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معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی هشدار داد

به خطر افتادن سرمایهها با سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال

نوســان بــاال از بیتکویــن دور نمیشــود و همیــن،
پرســشهایی را در مورداینکه آیا پــول دیجیتال میتواند
یک دارایی پایدار برای ســرمایهگذاری باشــد یاخیر مطرح
میکند .به گزارش سیانبیســی ،در اواخــر معامالت روز
شــنبه هفته جاری ،بیتکوین با سقوطی  ۱۵درصدی (۲۹
درصد نســبت به باالترین قیمتاین هفته) از قیمت حدود
 ۶۵۰۰دالر به قیمت  ۵۵۰۷دالر رســید و سپس با جهشی
مجدد در نزدیکی قیمت  ۶۴۰۰دالر تثبیت شــد و در پایان
روز دوباره با  ۴درصد ســقوط در قیمت  ۶۰۶۰دالر به کار
خود پایان داد.این درحالیســت که در معامالت روز گذشته
قیمت بیتکوین دوباره روندی صعودی به خود گرفته است
و طبق اعالم وبســایت کویندســک در ساعت  ۱۱:۱۵به
وقت تهران ،قیمت آن با  ۲درصد جهش به  6257/23دالر
رســیده است .تحلیلگران میگویند عامل اصلی پشت رشد
 ۷برابری امســال قیمت بیتکویــن ،افزایش توجه و عالقه
توســعهدهندگان ســازمانی بهاین ارز رمزنگاریشده است.
مورد حیاتی دیگراین اســت که آخرین نوسان شدید قیمت
بیتکوین همچنین نشــان میدهد که توسعهدهندگان ارز
دیجیتال هنوز درمورد آینده آن به توافق نرسیدهاند.
درحالــی که بیتکوین اصلی افت کــرده بود ،طرفداران
باعث جهش قیمت «بیتکوین کش» (پول خرد زیرشــاخه
بیتکویــن) شــدند .طبــق اعــام مرجــع ارز دیجیتال،
کوینمارکتکــپ ،بیتکویــن کش با بیــش از  ۴۰درصد
افزایش قیمــت به رکورد  ۲۴۷۷دالر رســید و بعدا دوباره
 ۵۰درصد ســقوط کرد و بعد از ظهر شنبه در قیمت ۱۲۲۴
دالر تثبیت شد .طبق اعالم کوینمارکتکپ ،حجم تجارت
بیتکوین کش در  ۲۴ســاعت گذشــته بــه  7/9میلیارد
ی که حجم تجارت بیتکوین اصلی 8/6
دالر رســید درحال 
میلیارد دالر شد.اینها فقط گوشهای از نوسانات شدید اخیر
ارزهای دیجیتال محســوب میشوند .ریسک سرمایهگذاری
در ارزهــای دیجیتــال به دلیل مشــخص نبــودن ماهیت
عرضهکنندگان و همچنین نبود سیاســت کلی و نظاممند از
سوی بانک مرکزی باال محسوب میشود .به گزارش «مردم
ســاالری» ،ناصر حکیمیمعــاون فناوریهــای نوین بانک
مرکزی روزگذشــته در جمع خبرنگاران با هشدار به مردم
درباره وجود ســوداگری و ریســک باال برای سرمایهگذاری
در ارزهای دیجیتال از جمله «بیت کوین» اعالم کرد :ســند
سیاستهای بانک مرکزی دربارهاین نوع ارزها تا پایان نیمه
ل آینده تهیه و اعالم میشود .او با اشاره به تهیه
نخســت سا 
اسناد و سیاستهای مختلف بانک مرکزی در حوزه کسب و
کارهای نوین مالی و تالش برای تســهیل امور فین تکهای
مالی افزود :بانک مرکزی سیاستهای کلی خود را در عرصه
فناوریهای مالی مشــخص کرده اســت تا عالقه مندان به
سرمایهگذاری و فعالیت دراین عرصهها مسیر خود را بدانند.
ن اینکهاین سیاســتها در  6سند تنظیم میشود
وی با بیا 
کــه تاکنون  2ســند آن تهیه و ابالغ شــده و یکی دیگر تا
روزهای آینده به نظام پولی و مالی کشــور ابالغ میشــود،
اضافه کرد :تاکنون سند «پرداخت ساز» و «پرداخت یاران»

منتشر شده و سند «پرداخت بان» نیز در دست ابالغ است.
