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پـس از بحـران مالـی جهانـی سـال های 9-2008، سـلب اعتمـاد 	 
اقتصادهـای  کـه  عمیقـی  مشـکالت  و  مالـی  بازارهـای  از  نسـبی 
نوعـی  کردنـد،  تجربـه  شـده ها  تازه-صنعتـی  برخـی  و  صنعتـی 
یـت فعالیت هـای صنعتـی  بـا محور بـه اقتصـاد واقعـی  بازگشـت 
کشـورهای صنعتـی  کشـورها بـاب شـد. در میـان  در بسـیاری از 
 )4.0 Industry( کـه آلمـان بـه انقـالب صنعتـی چهـارم شـاهدیم 
یت داده و سیاسـت صنعتی خود را همراسـتا با آن طراحی  محور
کـرده اسـت. »اوبامـا« در یکـی دو سـال آخـر زعامتـش، صحبـت 
و  داشـت  ری«  فنـاو و  صنعتـی  »سیاسـت های  کارگیـری  بـه  از 
یری انگلسـتان  ز »تـرزا مـی«  بـه مجـرد انتخـاب شـدن بـه نخسـت و
کـرد. در  سیاسـت های صنعتـی و منطقـه ای حزبـش را رونمایـی 
کشـورهای تـازه صنعتی شـده و در حـال توسـعه نیـز اشـاره  میـان 
اخیـر  سـال های  در  صنعتـی  سیاسـت های  یـن  تدو بـه  منتخـب 
یـای توجـه  گو توسـط آفریقـای جنوبـی، ترکیـه، مالـزی و اندونـزی، 
ایـن  اقتصـادی  تحـوالت  در  صنعتـی  توسـعه  جایـگاه  بـه  جـدی 

می باشـد. کشـورها 

دانـش 	  حجـم  تـا  می کنـد  سـعی  اقتصـادی  پیچیدگـی  اطلـس 
کنـد.روش  محاسـبه  را  دارد  اختیـار  در  کشـور  هـر  کـه  مولـدی 
بیـن  درآمـدی  هنگفـت  تفـاوت  می توانـد  مولـد  دانـش  محاسـبه 
نـرخ  پیش بینـی  ظرفیـت  و  کنـد  محاسـبه  را  جهـان  کشـورهای 
رشـد اقتصـادی کشـورها را دارا باشـد. در واقـع، قـدرت پیش بینی 
در  سـعی  کـه  مرسـوم  شـاخص های  دیگـر  بـه  نسـبت  بهتـری 
دارنـد،  تحصیـالت  و  حکمرانـی  رقابت پذیـری،  اندازه گیـری 

داشـت. خواهـد 
کـه شـباهت 	  مشـارکت اصلـی ایـن اطلـس خلـق نقشـه ای اسـت 

بـر حسـب نیازهـای دانشـی آن هـا نشـان می دهـد.  محصـوالت را 
دانـش  آن،  طریـق  از  کـه  می نمایـد  فراهـم  را  مسـیری  نقشـه،  ایـن 
مولـد بـه راحتـی قابـل انباشـت خواهـد بـود. ایـن نقشـه یـا شـبکه 
را فضـای محصـول نـام نهادیـم و از آن بـرای مکان یابـی هـر کشـور، 
در  کـه  تـی  محصوال و  آن هـا  کنونـی  مولـد  قابلیت هـای  ترسـیم 

می کنیـم.  اسـتفاده  دارنـد،  قـرار  آن هـا  نزدیکـی 
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ranking 4 looks at changes in economic complexity. Here 

countries are ranked according to the change in ECI experi-

enced between 1964 and 2008. Because of data availability, 

this ranking is limited to 101 countries. The countries that 

improved the most during this period are Mauritius, Thailand 

and Malaysia. Other countries that underwent substantial 

transformation during this period were Singapore, Indone-

sia, Brazil, Dominican Republic and Turkey. All of these were 

countries that dramatically transformed their economies 

during this forty-four year period (see Part 1, Section 5: How 

does economic complexity evolve?). These transformations can 

be seen in detail in their respective country pages. Figure 4.1 

shows the change in ECI observed between 1964 and 2008 as 

a function of a country’s current level of income. Map 4 illus-

trates the spatial distribution of these changes. Figure 4 pro-

vides a visual representation of the change in ECI rankings. 

