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توافقنامه قره باغ یک پیروزی یا یک تراژدی؟

شهره پوالب
تالش های دیپلماتیک روســیه بازیگر
اصلــی در منطقه قفقاز و یکی از ســه
رئیس گروه مینســک با هدف یافتن
یک راه حل صلح آمیــز برای اختالف
قره باغ در قالب توافقنامه صلحی به بار
نشست که بر اساس آن کلیه عملیات
نظامی میان دو کشــور بــه حالت تعلیق درآمــده و نیروهای
حافظ صلح روسی در امتداد خط تماس در قره باغ و در امتداد
کریدور الچین مستقر خواهند شد .نکته آن که گروه مینسک
یا ســازمان امنیت و همکاری اروپا ( )OSBEدر سال 1992
برای تشویق حل و فصل صلح آمیز و مذاکره برای درگیری میان
آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره باغ به ریاست
مشترک فرانسه ،روسیه و ایاالت متحده ایجاد شد.آذربایجان و
ارمنستان رقبای منطقه قفقاز به مدت شش هفته بر سر قره باغ
کوهستانی جنگیدند ،جنگی که از  27سپتامبر 2020با اقدام
نظامی آذربایجان برای بازیابی اراضی از دســت رفته اش آغاز
شد .به نظر می رسد جنگ در قفقاز بین آذربایجان و ارمنستان
چیزی بیش از اختالفات قومی عمیق و اختالفات ارضی بوده و
بهره گیری از نبرد میان دو قومیت منجر به شکل گیری نظمی
جدید در منطقه و حتی فراتر از آن شــده اســت .در تحوالت
سیاسی برای درک بهتر چونی و چرایی دو بهانه نزدیک و بهانه
دور مدنظر قرار مــی گیرد.آنچه بهانه نزدیــک را در تحوالت
سیاسی قره باغ کوهستانی ساخته...
ادامه در صفحه 2

کند و کاو «اقتصادسرآمد» از حواشی خروج معاون تحقیقات نمکی از تیم بهداشت دولت

آقــای«معـاون»چـرابرکـنارشــد؟
واکاوی نقش دریا در توسعه و رشد بازرگانی ایران در گزارش «اقتصادسرآمد»

