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کتاب

چرا کسبوکارها زمین میخورند؟

«کس��ب وکارهایی کامیاب
میش��وند ک��ه دق��ت نظر و
تشخیص اساس��ی و درست
دارن��د .آنهای��ی میتوانن��د
گلیمش��ان را از آب بی��رون
بکشند که موقعیت زمان ،مکان و در یک کالم
بازار را درک کنند» .این بخش��ی از پیشگفتار
کتاب «چرا شکست میخورید؟» است؛کتابی
نوش��ته آنا فالتن و مایکل دریسن .نویسندگان
کت��اب تاکید دارن��د کس��بوکارهایی در بازار
رقابت��ی دهه معاصر توان حضور دارند که اصل
اس��تراتژیهای معامالت و نحوه اجرای آنها را
درک کنند .به گزارش «وط��ن امروز» ،در این
کتاب مثالهایی آورده شده که نشان میدهد
کمپانیهای بزرگ و بینالمللی وقتی نتوانستند
استراتژی درستی در پیش گیرند ،چطور زمین
خوردند و البته مثالهایی هم آورده ش��ده که
تایی��د میکند کمپانیه��ای کوچک و محلی
ب��ا در نظ��ر گرفتن جوان��ب حاکم بر ب��ازار و
موقعیت کسبوکارهایشان توانستهان د مرزهای
موفقیت را بدرس��تی طی کنند« .چرا شکست
میخورید؟» تالش��ی اس��ت ب��رای درک بهتر
دالیل شکست کس��بوکارها و دالیل ضروری
درب��اره موفقیت آنها .این کتاب به  2پرس��ش
اساسی پاسخ داده؛ یکی اینکه چرا کسبوکارها
شکس��ت میخورند و برخ�لاف انتظار چطور
ش��رکتهایی که همه شواهد خبر از افول آنها
میدهد ،از زمین بلند میشوند و دوباره به اوج
بازمیگردند؟ نویس��ندگان کتاب ،نقاب برخی
ش��رکتها را کنار زده و تجارت بزرگ جهانی
را ب��ا ریزبینی مثالهای واقعی م��رور کردهاند.
صاحبان کس��بوکار میتوانند ب��ا مطالعه این
کتاب به یافتههای دقیقی درباره روشهای نوین
شرکتداری دست پیدا کنند و دقیقا از تجربیات
شکستخورده دیگران پلی برای موفقیت خود
بسازند .کتاب دارای  8فصل با عنوانهای«پیش
از قرارداد ،از نگاه کوتهبینانه پرهیز کنید ،دانش
قدرت است ،چرا قیمت همیشه درست نیست،
تاکتیکه��ای مذاک��ره ،تعه��دات ،از رگوالتور
برحذر باشید و قرارداد را درست ببندید» است.
این کتاب از سوی اتاق بازرگانی تهران ترجمه
و با قیمت  30هزار تومان روانه بازار شده است.
عالقهمن��دان میتوانند برای خری��د کتاب به
ساختمان اتاق تهران مراجعه کنند.
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فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان خبر داد

اعزام 150گروه جهادی به مناطق محروم تهران

فرمانده س��پاه حضرت سیدالش��هدا(ع) استان
ته��ران از آغ��از رزمایش جهادی خدم��ت با اعزام
 ۱۵۰گروه جهادی به مناطق محروم استان تهران
خبر داد .به گزارش تس��نیم از اسالمش��هر ،سردار
سیدمحمدتقی ش��اهچراغی در جمع خبرنگاران
اظهار داش��ت :در راس��تای اج��رای فرامین مقام
معظم رهبری و با هدف ایجاد روحیه امید و اعالم
آمادگ��ی برای خدمت به م��ردم در قالب رزمایش
جهادی خدمت 150 ،گروه جهادی خدمترسانی
به مناطق محروم اس��تان تهران اعزام شدند .وی با
تش��ریح اهداف و اقدامات ای��ن رزمایش بیان کرد:
با توجه به اثربخش��ی خدمترس��انی بسیج بویژه
گروههای جهادی مقرر ش��ده گروههای جهادی تا
 29ش��هریورماه به مناطق کمبرخ��وردار و محروم
اعزام ش��وند و به ارائه خدمات فرهنگی ،آموزشی،
بهداش��ت و درمان ،مذهب��ی ،ورزش��ی ،عمرانی،
کشاورزی و اقتصاد مقاومتی بپردازند .فرمانده سپاه
حضرت سیدالش��هدا(ع) اس��تان تهران با اشاره به
نقش اساسی بسیج و مردم در دفاعمقدس ،افزود:
 150گروه جهادی از شهرستانهای استان تهران
برای خدمترسانی به مناطق حاشیهنشین تهران
اعزام میشوند که این اقدام شروع شده و هماکنون
تعدادی از این گروهها فعالیت دارند .شاهچراغی با
تأکید بر لزوم توجه به مناطق حاشیهنشین تهران
تصریح کرد :انتظار ما این است که محالت و حاشیه
تهران فراموش نشود ،چرا که مردم متدین ،دلسوز و