Here, each line represents a country, and the vertical position 

of the line indicates the position on the ranking for a given 

year. Lines were assigned a color using a perfect gradient ac-

cording to their ranking in the initial year (1964). This helps 

identify movements in the ranking of economic complexity 

during the observed period. by region:By region, in East Asia and the Pacific the countries that 

changed their economic complexity the most were Thailand 

(2), Malaysia (3), Singapore (4) and Indonesia (5). China oc-

cupies the 31st position in this ranking. The relatively low 

position of China in this ranking reflects the fact that Chi-

na’s transformation built on a productive structure that was 

more sophisticated than that of many of its regional neigh-

bors. The laggards of this region are Papua New Guinea (78), 

Australia (95) and Mongolia (97). 

In South Asia the best performing country was Sri Lanka 

(16), while Pakistan (73) is the laggard. 

In Eastern Europe and Central Asia the top performers were 

Turkey (10) and Romania (19). The lack of historical data for 

the region is substantial, however, since many of the coun-

tries in the region used to belong to the Soviet Union and we 

do not have good data on their productive structure. 

In Latin America the countries that experienced the largest 

change in economic complexity were Brazil (7), Dominican 

Republic (8) and Mexico (12). The laggards were El Salvador 

(86), Chile (87) and Venezuela (92). In the Middle East and 

North Africa, Saudi Arabia (9), Libya (11) and Tunisia (20) were 

the countries that increased their ECI the most, while the lag-

gards were Morocco (90), which used to be one of the most 

complex economies of the region, Iran (91) and Algeria (98). 

Finally, in Western Europe the change in ECI between 1964 

and 2008 is dominated by that of Finland (26), Spain (39) 

and Ireland (46) and the laggards of the region were Portugal 

(84), Belgium (89) and Norway (96). We note that Western 

Europe is a region in which all countries have always had 

positive values of the ECI, which limits the range of poten-

tial positive changes.  
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F I G U R E  4 . 1 :
Evolution of the ranking of countries based on ECI between 1964 and 2008. Please see pages 352-353 for a larger version.
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کشور در اختیار دارد را محاسبه  که هر  اطلس پیچیدگی اقتصادی سعی می کند تا حجم دانش مولدی 

کند  کشورهای جهان را محاسبه  کند. روش محاسبه دانش مولد می تواند تفاوت هنگفت درآمدی بین 

کشورها را دارا باشد. در واقع، قدرت پیش بینی بهتری نسبت  خ رشد اقتصادی  و ظرفیت پیش بینی نر

که سعی در اندازه گیری رقابت پذیری، حکمرانی و تحصیالت دارند، خواهد  به دیگر شاخص های مرسوم 
داشت.

که شباهت محصوالت را بر حسب نیازهای دانشی آن ها  مشارکت اصلی این اطلس خلق نقشه ای است 

که از طریق آن دانش مولد به راحتی قابل انباشت  نشان می دهد. این نقشه مسیری را فراهم می نماید 

کشور، ترسیم  خواهد بود. این نقشه یا شبکه را فضای محصول نام نهادیم و از آن جهت مکان یابی هر 
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سیاست گذاری 	  مباحث  در  مهمی  بازنگری های  اخیر  دهه  در 
اقتصادی رخ داده است. از یکسو تمرکز مباحث از موضوع »رشد« 
به موضوع »توسعه اقتصادی-اجتماعی« و از سوی دیگر از »کمیت 
از  امر  این  از  بخشی  است.  یافته  تغییر  رشد«  »کیفیت  به  رشد« 
کشورها نه مشاغل بهتر  که رشد در بسیاری از  آنجا ناشی می شود 
زندگی  استانداردهای  نه  و  آورده  ارمغان  به  را  باالتر  و دستمزدهای 
اثرات  به  نیز  بهبود بخشیده است. بخشی دیگر  اکثر مردم  برای  را 
می گردد.  باز   2008-9 سالهای  اقتصادی  و  مالی  بحران  یرانگر  و
برخی از اقتصادهای متحول شده یا در تکاپوی دگرگونی، به منظور 
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و خلق مشاغل بهتر، تِم محوری 
که از قضا بنا است  مباحث سیاستی خود را موضوعی قرار داده اند 
جهت گیری اصلی مباحث سیاست گذاری در سازمان های وابسته 
به سازمان ملل متحد  از سال 2015 به بعد باشد. کتاب حاضر، فهم 
عمیق تری از فرآیند تحول ساختاری و تغییر فناورانه و نیز عصاره ای 
گونه ای  به  را  سیاست گذاری  طراحی  اصول  و  درس آموخته ها  از 
که با پیاده سازی آن بتوان رشد پایدار و خلق مشاغل  فراهم می کند 

کیفی را انتظار داشت. 

