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وطن

وطن امروز شماره 2534

کتاب

استراتژیهای توسعه
برای مدیران و کارآفرینان

«ثبات افیون کس��بوکارها»
کتابی اس��ت که بهطور قاطع
بی��ان میکند ب��ازار فروش و
ارائه خدمات ،کوچک ش��ده و
شکل فعالیت کارآفرینها تغییر
کرده است .در این بازار تنها کسانی میتوانند به
س��ودآوری برس��ند که ایده جدید داشته باشند
و ب��رای هر مس��ألهای که پی��ش میآید فرمول
ت��ازهای را ارائه دهند .به گ��زارش «وطن امروز»،
روپرت مرس��ون ،نویس��نده کتاب تاکید میکند
راهحلهای سال گذش��ته برای مسائل سالهای
بعدی پاسخگو نخواهد بود .در پیشگفتار «ثبات
افیون کسبوکارها» میخوانید« :قرار گرفتن در
مس��یر رشد و توس��عه یکی از دغدغههای اصلی
هر موسسه اقتصادی است .انتخاب مسیر و اینکه
آیا توسعه میتواند آنها را به اهداف اصلی شرکت
برساند یا نه ،از جمله مسائلی است که همیشه بین
اعضای هیات مدیره ش��رکتها و مدیران اجرایی
به بحث گذاشته میشود .طبق بررسیهای انجام
شده از سوی نویسنده کتاب ،توسعه فیزیکی یکی
از مراحل رشد کسبوکار است و به تنهایی باعث
ایجاد توس��عه نخواهد شد .او عامل اصلی توسعه
یک کسبوکار را «تفکر مدیران اجرایی و هیات
مدیره شرکت» میداند .این کتاب با بیان دالیل
و مثالهای گوناگون به روش��نی نش��ان میدهد
که بدون ایجاد زیرس��اختهای فروش و ارتقای
سیستم داخلی ش��رکت ،نمیتوان انتظار رشد و
توسعه یک کس��بوکار را داشت» .کارآفرینان و
مالکان باید بدانند ک��ه زنده ماندن آنها به برنامه
تحول و تغییر آنها بستگی دارد .در حقیقت «نقطه
آسایشی» در فعالیت شرکتها وجود ندارد ،زیرا
زمانی نخواهد گذش��ت که شرکتهای جدیدی
پیدا خواهند شد که جای شما را در بازار بگیرند.
شاید کارآفرینها به این فکر میکنند که به محض
رسیدن به موفقیت نسبی دیگر وظیفهای به دوش
ندارند .این کتاب دارای  9فصل با عنوان«مدلهای
توسعه ،توانمندسازیهای توسعه ،موانع توسعه،
اندازهگیری و توصیف توس��عه ،رشد مالی ،مردم
و توس��عه ،انواع مختلف توسعه ،برنامهریزی برای
توسعه و آینده توسعه» است .این کتاب از سوی
اتاق بازرگان��ی تهران ترجمه و با قیمت  32هزار
تومان روانه بازار شده است .عالقهمندان میتوانند
برای تهیه کتاب به اتاق تهران مراجعه کنند.
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فرمانده سپاه کربال خبر داد