انقالبی در این مناطق ساکن هستند و نیاز به حضور
گروههای جهادی دارند .وی با اشاره به همیشه در
صحنه ب��ودن دریادالن بس��یجی ،اظهار داش��ت:
بس��یجیان هر لحظهای که ضرورت حضورشان در
صحنههای مختلف را حس کردهاند با تمام وجود
بهصورت داوطلبانه و پیشتاز در عرصههای مختلف
حضور پیدا کردهاند که دوران دفاعمقدس مصداق
ب��ارز این حض��ور صادقانه ،خالصان��ه و مجاهدانه
بس��یجیان بود .بیش از  ۶هزار بس��یجی در طرح
«ش��یفت ایثار کارگری» اس��تان تهران ش��رکت

تئاتر تبریز در سایه اتحاد و همدلی ارتقا مییابد
دبیر س��یامین جشنواره تئاتر آذربایجانشرقی
گفت :تئاتر تبریز در س��ایه اتح��اد و همدلی ارتقا
مییابد .بابک نهرین در مراسم اختتامیه سیامین
جش��نواره تئاتر اس��تانی ،با بیان اینکه  ۱۲نمایش
توس��ط ش��ورای نظارت به بخش رقابتی راه یافته
ب��ود ،از حمایته��ای مدی��رکل و مع��اون اداره
فرهنگ و ارش��اد اسالمی آذربایجانشرقی ،اعضای
هیأتمدیره انجمن هنرهای نمایشی استان ،دانشگاه
نبیاکرم(ص) ،شهرداری کالنشهر تبریز و سازمان
فرهنگی -هنری ش��هرداری تبریز ،ح��وزه هنری
و ادارهکل تبلیغات اس�لامی اس��تان قدردانی کرد.

وی در ادامه یادآور ش��د :اعضای جدید هیأتمدیره
انجم��ن هنرهای نمایش��ی اینبار از تمام اس��تان
انتخاب شدهاند و در واقع انجمن هنرهای نمایشی،
سمبل تئاتر استان آذربایجانشرقی است ،چرا که
معتقدیم آذربایجانشرقی فقط تبریز نیست و باید
از نمایندگان سایر شهرستانها حمایت کنیم و به
آنها احترام بگذاریم .نهرین با بیان اینکه تئاتر تبریز
در سایه اتحاد و همدلی ارتقا مییابد ،تشریح کرد:
در هر خانواده مشکالتی به وجود میآید اما مهم این
است که اعضای خانواده تئاتر با هم متحد باشیم و
در کنار هم مشکالتمان را بین خودمان حل کنیم.

میکنند .مس��ؤول سازمان بس��یج کارگری سپاه
سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به اجرای طرح
«شیفت ایثار کارگری» در استان تهران گفت :بیش
از  ۶هزار بس��یجی در این طرح ب��دون هیچگونه
دس��تمزدی به صورت خودجوش ب��رای کارفرما و
تولیدیها کار میکنند .سرهنگ محمد سلیمانی
در گفتوگو با تسنیم در شهریار ،با اشاره به جنگ
اقتصادی دش��من و به دنبال آن کاهش تولید در
کشور ،اظهار داشت :با هدف رفع مشکالت تولید،
باال ب��ردن کیفیت ،کاهش هزینهه��ا و حمایت از