مهرماه سال 94 همایشی توسط موسسه مطالعات و پژوهش های 	 
و  معدن  صنعت،  یر  ز و جمهور،  رئیس  حضور  با  بازرگانی 
خارجی،  و  داخلی  دانشگاهی  صاحب نظران  و  اساتید  تجارت، 
و  تجار  صنعتگران،  پژوهشگران،  خارجی،  سرمایه گذاران 
مباحث  از  چکیده ای  حاضر،  کتاب  گردید.  برگزار  یان  دانشجو
پیشنهادی  سیاست های  و  میزگردها  سخنرانی ها،  شده،  مطرح 
تجاری  و  صنعتی  سیاست های  و  بین المللی  همایش  این  در 
است. در ادامه نیز به اهداف این همایش از جمله تبادل نظر در 
گفتمان  ین تجاری و صنعتی،  مورد سیاست های در دست تدو
یکپارچه  چارچوب  به  دستیابی  مشترک،  درک  ایجاد  سازی، 
و  ملی  ابعاد  در  اشتغال  و  صادرات  توسعه  برای  هماهنگ  و 

که در مجموعه حاضر به آن پرداخته می شود. بین المللی بوده 

کز، ایرمگارد نوبلر،  خوزه مانوئل ساالزار خیرینا
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گالینگور )جلد سخت(، 164 صفحه جلد 
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مکس پدیا

ایجاد تحول در اقتصاد
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سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه
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کتاب، بیان تغییرات جاری و تحوالت مبنایی 	  از انتشار  هدف 
کاال  کنندۀ  تولید  بنگاه های  سرمایه گذاری  و  تجارت  دنیای  در 
مدافعان  که  است  آتی  سال های  در  خدمات  تأمین کنندگان  و 
کرد و در  سنتی بازارها را به تردید در دفاع از تجارت متعارف وادار 
گردید. بدیهی  پاره ای از موارد به متوقف شدن روند گذشته منجر 
متغیر،  و  متحول  شرایط  چنین  در  فعال  بنگاه های  که  است 
کرد؛ بلکه روش های معمول  کسب وکار خود را متوقف نخواهند 
کسب وکار خود را تغییر خواهند داد. نتایج مطالعات مرکز تجارت 
بین الملل به وضوح این حقیقت را روشن می سازد که پاسخ بدیع 
برای ادامۀ حیات بنگاه های کوچک و متوسط در سال های آتی، 
از  کوچک و متوسط  کردن عملکردهای  بنگاه های  بین المللی 
تجارت  در  آسیب پذیری  کاهش  برای  ارزش  زنجیره های  طریق 
یت عملیات در جاهایی است  آینده است. این امر به معنای تقو
تجاری  هزینه های  و  بوده  الزم  ثبات  دارای  تجاری،  فضای  که 
تولیدکنندۀ  هر  جدید،  استراتژی  چنین  تحت  است.  کمترین 
پیشرو ، به دنبال کسب نتیجۀ دلخواه، عملیات خود را به سمت 
تجارت و یا سرمایه گذاری منطقه ای  محلی، ملی و یا جهانی با 

کرد.  یکرد زنجیره های ارزش متمرکز خواهد  رو

می کننـد. 	  اشـغال  را  مـا  دنیـای  فزاینـده  به طـور  روبات هـا 
گرفتـه از هـوش مصنوعـی و  بـا انقالبـی نشـأت  اقتصـاد جهانـی، 
کـه نتایـج آن می توانـد  ماشـین های یادگیـری مواجـه خواهـد شـد 
بعـد  ران  دو و  صنعـت،  رزی،  درکشـاو کار  نیروهـای  متوجـه 
پیشـرفت های  زمـان  همـان  در  باشـد.  دیجیتالـی  انقـالب  از 
کـه  آن هایـی  یـژه  به و مـردم   بـرای  یسـتی  ز علـوم  در  خارق العـاده 
کـه  بضاعـت الزم را داشـته باشـند، ایـن امـکان را فراهـم می کنـد 
یسـتی قـادر  کننـد. روبـات و علـوم ز بیـش از سـابق سـالم تر زندگـی 
موقعیـت  از  برخـوردار  کشـورهای  در  جدیـد  موفقیـت  ایجـاد  بـه 
عقـب  پیـش  از  بیـش  کـه  آن هایـی  بـا  امـا  می باشـد؛  خـوب، 
وادار می سـازد  را  کـرده وجوامـع  ایجـاد  نامتـوازن  یـع  توز مانده انـد، 