اعزام  ۷۵۰گروه جهادی به مازندران

فرمانده س��پاه کربال درباره برنامههای س��پاه در
رزمایش اقتدار عاش��ورایی بسیج سپاهیان حضرت
محم��د رس��ولاهلل(ص) 2گف��ت در مجم��وع اعزام
 ۷۵۰گروه جهادی و گردهمایی  ۳۰هزار بس��یجی
در ش��هر س��اری در برنامه کاری اس��ت .به گزارش
فارس ،سردار محمدحسینبابایی در نشست خبری
رزمایش اقتدار عاش��ورایی بسیج سپاهیان حضرت
محمد رس��ولاهلل(ص) 2و قرارگاه خدمترس��انی و
محرومیتزدایی اس��تان مازندران اظه��ار کرد :پیام
اینکه بسیج برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان
بیمآفرین اس��ت را باید ب��ا برگ��زاری رزمایشهای
مختلفی به اثبات برسانیم .وی تصریح کرد :رزمایش
اقتدار بسیجیان مدتی است که در کشور شروع شده
و نوبت اس��تان مازندران هم در همین ایام میرسد.
فرمانده سپاه کربال خاطرنشان کرد :دشمن میداند
آنچ��ه را میگوییم عمل میکنیم .بر همین اس��اس
حمل��ه ضدانقالب ک��وردل به پایگاه م��رزی و وعده
فرمانده سپاه که این موضوع را بیجواب نمیگذاریم،
چند روز گذشته جواب داده شد و جواب ما با قدرت
موشکی مناس��ب به اثبات رسیده اس��ت .بابایی با
اع�لام اینکه تا زمانی که حول محور امامت باش��یم،
اقتدار کش��ور ادام��ه دارد ،افزود :م��ردم ما با حضور
بیش��مار خود در صحنههای مختلف این موضوع را
به اثبات رس��اندند .وی در ارتباط با برنامههای سپاه
در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت
محمد رس��ولاهلل(ص)  2بیان کرد :این رزمایش در
برخی نقاط استان شروع شده و بحث شکوه و اقتدار
آن روز جمعه اس��ت که گردهمای��ی  30هزار نفری

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن تشریح
عملکرد این بندر در  5ماه نخس��ت سال جاری،
از افزایش ۳۶درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی،
رش��د ۲۳درصدی ترانزیت خودرو و رونق ترابری
مسافران دریایی داخلی و بینالمللی در این بندر
خبر داد .قاسم عسکرینسب با اشاره به تخلیه و
بارگیری  4میلیون و  ۸۹هزار و  ۶۵تن انواع کاال
در بنادر غرب هرمزگان طی  5ماه نخس��ت سال
جاری ،اظهار داشت :از این میزان ،سهم بندرلنگه
 ۵۹۸ه��زار و  ۳۹۳تن بوده اس��ت که  ۵۹۸هزار
و  ۱۶۰ت��ن آن به کااله��ای غیرنفتی و  ۲۳۳تن
نیز به کاالهای نفتی اختص��اص دارد .وی افزود:

بسیجیان در شهر ساری در برنامه کاری است و سهم
خودمان را برای حفظ و حراس��ت از کشور بخوبی ادا
میکنیم .فرمانده سپاه کربال خاطرنشان کرد :در کنار
مباحث آموزشی و نظامی ،اعزام گروههای خدمت را
با عن��وان نیروهای جهادی داریم ک��ه بیش از 350
گروه جهادی به مناطق محروم اعزام میش��وند .وی
به حضور بس��یج جامعه پزشکی اس��تان در مناطق
محروم اس��تان ط��ی این رزمایش هم اش��اره کرد و
اف��زود :این اقدامات در گذش��ته هم انجام میش��ده
اس��ت که در این رزمایش بی��ش از  50گروه جامعه
پزش��کی و  50گروه دانشجویی و بیش از  250گروه
از سایر اقشار در مناطق استان حضور پیدا میکنند.

بابایی با اعالم اینکه بیش از  500واحد مس��کونی در
استان را با همکاری کمیته امداد امام خمینی استان
احداث کردیم ،افزود :در س��ال ج��اری بیش از 750
واحد مسکونی عملیاتی میشود که در این رزمایش
بیش از  90واحد مس��کونی به اتمام میرسد .وی از
برنامهریزی برای تامی��ن جهیزیه برای  10نوعروس
مازندران��ی خبر داد و گفت :همچنین بیش از هزار و
 500اقالم کمک آموزشی که هزینه هر بسته بیش
از  100هزار تومان است تهیه و توزیع میشود .بابایی
خاطرنشان کرد :ماموریت سپاه ،پاسداری از انقالب و
دستاوردهای آن اس��ت و در همه ابعاد اگر تهدیدی
متوجه انقالب شود سپاه این تهدید را با اقتدار برطرف

