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دوشنبه  25مرداد  12 - 1395ذی َ
الﻘعده 1437
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی :

سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمیشود
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سودی که در
دولت گذشته بابت سهام عدالت به عدهای از شهروندان پرداخت شده
غیرقانونی بوده ،میگوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به
شهروندان پرداخت نخواهد شد ،بلکه تنها در پایان سال  ۱۳۹۵بابت
مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف میشود.
سید جعفر سبحانی در گفتوگو با ایسنا ،درباره سهام عدالت اظهار
کرد :سهام عدالت دوره  ۱۰ساله مالی دارد که این دوره  ۱۰ساله،
پایان اسفندماه سال  1394به امتام رسیده است ،اما  ۶۰رشکتی که
تحت پوشش سهام عدالت هستند عمدتا دوره مالیشان زمانی است که
بتوانند مجمع عمومیشان را برگزارکنند .بعضی از آنها دوره مالیشان
اسفندماه  ۱۳۹۴است ،اما مجمع عمومیشان معموال چهار ماه بعد
است.
وی افزود :با توجه به برگزاری مجامع این رشکتها در پایان تیرماه
 ۱۳۹۵تقریبا برای سازمان مشخص شده که سود این  ۶۰رشکت از بابت
سهام عدالت در سال  ۱۳۹۴چقدر بوده است .طبق قانون تجارت این
رشکتهایی که تحت پوشش سهام عدالت هستند  8ماه فرصت دارند
که به سهامدارانشان که عدهای از آنها  ،سهام داران سهام عدالت
هستند سود پرداخت کنند .در نتیجه ما تا پایان سال  ۱۳۹۵فرصت
داریم سود را از آن  ۶۰رشکت بگیریم .به همین علت است که ما بارها
اعالم کردهایم که تا پایان سال  ۱۳۹۵صورت وضعیت آن  ۴۹میلیون
شهروندی که مشمول سهام عدالت است را مشخص خواهیم کرد تا
بدانند تا پایان سال  ۱۳۹۵چه میزان از آن سهم اولیه که یک میلیون
تومان است به حساب خزانه واریز شده است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد :با این توضیح ما چیزی
تحت عنوان پرداخت سود برای سهام عدالت نداریم ،بلکه در پایان
سال  ۱۳۹۵اینکه چه میزان از سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد را
اعالم خواهیم کرد .خود ما از دولت قبل گله داریم که چرا به بعضی از
شهروندان بابت سهام عدالت سود پرداخت کرده است .در دولت قبل
به بعضی از شهروندان  ۴۰هزار تومان ،به بعضی  ۸۰هزار تومان و به
بعضی  ۱۲۰هزار تومان سود پرداخت شده است.
سبحانی ادامه داد :سهام عدالت هیچ گونه قابلیت نقل و انتقال ندارد و
هیچ دفرتخانه ای هم اجازه ندارد که بابت سهام عدالت نقل و انتقالی
انجام دهد ،چرا که این سهام در حال حارض ارزش ریالی ندارد باید