کننـد. پیـدا  تطبیـق  بـرای  جدیـد  روش هـای  کـه 

مرتضی شأنی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 265 صفحه

آلک راس / ترجمه: مرتضی شأنی

قطع: رقعی 14/5 × 21

جلد )شمیز(، 300 صفحه

بنگاه های کوچک و متوسط

صنایع آینده

چشم انداز رقابتی 

آلک راسنویسنده:

Alec
Ross

مــا  دنیــای  فزاینــده  به طــور  روبات هــا 
بــا  اقتصــاد جهانــی،  اشــغال می کننــد.  را 

گرفتــه از هــوش مصنوعــی و  انقالبــی نشــأت 

کــه  یادگیــری مواجــه خواهــد شــد  ماشــین های 

نتایــج آن می توانــد متوجــه نیروهای کار درکشــاورزی، 

صنعــت، و دوران بعــد از انقــالب دیجیتالــی باشــد. در 

یســتی  ــوم ز همــان زمــان پیشــرفت های خارق العــاده در عل

یــژه آن هایــی کــه بضاعــت الزم را داشــته باشــند،  بــرای مــردم  به و

کــه بیــش از ســابق ســالم تر زندگــی  ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 

یســتی قــادر بــه ایجــاد موفقیــت جدیــد در  کننــد. روبــات و علــوم ز

کــه  کشــورهای برخــوردار از موقعیــت خــوب، می باشــد؛ امــا بــا آن هایــی 

یــع نامتــوازن ایجاد کــرده وجوامع  بیــش از پیــش عقــب مانده انــد، توز

را وادار می ســازد کــه روش هــای جدیــد بــرای تطبیــق پیــدا کننــد.

نویسنده:
آلک راس Alec

Ross

مــا  دنیــای  فزاینــده  به طــور  روبات هــا 
بــا  اقتصــاد جهانــی،  اشــغال می کننــد.  را 

گرفتــه از هــوش مصنوعــی و  انقالبــی نشــأت 
کــه  یادگیــری مواجــه خواهــد شــد  ماشــین های 

نتایــج آن می توانــد متوجــه نیروهای کار درکشــاورزی، 
صنعــت، و دوران بعــد از انقــالب دیجیتالــی باشــد. در 

یســتی  ــوم ز همــان زمــان پیشــرفت های خارق العــاده در عل
یــژه آن هایــی کــه بضاعــت الزم را داشــته باشــند،  بــرای مــردم  به و

کــه بیــش از ســابق ســالم تر زندگــی  ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
یســتی قــادر بــه ایجــاد موفقیــت جدیــد در  کننــد. روبــات و علــوم ز

کــه  کشــورهای برخــوردار از موقعیــت خــوب، می باشــد؛ امــا بــا آن هایــی 
یــع نامتــوازن ایجاد کــرده وجوامع  بیــش از پیــش عقــب مانده انــد، توز

را وادار می ســازد کــه روش هــای جدیــد بــرای تطبیــق پیــدا کننــد.

از  خواننـده  اولیـه  تداعـی  علی رغـم  کتـاب  ایـن 

کالن، بـا تمرکـر خـود بـر حکمرانـی نـوآوری در  نگـرش 

سـطح بنـگاه تمـام تـالش خـود را بـکار بسـته اسـت تـا بـا 

ذکـر مثال هـای از تجربـه موفق تریـن و نوآورتریـن شـرکت های 

جهـان کـه در ایـران کامـاًل شـناخته شـده هسـتند، بهینـه کاوی 

ایـن  حکمرانـی  مدل هـای  دربـاره  شـده  مطـرح  مفاهیـم  درک  و 

و  کـرده  سـهل الوصول تر  کتـاب  ایـن  خواننـدگان  بـرای  را  شـرکت ها 

الگوهایـی را بـرای پیـاده سـازی حکمرانـی نـوآوری در سـطح شـرکت ها 

یـادی  ارائـه بدهـد. اکوسیسـتم فعلـی نـوآوری در ایـران و درگیـر شـدن تعـداد ز

از شـرکت های بخـش خصوصـی در مباحث نوآورانـه و فناورانه ایجاب می کند 

باشـد.  کارا  چارچوبـی  و  اصـول  دارای  راسـتا  ایـن  در  بنگاه هـا  فعالیت هـای  کـه 