رشد  ۳۶درصدی صادرات غیرنفتی در بندر لنگه

در بخ��ش جابهجایی محمولههای غیرنفتی۱۵ ،
درصد افزایش عملیات به ثبت رس��یده اس��ت.
عسکرینسب راهاندازی بندر شیوء در شهرستان
پارسیان ،ساماندهی و راهاندازی پایانه مواد معدنی
بندر لنگه ،دعوت از تجار و صاحبان کاال و دیدار
چهره به چهره با آنها ،فعال کردن خطوط جدید
کشتیرانی ،ارائه تسهیالت بندری و کاهش زمان
تخلیه و بارگیری کاال را از جمله اقداماتی دانست
که باعث ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت عملیات
بندری در غرب هرمزگان ش��ده است .مدیر اداره

بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت :از ابتدای سال
جاری تاکنون ،یک ه��زار و  TEU ۴۶۶کانتینر
پر در این بندر تخلیه و بارگیری ش��ده است که
در این بخش ،افزایش  ۸درصدی را شاهد بودیم.
مدی��ر بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن اش��اره
به جابهجایی  ۵۸هزار و  ۵۳۱دس��تگاه خودروی
ترانزیتی طی  5ماه گذشته ،از رشد  ۲۳درصدی
این بخش از فعالیتهای بندری در س��ال جاری
خب��ر داد .مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
افزود :حجم صادرات محصوالت کشاورزی ،دامی

چرا موگرینی خوشحال نباشد؟!
ادامه از صفحه 12
نگاهامروز
مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی به بهانه «عدم اقناع ش��رکتهای
اروپایی» مبنی بر ادامه فعالیت در ایران ،از احصای
ظرفیتهای بخش دولت��ی اروپا نیز جهت حفظ
توافق هس��تهای طفره م��یرود .از س��وی دیگر،
سیاس��تمداران اروپایی با اتخ��اذ تاکتیک «خرید
زمان» در ص��دد تاثیرگ��ذاری تحریمهای ثانویه
آمری��کا بر ای��ران و کاهش قدرت مان��ور ایران در

مذاکرات «ایران -اروپا» هستند.
آنچه مسلم است اینکه بازی موذیانه اروپا در قبال
برجام ،نهتنها جایی برای اعتماد به «برجام اروپایی»
باق��ی نمیگذارد ،بلکه ما را نس��بت به «قطع امید
کامل» از اروپای واحد در این مس��یر ملزم میکند.
فرمایش��ات اخیر رهبر حکیم انقالب مبنی بر قطع
امید از برجام اروپایی نیز در همین راستا قابل تحلیل
و ارزیابی است .بدون شک «تمجید اروپاییان از حفظ
تعهدات هستهای ایران» نهتنها خبر خوبی برای ما