آزادسازی صورت گیرد تا مشخص شود که چقدر به خزانه واریز شده
است .اگر خرید وفروشی انجام شود شخصی رضر میکند که این سهام
را خریده که او مبلغی به فروشنده میدهد و امکان دارد بعدا هم
نتواند که نقل و انتقالی انجام دهد .سازمان خصوصی سازی شخصی را
مالک سهام میداند که در برگه ثبتنام اولیه اسمش ثبت شده است.
در حال حارض در لیست سازمان خصوصی سازی حدود  ۴۹میلیون و
 ۱۰۰هزار نفر سهامدار سهام عدالت وجود دارد و سهامها به نام خود
اشخاص نوشته شده است .این برگه ها رصفا یک ورق ثبتنام است
و مشخص میکند که فالن شخص در سهام عدالت ثبتنام کند و یک
میلیون تومان سهم میتواند داشته باشد.
وی افزود :در مجموع  ۶دهک پایین درآمدی جامعه مشمول سهام
عدالت هستند که تعداد آنها تقریبا  ۴۹میلیون نفر است .به دو دهک
پایینی مطابق قانون  ۵۰درصد تخفیف تعلق میگیرد .این دو دهک
عمدتا روستاییهای فاقد شغل ،مددجویان کمیته امداد امام خمینی و
سازمان بهزیستی هستند .اگر فرض کنیم تا پایان سال  ۵۰ ،۱۳۹۵درصد
اقساط واریز شده به خزانه داشته باشیم ،آن دو دهک پایینی مالک
 ۱۰۰درصد سهام خود میشوند ،البته در حال حارض  ۴۲الی  ۴۳درصد
اقساط معادل  ۱۸هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد :بعضیها در دولت
گذشته به طور نادرست و خالف قانون بابت سهام عدالت مقداری
سود گرفتهاند که باید این مقدار زمان آزادسازی محاسبه شود .مثال
اگر  ۵۰درصد آزادسازی صورت گیرد و مبلغ آن  ۵۰۰هزار تومان باشد
اگر شهروندی یک مرحله ( ۴۰هزار تومان) سود گرفته باشد ۴۶۰،هزار
تومان بابت سهامش میتواند دریافت کند و اگر کسی دو مرحله
( ۸۰هزار تومان) سود گرفته باشد ۴۲۰ ،هزار تومان خواهد گرفت .چون
از ابتدا قرار نبوده برای سهام عدالت سودی داده شود بلکه قرار بر این
بود که یک میلیون تومان سهم به هر شهروند داده شود و از محل سود
آن  ۶۰رشکت اقساط پرداخت شود .چرا که سهام عدالت هبه(بخشش)
نیست و تنها بخشش در مورد  ۵۰درصد از دو دهک پایینی که گفتم
صورت پذیرفته است ،پس وقتی این سهام هبه نیست تا موقعی که متام
این یک میلیون تومان اقساطش پرداخت نشده باشد ،شخص مالک آن
سهم محسوب منی شود.
به گفته وی اگر در دولت گذشته سودی بابت سهام عدالت پرداخت
شده خالف قانون بوده در نتیجه راه حل منطقی این است که این سود
از مبالغی که شهروندان قرار است بابت آزادسازی سهام عدالت دریافت
کنند کرس شود .در صورت حسابی که به شهروندان به صورت مکتوب
داده میشود این موضوع قید خواهد شد.
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اعالم آمار از حالت محرمانه خارج شد؛