وی افزود :سند پرداخت بان به فین تکهایی اختصاص دارد
که پرداختهای ریز را انجام میدهند؛ مصادیق آن شــامل
پول خرد اســت .عضو هیات عامل بانــک مرکزی ادامه داد:
سند چهارم حوزه فناوریهای مالی که اواخر دیماه منتشر
میشــود «حساب یار» نام دارد که در اسناد بین المللی نیز
به آن اشــاره شــده و به فین تکهایی اختصاص دارد که با
چند بانک همکاری میکنند.حکیمیاز «ارزهای رمزینه» به
عنوان پنجمین ســند در دست تهیه بانک مرکزی نام برد و
گفت :با توجه بهاینکه ارزهای رمزگذاری شــده و دیجیتال
در سطح بین الملل بویژه در ماههای اخیر فراز و نشیبهای
زیادی داشــته اند ،تالش میکنیماین سند را تا پایان نیمه
نخست امسال تهیه و جمعبندی خود را ارایه کنیم.
وی افزود :درایــن زمینه ابتدا ضوابط و چارچوبها برای
ارزهای رمزینــه نظیر بیت کوین که اکنون رایج هســتند،
تدوین میشود و ســپس بهاین بحث ورود میکنیم که اگر
داخل کشور بخواهیم ارز رمزینه را بومیسازی کنیم ،چگونه
باید ورود کرد .عضو هیات عامل بانک مرکزی ســند ششم
را مربــوط به فین تکهایی دانســت که در حوزه تخصیص
مصــارف کار میکنند و توضیح داد:ایــن بخش ،حوزههایی
چــون تامین مالی انبوه ،قرض نفر بــه نفر و نظایر آن را در
بر میگیرد.
ارایه سند ارزهای دیجیتال تا نیمه نخست 97
معــاون فناوریهای نویــن بانک مرکــزی در ادامهاین
نشست از برنامهاین نهاد برای تدوین  6سند برای ساماندهی
کســب و کارهای نوین مالی خبر داد و گفت :دراین زمینه
ســند مربوط به ارزهــای دیجیتال تا پایان نیمه نخســت
ل آینده نهایی میشــود .وی افزود :در گام بعدی برای
ســا 
ارزهای دیجیتال بحث بومیســازیاین نوع ارزها پیگیری
میشــود .حکیمیبا بیاناینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی

درباره ارزهای دیجیتال در دست تدوین است ،گفت :نظرات
مختلفی از همه بانکهــای مرکزی جهان در بارهاین ارزها
وجود دارد و دامنه وســیعی از دیدگاهها شــامل ممنوعیت
کامل تا امکان اســتفاده از آن را در برمیگیرد .وی با اشاره
به نوسان شــدیداین نوع ارز اظهار داشــت :این ارزها یک
عدم اطمینان و ریســک باال را بوجود آورده و سبب شده تا
بانکهای مرکزی جهــان از جملهایران را دچار تردید کند
ب ایــن ارزها نگهداری کرد
کــ ه آیا میتوان ذخایر را در قال 
یــا خیر .حکیمیادامه داد :مقداری ســوداگری در بازار ارز
دیجیتال وجود دارد و حتی بازاریابی هرمیرا دراین زمینه
شــاهدیم که در فضای مجازی دیده میشــود .وی به مردم
هشــدار داد :با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال ،هنو ز این
ی از ســوی بانک مرکزی شناخته نشده و
ارز به طور رســم 
ریسک خری د این نوع ارزها باالست .این مقام مسوول افزود:
با توجه بهاینکه سیاستگذار به جمعبندی برای شناختن آن
به عنوان ارز رســمینرسیده است ،ریسک آن برای خرید و
سرمایهگذاری باالست ضمن آنکه امکان فریب سرمایهگذار
وجود دارد.
وی افزود :برخی افراد و شبکهها ابزارهاییایجاد کردهاند
کــه کوپن و ژتون ارز دیجیتــال را عرضه میکنند اما بانک
مرکزی دراین زمینه پیشنهاد نمیکند که دراین زمینه ورود
ی تاکید کرد :تا زمانی که سیاستگذاری نکنیم،
کنند .حکیم 
نمیتوانیم آن را ممنوع اعالم کنیــم اما میتوانیم به مردم
هشــدار دهیم .وی تاکید کرد :ذات ارزهای دیجیتال مبتنی
بر یک نرمافزار است و حتی اگر فیلتر شود ،از مسیر دیگری
فعالیت میکند .ازاین رو به مردم هشدار میدهیم که ریسک
آن باالست و درباره آن احتیاط کنند.
