ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ».رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻪ رﻗﯿﺐ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺎراﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و او ﻗﺼﺪ دارد در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪ ﭘﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،درآﻣﺪ ﺑﻪ  ۲۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ» ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در
ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ» :در ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻮل

اﺳﺎﺳﯽ رخ داد و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﻣﺮوز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ در اﻣﻮر اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﭘﺴﺖ در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
ﺗﻌﺮﯾﻒ  ۷۲ﭘﺮوژه و اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ازﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ  G_NAFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه
رﺷﺪ ﺻﺪ درﺻﺪی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎرﺟﻪ
رﺷﺪ ﺻﺪ درﺻﺪی اﻣﺎﻧﺎت ﭘﺴﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺟﻮان ﺳﺎزی ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﯿﻤﯿﻦ رﻫﺒﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﺮﻧﺰﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ زﺑﺪﮔﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
دوره ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل
راه اﻧﺪازی ﻫﺎبﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺴﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و رﺗﺒﻪ اول ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ارزش ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ اﻣﺮوز ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ

اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود» :ﺳﻪ ﻫﺰار و
 ۲۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺖ ﭘﻼس و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎوﮔﺎن
ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﺗﺎ اﻻن ﻣﺎﻧﻊ از
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﻌﻤﺘﯽ از آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۶ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد و رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ از
ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ،ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ را در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد
و از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوره ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ »رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮ« ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ از ﺳﻮی ﺟﻬﺮﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ۳۰ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ]وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت[ ﻣﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«.
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰ  ۱۰اوﻟﻮﯾﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ اﺷﺎره و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﭘﺮوژه  GNAFﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻠﻮی ﻓﺴﺎدﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ دارد
و زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۹۸ﻫﻢ  ۳۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ او ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪای را
ﺑﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺒﺮد؟ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻮدم و ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﯽﺗﻮان درآﻣﺪزاﯾﯽ
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻪ رﻗﯿﺐ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
»ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از زﺣﻤﺎت ﻧﻌﻤﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل
درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ از ﺳﺎل  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ دوره ﺧﻮب ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪ و آﻣﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺴﺖ در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۵
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی درآﻣﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻪ در دوران ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ زﺣﻤﺎت

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ راه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ » :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و درآﻣﺪ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎور دارد ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ  ۶۵درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ رود .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ«.
او از ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ را
ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ» :اﻻن ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ در روز ﺑﻌﻀﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ
ارﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ .روی اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ«.

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺷﻮﻧﺪ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺳﺒﺤﺎﻧﯽﻓﺮ در
ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ درآﻣﺪ
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﺴﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار و
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺟﺰو ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮ
ﮔﻔﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۲۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