نرخ رشد اقتصادی  4/4درصد

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی فصل بهار را ۴.۴
درصد اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اطالعات مرکز آمار
ایران ،محصول ناخالص داخلی به قیمت سال
 ۱۳۷۶در سه ماهه نخست سال جاری به رقم ۱۷
هزار و  ۶۱۳میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان با نفت
و  ۱۶هزار و  ۸۷۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
بدون احتساب نفت رسیده است در حالیکه رقم
مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت معادل
 ۱۶هزار و  ۸۷۰میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان و
بدون نفت  ۱۶هزار و  ۳۹۹میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومان بوده است که حاکی از رشد  ۴.۴درصدی
محصوالت ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال
 ۱۳۹۵دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار
سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی

 ۴درصد ،گروه صنعت  ۸.۸درصد و گروه
خدمات  ۲.۹درصد نسبت به دوره مشابه سال
قبل رشد داشته است .رشد گروه صنعت عمدتا
ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی

بوده است.
همچنین روز گذشته رئیس جمهور درجمع مردم
کهکیلویه نرخ رشد اقتصادی را  4/4درصد اعالم
کرد.

رییسجمهور خبرداد:

راه اندازی  7500بنگاه اقتصادی تا پایان سال
 82تفاهم و قرارداد در زمینه صنعتی ،به امضاء رسیده است
رئیسجمهور با اشاره به اینکه
روزی که دولت تشکیل شد رشد
اقتصادی کشور  -6.8درصد بود،
گفت :ما امروز به رشد اقتصادی
 4.4درصد رسیدهایم.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی
اظهار کرد :مرکز آمار اعالم کرد
رشد اقتصاد ایران در سه ماهه
اول سال  4.4درصد بوده است.
وی یادآور شد :امروز کشتیها
و کشتیرانی و نفتکش های ما
میتوانند در رسارس جهان با بیمه
حرکت کنند و از رسارس دنیا در

عرض کمرت از یک سال  350هیات
اقتصادی و  160هیات سیاسی به
رسزمین ما سفر کرده است.
رییس دولت یازدهم همچنین
ترصیح کرد :ممکن است عده
کمی از اینکه تحریم برداشته
شده برای منافع آنها خوشایند
نیست ناراحت باشد اما هامنطور
که دولت توانست تورم را تک
رقمی کند رونق را به اقتصاد
کشور بازخواهد گرداند.
وی اضافه کرد :یکی از اهداف
همه ما در رسارس کشور آن

است که نسل جوان را در مسیر
کار و کوشش و شغل مناسب و
متناسب با علم و تخصصشان
قرار دهیم وامسال  7500بنگاه
اقتصادی را تا آخر سال راه اندازی
خواهیم کرد.روحانی همچنین
گفت :برجام برای این بود که
رشایط برای حرکت مردم ایجاد و
دیوارها برداشته شود تا ملت و
دانشمندان بتوانند برای ما رونق
ایجاد کنند.
روحانی با اشاره به اینکه اکنون
رشایط برای رسمایه گذاری و

جذب رسمایه آماده است ،اظهار
کرد 82 :تفاهم و قرارداد در زمینه
صنعتی ،به امضاء رسیده و اجرای
 29قرارداد هم آغاز شده است
که البته اجرای آنها  6ماه تا یک
سال زمان میبرد اما بعد از آن
رشایط برای جذب نسل جوان
آماده میشود.
رئیس دولت خاطر نشان کرد:
دولت تاکنون  40هزار شغل
مستقیم و دهها هزار شغل
غیر مستقیم در زمینه فناوریهای
نوین ایجاد کرده است.

رئیس مجلس:

نیازی به اعالم وصول مجدد الیحه برنامه ششم درمجلس نیست
برنامه ششم تا آبانماه در مجلس تصویب میشود

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه نیازی به اعالم وصول مجدد الیحه برنامه
ششم توسعه در مجلس دهم نیست ،گفت :برنامه ششم احتامالً تا
آبانماه در مجلس به تصویب میرسد.
به گزارش فارس ،کاظم دلخوش منایند مردم صومع هرسا در مجلس در
تذکری نسبت به عدم ارائه الیحه برنامه ششم توسعه به مجلس با امضای
رئیسجمهور انتقاد کرد و اظهار داشت :الیحه به جای اینکه با امضای
رئیسجمهور به پارملان ارائه شود ،امضای نوبخت رئیس سازمان برنامه و
بودجه کشور را در پای خود دارد.
علی الریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر دلخوش توضیح داد:
الیحهای که دولت به مجلس ارائه داده ،هامن الیحهای است که در
مجلس نهم اعالم وصول شد و نیازی به اعالم وصول مجدد آن در مجلس
دهم نیست.
وی افزود :الیحه برنامه ششم توسعه در حال حارض در دستور کار
کمیسیونهای تخصصی پارملان قرار گرفته و نامفهوم نیست و منایندگان
مجلس میتوانند در کمیسیونها رأیگیری کرده و پیشنهاداتشان را نیز
برای اصالح این برنامه ارائه کنند ،البته ایراد مجلس به الیحه برنامه ششم
این بود که اهداف ک ّمی و کیفی در آن مد نظر قرار نگرفته بود که دولت
پیشنهاد اصالحی را در  2اهداف کمی و کیفی ارائه کرده است.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد :میتوانید در
کمیسیونهای تخصصی بررسیهای خود درباره الیحه برنامه ششم
توسعه را انجام دهید ،اعالم شده اشکاالت شکلی این الیحه نیز برطرف
شود ،الیحه برنامه ششم توسعه باید در مجلس با وجود نقایصی هم
که دارد ،مطابق سیاستهای کلی ابالغی تا آبان یا آذرماه سال جاری به
تصویب برسد ،گفت :احتامالً تا آبانماه الیحه برنامه ششم توسعه در
مجلس تصویب میشود.
وی اضافه کرد :رسعت بیشرتی به تصویب الیحه برنامه ششم توسعه در
مجلس بدهیم ،چرا که دولت باید الیحه بودجه سال آینده  1396را تا
 15آذر و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کند ،بنابراین