معــاون فناوریهای نوین بانــک مرکزی در عین حال با
تاکید براینکهاین نهاد ناظر در حال رصد بازار ارز دیجیتال
ش این اســت که
اســت ،گفت :یکی از مشــکالتاین بخ 

بازاریابی هرمیو شــبکهای برای آن در حال انجام است که
البته دســتگاههای ذی ربط در برخورد با شبکههای هرمی،
باید بــه آن ورود کنند .حکیمیافــزود :هرچند ارزش ارز
دیجتال در یکســال گذشــته  10برابر شده اما نوسان رو به
پایین آن نیز زیاد است.
مردم احتیاط کنند
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اظهار داشت :این
روزها شــاهدیم برخی در شبکههای مجازی مدعیاند که به
ارزهای دیجیتــال وصل بوده و در ازای پولــی که از مردم
میگیرند ،کوپن میفروشند؛ لذا مردم تا زمان اعالم سیاست
رسمی ،با احتیاط با ارز دیجتال برخورد کنند و همه سرمایه
خــود را وارداین حوزه نکنند .وی دربارهاینکه اکنون برخی
از صرافیهــا بهاین حوزه ورود کرده اند ،گفت :بیت کوین و
سایر ارزهای دیجیتال هنوز ارز رسمیپذیرفته شده از سوی
بانک مرکزی نیست و باید بخش نظارتی بااین موارد برخورد
کند.حکیمیادامه داد :البته هماهنگیهایی نیز دراین زمینه
ی این موضوع
با سایر دســتگاهها در جریان است اما یادآور 
خالی از لطف نیســت کــه در زمان فعالیت موسســههای
غیرمجــاز ،بانک مرکزی مرتب اطالعرســانی میکرد اما در
نهایت عدهای از مردم ســرمایه خود را دراین موسســهها از
دست دادند.
حکیمیافزود :واقعیتاین است که ارز دیجیتال فقط از
طریق نرمافزار اســت واینگونه نیســت که همه آنها را فیلتر
کنیــم؛ ما نباید فقــط در بخش عرضه آن متمرکز شــویم
هرچند که با نهادهای قضایی و نظامیهماهنگیهای الزم را
داریم .وی اضافه کرد :باید تقاضا برای ارزهای دیجیتال را نیز
مدیریت کرد زیرا تا زمانی که تقاضای موثر نباشد ،عرضه هم
رشــد نمیکند .خبرنگا ر ایرنا از معاون بانک مرکزی پرسید
که بسیاری از کشورها به دلیل قابل رصد نبودن ارز دیجیتال
و احتمال پولشــویی و تامین مالی تروریسم ،استفاده از آن
را ممنــوع اعالم کرده اند؛ چــه تضمینی وجود دارد کهاین
مشکل در صورت پذیرشاین ارز برایایران به وجود نیاید.
معاون بانک مرکزی در پاسخ گفت :اولویت ما در استفاده
از ارزهای دیجیتالاین است که استفاده ا ز این ابزار محملی
برای پولشــویی و تامین مالی تروریســم نباشد و تطبیق با
مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اولویت
ماست.
حکیمیتاکیــد کرد :یکی از رویکردهــای بانک مرکزی
در تدوین ســند ارز دیجیتالاین اســت که به هیچ عنوان
شــبکه بانکی خود را در مظان اتهام پولشــویی قرار ندهد و
سالمت نظام بانکی و پولی کشــور برای ما اولویت دارد.وی
گفت :تا زمانی کــه بانک مرکزی موضع خود را اعالم نکند،
بانکها نمیتواننــد به حوزه ارز دیجیتــال ورود کنند و با
آنها برخورد میشــود.معاون بانک مرکزی ،مهمترین چالش
ارزهای دیجیتال را رصد پذیری آن دانست و گفت:این نوع
ارزها ذاتاً رصد پذیر نیســتند واینکه چطور میتوانیم آن را
با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تطبیق
دهیم ،مشکل اصلی است که باید حل کرد.