تولید داخلی و رفع موانع در چارچوبهای قانونی
و ب��ا هماهنگی بین دس��تگاهی مش��کالت حوزه
کارگری را کاهش و دغدغههای تولیدکنندگان را
تا حد امکان با ایجاد تعامالتی که در شهرستانها
و اس��تان وجود دارد برطرف کردیم .وی بیان کرد:
بسیج در همه حال در خدمت نظام و کشور است
و امروز نیز به جهت نگاه ایثارگرانهای که در بسیج
وجود دارد طرح «شیفت ایثار کارگری» در سراسر
کشور و به تبع آن در شهرستانهای استان تهران
برگزارشد که در این برنامه بسیجیان سلحشور و
همیشه در صحنه ش��یفتی از زمان کاری خود را
بدون هیچگونه دس��تمزدی به صورت خودجوش
ب��رای کارفرما و تولیدیها کار میکنند .مس��ؤول
سازمان بسیج کارگری سپاه سیدالشهدا(ع) استان
ته��ران افزود :در این ط��رح که به نوعی به صورت
متمرکز در  30کارخانه و بیش از  12شهرس��تان
استان تهران برگزار میشود ،بالغ بر  6هزار بسیجی
ً بدون دس��تمزد برای کارفرم��ا در کارخانهها کار
میکنند .سلیمانی همچنین تصریح کرد :این طرح
در شهرستانهای شهریار ،رباط کریم ،اسالمشهر،
ورامین ،ری ،باقرشهر ،پیش��وا ،دماوند ،فیروزکوه،
پردی��س ،ش��هرقدس و قرچک به اجرا گذاش��ته
میش��ود و به طور میانگین در هر شهرس��تان 3
کارخانه به ط��ور کامل این برنامه را انجام میدهد
و بسیاری دیگر از تولیدیها نیز ما را در این راستا
همراهیمیکنند.

رتبه نخست بانک آینده در ارائه تسهیالت در 2استان
بان��ک آین��ده در س��ال  1396ب��ه منظور
مش��ارکت فعاالن��ه در افزایش تولی��د کاالهای
داخلی و ایجاد اش��تغال ،همه ش��عب خود در
سراسر کش��ور را مکلف کرد در جهت پرداخت
تس��هیالت مورد نیاز به تولیدکنن��دگان بویژه
خرد و متوس��ط ،فعالیت گس��تردهای داش��ته
باش��ند .بانک آینده ،عالوه ب��ر بنگاههایی که از
طریق کارگروههای تس��هیل و رفع موانع تولید
اس��تانی به بانک معرفی میش��دند ،تالش کرد
با بازاریابی مس��تقیم ،واجدان ش��رایط دریافت
تسهیالت تولیدی در استانهای مختلف را نیز

شناس��ایی و در تأمین مالی آنان مشارکت کند.
اعطای تس��هیالت به این تولیدکنندگان که در
ص��دد راهاندازی و توس��عه بنگاههای کوچک و
متوس��ط بود ،با شرایط س��اده و با نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار ،در سریعترین زمان ممکن
انجام ش��ده است .بر اساس گزارشات مأخوذه از
س��امانه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،بانک
آینده در س��ال  1396موفق شد در استانهای
البرز و گلستان رتبه نخست پرداخت تسهیالت
مستقیم از محل منابع داخلی خود به واحدهای
کوچک و متوسط را از آن خود کند.

خوزستان

بهرهمندی روستاهای آبادان
از نعمت آب شیرین

نماینده مردم آبادان در مجلس از بهرهمندی
روستاهای آبادان از نعمت آب شیرین خبر داد.
جلیل مختار در گفتوگ��و با فارس ،اظهار کرد:
اتصال آب غدیر به روستاها از طریق تصفیهخانه
شهید کشتکار آغاز شد .وی با اشاره به اینکه 15
هزار مترمکعب در روز آب الغدیر به روستاها پمپاژ
میشود ،افزود :از این طریق آب شرب تامین شد
و روستاهای آبادان از نعمت آب شیرین بهرهمند
ش��دند .وی تصریح ک��رد :عملی��ات آبگیری از
هماکنون ب ه منظور شستوشوی خط لوله انجام
شده است تا آبرسانی به روستاها انجام شود .وی
افزود :در حال حاضر  145مترمکعب آب از طرح
غدیر به شهرستان آبادان پمپاژ میشود.
تولید

دولت تولیدکنندگان محصوالت
داخلی را دریابد

تولیدکنن��دگان داخل��ی محصوالت پش��ت
چسبدار برای ورود مواد اولیه خود باید ارز ثانویه
بگیرند ،در حالی که دولت در تصمیمی عجیب،
ب��رای واردات کاالی نهای��ی ارز دولتی اختصاص
داده اس��ت .بنا بر ای��ن گزارش ،ب��ا وجودی که
تولیدکنندگان داخلی انواع فیلم و کاغذ پش��ت
چسبدار ،مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ثانویه،
تحت عنوان اولویت  2وارد میکنند اما محصول
ساخته شده آماده وارداتی به نام «لیبل» در ردیف
 42لیس��ت واردات تحت عنوان گروه کاالی یک
درج ش��ده و این در حالی اس��ت که ب��ا واردات
محصول نهایی آن هم با ارز دولتی  4200تومانی،
تولیدکنن��دگان داخلی امکان رقاب��ت را به طور
کامل از دست میدهند و نتیجه نهایی ،تعطیلی
کارخانجات این تولیدکنندگان در سال حمایت
از تولید داخلی خواهد ب��ود .طبق این گزارش با
س��رمایهگذاریهای انجام شده ،کل نیاز مصرف
داخل کشور بابت انواع فیلم و کاغذ پشت چسبدار
توسط  5تولیدکننده داخلی به طور کامل مرتفع
ش��ده و در عمل نیازی به واردات محصول نهایی
نیست .آنها معتقدند چنانچه ردیف تعرفه واردات
مواد اولیه این کاال با ارز بازار ثانویه باشد و از طرف
دیگر ش��اهد ورود کاالی نهایی و س��اخته شده
وارداتی با ارز  4200تومانی باش��یم در کمتر از 2
ماه آینده ،شاهد بیکاری چندین هزار نفر از فعاالن
و کارگران این صنعت خواهیم بود.