بهرام هاشمي
سازمان ها و شركت هاي آینده ،اطالعات محور
هستند .این ســازمان ها نیاز مند هدفی ساده،
روشن و مشترك هستند .لذا كسب و كار مبتنی
بر ســازمان اطالعات محور باید بر پایه هدفها و
بازخورد ها شــکل گیرد که هدفها و انتظارات
مدیریت را برای ســازمان و اعضای هر بخش و
افراد متخصص به وضوح تعیین و تعریف میكند و بازخوردها و نتایج
عملكرد را با این انتظارات مقایســه می كند تا هر عضو نظارت برخود
را تجربه كند .
در این سازمانها مسئولیت اخذ و جمع آوری اطالعات بر عهده تمامی
افراد است .لذا هر فردی از خود سئوال می كند برای انجام كارش به چه
اطالعاتی نیاز دارد؟ تا کارش را انجام دهد و ســهمی در رشد سازمان
خود داشته باشد .مســئوالن اجرایی و كارشناسان حرفه ای باید فكر
كنند به چه اطالعاتی نیاز دارند ودر این رابطــه چه اطالعات خامی
احتیاج خواهند داشت .در واقع ابتدا بداند چه می كنند؟ بعد چه باید
انجام دهند؟ و در نهایت آنچه انجام می دهند را ارزیابی كنند .
شبكه ها ،راهی برای رسیدن به نتایج بهتر در سازمانها
در سازمانهای آینده ،سازمان به صورت شبکه ای است .سازمان شبكه
ای از شکل هرمی مبتنی بر سلسله مراتب ،كاغذ بازی و تخصصی شدن
كارها تبدیل به سازمان شبكه ای شده اســت .كار در سازمان شبكه
ای تقسیم نمی شود بلكه در بین كاركنان علمی به اشتراك گذاشته
میشود .به گونه ای که افراد به شــكل انفرادی و یا به عنوان عضو در
یك گروه كاری فعالیت می کنند و نیز انتقال تصمیم گیری به سطوح
پایینی انجام می شود .سفارش بر حسب نیاز مشتری ویژه و روش تولید
بهنگام شکل می گیرد .در سازمان شــبکهای تیم مدیریت باید هدف
مشــترك ســازمان و اصول عملیاتی را به وضوح تعریف كند ( اصول
عملیاتی تعریف استانداردها و كدهای رفتار است)  .این اصول كاربردی
محلی دارد مثال مشخص می كند برای رضایت مشتری چه رفتاری باید
كرد .در این سازمانها ابتدا شناخت برای برنامه ریزی وطراحی زیربنایی
كارها انجام می شود  .مدیریت بر روی این نکته تاکید دارد که هدف این
كسب و كار چیست ؟ این كسب و كار برچه اساس و زیربنایی استوار
است؟ و بایستی به كجا برویم و چگونه می توانیم خود را با سرعت به
آنجا برسانیم؟
ایجاد سازمان شــبكه ای برای ایجاد درك احساس اعتماد مشترك
در یك ســازمان اســت .در حقیقت نوع جریانهای اطالعاتی تعیین
کننده ســرعت و دقت الزم برای تصمیم گیریها و به تبع آن کیفیت
اجرا است .سئوال این اســت که چه كسی ،چه نوع اطالعاتی را در چه
زمانی دریافت میكند و چرا این افراد ( و نه افراد دیگر ) این اطالعات را
دریافت می کنند ؟ همزمانی دریافت اطالعات برای اعضای شبكه و نه
برای افراد منتخب موجب اعتماد همدردی و احساس مشترك و امنیت
روابط میشود .اطالعات و حقایق بیطرفانه و نیز ارتباط اطالعات به
موضوع هر چه بیشتر باشد میزان عدم توافقها كمتر است .

روحانی:

اگرهمهرعایتکنند
ممکناستتعطیلی
ده روزه باشد

ظرفیتمغفولدریا

رییس جمهور با اشاره به اینکه در نظر داریم با اقدامات
حمایتی مردم را در شــرایط فعلی کمک کنیم ،اعالم
کرد :امروز مصوب شد که برای نزدیک به  ۳۰میلیون
نفر تا پایان سال در هر ماه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض
بدهیم و هم برای  ۱۰میلیــون خانوار وام یک میلیون
تومانی در نظر گیریم کــه بازپرداخت  ۳۰ماهه دارد.
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز آغاز طرح
جامعی است که باید در شهرهای قرمز ،زرد و نارنجی
اجرایی و عملیاتی شــود ،اظهار کرد :ما دوره بســیار
سختی در کرونا داشتیم...

» آمارهای مختلف از رتبهبندی جایگاه
کشورهایی که دارای مرز آبی هستند
نشانمیدهدکههرچندایراندرمنطقه
از حیث ناوگانتوانسته است جایگاه
نخســت را از آن خود کند اما در حمل
و نقل دریایی در جهان رتبه بیستم را
کسب کرده کهنشــاندهنده مغفول
ماندن این بخش در اقتصاد ایران دارد
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دخل و خرج دولت در سال آینده متفاوت بسته
می شود؟ «اقتصادسرآمد» بررسی میکند
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اما و اگرهای مصرف گوشت قرمز در ایران بعد از شیوع
کرونا ویروس در گزارش «اقتصادسرآمد»

جوزپ بورل:

احیای برجام آسان
نخواهد بود

ويژگي هاي مديران امروز و فرداي سازمانها
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فناوری اطالعات
نگاه سازمان آینده به كسب و كار امروز از دیدگاه اطالعات و ارتباطات
یا تواناییها و مشتریان است .زیرا اینگونه پارامترها سازمان را به یکدیگر
متصل و مرتبط میســازند  .امروزه اســتراتژی ایجاد داده ها توسط
سازمانهای باال دستی و ایجاد ارزش افزوده بر روی این دادهها و تحویل
آنها به پایین دستی یعنی خریدار كهنه و قدیمی است .سازمانها سعی
دارند تناسب و حالت اصالح پذیری دائمی بین استعدادها و تواناییها
سازمان با نیازها و خواسته های مشتری برقرار سازند .
منطق جدید ارزش
امروزه فناوری اطالعات و جهانی شــدن و شــیوه های جدید فرصت
تازه ای برای خلق ارزش ایجاد کرده است .ارزش درسازمانهای آینده
ســه مفهوم دارد .ابتدا هدف به تنهایی ایجاد ارزش افزوده نیست در
واقع شرکتها نیستند که با یکدیگربه رقابت میپردازند بلکه خدمات
و کاالهای جدید هســتند که برای زمان و پول و توجه مشــتریان در
رقابتند .دومین نکته این است که هر چه كاال و خدمات دارای تنوع و
پیچیدگی می شوند ارتباط الزم برای ایجاد آنها نیز پیچیده تر و متنوع
تر می شود.
در حال حاضر با کوچک سازي در ســازمانها ،فرهنگ آپولو به آتنا در
حال تغيير اســت و آي بي ام آپولويي ها را اخراج و آتنا ها را استخدام
نموده است.
تنها امتياز رقابتي سازمانها در سده بيست و يكم ،برخورداري از مديران
فرهيخته و ارزشمند است و بهره وري اين مديران بزرگترين چالشي
است كه سياستمداران ونمايندگان مجلس احزاب ودولت فعلي وآتي
وكارفرمايان بخش خصوصي در اين سده با آن روبرو هستند.
به راستي براي تربيت يك مدير يا در واقع يك واحد نيروي كاري چه
بايد كرد؟
پيتر دراكر دانشمند بزرگ مديريت معتقد است كه در قرن  ، 21مديران
و كاركنان علمي جايگزين مديران و كاركنان يدي و غير علمي سنتي
خواهند شد و اين امر يك ضرورت براي حفظ پايايي و پويايي سازمانها
خواهد شد
امروزه دست يابي به مديران تحول آفرين ،دغدغه بزرگ سازمانها به
شمار مي رود .مساله آنگاه پيچيده تر مي شود كه دريابيم دانشگاهها به
تنهايي با برنامه هاي معمول خود توفيق چنداني در پرورش و عرضه
اين مديران برجسته نداشته اند.
اما انچه مسلم است در ايران اسالمي مديراني كه مباحث مهندسي را در
دانشگاهها گذرانده و همزمان در بخش هاي انقالبي وجهادي مشغول
به فعاليت وروحيه انقالبي داشتند و دارند بهروري بااليي را در جهان
به ثبت رســاندن ومديريت روز دنيا راكه مديريت چابكي مي باشد به
چالش كشيدن بنام مديريت جهادي كه اين نوع مديريت در توليد انواع
موشك سلولهاي بنيادي ساخت پااليشگاه با كمترين هزمان وهزينه
ساخت مســكن محرومين خودكفايي بنزين ســاخت نيروگاه و سد
مديريت باليايي طبيعي سيل و زلزله و بطور خاص قرارگاه سازندگي
خاتم االنبيا (ص) مي توان اشــاره كرد.* كارشــناس و مشاور ارشد
اقتصادي و صنعتي
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بازارناکامگوشت

بودجه1400
همحباب دارد!