میکند .وی با اشاره به حضور رزمندگان مازندران در
صحنه مبارزه با تکفیریها و داعش ،افزود :این موضوع
باعث افتخار عاشقان انقالب اسالمی در سراسر جهان
اس��ت .فرمانده س��پاه کرب�لا در ارتباط ب��ا اقدامات
دشمنان اسالم برای کوچکسازی کشورهای منطقه،
گفت :تجزیه ایران هم جزو برنامههای پیشبینی شده
دش��من بود که با جنگ  33روزه همه برنامههای آن
شکس��ت خورد .برنامهریزی موضوع سوریه برای 18
س��ال پیش بوده است ،در سوریه هم برنامههای آنها
با شکس��ت جدی مواجه شده است .با حضور جبهه
مقاومت که به برکت جمهوری اسالمی شکل گرفت
اقتدار ما در این منطقه حفظ میشود و هیچگاه اجازه
نمیدهیم کسی از بیرون برای ما تعیینتکلیف کند و
تعیینکننده حضور ما در سوریه مقام معظم رهبری
است و ذرهای از اقتدار جبهه مقاومت به برکت انقالب
اس�لامی کاسته نشده است .وی در ارتباط با فعالیت
رزمی در این رزمایش گفت 42 :گردان در این ارتباط
فعالیت میکنند .فرمانده س��پاه کرب�لا در ارتباط با
مفاس��د اقتصادی و انبارهای احتکار شده در استان
نیز گفت :در شهرهای س��اری ،سیمرغ ،آمل ،بابل و
قائمشهر اقالم ضروری مردم کشف و ضبط شده است.
وی در ارتباط با مش��کل زمینخواری در استان نیز
گفت :موضوع جدیدی نیست ،سالها در این ارتباط
کارنامه موفقی داریم و همچنین در شناسایی اراذل
و اوباش همه بس��یجیان کمک میکنن��د .در ایجاد
آرامش ،بسیجیان نقش اساسی دارند ،حتی در برخی
نقاط استان شبها با هماهنگی نیروی انتظامی گشت
عملیاتیداریم.
و احشام به  ۱۰۷هزار و  ۸۸۲تن رسید که نشانگر
رش��د  ۱۴درصدی است .این مقام مسؤول تعداد
ش��ناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان را 5
هزار و  ۱۶۲فروند اعالم کرد و افزود :از این میزان،
 ۲۹۶فروند شناور باالی هزار تن و  4هزار و ۸۶۶
فروند زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشتهاند .وی
با اش��اره به افزایش  ۲۷درصدی تعداد مسافران
دریایی بنادر غرب استان هرمزگان گفت :از آغاز
س��ال جاری تا ابتدای شهریورماه جاری ،بیش از
 ۲۸۳هزار و  ۶۰۹هزار مس��افر و گردشگر از بنادر
لنگه ،آفت��اب و چارک به مقص��د جزیره کیش،
ابوموسی و  ...جابهجا شدند.

خوزستان

تجلیل از بازنشستگان و مستمریبگیران
ن
تأمین اجتماعی استان خوزستا 

همزمان ب��ا  ٢٥ذیالحجه ،آیین تجلیل از
بازنشس��تگان و مستمریبگیران نمونه تأمین
اجتماع��ی خوزس��تان برگزار ش��د .مدیرکل
تأمین اجتماعی خوزس��تان در این مراس��م با
اش��اره به  ٢٥ذیالحج��ه روز خانواده و تکریم
بازنشس��تگان گفت :آنچه امروز داریم مرهون
تالش و کوش��ش پیشکس��وتان عرصه کار و
سازندگی ایران اسالمی است و باید قدردان آن
باشیم و از این رو است که بازنشستگان حامالن
فرهنگ و ارزشهای دیرپای جامع ه هس��تند.
سیدمحمد مرعش��ی با تأکید بر حفظ شأن و
حرمت بازنشستگان و مستمریبگیران تصریح
کرد :در دین مبین اس�لام همواره بر احترام به
س��المندان و ارزشمندی بزرگان تأکید شده و
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین
مجموعه بیمهگر اجتماعی کشور متولی امور
نزدیک به  ١٨٥هزار بازنشسته و مستمریبگیر
در استان خوزستان است.
چهارمحال و بختیاری