متذکر میشوم که وقت زیادی وجود ندارد.
الریجانی در پایان خاطرنشان کرد :متنی که به عنوان الیحه برنامه ششم
توسعه از سوی دولت به مجلس ارائه شده ،در کمیسیونهای تخصصی
در حال بررسی است و پیشنهادات منایندگان نیز مورد رسیدگی قرار
میگیرد.
منایندگان ایرادات بنیارسائیلی به الیحه برنامه ششم نگیرند
نایبرئیس دوم مجلس در پاسخ به انتقاد مناینده تهران به الیحه برنامه
ششم که در واقع احکام برنامه ششم است ،گفت :خیلی ایرادات
بنیارسائیلی به منت ارسالی دولت نگیرید و هر چه رسیعتر آن را به
تصویب برسانید.
همچنین مصطفی کواکبیان مناینده مردم تهران در مجلس در تذکری با
استناد به مواد  136و  137آییننامه داخلی مجلس ،اظهار داشت :احکامی
که دولت به عنوان برنامه ششم تقدیم مجلس کرده معلوم نیست که آیا
واقعا خود برنامه ششم است یا احکام برنامه ششم؟!
وی افزود :اگر این الیحه احکام برنامه ششم است که دیگر نیازی به
تشکیل کمیسیون تلفیق نیست و باید خود کمیسیونهای تخصصی آن
را مورد رسیدگی قرار دهند ،این موضوع واقعا برای ما جای سوال است.
تقاضا دارم هیأت رئیسه به این مورد رسیدگی کند.
در ادامه علی مطهری نایبرئیس دوم مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان
گفت :دولت متنی که ارائه کرده را تحت عنوان الیحه به مجلس داده
است فلذا بررسی این الیحه نیازمند تشکیل کمیسیون تلفیق است.
وی افزود :امیدوارم هر چه زودتر این الیحه در مجلس مورد رسیدگی قرار
گیرد تا کار کشور روی زمین باقی مناند چرا که دولت باید بودجه  96را
بر اساس قانون برنامه ششم تقدیم مجلس کند.
وی افزود :بهرت است خیلی ایرادات بنیارسائیلی به الیحه برنامه ششم
نگیرید چرا که در صورت تأخیر بر تصویب این الیحه ،دولت مجبور
به ارائه بودجه  96در اسفندماه میشود و از آن طرف ما هم ناچار به
تصویب بودجه چند دوازدهم میشویم.

وزیر اقتصاد وعده داد:

فاصله اقتصاد از رشد منفی
وزیر اقتصاد گفت :تا پایان سال  95رشد اقتصادی  5درصدی که پیشتر
وعده داده شده بود ،محقق خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،علی طیبنیا رشد اقتصادی  5درصدی را که پیشتر وعده
آن را داده بود ،تا پایان سال  95عملی دانست و گفت :پیشبینی ما این
است که این رشد محقق خواهد شد ولی مبتنی بر نفت خواهد بود .نفت
در ایران ظرفیت تحقق دادن رشدهای اقتصادی مناسب را دارد.وی در پاسخ
به این پرسش که آیا رشد اقتصادی حاصل از نفت را برای کشور مناسب
میدانید؟ اظهار کرد :خود من نیز در این زمینه معتقدم که رشد پایدار و
باثبات باید مبتنی بر سایر بخشهای اقتصادی باشد که برای آن موارد نیز
برنامهریزی کردهایم.وزیر اقتصاد امسال را سال تاریخی در اقتصاد کشور
دانست و بیان کرد :بعد از دوره تحریمهای کمنظیر شاهد برطرفشدن
کاستیها هستیم .ما ضعفهای خود را شناختهایم و سعی میکنیم در
جهت برطرف کردن آنها اقدام کنیم.طیبنیا همچنین گفت :ما میدانیم
که اقتصاد وابسته به نفت منیتواند در برابر تکانههای خارجی مقاومت
داشته باشد و سیاستهای اقتصادی ما اکنون براساس چنین درکی تنظیم
شده است.وی ترصیح کرد :هدف ما رسیدن به رشد پایدار است که فقر را
کاهش میدهد و رفاه را برای مردم ما به ارمغان میآورد.
سفیر روسیه اعالم کرد:

توافق اولیه تهران و مسکو
برای همکاری های نفتی و گازی

لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران ضمن اعالم اینکه رشکت های بزرگ
نفتی روسیه مشتاق همکاری های بیشرت با ایران هستند ،گفت :در زمان
حارض منت تفاهم نامه همکاری دو رشکت روسی و ایرانی در مرحله توافق
اولیه است.
به گزارش ایرنا ،جاگاریان اظهار کرد :گازپروم روسیه و رشکت ملی گاز ایران
مفاد یادداشت تفاهم همکاری ها برای بهره برداری از حوزه های نفت و
گاز را مورد توافق قرار می دهند.وی در مصاحبه با خربگزاری روسیا سگودنیا
اظهار کرد :در زمان حارض منت تفاهم نامه همکاری های دو رشکت در مرحله
توافق قرار دارد که پس از نهایی شدن در حوزه های نفت و گاز و انجام امور
اکتشافی با یکدیگر همکاری می کنند.جاگاریان همچنین تشکیل کنرسسیومی
از رشکت های روسی را برای بهره برداری از حوزه های نفت و گاز ایران
ممکن خواند.سفیر روسیه در پایان اظهار کرد :رشکت نفتی لوک اویل نیز
در حال بررسی امکان مشارکت در بهره برداری از حوزه های نفت در منطقه
اهواز است.در چندین دور مذاکرات الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و
هیات های همراه با بیژن نامدار زنگنه همتای ایرانی وی و رایزنی با
مقام های نفتی ایران در تهران ،زمینه های همکاری های گسرتده دو کشور
در این عرصه بررسی شده است.

سقوط قیمت نفت ایران به بشکه ای  37دالر

قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به پنجم اوت (پانزدهم مرداد)
با یک دالر و  ١٦سنت کاهش به  ٣٧دالر و  ٩٤سنت برای هر بشکه رسید.
به گزارش ایرنا ،در هفته های گذشته قیمت نفت در بازار جهانی تحت تاثیر
احتامل افزایش عرضه و گزارش های ناامیدکننده از وضعیت افزایش مرصف و
افزایش ذخیره توسط مرصف کنندگان ،روند کاهشی داشته است به طوری که
از حدود بشکه ای  50دالر به زیر  40دالر کاهش یافته است.بر این اساس،
نفت صادراتی ایران نیز در مسیر کاهشی قرار دارد و اکنون به قیمت هر
بشکه کمرت از  40دالر خرید و فروش می شود.به گزارش مدیریت کل امور
اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت ،قیمت نفت خام سبک ایران
در هفته منتهی به پنجم اوت با یک دالر و  ٤١سنت کاهش به  ٣٩دالر و
 ٤١سنت برای هر بشکه رسید.میانگین قیمت نفت خام سبک ایران امسال
تاکنون  ٣٧دالر و  ٦٠سنت برای هر بشکه بوده است.قیمت سبد نفتی اوپک
نیز در هفته مورد بررسی ،به  ٣٩دالر و  ١٠سنت برای هر بشکه رسید که
نسبت به هفته پیش از آن ،یک دالر و  ١٤سنت کاهش نشان می دهد.
هر بشکه نفت خام دبلیو.تی.آی آمریکا در هفته منتهی به پنجم اوت با یک
دالر و  ١٧سنت کاهش ٤٠ ،و  ٨٣دالر برای هربشکه معامله شد.قیمت نفت
خام شاخص برنت دریای شامل با یک دالر و  ٧٨سنت کاهش به  ٤٠دالر و
 ٨٤سنت برای هر بشکه رسید که بیشرتین کاهش را در میان نفت خام های
شاخص به خود اختصاص داد.