کـه متاسـفانه در سـطح بنگاه هـا بیـش  یکـی از اساسـی ترین و پایه ای تریـن مفاهیـم 

از سـایر مـوارد از آن غافـل بوده ایـم نگـرش حکمرانـی بـه مسـائل اسـت. حکمرانـی 

و سیاسـت گذاری سـطح بنـگاه بـه عنـوان چارچوبـی اسـتراتژیک می بایسـت 

کالن و ملـی نشـود. مدنظـر مدیـران بـوده و صرفـاً محـدود بـه بخـش 
Jean-Philippe Deschamps Beebe Nelson
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از  خواننـده  اولیـه  تداعـی  علی رغـم  کتـاب  ایـن 
کالن، بـا تمرکـر خـود بـر حکمرانـی نـوآوری در  نگـرش 

سـطح بنـگاه تمـام تـالش خـود را بـکار بسـته اسـت تـا بـا 
ذکـر مثال هـای از تجربـه موفق تریـن و نوآورتریـن شـرکت های 

جهـان کـه در ایـران کامـاًل شـناخته شـده هسـتند، بهینـه کاوی 
ایـن  حکمرانـی  مدل هـای  دربـاره  شـده  مطـرح  مفاهیـم  درک  و 

و  کـرده  سـهل الوصول تر  کتـاب  ایـن  خواننـدگان  بـرای  را  شـرکت ها 
الگوهایـی را بـرای پیـاده سـازی حکمرانـی نـوآوری در سـطح شـرکت ها 

یـادی  ارائـه بدهـد. اکوسیسـتم فعلـی نـوآوری در ایـران و درگیـر شـدن تعـداد ز
از شـرکت های بخـش خصوصـی در مباحث نوآورانـه و فناورانه ایجاب می کند 

باشـد.  کارا  چارچوبـی  و  اصـول  دارای  راسـتا  ایـن  در  بنگاه هـا  فعالیت هـای  کـه 
کـه متاسـفانه در سـطح بنگاه هـا بیـش  یکـی از اساسـی ترین و پایه ای تریـن مفاهیـم 

از سـایر مـوارد از آن غافـل بوده ایـم نگـرش حکمرانـی بـه مسـائل اسـت. حکمرانـی 
و سیاسـت گذاری سـطح بنـگاه بـه عنـوان چارچوبـی اسـتراتژیک می بایسـت 

کالن و ملـی نشـود. مدنظـر مدیـران بـوده و صرفـاً محـدود بـه بخـش 

Jean-Philippe 
Deschamps 

Beebe Nelson
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ســبب 	  جهانــی،  اقتصــادی  نظام نویــن  فوق رقابتــی  محیــط 
آســیب پذیری بیشــتر کارآفرینــان و بنیان گــذاران بنگاه هــای کوچــک 
کاهــش  یــزی راهبــردی به عنــوان الگویــی بــرای  شــده اســت. برنامه ر
ــه و  گرفت ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــزرگ م ــای ب ــتر در بنگاه ه ــت، بیش شکس
یــزی  می گیــرد، امــا بیــان ســاده ایــن مفهــوم و فراینــد پیچیــده برنامه ر
کارآفرینانــی  راهبــردی می توانــد بــرای مدیــران بنگاه هــای کوچــک و 
کــه بــا ادبیــات مدیریــت نیــز آشــنایی ندارنــد بســیار مفیــد باشــد و از 
کتــاب حاضــر بــا  کارهــا بکاهــد.  نــرخ بــاالی شکســت ایــن کســب و 
یکــردی ســاده و بــا مثال هــای روشــن در هــر مرحلــه  توانســته اســت  رو
بــردی ارائــه  کار مباحــث اصلــی مدیریــت راهبــردی  را بــه نحــوی 
ــران بنگاه هــای کوچــک  کتــاب را مدی ــن  یکــرد، ای ــن رو ــا ای ــد. ب نمای
کارآفرینــان می تواننــد به صــورت خودآمــوز و همچنیــن راهنمــای  و 
یــزی راهبــردی در شــرکت خــود مــورد اســتفاده قــرار  یــن برنامه ر تدو
مراحــل  تمامــی  پوشــش  عیــن  در  نیــز  کتــاب  کــم  حجــم  دهنــد. 
یــزی راهبــردی  جامــع بــا توجــه بــه نیــاز خواننــدگان امــروزی بــه  برنامه ر
ــت. ــاب اس کت ــن  ــر ای ــوت دیگ ــاط ق ــم از نق ک ــم  ــا حج ــای ب کتاب ه