خیمه انگلیس در شرق
ادامه از صفحه اول
نگاه
 ...حت��ی آنهای��ی ک��ه
مج��وز قانونی ندارند هم خدمات اقامتی به زائران
ارائه میدهند و لزوما به این معنا نیس��ت که این
خانهه��ای مس��افر در زمینه خدمات جنس��ی و
غیرقانونیفعالیتمیکنند».
مازیار خس��روی ،دبیر سیاس��ی روزنامه شرق
اما کوتاه بیا نیس��ت و در پاس��خ به اعتراض یکی
دیگر از خبرنگاران زن اصالحطلب ،ضمن فحاشی
رکیک به او ،مینویسد« :یعنی اینقدر خنگی که
صدای آن بدبخت مشهدی را تکذیب فحشا فرض
کردهای؟!» شورای عالی امنیت ملی اما ظاهرا هنوز
ککش هم نگزیده که این همزبانی و همسنگری
یک رسانه داخلی با داعش ،احتماال ممکن است
خطری برای امنیت ملی هم باشد! حداقل شاید!
حوادث این روزهای بصره و آتش زدن کنسولگری
ایران در آن ش��هر اما بخوبی آش��کار میکند این
پروژه انگلیس��ی ،به روال تاریخی معمول ،نسخه

عراقی هم دارد .چندی پیش نیز روزنامه سعودی
الشرقاالوس��ط چاپ لندن طی گزارشی دروغ به
نقل از گریگوری هارتل ،سخنگوی سازمان جهانی
بهداشت نوشته بود« :مناسبتهای دینی در عراق
شاهد درهم آمیخته شدن هیاتهایی است که از
خ��ارج از عراق بویژه از ایران و کش��ورهای مجاور
میآین��د .در پی زیارت اربعین پارس��ال  ۱۶۹زن
عراقی به صورت ناخواسته حامله شدند ».گزارشی
که باعث تحریک احساس��ات مردم عراق شد و به
برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای آن کشور
منجر شد .پس از آن ،این روزنامه سعودی ،پس از
حذف خبر و گذاشتن خبر تکذیبیه سازمان جهانی
بهداشت ،خبرنگارش را به دلیل انتشار این اخبار
از عراق خارج کرد .این روزنامه نوشت« :ما تعامل
با نویسنده الشرقاالوس��ط در بغداد را که چنین
اخبار دروغینی را منتشر کرده متوقف کردهایم».
در اینجا اما ظاهرا قرار نیست از این خبرها باشد،
لذا رس��انههای اصالحطلب همچنان به جنگ در
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سنگر تکفیریها و در مقابل ملتهای منطقه ادامه
میدهند .سکوت معنادار شورای عالی امنیت ملی
در چنین موضوع حساسی ،یعنی اینکه خیمه زدن
دوباره انگلیسیها در شرق ظاهرا اهمیت چندانی
ن��دارد! ه��ر آدم عاقل��ی به روند رو به گس��ترش
همکاریهای ایران و عراق در س��الهای گذشته
ن��گاه کند ،تایید میکند هر کج��ای دنیا بود این
رس��انههای دروغگو و ضدملی توقیف شده بودند.
آقای امنیت ملی ،خبرت هست که در شهر ،خیانت
مفت است؟!
پینوشت

البته رسانه سلطنتی انگلیسیها که از دیروز در
کودتا نقش داشته ،امروز هم خبر «خرید عراقیها
در مریوان باعث نایاب شدن کاالهای اساسی شده
است» را به نقل از «ایسنا» کار کرده تا آتش فتنه
نخوابد! و این یعنی اینکه بعد از ش��رق و شهروند
و خبرآنالین ،این رس��انه دولتی ایسناست که در
خدمت این پروژه قرار گرفته است.