حجم  2/9میلیارد یورویی

روابط اقتصادی ایران و آلمان

مدیرعامل شــرکت راهآهن ،با اشاره به رشد روابط تجاری ایران و آلمان به
 2/9میلیارد یورو گفت :ایران آماده پذیرش ســرمایهگذاری خارجی ،در بخش
صنعت ریلی کشــور است.به گزارش خبرنگار مهر ،سعید محمدزاده در نشست
معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری در بخش ریلی ایران به شرکتهای آلمانی،
گفت :روابط اقتصادی و عمرانی ایران و آلمان در طول دو تا ســه سال اخیر ،به
خصوص پس از ســفر وزیر راه و شهرســازی ایران به این کشور در سالجاری،
روند رو به رشدی داشته اســت.وی ،آلمان را یکی از تأثیرگذارترین کشورهای
اتحادیه اروپا به خصوص در بخش اقتصادی برشمرد و افزود :روابط ایران و آلمان
و گسترش آن در ابعاد سیاسی و اقتصادی ،از اولویتهای مهم سیاست خارجی
کشور به حساب میآید؛ ضمن اینکه حجم روابط اقتصادی ایران و آلمان پس از
برجام نیز ،رشد قابل مالحظهای یافته است؛ به نحوی که در پایان سال ،۲۰۱۷
این روابط به رقمی معادل  2/9میلیارد یورو رســیده اســت.مدیرعامل شرکت
راهآهن با بیان اینکه ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،دومین
اقتصاد بزرگ منطقه محسوب میشود ،تأکید کرد GDP :ایران در سال ۲۰۱۶
به رقمی معادل  ۴۱۲میلیارد دالر رســید که نشان میدهد وضعیت اقتصادی
ایران در سال گذشته میالدی ،جهش  ۶.۴درصدی داشته است.محمدزاده ،ایران
را امنترین و باثباتترین کشــور منطقه عنوان کرد و اظهار داشت :کشور ما با
دارا بودن ظرفیتهایی همچون جمعیت جوان ،میتواند به یک بازار موفق برای
ســرمایهگذاری خارجی تبدیل شــود .همچنین با توجه به اینکه حجم تجارت
ایران و اتحادیه اروپا در دوره پســابرجام ،بیش از  ۶۰درصد افزایش یافته است،
اتحادیه اروپا به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران قلمداد میشود؛ به خصوص
اینکه  ۱۳درصد صادرات ایران ،به کشورهای عضو این اتحادیه انجام شده است.
وی ،اولویت عمرانی ایران در فاصله سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۲۱را توسعه حمل و
نقل ریلی معرفی کرد و افزود :در نظر داریم در طول این ســالها ،سهم راهآهن
در حمل بار را از  ۱۲به  ۳۰درصد و درخصوص حمل مسافر از  ۸به  ۲۰درصد
برسانیم.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :یکی دیگر از برنامههای حمل
و نقل ریلی ایران ،افزایش سهم راهآهن در ترانزیت کاال بین قطبهای اقتصادی
دنیا اســت؛ به همین منظور کریدور شمال ـ جنوب برای اتصال خلیجفارس به
شمال اروپا و کریدور شرق ـ غرب برای اتصال آسیای شرقی به اروپا را ،از طریق
راهآهــن ایران فعال کردهایم .محمدزاده از دیگر برنامههای شــرکت راهآهن را
توســعه خطوط برقی با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش سرعت تردد به
 ۲۰۰کیلومتر بر ساعت و همچنین احداث خطوط پرسرعت و ارتقای توان فنی
مهندسی صنعت ریلی ایران به خصوص در بخش تأمین ماشینآالت و تجهیزات
ریلی عنوان کرد.وی ادامه داد :از دیگر برنامههای راهآهن ،نوســازی و بازسازی
خطوط ریلی ،ایســتگاههای راهآهن و ناوگان و همچنین توســعه و ایجاد بنادر
خشک و اتصال مرکز معدنی به بنادر از طریق ریل خواهد بود.مدیرعامل شرکت
راهآهن خاطرنشــان کرد :در حال حاضر ،هفت میلیــارد دالر قرارداد فاینانس
خارجی برای ســرمایهگذاری در حمل و نقل ریلی ایران به امضاء رســیده که
تاکنون تعدادی از پروژههای مربوطه آغاز شده است.

شرکت تولیدی صنعتی سنگرکار در سنگر آموزش

همایــش یک روزه که با حضور مهندس محمد عالی مدیر روابط کار اداره
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ،حمید مستخدمین حسینی
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان مهدیشــهر همچنین
مهندس غالمرضا مهاجر میالنی مدیر عامل شرکت سنگر کار و نیز پرسنل
و کارکنان این واحد تولیدی صنعتی برگزارشــد دکتر ارشیا دکامیبعنوان
استاد در این همایش به تدریس پرداخت.