و 	  توجه  کوچک مورد  اداره موسسات  و  ایجاد  اخیر،  در سال های 
عنایت خاصی واقع شده و صاحب نظران اقتصادی به این نتیجه 
افزایش  و  تولید  در  مهمی  نقش  کوچک  موسسات  که  رسیده اند 
کلیدی  محصول ناخالص ملی و اشتغال زایی داشته و از عناصر 
توسعه اقتصادی جوامع هستند. بدین سبب، به تازگی مقاالت و 
کوچک به چاپ رسیده است  کتب متعددی در مورد موسسات 
را  کتاب حاضر  نیز  کار  امر، سازمان بین المللی  این  بر خالف  اما 
کتاب های منتظر شده، تعداد بسیار  از میان  کرده است.  منتشر 

کمی از آنها به زبان ساده نگاشته شده اند. 
که عالوه بر مدیران 	  گونه ای تهیه شده است  کتاب به  مطالب این 

ین و راهنمایان  ر موسسات اقتصادی کوچک، می تواند برای مشاو
که به امر آموزش این مدیران اشتغال دارند نیز  صنعتی و اساتیدی 

گیرد. مورد استفاده قرار 
این کتاب در برگیرنده یک تحقیق میدانی از مشکالت موسسات 	 

تحقیقاتی  طرح  آن  هزینه های  و  است  بی  نایرو کشور  در  کوچک 
توسط بنگاه بین المللی توسعه سوئد تامین شده است.

 ترجمه: دکتر وحید ناصحی فر

محمدرضا سعادت   /  دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 234 صفحه

محمد بلوریان تهرانی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

گالینگور )جلد سخت(، 250 صفحه جلد 

مکس پدیا

مکس پدیا

برنامه ریزی راهبردی

راهنمای مدیریت موسسات
کوچک و متوسط 

کوچک برای بنگاه های 

SME

برای بنگاه های کوچکبرنامه ریزی راهبردی 

دکتر وحید ناصحی فر   /  محمدرضا سعادت   /  دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

فرد ال. فری، چارلز آر.استونر ، الرنس جی. وینزیمر

ین اقتصادی جهانی، سبب آسیب پذیری بیشتر کارآفرینان و بنیان گذاران  محیط فوق رقابتی نظام نو

کاهش شکست، بیشتر  یی برای  یزی راهبردی به عنوان الگو کوچک شده است. برنامه ر بنگاه های 

اما بیان ساده این مفهوم و فرایند پیچیده  گرفته و می گیرد،  در بنگاه های بزرگ مورد استفاده قرار 

که با ادبیات مدیریت  کارآفرینانی  کوچک و  یزی راهبردی می تواند برای مدیران بنگاه های  برنامه ر

کارها بکاهد. کتاب حاضر  نیز آشنایی ندارند بسیار مفید باشد و از نرخ باالی شکست این کسب و 

یکردی ساده و با مثال های روشن در هر مرحله  توانسته است مباحث اصلی مدیریت راهبردی   با رو

کارآفرینان  کوچک و  کتاب را مدیران بنگاه های  یکرد، این  بردی ارائه نماید. با این رو کار را به نحوی 

یزی راهبردی در شرکت خود مورد  ین برنامه ر می توانند به صورت خودآموز و همچنین راهنمای تدو

یزی راهبردی  جامع  کتاب نیز در عین پوشش تمامی مراحل برنامه ر کم  استفاده قرار دهند. حجم 

کتاب است. کم از نقاط قوت دیگر این  کتاب های با حجم  زی به  با توجه به نیاز خوانندگان امرو

Strategic Planning
For Small Businesses

V. Nasehi Far (Ph.D) / M.R. Saadat / A. Ebrahimi (Ph.D)

ان
وم

17 ت
،00

0

برنامه ریزی راهبردی 
برای بنگاه های کوچک

دکتر وحید ناصحی فر   /  محمدرضا سعادت   /  دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

فرد ال. فری، چارلز آر.استونر ، الرنس جی. وینزیمر

ین اقتصادی جهانی، سبب آسیب پذیری بیشتر کارآفرینان و بنیان گذاران  محیط فوق رقابتی نظام نو
کاهش شکست، بیشتر  یی برای  یزی راهبردی به عنوان الگو کوچک شده است. برنامه ر بنگاه های 

