، 

ــدان.« نوشــیدنی الکلــی و خمیردن
کاالهــای مشــمول افزایــش ۵ درصــدی تعرفــه هــم 
ازاین قــرار اســت: ماســت، ســویا زرد، غــالت قهــوه و 
دانه هــای قهــوه، نفــت خــام، هیــدروژن، اکســیژن، 
نیتــروژن، خــوک، ارکیــده زنــده، آبجــو غیرالکلــی، 
برنــج کوســکوس، کنســرو آنانــاس، کنســرو گالبــی، 

آب ذغــال اختــه، تایرهــای بــادی.
تجــاری،  جنــگ  تالفی جویانــه  تعرفه هــای 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــم تح ــی را ه ــرکت های آمریکای ش
ــی  ــتریان چین ــا، مش ــق گزارش ه ــت. طب داده اس
نگــران پیوندهــای زنجیــره تأمین هســتند. صــادرات 
ایاالت متحــده بــه چیــن بــه بیــش از 1.1 میلیــون 

ــد. ــک می کن ــی کم ــغل آمریکای ش
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فراخوان حضور در سومین نمایشگاه بین المللي تخصصي برق و 
انرژی عمان 

سومین نمایشگاه بین المللي تخصصي برق و انرژی عمان همزمان با نهمین نمایشگاه ساختمان و 
زیرساخت و حمل و نقل عمان روزهای 15 الی 17 مهرماه سال جاری در مرکز دائمي نمایشگاه هاي بین 

المللي مسقط در عمان برگزار خواهد شد. 
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 ۲۲۳۹۳۴۹۳ 

تماس حاصل فرمایند.مشاهده پیوست ها

تقویت ارتباطات اقتصادی ایران 
و عراق با تشدید تحریم های 

آمریکا
شرایطی  ایجاد  ساز  زمینه  آمریکا  تحریم های 
مناسب برای ارتقای روابط اقتصادی و فرهنگی 
عراق  خصوص  به  همسایه  کشورهای  با  ایران 

شده است.
از  منزوی کردن همواره  و  فقیر  فارس؛  خبرگزاری 
آمریکا  متحده  ایاالت  تحریمی  انتظار  مورد  نتایج 
کاهش  است.  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
درآمدهای کشور و به دنبال آن کاهش رفاه عمومی 
به  کشورها  سایر  با  ارتباط  قطع  همراه  به  جامعه 
ایجاد خواهد کرد که  را  آمریکایی ها شرایطی  ظن 
در نهایت به نارضایتی و آشوب های عمومی خواهد 
موضوع  این  به  کوتاه  یادداشت  این  در  انجامید. 
خواهیم پرداخت که چطور آمریکایی ها طبق معمول 
در پیش بینی و کنترل تمام اجزای پروژه تحریمی 
خود با شکست روبه رو شده اند و حتی عالوه بر آن 
ظرفیت های  ایجاد  زمینه ساز  که  گفت  توان  می 

جدیدی برای جمهوری اسالمی شده اند.
آمریکا  خروج  شدن  قطعی  با   ۹۷ سال  ابتدای  از 
مشکالت  و  تورم  نشانه های  ظهور  و  برجام  از 
اقتصادی،  کشور عراق نقش و جایگاه ویژه ای برای 
کشور  دو  نزدیکی  و  اتحاد  است.  کرده  پیدا  ایران 
ایران و عراق همواره خطری بالقوه برای کشورهای 
این  آمریکا محسوب می شود.  به سردمداری  غربی 

قدرتمندی  و  مشترک  مولفه های  دارای  کشور  دو 
همچون داشتن موقعیتی استراتژیک در خاورمیانه، 
مجموع  داشتن  و  مذهبی  و  قومی  شباهت های 
مولفه هایی  هستند.  دنیا  در  نفت  ذخایر  بیشترین 
کشور،  دو  بین  همراهی  و  اتحاد  صورت  در  که 
قدرت تاثیر گذاری آن ها را در مسائل بین المللی به 
صورت چشمگیری افزایش خواهد داد. واضح است 
بوده و  این مولفه ها واقف  بر  که آمریکایی ها کامال 
کشور  دو  این  نزدیکی  از  جلوگیری  برای  همواره 
دو  ملت  و  دولت  در سطوح  روابط  تیرگی  درصدد 

کشور برآمده اند.
و  صادرات  از  حاصل  درآمد  مجموع  احتساب  با 
حضور گردشگران عراقی در یک و نیم سال گذشته 
رقمی بیش از 1۵ میلیارد دالر از کانال عراق وارد 
کشور شده است. البته در همین مدت شاهد رشد 
باالی صادرات چمدانی و سرمایه گذاری عراقی ها در 
دو بخش مسکن و صنعت نیز بوده ایم که متاسفانه 
آماری از آن ها وجود ندارد. عالوه بر منافع اقتصادی 
انبوه گردشگران عراقی،  حضور  از مسافرت  حاصل 
با  کشور  دو  مردم  آشنائی  و  نزدیکی  باعث  آن ها 
یکدیگر شده است. حضوری که برای هر دو طرف 
بسیار مغتنم بوده و الزم است در حفظ و افزایش 