رئيس انجمن كسب و كار ايران با اعالم برگزاري دوره هاي كاربردي مديران داخلي با استانداردهاي بین المللي خبرداد:

بهبود محيط كسب و كار با افزايش دانش و توسعه مهارت هاي مديريتي
براساس آمارهای بین املللی ،رتبه ایران در تامین فضای
کسب و کار با ارتقاي  ٣٣پله اي از  152به  130و
در بخش كارآفريني با رشد  ٢٠درصدي از  ١٠٠به ٨٠
رسيده است كه اين ارقام بيانگر ارتقاي جايگاه ايران
در شاخص هاي كسب و كار بوده و در كنار ساير
عوامل كليدي اقتصاد ،فرايند بهبود محیط کسب و کار
در کشورمان را عینیت میبخشند.
به گزارش ابرار اقتصادی  ،در همین رابطه  ،رئیس انجمن
ب و كار ایران با اشاره به اهميت ارتقاي شاخص
کس 
كسب و كار ابران در فضاي بني املليل و رضورت استفاده

مديران بنگاه هاي اقتصادي از فرصت هاي پيش رو،
ب و كار ماهان خرب
از فعالیت جديد مدرسه عالی کس 
داد و گفت :این مدرسه نسبت به برگزاری دورههايي
برای مدیران عالیرتبه بنگاههای خصوصی و دولتی با
حضور استادان حرفهای و با نگرش کاربردی از طريق
ب و كار
همکاری علمی دانشگاهها و مدارس عالی کس 
بیناملللی از جمله مرکز عالی مدیریت ماسرتیخت هلند
و دانشگاه  UMEFسوئیس در اوایل مهرماه اقدام کرده
است.
هادي سياري طراحی و تدوین دورههای کاربردی

با استانداردهای بیناملللی در کشور را عاميل اسايس
ب و ایرانی و راهکاری مناسب
دررفع نیازهای کس 
برای توامنندسازی صنایع ،بنگاههای اقتصادی ،تولیدی
و بازرگانی در رشایط فعلی عنوان كرد و گفت :ييك از
مزاياي برگزاري ابن دوره ها در داخل كشور عالوه بر
رصفه جويي در وقت و هزبنه بنگاه اقتصادي ،نظارت
مستمر مديران دولتي و خصويص بر مجموعه کسبوکار
خويش است.
ب و كار ماهان در ادامه به
بنیانگذار مدرسهعالی کس 
موج استقبال روز افزون رشکتهای بیناملللی براي ورود

به کشور پس از اجرايي شدن برجام و دغدغه عمده
ب و کار و بنگاههای اقتصادی کوچک
صاحبان کس 
در رويارويي با مديران رشكت هاي خارجي اشاره كرد
و اظهارداشت  :در این رشایط باید برای توامنندسازی
ب و كارهاي ایرانی ،راهربان و مدیراين را پرورش داد
کس 
که توانایی رهربی و مديريت تغییر را داشته باشند.
سياري تاكيد كرد :بخش خصوصی باید توان رقابتی
خود را برای ورود به عرصههای اقتصادی تقویت کرده
و توانایی خلق مزيت رقابتی برای مقابله اسرتاتژیک با
برندهای بیناملللی معترب كه در صف ورود به کشور

هستند ،را داشته باشد.
ب و کار ماهان با بيان اینكه
رئیس مدرسه عالی کس 
ب و كاربه تنهایی و رصفا با تکیه به تجربه
فعاالن کس 
حرفهای خود موفق به شکار فرصتها نخواهند بود،
آمادگي مجموعه خود را جهت ارتقاي دانش مدیران
ارشد بخش خصويص و دولتي در راستاي حاميت از
فضاي كسب و كار و توليد داخيل از طريق حضور
مديران در این دوره اعالم منود و برگزاري اين دوره را
فرصتی برای ايجاد خالقيت و ارائه ایده هاي جدید از
سوي مديران ارشد بخش خصويص و دولتي برشمرد.