اما بیان ساده این مفهوم و فرایند پیچیده  گرفته و می گیرد،  در بنگاه های بزرگ مورد استفاده قرار 
که با ادبیات مدیریت  کارآفرینانی  کوچک و  یزی راهبردی می تواند برای مدیران بنگاه های  برنامه ر

کارها بکاهد. کتاب حاضر  نیز آشنایی ندارند بسیار مفید باشد و از نرخ باالی شکست این کسب و 
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بـرای انجـام هـر معاملـه اعـم از داخلـی وخارجی،عوامـل متعـددی 	 
گیرنـد. ایـن  یابـی قـرار  کـه الزم اسـت از قبـل مـورد ارز دخیـل بـوده 

یـر قابـل طبقه بنـدی اسـت: گروه هـای ز عوامـل در 
الـف( عوامل اقتصادی و مالی 

ب( عوامـل فنی و علمی
ج( عوامـل اجتماعی و فرهنگی

د( عوامـل حقوقی و قانونی
اول 	  گـروه  بـردو  اقتصـادی،  فعالیـن  از  بسـیاری  تمرکـز   متاسـفانه 

بـوده،  و سـایر عوامـل خصوصـًا عوامل حقوقـی و قانونی غالبًا مورد 
یکـرد تبعات  کـم توجهـی و حتـی بـی توجهـی قـرار می گیـرد. ایـن رو
دنبـال داشـته  ـه  ب بـرای شـرکت ها  یـادی  ز و حقوقـی  مالـی  منفـی 
املـه،  ع م هـر  قانونـی  و  حقوقـی  مهـم  هـای  جنبه  از  یکـی  اسـت. 
بـر معامـالت و برگـزاری مناقصـات  کـم   تشـریفات و مقـررات حا
بـوده کـه آثـار آن می توانـد حتـی پس از واگذاری و اجـرا و اتمام کار، 

بـرای شـرکت ها سرنوشـت سـاز باشـد.

تاسـیس سـازمان جهانـی 	  زمـان  از  یـک دهـه  از  بیـش  گذشـت  بـا 
از  بیـش  کـه  رسـیده  دولـت   150 بـه  آن  اعضـای  شـمار  تجـارت 
از  و  را در اختیـار دارنـد و 25 دولـت  95 درصـد تجـارت جهانـی 
یـت ایـن سـازمان قـرار گرفته انـد. به  جملـه ایـران نیـز در مسـیر عضو
مـوازات گسـترش قلمـروی قواعد و شـمار اعضای سـازمان، نقش 
کشـورهای در حـال توسـعه نیـز در ایـن سـازمان تحولـی  و تأسـیس 
کـرات تجـاری کـه  ر جدیـد مذا شـگرف یافتـه اسـت تـا آنجـا کـه دو
ر توسـعه نـام  ر اروگوئـه آغـاز شـده، دو هفـت سـال پـس از پایـان دو

گرفتـه اسـت.
کـه در پایـان آخریـن و طوالنی تریـن ادوار 	  ر اروگوئـه  سـند نهایـی دو

کم  کراتـی گات بـه دسـت آمـد در برگیرنده مقـررات و قواعد حا مذا
بر سـازمان جهانی تجارت در بدو تأسـیس  آن می باشـد و تا زمانی 
موافقت نامه هـای  انعقـاد  بـه  تجـاری  کـرات  مذا جدیـد  ر  دو کـه 
سـازمان  اصلـی  سـند  همچنـان  اسـت  نشـده  منجـر  جدیـدی 