تکمیل بیش از  ۸۰درصد تصفیهخانه
آب شرب سامان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت تاکنون بیش از
 80درصد تصفیهخانه آب ش��رب سامان از نظر
فرآیندی تکمیل شده است .قدرتاهلل بیگلری
اظهار کرد :تکمیل تصفیهخانه آب شرب سامان
بهرغم تحریمها ،به صورت جدی دنبال میشود
و پیمان��کار  2تا  4ماه اس��ت که ب��ه کار خود
مشغول ش��ده است .وی افزود :خرید تجهیزات
الکترومکانیکال توسط ش��رکت آب و فاضالب
شهری در حال انجام است و تاکنون نزدیک به
یک تا  1/5میلیارد تومان تجهیزات خرید شده
و پیمان��کار عملیات پایپین��گ را به طور کامل
انجام داده اس��ت .بیگلری با بیان اینکه کارهای
ابنیه همانند خرید کاش��ی و سرامیک و اجرای
آن نیز در حال انجام است ،تصریح کرد :قسمت
بعدی نصب تجهیزات و پلهای تهنشینی است
که توس��ط پیمانکار در حال نصب اس��ت .وی
خاطرنشان کرد :بخش س��اخت تابلوهای برق
تصفیهخانه باقی مانده است که پس از ساخت،
توسط پیمانکار انجام میشود تا تصفیهخانه از
نظر فرآیندی راهاندازی شود.

پیامدهای عدم نظارت را ببینیم
نیست ،بلکه به نوعی تحقیر دستگاه دیپلماسی ما
از سوی موگرینی و دیگر مقامات اروپایی محسوب
میش��ود .هماکنون زمان آن رس��یده پاس��خ بازی
زیگزاگی و مزورانه مقام��ات اروپایی در قبال برجام
به بهترین نحو ممکن از سوی کشورمان داده شود.
بدون ش��ک در آینده نزدیک ،دیگر ش��اهد لبخند
رضایت وقیح افرادی مانند موگرینی در قبال حفظ
یکجانبه تعهدات ایران در توافق هستهای نخواهیم
بود؛ کشتیبان را سیاست دیگری خواهد آمد.

یادداشتامروز ادامه از صفحه 12
 ...با نظارت وزارت کشور
به ش��وراها راه یافتهاند ،ش��اهد ای��ن افتضاحات
دومینووار هس��تیم؟ و باالتر اینکه چرا افراد مثال
کارآم��دی را که توس��ط ش��ورای نگهبان حذف
میش��وند وارد ش��وراها یا بدنه دولت نکردهاید تا
اندکی از بار س��نگین این روزه��ا بر دوش مردم را
کم کنند؟ قبیلهگرایی عالوه بر آنکه میتواند چنین
ش��وراها را نابود کند ،توانایی این را هم دارد که ما
را ب��ه دروغگویی وادار کند تا بر مبنای آن بگوییم

اگر شورای نگهبان نبود ،ما در مجلس هم آنچنان
رونق��ی ایجاد میکردیم که کذا! اینها اما چیزی از
اصل مساله را تغییر نمیدهد .ما مادام که رفتارهای
قبیلهگرایانه را به عنوان دموکراسی و جامعه مدنی
به خورد جامعه بدهیم ،وضعیت همین خواهد بود.
قریب یک س��ال پیش در همی��ن جا راجع به
ش��عارهای فریبنده قبیلهگرایانه ک��ه از آن با نام
توسعه سیاسی یاد میش��د ،اشاره کردم اصطالح
«رفتار گلهای» برای کس��انی که مهندسی صنایع
خواندهاند یا با مباحث تحلیل بازار آشنایی دارند،
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اصط�لاح غریبی نیس��ت .ویکیپدیا مینویس��د:
«رفتار گلهای بیانگر رفتاری است که افراد در یک
گروه بدون تفکر و ب��دون برنامهریزی قبلی انجام
میدهند و از عملکرد گروه تبعیت میکنند؛ ریشه
این اصطالح مربوط اس��ت به رفتاری که حیوانات
در گلهها و رمهها از خود بروز میدهند» .روش��ن
اس��ت که چنین رفتاری نتایجی بهتر از این در بر
نخواهد داشت .وانگهی! یادمان نرفته که همین افراد
در س��ال  94میگفتند« :در انتخابات  ،94نظارت
استصوابی شورای نگهبان بالموضوع شد».