دکتر دکامیدر بحث آموزشــی خود گفت :مدیریت چیز عجیبی اســت و
با تمام مشاغلی که تاکنون میشــناختید کامال متفاوت است .در جایگاه
مدیر انتظارات بسیاری از شما میرود و قرار است نقشهای زیادی را بازی
کنید .نماد قدرت باشــید ،رهبر ،نوآور ،انگیزه دهنده ،سیاستمدار ،قاضی،
همچنین شــانه ای برای گریه کردن ،عمو ،عمه و خالهای دلســوز ،شاید
دیپلمات ،جادوگر (برای افزایش جادویی حقوق) ،حامی ،منجی ،همه چیز
دان و صدها نقش دیگر  ...ایشان اظهارداشتند:جالب اینکه وقتی شما مدیر
میشوید مسئول عده ای از افراد خواهید شد که شاید شما در انتخابشان
دخالتی نداشته اید .ممکن است دوستشان نداشته باشید و اشتراکی با آنها
نداشته باشــید .آنها هم ممکن است شما را دوست نداشته باشند .ممکن
است برخی مواقع مانند بچههای کوچک رفتار کنند .در برخی مواقع مانند
نوجوانها بهانه گیر میشوند .گاهی هم کاری انجام نمیدهند و وانمود به
کار کردن میکنند و از این جور کارها…
در تمام این مدت هم باید کامال خونسرد باشید و فریاد هم نزنید و موظف
هستید از آنها بهترین بهرهوری کاری را انتظار داشته باشید و بخواهید یک
روز کاری عالی باشما باشند.
مدیر و موســس گروه آموزشی ارشــیا دکامیدر بخش دیگری از سخنان
خــود گفت  :در کارگاه تفویض اختیار مؤثر به مدیران اصول و تکنیکهای
تفویــض اموری که دیگران میتوانند انجام دهند آموزش داده میشــود.
تفویض اختیار مهارتی مدیریتی است که تاکنون کمتر از سایر مهارتهای
مدیران مورد توجه قرار گرفته و باید گفت متاسفانه علت شکست بیشتر
مدیران ایرانی این است که نتوانستهاند به خوبی از مهارت تفویض اختیار
استفاده نمایند و همیشه درگیر و شلوغ بودهاند.
مدیران اگر وقت کافی داشته باشند میتوانند وظایف مدیریتی را به خوبی

انجام دهند یعنی تا زمانی که تا حد امکان وظایف و مسئولیتها را واگذار
نکنند وقت برای مدیریت را نخواهند داشت.
دکتر ارشیا دکامیمیگوید :در کارگاه طراحی سیستم کنترلی در مدیریت
افراد یاد میگیرند برای تیم خودشــان سیســتم کنترلی طراحی و پیاده
سازی نمایند همانطور که میدانیم مدیریت بدون کنترل راندن در تاریکی
است .و اهمیت کنترل بر هیچ فردی پوشیده نیست اما اینکه چطور کنترل
کنیم را بــه خوبی جایی آموزش ندیده ایم مــا در اینجا به افراد طراحی
سیســتم کنترلی به روش تار عنکبوت را آموزش میدهیم که ابداع بنده
است و متناسب با سازمانهای ایرانی است.
این مشاور جوان صنعتی کشــور در بخش دیگری از تدریس خود گفت:
درکارگاه مهارتهــای ارتباطی مدیران ،ما به افراد درک صحیح ارتباطات
پایدار را آمــوزش میدهیم .در میــان مجموعه مهارتهــای مدیریتی،
مهارتهای ارتباطی بیش از ســایر مهارتها بر اثربخشــی یک مدیر مؤثر
است .در ارتباط با مدیران باالدستی و کارمندان زیر مجموعه منطقی است
کــه همزمان به مواضع و گفت ههای صریح طــرف مقابل و نیز به منافع
پنهان و احساســات ناگفتههای او توجه کنیم تا بتوانیم درک صحیحی از
خواستههای آنان داشته باشیم.
دکتر ارشیا دکامیدر کالم آخر در رابطه با این همایش آموزشی یک روزه
شرکت تولیدی صنعتی سنگرکار اظهارداشت :این همایش زیبا و پر انرژی
حاصل تغییر نگاه مدیران فرهیخته این مجموعه میباشد.