آن کوشش شود.
ایجاد  ساز  زمینه  شده  وضع  تحریم های  بنابراین 
اقتصادی  روابط  ارتقای  برای  مناسب  شرایطی 
سایر  با  حتی  و  عراق  با  خصوص  به  فرهنگی  و 
که  شرایطی  باشد.  می تواند  همسایه  کشورهای 
استفاده بهینه از آن زمینه ساز اتحاد های راهبردی 
دو طرفه و در دراز مدت ایجاد پیمان های مستحکم 
منطقه ای در ابعاد سیاسی و اقتصادی خواهد شد. 
به  خاورمیانه  منطقه  در  آن  خال   که  پیمان هایی 

شدت احساس می شود.

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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فهرست اهم مناقصات کشور

شماره آگهی : ۵۲۴0۳۶۲۲ 
تاریخ انتشار : 1۳۹۸/0۶/0۶

استان : خوزستان
مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعالم بها ساخت تابلو و کلید ۳ پل 
۳1۵0 آمپر

مهلت دریافت اسناد :1۳۹۸/0۶/1۵ 

تاریخ انتشار : 1۳۹۸/0۶/0۶
استان : خوزستان 

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

کارنت و متعلقات و کارت 
مهلت دریافت اسناد : 1۳۹۸/0۶/1۵

تاریخ انتشار : 1۳۹۸/0۶/0۹
استان : اردبیل 

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

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 1۳۹۸/0۶/0۹
استان : اردبیل 

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

سبالن اردبیل
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 1۳۹۸/0۶/0۹
استان : تهران

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

مورد نیاز انبار شماره ۳۹ قم
مهلت دریافت اسناد : 1۳۹۸/0۶/1۶ 

 شماره تماس : ۸1۷1۲۳۲۵ ---۸1۷1۲۵0۸

تاریخ انتشار : 1۳۹۸/0۶/0۹
استان : تهران 

 مناقصه گزار : سایپا
آگهی : استعالم بها 1۲ آیتم کاالی درخواستی با مارک امرن

  ۲۵0 VAC  باال حد  ولتاژ  غلتکی   سوئیچ  اهرم  1.لیمیت 
مارک  بسته    1 باز    1 کنتاکت  باال   A 5 تعداد  حد  جریان 

  WLG2-LD مدل OMRON 
۲.سنسور  نوری  VDC   3 A ۲۴0-12   مکانیزم ۲  طرفه  ۵  
سیم  دمای کاری C   10 m° 55   مارک  OMRON مدل 

  E3JM-10M4-G-N
  ۲۵0 ولتاژ     5 A جریان  سوراخه     1۴ ۳.پایه  رله  
مدل    OMRON  مارک نصب  ریلی   نحوه    VAC

  17Y3W1
   400 VAC ولتاژ     3 KW توان سرعت   ۴.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... 100 ولتاژ تغذیه   ۳00 h- 0  ۵.تایمر  آنالوگ
جریان A  ۵   تاخیر در وصل و قطع  مارک  OMRON شماره 

  H3CR-A فنی
۶.پایه  رله  1۴  سوراخه  جریانA 5    ولتاژ  VAC 250  نحوه نصب 

  PYF14A-E مدل  OMRON  ریلی  مارک 
  24 VDC  ۷.رله فرمان  رله فرمان  1۴  پایه   پایه دار  ولتاژ بوبین
  3PDT  5  عملکرد اتصال A  250  جریان نامی VAC  ولتاژ

   MY4IN 24VDC مدل OMRON  مارک
  1۵ جریان     220...380 VAC ولتاژ ۸.فیلتر  نویزگیر  
 A1000-FIV3010- مدل   OMRON  مارک   A

 SE
  ۲۴ VDC  ولتاژ پایه   پیچی     1۴ فرمان  مینیاتوری   ۹.رله 
 OMRON  3  مارکPDT  5  عملکرد اتصال A  جریان نامی

  MY4N-24V مدل

تاریخ انتشار : 1۲/0۶/1۳۹۸
استان : البرز 

مناقصه گزار : شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
طالقان

دار  ارت  کامپیوتر  بها محافظ  استعالم   : آگهی 
با کابل cm 1/۸0 ولتاژ V 240-180 شدت 
سازنده  مرجع   PART مدل   10 A جریان 

