ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟
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ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺻﺎدﻗﯿـﺎن از ﺻـﻨﻌﺖ ﺗـﺎ
ورزش!

ـﺮه
ـﺎن ﭼﻬـ
ﺻﺎدﻗﯿـ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﻮزه
ورزش؟!!!
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟!
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ اراک ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ارس ﺧﻮدرو دﯾﺰل )آﻣﯿﮑﻮ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ آﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
روﺑﺎه ﮔﺮام

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
در ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﺎدﻗﯿﺎن

ﺻﺎدﻗﯿــــﺎن
ورزش!

در

ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺪن در اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.ﻟﺒﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯽ!
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ!
دﯾﺮوز ﺧﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺻﺎدﻗﯿﺎن را ﺷﻨﯿﺪم.و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدم!
ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﺎل ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی را روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻓﻮق (
آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯿﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ.وﻟﯽ دﺳﺘﺶ در
دﺳﺖ زﻧﻮزی ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻫﺴﺖ.و
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ

ﯾﮏ

اﻣﻀﺎ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ رﺳﻢ ادب و
دﯾﺪار ﮐﺮد.
ﺣﺎجﻗﺪرت زﻧﻮزی ﺑﺎ وی
اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ در

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎ و ارزﺷﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻦ
دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳـﺎزی و ﻏﻼم رﺿـﺎ
ﺻﺎدﻗﯿﺎن:
ﺻﺎدﻗﯿﺎن از دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد آﻗﺎی زﻧﻮزی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﺗﺒﺮﯾﺰ،و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ آﺗﺎ و….را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ورزﺷﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﺪ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ آﻣﺪه ﺑﻮد دﭼﺎر ﻣﯿﺸﻮد؟
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدروﺗﺒﺮﯾﺰ/ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ:
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻮادارن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺗﯿﻢ
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد دارﻧﺪ.
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
دارد
آﯾﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﮐﻪ ﭼﻬﺮه اﯾﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺸﻦ و اﺧﻼﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه
ﺧﻨﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎﺷﯿﺎن ﻧﯿﺎزدارد؟
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:وی ﺑﺎ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ

ﮐﺎرﮔﺮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﻪ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و
ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪاد.
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ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺸﻦ
وی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
رﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮد
و رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد؛
ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺎد در ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ دوام ﻧﻤﯿﺎورد!!ﺣﻮزه
ورزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد.و وی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد را ﺑﺪاﻧﺪ.ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ آﻗﺎی زﻧﻮزی در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻗﺒﻞ از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ رو و
ﻣﺎﯾﻮس ﻧﻤﻮن ﻃﺮﻓﺪارن ﭘﺮﺷﻮر در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی در ﻃﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻫﻮادارآن و ورزﺷﯽ ﻧﻮﯾﺴﺎن
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.؟!
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻧﺸﺴﺖ.

ﺻﺎدﻗﯿــــﺎن در
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺗﺎ

ﺻﺎدﻗﯿﺎن
ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﺷﺎﯾﻌﻪ؟ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ:
https://www.robahgram.ir/wp-content/uploads/9525820914.mp3