در حاشــیه همایش تجلیل از کارکنان وکارگاه آموزشی شرکت سنگرکار
خبرنگاران ما با مهندس غالمرضــا مهاجر میالنی مدیر عامل این گارگاه
تولیدی صنعتی به گفتگو نشســتند که اهم این گپ و گفت از منظر نگاه
شما میگذرد.
مهندس میالنی در آغاز با نام بردن از پدر بزرگوار خود آقای محمود مهاجر
میالنی و مادر عزیزشان ســرکار خانم طاهره کرد آبادی اظهارداشت:من
هرچــه دارم از بیهمتا ترین نعمتهای الهــی یعنی این دو وجود نازنین
است وای برمن ،وای برما که تا هستند
نمیبینیمشــان و نمیدانیم خدای ناکرده اگر روزی نباشند چه خسرانی
برما وارد خواهد شد .پدر و مادرانی که زنده اند و تاهستند باید دستانشان
را بوسید .عمرشان دراز باد .و آنها که رفتهاند و باید بر تربت شان گل اشک
نشانید روحشان شادباد.
مهنــدس میالنی همــراه با بغض گفت :حیفم آمد در جمع مســئولین و
همکاران خود در خانواده بزرگ ســنگرکار از فرصت دورهم بودن استفاده
نکرده و کمترین کاری که میتوانســتم جهت تشکر و قدردانی از این دو
عزیز بزرگوار که همانا دست بوسیشان بود به انجام نرسانم .من به پرسنل
خــود گفتم و از آنها خواســتم بیایید با هم عهد کنیــم همین امروز،اگر
امروز نشد در اولین فرصت برویم و دستان پدرو مادر خود را بوسه بزنیم،
دستانی که اگر کفر نباشد دستان خدا هستند و اگر آنها در بین ما نیستند
یادشان سبز است و برای شادی روحشان فاتحهای تالوت کنیم.
مدیر عامــل واحد تولیدی صنعتی ســنگرکار در ادامــه گفتوگو بیان
مــیدارد :ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده پیشــرفت و
توسعه سازمانها و موسســات درگرو ارتقای سطح دانش ،مهارت ،رفتار و

بینش منابع انسانی میباشــد .برهمین اساس ،اکثر سازمانها و واحدهای
تولیدی صنعتی دورههای آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای
کارکنان خود برگزار مینمایند.
هرچند اجرای هر دوره آموزشی متضمن ســرمایهگذاری میباشداماباید
توجه داشــت که هزینه در این راه یک سرمایه گذاری است لذا آگاهی از
میزان اثربخشــی دورههای آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران
بســیار بااهمیت اســت .با توجه به این مهم ما برآن شدیم با برپایی این
کارگاه آموزشــی روشهای مهارت آموزی منابع انســانی در محیطهای
صنعتی را به پرســنل خود آموزش دهیم چرا که بر این باوریم در صورت
آموزش صحیح به پرســنل آنها خواهند توانســت چیدمان رشد و توسعه
صنعتی را در حرفه خود به خوبی بهبود بخشند به عبارتی اگر نیروی کار
فعال در صنعت بتواند با آموزش مهارت آموزی داشــته باشد به طور قطع
در حرفه خود موفقتر عمل مینماید.
مهندس میالنی در ادامه گفتگو تصریح مینماید :در سالی که رهبر فرزانه
انقــاب آن را با نام «اقتصاد مقاوتی،تولید -اشــتغال» نامگذاری نمودند
.تالش داریم هرچه بهتر و ســریعتر این شعار را در واحد تولیدی صنعتی
سنگرکار به منصه ظهور برسانیم.
ایشــان بیان داشــتند :تنها راه توســعه و برون رفت از شرایط اقتصادی
موجود کشور کار اســت و کار است و کار ،چاره ای جز تولید نداریم ،اگر
میخواهیم اقتصاد پیشــرو و مترقی را شاهد باشیم باید به این مهم توجه
اکید داشته باشیم .مدیرعامل شرکت سنگرکار در ادامه سخنان خود گفت:
شــركت سنگركار جزء اولين توليد كنندگان كولر آبي ،بخاري گازي انواع
آبگرمكنهاي نفتي ،برقي و گازي با مهر اســتاندارد در كشــور مي باشد.
