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خبرنگاران کلید تعامل و تفاهم
هستند
آزاده داننده
انس����ان موج����ودي
شدت اجتماعي است
به
و اجتماعي بودن انس����ان
نيازمند تفاهم اس����ت و
تفاهم در اثر تعامل حاصل
 حرفه، خبرنگاري.شود
مي
بسيار حساسي است که در
 نقش بازي،ترين بخش انسان يعني تعامل
انساني
ها را تغذيه
 تعامل ميان انسان، خبرنگاري.کند
مي
ها را بر
کند و وظيفه سنگين متصل کردن انسان
مي
 خبرنگاري بيش از بسياري، از اين منظر.عهده دارد
اي و تعهد
 متکي بر اصول کار حرفه،از مشاغل ديگر
 خبرنگاران در تعامالتي قرار دارند.اي است
حرفه
 پيامدهاي وسيعي از عشق،که سوءتفاهم در آنها
.همراه دارد
تا نفرت را به
 ب����ا توجه به،ن����گاه تخصصي ب����ه اين حرفه
،هاي مختلف اقتصادي
ه����ا در بخش
تعدد حوزه
 ضروري است، سياسي و غیره، فرهنگي،اجتماعي
و ما خوش����حاليم از اينکه اين شاخه تخصصي در
حوزه فاوا ش����کل گرفته و خبرنگاران اين حوزه
 دشواري خبرنگاري.اند
هويت مستقلي پيدا کرده
 کمتر از س����اير متخصصانIT در حوزه تخصصي
 خبرنگاران اين حوزه نيز بايد.اين حوزه نيس����ت
،IT  بس����يار پوياي صنعت
خود را در اين زمينه
 با توجه به جوان بودن اين صنعت.روز نگهدارند
به
در کش����ور ما و مش����کالت متعدد ساختاري اين
روزآوري را هيچ نهادي تقبل
 هزينه اين به،حوزه
.کند و عموما بر عهده خود خبرنگاران اس����ت
نمي
 کاري،از اي����ن رو معتقديم خبرنگاران حوزه فاوا
هاي خبرنگاري
به مراتب دش����وارتر از ساير حوزه
.برعهده دارند
 به،اي استان تهران
سازمان نظام صنفي رايانه
س����هم خود به جايگاه ارزشمند همکاران خود در
وقفه آنها
حرفه خبرنگاري واقف است و تالش بي
را در برقراري تعامل س����ازنده و موثر بازيگران اين
نهد و اميدوار است در سايه اميدي
عرصه ارج مي
که با ش����روع به کار دولت جديد در دل ملت ايران
 اين عرصه نيز به بالندگي و بلوغ،کاش����ته ش����ده
.دست پيدا کند
.روز خبرنگار بر همه مبارک باد
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نمایشگاه آیتکس شاپر را تحریم کرد،اتحادیه رایانه
 فروش ويژه میگذارند،مجتمعهای تجاری و واحدهای صنفی رایانه همزمان با برگزاري نمایشگاه آیتکس شاپر

 حضور در اين نمايش���گاه را،اعضای تحت پوش���ش و قانونمند
تحريم کرده و در صورت ش���رکت هر یک از واحدهای صنفی
در این نمایش���گاه و بروز هرگونه مشکل یا اختالف با مجريان و
 اتحادیه هيچگونه حمايتي،برگزارکنندگان نمایش���گاه مذکور
.را از این واحدهای صنفی به عمل نخواهد آورد
 اتحادیه در نظر دارد با هماهنگی هیات،الزم به توضيح است
 همزمان با،مدیرهه���ای مجتمعهای تجاری و واحدهای صنفی
 در تهرانIT برگزاري نمايشگاه در تمامی مجتمعهاي تجاري
.فروش ويژه برگزار کند

 و عدم رعايتITEX SHOPPER غيرمتعارف نمایش���گاه
استانداردهای نمايش���گاهي و عدم توجه به منافع اعضا صنف
 هيات مدي���ره اتحادیه برای حمایت از،فن���اوران رایانه تهران