پارت الکتریک 
مهلت دریافت اسناد : 1۳/0۶/1۳۹۸

تاریخ انتشار : 1۳۹۸/0۶/1۲
استان : تهران

مناقصه گزار : پارک فناوری پردیس 
اجرای  و  تجهیزات  خرید  بها  استعالم   : آگهی 
و  خدماتی  ساختمان  به  برق  رسانی  نیرو  طرح 
قرارداد  طبق   ۵۴۹۷1۸۹0۵ شماره  به  رفاهی 

پیوست
مهلت دریافت اسناد : 1۳۹۸/0۶/۲۴ 

شماره تماس : ۷۶۲۵0۲۵0-0۲1
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یادداشت

مدیران جوان با چه چالش هایی روبه رو هستند؟

از کارآموزی تا مدیریت در 
فیس بوک)قسمت نهایی(

»جولی زو«، معاون طراحی محصول فیس بوک، 
شرکت  این  کارآموز  اولین  به عنوان  را  کارش 
آغاز کرد و در ۲5 سالگی مدیر شد. مثل خیلی 
زیادی  خطاهای  مرتکب  او  تازه کار،  مدیران  از 
شد و همان طوری رفتار می کرد که فکر می کرد 
کار  زمان،  مرور  به  کند.  رفتار  باید  مدیر  یک 
صدها  مدیریت  حاال  و  شد  لذت بخش  برایش 
نفر را بر عهده دارد. او می گوید اگر مدیر خوبی 
او  شناخت.  خواهی  بهتر  هم  را  خودت  باشی 
اخیرا میهمان »کرت نیکیش«، ویراستار مجله 
این  از  چکیده ای  بوده.  هاروارد  کسب وکار 

مصاحبه را با هم می خوانیم:
جای  کجاها  اینکه  و  را  عالیقش  را،  قوتش  نقاط   
پیشرفت دارد، تا کمک کنم که بیشترین بازدهی را 
داشته باشد. شناختن آدم ها و ایجاد ارتباط عمیق تر با 
آنها، واقعا حس رضایتمندی به من می دهد و راستش 

را بخواهید، حتی کنجکاوی.
کرت: فیس بوک االن خیلی با آن روزها فرق دارد. از 
روزهایی برایمان بگو که کار شرکت روی غلتک افتاده 

و  سرمایه گذارها  می آمدند.  شرکت  به  خیلی ها  بود. 
مدیرانی با کلی تجربه مدیریتی در شرکت های دیگر. 

آیا این تجربه را داشتید؟
جولی: قطعا. بیشتر استارت آپ ها شکست می خورند. 
همه روی همان کاری که االن باید انجام شود تمرکز 
مثال  نمی کند  فکر  دیگر  چیزهای  به  کسی  دارند. 
آن  از  باشی  خوش شانس  اگر  بعد  سازمان.  طراحی 
مرحله رد می شوی و به مرحله رشد می رسی. ما هم 
خوش شانس بودیم. پس طبیعتا آدم های باتجربه ای 
یک  به  کوچک  شرکت  یک  از  تا  کردیم  استخدام 

شرکت پایدار تبدیل شویم.
که  بیاید  کسی  مثال  که  نبود  سخت  برایت  کرت: 
به  اینکه شرکت  برای  که  نداند  و  باشد  باالتر  تو  از 
اینجا برسد، چه سختی هایی کشیده اید؟ از آنها بدت 

نمی آمد؟
جلسات  در  که  هست  یادم  دقیقا  چرا،  جولی: 
می نشستیم با کلی مدیر طراحی که تجربه مدیریت 
تیم های ۲00 نفره را داشتند و تعریف می کردند که در 
شرکت های قبلی، چطور کارها را پیش می بردند، برای 
تحقیق درباره کاربرها سفرهای شش ماهه می رفتند 
و کارهایی از این قبیل و من با خودم می گفتم: »وای. 
رشدش  روند  ما  شرکت  دارد.  هزینه  کلی  که  اینها 
سریع است. همه چیز را سریع انجام می دهیم. اینها 
انگار می خواهند کلی فرآیند راه اندازی کنند. اینجا این 
چیزها جواب نمی دهد.« اولش ذهنیتم این بود که 
اینها ما را نمی فهمند. شش ماه، یک سال تا دو سال 
طول کشید تا بفهمم که تجربیاتشان چقدر مهم است. 