همچنین چندین ســال صادر كننده نمونه در اســتان بوده و محصوالت
ســنگركار به كشــورهاي منطقه نظیر عراق ،اردن ،افغانســتان ،کویت،
ارمنستان ،الجزایر و سودان و بویژه اقلیم کردستان صادر شده و میشود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود از تولید آبگرمكنهاي خورشيدي
و برقي در این شــرکت ســخن به میان آورده و تصریح نمود  31 :ســال
سابقه فعالیت در تولید لوازم خانگی صادراتی و تحقیق و توسعه در رابطه
با انرژیهای نو و خورشــیدی باعث آن شــده تا سنگرکار برای خود نام و
نشــان معتبر در صنعت کشور دست و پا نماید و در حال حاضر به عنوان
یک برند در صنعت لوازم خانگی مطــرح و در خاطر افراد جامعه ماندگار
و مطرح میباشد.
این مدیر عامل توانمند میزان اشتغالزایی شرکت را  120نفر عنوان داشت
و بیان داشتند  :این تعداد در زمان اوج تولید ،متغیر بوده و افزایش خواهد
یافت .وی با یادآوری این مهم که نیروی انســانی سرمایه بزرگ یک واحد
تولیدی بشمار میرود بیان داشتند :این مهم ما را بر آن داشته تا با توجه
ویژه به این سرمایههای عظیم در شرکت ،امکانات رفاهی همچون پرداخت
بیمه تکمیلی تا سقف  3نفر و نیز شارژ مالی در شرایط و روزهای مختلف
سال اعم از اعیاد ملی و مذهبی خانواده بزرگ سنگرکار را همراهی نماییم.
مهندس میالنی گفت  :این شــرکت از مهرماه سال  90با مدیریت جدید
توانســته با بهره گیری از دانش روز و تالش متخصصین و همت و پشتکار
همکاران خود به موفقیتهای زیادی دست یابد .
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مدیر ارشد شرکت سنگرکار در بخش دیگری از گفتگو اظهار میدارند :طراحی
کلیه تجهیزات ،تولید و ساخت آنها و همچنین طراحی کلیه فعالیتها در داخل
سازمان انجام میپذیرد .همچنین این واحد موفق به اخذ گواهیــــــنامههای
 ISO9001’2008 ‘16924 ‘ISOTS ‘ISO 9000’2000وسیســتم
تضمین کیفیت ســاپکو شــده که ایــن مهم گواهــی برتضمین کیفیت
محصوالت این شرکت میباشد.
ایشان از انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه در سالهای متمادی
خبر داده و تصریح نمودند :مشــتریان عزیز ما با دریافت یک تا دو سال
گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش محصوالت حضور قدرتمند ما را
احساس خواهند نمود .مهندس غالمرضا مهاجر میالنی در ادامه سخنان
خود با اشــاره به روند رو به رشــد صادرات این شرکت در سالهای اخیر
گفت 8 :میلیون دالر میزان صادرات شرکت در سال گذشته بوده است.
ایشــان از تولید کولرهای آبی(بــاالزن و بالکنی) بــا رنگهای متنوع و
مدلهــای(  ) 7000،3500،3000،5000،3200،2800در تنــوع برند
متین ،،ســام ،سحاب ،جنرال مکس ،سنگرکار و الذهبی همچنین بخاری
به مدلهای ( )1200،900در برندهای پارس ،آذر و ستاره و نیز آبگرمکن
گازی در لیتراژهــای(  45و  ) 220و آبگرمکن برقی در لیتراژهای (75
و ) 150در واحدتولیدی ،صنعتی ســنگرکار سخن به میان آورده و گفت
:این شــرکت در زمینه تولید کولر جزء ســه برند برتر کولر سازی کشور
بشمار میرود و بسته بندی با کیفیت و منحصر بفرد تولیدات یکی دیگر
از شاخصههای شرکت سنگرکار میباشد.
مهندس میالنی اظهارداشــت :تالش داشــتیم جلب رضايت مشــتریان
بــا ارائه محصوالت جديــد و كارآمد ،ابداع تكنولــوژي و طرحهاي نو و
همچنين دســتيابي بــه بازارهاي جهاني با ارائــه محصولي با كيفيت به
همراه قيمت مناســب و تحويل به موقع،آموزش مستمر منابع انساني به
عنوان مهمترين سرمايههاي شــركت و نيز ايجاد محيط كاري مناسب،
صميمي و رضايت بخش تؤام با انضباط را به عنوان اهداف و اســتراتژي
خود نهادینه کنیم.