با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی

هفتمین دوره عالی مدیریت کسب و کار
برگزار میشود
با این رویکرد مدرسه عالی کسب و کار ماهان با مجوز رسمی
 تحقیقات و فناوری و با همکاری دانش���گاه جامع،از وزارت علوم
علم���ی کاربردی اقدام به برگزاری هفتمین دوره عالی مدیریت
.) میکندDBA( کسب و کار
 علیاکبر فرهنگی چهره ماندگار، ماهانDBA ریاست گروه
ارتباطات ایران و اعضای ش���ورای ماهان نیز ناصر میرسپاسی
 محمود ساعتچی پدر علم،پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران
روانشناسی بهرهوری راهبردی در جهان و همچنین عبدالحمید
.ابراهیمی پدر علم بازاریابی ایران است

هفتمین دوره عالی مدیریت کس���ب و کار با هدف افزایش و
.بهبود بهرهوری برگزار میشود
 به، نقش بنگاهها و سازمانها در اقتصاد هر کشور-فناوران
 روزبهروز،ویژه از دیدگاه اشتغالزایی و سهمی که در توسعه دارند
.بیشتر شناخته میشود
این بنگاهها عمدت���ا نیازمند حمایت و هدایت مراکز معتبر
آموزشی در حوزه ارایه خدمات مدیریتی و آموزشی هستند که
 افزایش،میتوان���د بهرهوری آنه���ا را افزایش دهد که به تبع آن
.سوددهی را نیز به همراه خواهد داشت

ها به هم خورد و به همین دلیل
ریزی
در سال گذشته معادالت و برنامه
نباید انتظار داشت که با به هم زدن زمین بازی همان رشد صادراتی را
.که در سال قبل تجربه کردیم امسال نیز شاهد باشیم
 گاز و،های نفت
عض����و هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده
های
 معافیت، متاسفانه جایزه صادراتی منتفی شده:پتروشیمی افزود
های بانکی از
مالیات����ی صادرکنن����دگان دچار ابهام ش����ده و حمایت
ویژه
های صادراتی و به
صادرکنندگان به حداقل رس����یده و محدودیت
موضوع پیمان س����پاری به شدت به روند رشد صادرات کشور آسیب
 درصدی٢٥  رشد مستمر مثبت٩٢ رس����انده و در چهار ماه اول سال
ساالنه صادرات با کاهش پنج درصدی صادرات در مقایسه با سال قبل
.مواجه شده است
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 اتحادیه،اختالف با مجريان و برگزارکنندگان نمایشگاه مذکور
هيچگونه حمايت���ي را از این واحدهای صنفی بهعمل نخواهد
 با توجه به ش���رايط برگزاری: در این اطالعیه آمده اس���ت.آورد

توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور

 تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ خدمات فنی
 اعالم شد92 سال
 از سوی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی،1392
 براساس اعالم این. منتشر ش����د،ای کش����ور
رایانه
 تعرفه خدمات هاستینگ متعاقبا اعالم،س����ازمان
.خواهد شد
های
های واحد خدمات فاوا در رسته
انتشار تعرفه
 یکی،افزار
افزار و س����خت
 همچون نرمIT مختلف
از مراحل طرح س����اماندهی بازار فناوری اطالعات
ای کشور در تمام
است که از سوی نظام صنفی رایانه
.شود
های تحت پوشش سازمان اجرا می
استان

های صادراتی با هدف
 از برنامه سوم مشوق:دالر در س����ال جاری گفت
ای به صادرات
توسعه صادرات اعمال شد و از آن زمان به بعد نگاه پروژه
توان
ج����ای خود را به نگاه فرآیندی داد و پذیرفتیم که صادرات را نمی
.یک شبه افزایش داد
های صادرات����ی مدنظر قرار
 بر این اس����اس مش����وق:وی افزود
 کارمزدهای.گرف����ت و درآمده����ای صادراتی از مالیات معاف ش����د
 صادرکنندگان نمونه،بانک����ی در مورد صادرکنندگان کاه����ش یافت
انتخاب ش����دند و جایزه صادراتی برای جب����ران ضرر صادرکنندگان
.پرداخت شد
های صادراتی روند صادرات را از
حس����ینی با تاکید بر اینکه مشوق
 ولی: گفت، میلیارد دالر در سال قبل رساند40 هشت میلیارد دالر به
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اتحادی���ه صنف فناوران رایانه تهران با تحریم نمایش���گاه
آیتک���س ش���اپر در نظر دارد با هماهنگ���ی هیات مدیرههای
 همزمان با برگزاري،مجتمعهای تجاری و واحده���ای صنفی
 فروش، در تهرانIT نمايش���گاه در تمامی مجتمعهاي تجاري
.ويژه برگزار کند
 هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران-فناوران
در اطالعیهای حضور واحدهای صنفی رایانه را در نمايش���گاه
 در صورت ش���رکت هر یک:آیتکس ش���اپر تحريم و اعالم کرد
از واحدهای صنفی در این نمایش���گاه و بروز هرگونه مشکل یا