باید آن دوره را می گذراندم تا قدرشان را می دانستم.
کرت: بیا درباره بعضی از مشکالت رایج مدیریتی حرف 

بزنیم. شماره یک. تو چطور جلسه برگزار می کنی؟
ذهنم  در  قبل  از  جلسه  نتیجه  دارم  دوست  جولی: 
چه  موفقیت آمیز  جلسه  یک  باشد.  مشخص  کامال 

شکلی است؟ سعی می کنم بیش از حد و پشت سر 
نتیجه  به دنبال  اینکه  مگر  نکنم،  برگزار  جلسه  هم 

مشخصی باشم.
کرت: برای چه فعالیتی اشتیاق داری و همیشه برایش 

وقت می گذاری؟
صبح  هفته،  روز  اولین  تعمق.  یا  کردن  فکر  جولی: 
به جای اینکه از این جلسه به آن جلسه بروم و در 
فکر  دهم،  نشان  عجوالنه  واکنش  مساله،  یک  برابر 
می کنم. تمام سناریو را در ذهنم مجسم می کنم و 
برنامه می ریزم. غروب آخر هفته، به این فکر می کنم 
که هفته آینده چه چیزی راضی ام می کند؟ سه تا پنج 
چیز را می نویسم. مثال اینکه فالن اتفاق بیفتد. سپس 
آن را کامال در ذهنم تصور می کنم. برای هر سه مورد 
زمان می گذارم. مسائل مهم تر، زمان و انرژی بیشتری 

نیاز دارند.
مدیر جوان، هنگام  مهم ترین چیزی که یک  کرت: 

مدیریت افراد بزرگ تر از خود باید بداند چیست؟
جولی: به نظرم به عنوان یک مدیر جوان، باید خودت 
این حس ها سراغت  نده  اجازه  باشی و گوش دهی. 
بیاید که »ای وای! من به اندازه آنها تجربه ندارم.« 
اگر  و  باشی.  واقعی ات  نمی گذارند خود  این حس ها 
کارمندت واقعا از تو خیلی بااستعدادتر است، اغلب 
اوقات بهتر است اقرار کنی و بگویی: »من تازه کارم و 
دارم راه و چاه را یاد می گیرم. شما تجربه زیادی دارید 
و من کلی چیز هست که باید از شما یاد بگیرم اما 
کار من، کمک به شما و تیم است. کمک کنید شما 
را بشناسم و اگر ایده ای برای بهتر شدن تیم داشتید، 

خوشحال می شوم بشنوم.«
کرت: و اما سوال آخرم. تو وقتی ۲۵ سالت بود مدیر 
شدی. همه چیز ممکن بود یک جور دیگر پیش برود؟ 
ممکن بود طراح ارشد شوی و در پروژه های جذاب 
حتی  انرژی،  و  زمان  از  زیادی  بخش  کنی.  شرکت 

انرژی احساسی ات را صرف کردی که بفهمی چطور 
بودن،  مدیر  بدانم  می خواستم  باشی.  مدیر  بهترین 
چقدر زندگی ات را غنی کرده؟ برای جوانانی که این 

مسیر در برابرشان است چه پیامی داری؟
جولی: وقتی می خواهی رهبر باشی، باید کار کردن 
موثر با آدم ها و تعامل با آنها را یاد بگیری و همین 
مورد خودت  در  کلی چیزها  است.  ارزشمند  خیلی 
یاد می گیری و این خیلی مهم است، صرف نظر از 
انتخاب  را  راه دیگری  یا  بمانی  بخواهی مدیر  اینکه 
کنی. پس هر کسی که این فرصت برایش پیش آمده، 
تشویقش می کنم که از آن استفاده کند و این مهارت 
را یاد بگیرد. مهارت تعامل با آدم ها. من خودم خیلی 
درباره  گرفته ام  یاد  سال ها  این  در  که  چیزهایی  از 
خودم بوده. من که هستم؟ ارزش هایم چیست؟ چه 
چیزهایی را خوب بلدم؟ چه چیزهایی را بلد نیستم؟ 
روراست  خودم  با  وحشتناکی  طرز  به  گرفتم  یاد 
باشم. وقتی ۲۵ سالم بود احتماال جواب این سوال ها 
یا  اوایل ۲0  در  ماها  از  شاید خیلی  نمی دانستم.  را 
حتی ۳0 سالگی تازه داریم جواب این سوال ها را پیدا 
می کنیم. ولی این مهم است و شما را به یک مدیر 
یا رهبر بهتر تبدیل می کند. زمان گذاشتن و تفکر 
درباره ارزش هایتان و چیزهایی که برایتان مهم است 
و بعد به نقطه ای می رسی که کسانی در زندگی ات 
هستند که صادقانه نقطه ضعف ها و نقاط قوتت را به 
تو گوشزد می کنند. این خودشناسی و اشراف به خود 
بهتر تصمیم  به عنوان یک مدیر،  کمک می کند که 
بگیری. چون قرار نیست همه فن حریف باشی. فقط 
باید خودت را بپذیری و تیمی تشکیل دهی که بتوانی 

از توانایی هایت استفاده کنی.
 کرت: جولی، ممنون که آمدی و از تجربیاتت برایمان 

گفتی.
جولی: من هم از شما ممنونم.
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نگاه آخر

گوِسن بِِرْش

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