گروه مجلس -مجلس امســال در نظر دارد تا ساختار
بودجه را اصالح کند .در واقع بررسی محتوای بودجه
در کنار اصالح ساختار آن خبر از یک اتفاق میمون می
دهد .به گزارش اقتصادســرآمد ،در این خصوص ،یک
عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
شورای اســامی درخصوص بودجه سال آینده کشور
می گوید :بودجه باید به صورت واقعی بســته شــود و
قیمتهایی که بــرای نرخ ارز و هر بشــکه نفت گفته
میشود به نظر واقعی نمیآید.
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بهترین فرصت برای اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» است
لطفعلی بخشی
در شرایطی که دولت نمیتواند حامی باشد ،حداقل
بند از دست و پای کسبوکارها بردارد .متاسفانه اگر
پای صحبت فعاالن اقتصادی از شرکتهای بزرگ تا
کوچک بنشینیم ،همه به نحوی اسیر دستگاههای
دولتی شــدهاند.همهگیری ویروس کرونا از سال
گذشته ،شــوک بزرگی به بخش عرضه و تقاضای
کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد کرده است .آنطور که
پیشبینی میشود اثرات مخرب ناشــی از آن حداقل تا سال آینده ادامهدار
باشد .فعاالن و صاحبنظران اقتصادی در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل
تحریمها نیز در تنگنا قرار گرفته است و کسری بودجه به دولت این امکان
را نمیدهد تا مانند سایر کشــورها به مردم و کسبوکارها کمک مالی قابل
توجهی بکند ،بر ضرورت تسهیلگری دولت تاکید میکنند.دولت باید ابتدا
دست از دخالت بردارد :.واقعیت این اســت که نباید در شرایط فعلی انتظار
معجزه و کمکهایی که سایر کشورها به کســب و کارهای خود داشتهاند،
از دولت ایران داشته باشــیم چراکه اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای
دو سال در وضعیت رکود تورمی و همچنین کســری بودجه سال  ۹۹قرار
داشت.در شرایطی که دولت نمیتواند حامی باشــد ،حداقل بند از دست

سازمان توزیع روزنامه
اقتصاد سرآمد
از مخاطبین محتــرم دعوت می نماید

مشکالت توزیع انتقادات و پیشنهادات

خود را در این خصوص بــا ما در میان
بگذارید.

021-88769227
09198543996

و پای کسبوکارها بردارد .متاسفانه اگر پای صحبت فعاالن اقتصادی از
شرکتهای بزرگ تا کوچک بنشینیم ،همه به نحوی اسیر دستگاههای دولتی
شدهاند .مجوزها و بخشنامههای خلقالساعه بزرگترین گالیه فعاالن اقتصادی
از دولت است و بدون شک ،رفع این موانع خود اولین گام بزرگ به سمت رشد
تولید است.در سال جهش تولید و درشرایطی که شیوع ویروس کرونا دست
و پای دولت را بسته است ،بهترین فرصت برای اجرای «قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار» فراهم شده است .اما متاسفانه ،قانون بهبود فضای کسب
و کار هیچ گاه جدی گرفته نشــد ،در حالی که این قانون مصوب سال ۹۰
است و اجرای آن یکی از موضوعات مهمی است که در مساله تولید به شدت
تاثیرگذار خواهد بود.طبق گزارش دیوان محاسبات بیش از  ۷۰درصد بودجه
در جای درست خود خرج نشده و متاسفانه نظارتی هم بر دخل و خرج دولت
وجود ندارد.یکی از مهمترین مولفههای اثرگذار در تدوین بودجه سال ،۱۴۰۰
اتحاد است .مساله مهمی که باید به آن توجه شود ،رفتارهای متضاد دولت
و مجلس است که اگر برای این مســأله چارهای اندیشیده نشود ،دو بخش
تصمیمساز کشور به جای راه حل سازی ،بحران ساز خواهند شد .درحالی
که بودجه  1400تحت تأثیر مسائل مهمی مانند بحران کرونا قرار دارد و باید
بخشی از منابع صرف این بخش شود .در چنین شرایطی تنها برخوردهای
هوشمندانه و اتحاد میان بخشهای سیاســتگذار و همفکری آنها برای
نجات بودجه و اقتصاد میتواند به رهایی از بحرانها کمک کند *.اقتصاددان
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