 تعرفه نرخ،ای کشور
س����ازمان نظام صنفی رایانه
 را1392 خدمات فنی تخصصی انفورماتیک س����ال
.منتشر کرد
 براساس اختیارات-روابط عمومی نصر تهران
نامه تش����کیل
 آیین65 قانون����ی مطرح در بند ماده
ای کشور مصوب هیات
س����ازمان نظام صنفی رایانه
گذاری
 با موض����وع تعیین مبان����ی قیمت،دولت
 تعرفه،خدم����ات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
ن����رخ خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک س����ال

:خزانهدار اتاق بازرگانی تهران

برنامه صادراتی ایران
 محقق نمیشود92 در سال
ها گرفته تا
 از تحریم،موانع و مش����کالت موجود بر س����ر صادرات
60  رسیدن به رقم،های صادراتی ایجاد شده در داخل کشور
محدودیت
. است
میلیارد دالر صادرات در سال جاری را غیرممکن کرده
 معادن، صنایع،دار اتاق بازرگانی
 خزانه، سیدحمید حسینی-ایسنا
 میلیارد60 بینی رشد صادرات تا مرز
و کش����اورزی تهران درباره پیش
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دریچه

«مکث» السیتکس
بر ای عبور از بحران

راهحل جامع عبور از بحران و نقش���ه راه پیشرفت و
) از س���وی مرکزMAX( میل به تعالی با عنوان مکث
.) ترسیم و ابداع شدelecitex( های برتر
کیفیت
 نقش���ه راه چند، مرکز کیفیتهای برتر-فناوران
، شرکتها،وجهی پیشرفت و میل به تعالی سازمانها
 این نقشه.سایتها و کسب و کارها را رونمایی کرد
وب
 به گفته.راه به ویژه در مواجهه با بحرانها به کار میآید
 طراح مدل تعالی س���ازمانی السیتکس که،نوید نقیه
 این نقشه راه کمک میکند،"مکث" خوانده می ش���ود
 بلکه، نه تنه���ا بر آن فایق آیید،که در ش���رایط بحران
 وقوع بحران: نقیـــه گفت.به پیش���رفت ادامه بدهید
،ها امری عادی است و دریای مواج رقابت
برای سیستم
 اما مهم.پایههای سیستمهای سست را درهم میشکند
.هوشمندانه برخاستن و به جلو گام برداشتن است

:رییس صنف فناوران رایانه تهران

ITکاالیی از اقالم
در گمرک نمانده

 با وجود:رییس صنف فن���اوران رایانه تهران گفت
قرار داش���تن تعدادی از اقالم فن���اوری اطالعات در
 کاالیی در گمرک قرار ندارد اما تعدادی از،10 اولویت
کاالهای ما به علت پرداخت نکردن پول توس���ط بانک
مرکزی به فروش���ندگان در دوبی مانده و به خریداران
.تحویل داده نشده است
 در حال حاضر: مهدی میرمهدی افزود-ایس��نا
تعداد بس���یاری از افراد به علت نوسانات بازار ارز اعتماد
اند و بسیاری از کاالها در دوبی باقی
خود را از دست داده
مانده اس���ت در صورتی که هزینه آن توسط خریداران
میرمهدی نسبت به کابینه.در اینجا پرداخت شده است
معرفی ش���ده برای دولت جدید ابراز امیدواری کرد و
 تیم معرفی ش���ده بسیار باس���ابقه و کارکشته:افزود
هس���تند و با وجود مس���ایل کمبود بودجه امیدواریم
قیمته���ا در آینده و بع���د از ماه رمضان کاهش یابد و
رییس صنف فناوران رایانه.مردم ارزانی را لمس کنند
تهران در پایان درباره وضعیت مالیات بر ارزش افزوده
 وزارت امور اقتصادی و دارایی میگوید هیچ ارزش:گفت
شود ولی هنگام ورود
ای از مشتری دریافت نمی
افزوده
کاال ش���ش درصد از واردکننده دریافت خواهد شد؛ در
سال آینده شش درصد تبدیل به هشت درصد میشود و
اگر در این زمینه چارهای اندیشیده نشود شاهد افزایش
.قیمتها خواهیم بود
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