می شـود. محسـوب  تجـارت  جهانـی 

کدامن  رضا پا

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 295 صفحه

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 813 صفحه

نظام حقوقی مناقصات

اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت

و معامالت دولتی و عمومی

کرات تجاری چند جانبه دور اوروگوئه نتایج مذا
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وضعیت 	  بهبود  به  می تواند  بین الملل  بازرگانی  به  بیشتر  توجه 
و  تئوری  یکرد  رو دو  حاضر  کتاب  شود.  منجر  کشور  اقتصادی 
کتاب  یک  تئور بخش  می کند.  دنبال  هم زمان  طور  به  را  عملی 
ارائه  بین الملل  بازرگانی  موضوع  از  کاملی  تبیین  تا  دارد  تالش 
و  اقتصاددانان  دیدگاه های  از  گسترده ای  طیف  بررسی  نماید. 
نظریه پردازان حوزه بازرگانی بین الملل گواه این مدعاست. چینش 
که خواننده پس از مطالعه آنها تصویر  گونه ای است  تئوری ها به 
این وجود  با  کسب می کند.  بازرگانی بین الملل  از موضوع  کالنی 
است  الزم  و  باشد  راه گشا  نمی تواند  تنهایی  به  تئوری ها  بررسی 
یکردی عملی نیز به بازرگانی بین الملل داشت. بر همین اساس  رو
عملی  جنبه  به  فرآیندی  یکرد  رو با  شده  تالش  کتاب  این  در 
بازرگانی بین الملل نیز پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف، 
بر همین اساس  بر فرآیند صادرات و واردات است.  کتاب  تمرکز 
به  شیوه ای  صادرات  و  واردات  فرآیند  تا  شده  تالش  کتاب  در 
یابی، اسناد،  گردد. منبع یابی، بازار روشن و عملی تشریح و تبیین 
از  گمرک  و  حمل ونقل،  قرارداد،  پرداخت،  شیوه های  اینکوترمز، 
جمله مواردی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.

نویسندگان: دکتر رحیم محترم

دکتر رضا نصیری، قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 276 صفحه

INTERNATIONAL Commerce

T H E O RI E S  &  A P P L I C AT I O N S

بهبود وضعیت  به  بین الملل می تواند  بازرگانی  به  بیشتر  توجه  که  این موضوع  به  ر  باو با  کتاب  یسندگان  نو

یکرد تئوری و عملی  کتاب حاضر دو رو کرده اند.  کتاب  کشور منجر شود، اقدام به نگارش این  اقتصادی 

بازرگانی  موضوع  از  کاملی  تبیین  تا  دارد  تالش  کتاب  یک  تئور بخش  می کند.  دنبال  هم زمان  طور  به  را 

بازرگانی  حوزه  نظریه پردازان  و  اقتصاددانان  دیدگاه های  از  گسترده ای  طیف  بررسی  نماید.  ارائه  بین الملل 

یر  تصو آنها  مطالعه  از  پس  خواننده  که  است  گونه ای  به  تئوری ها  چینش  مدعاست.  این  گواه  بین الملل 

کسب می کند. با این وجود بررسی تئوری ها به تنهایی نمی تواند راه گشا  کالنی از موضوع بازرگانی بین الملل 

کتاب تالش  یکردی عملی نیز به بازرگانی بین الملل داشت. بر همین اساس در این  باشد و الزم است رو

یکرد فرآیندی به جنبه عملی بازرگانی بین الملل نیز پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف،  شده با رو

و  واردات  فرآیند  تا  کتاب تالش شده  بر همین اساس در  واردات است.  و  فرآیند صادرات  بر  کتاب  تمرکز 

یابی، اسناد، اینکوترمز، شیوه های  صادرات به  شیوه ای روشن و عملی تشریح و تبیین گردد. منبع یابی، بازار

پرداخت، قرارداد، حمل ونقل، و گمرک از جمله مواردی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.

)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران(دکتر رحیم محترم

دکتر رضا نصیری سواد کوهی

INTERNATIONAL Commerce

T H E O RI E S  &  A P P L I C AT I O N S

بهبود وضعیت  به  بین الملل می تواند  بازرگانی  به  بیشتر  توجه  که  این موضوع  به  ر  باو با  کتاب  یسندگان  نو

یکرد تئوری و عملی  کتاب حاضر دو رو کرده اند.  کتاب  کشور منجر شود، اقدام به نگارش این  اقتصادی 

بازرگانی  موضوع  از  کاملی  تبیین  تا  دارد  تالش  کتاب  یک  تئور بخش  می کند.  دنبال  هم زمان  طور  به  را 

بازرگانی  حوزه  نظریه پردازان  و  اقتصاددانان  دیدگاه های  از  گسترده ای  طیف  بررسی  نماید.  ارائه  بین الملل 

یر  تصو آنها  مطالعه  از  پس  خواننده  که  است  گونه ای  به  تئوری ها  چینش  مدعاست.  این  گواه  بین الملل 

کسب می کند. با این وجود بررسی تئوری ها به تنهایی نمی تواند راه گشا  کالنی از موضوع بازرگانی بین الملل 

کتاب تالش  یکردی عملی نیز به بازرگانی بین الملل داشت. بر همین اساس در این  باشد و الزم است رو

یکرد فرآیندی به جنبه عملی بازرگانی بین الملل نیز پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف،  شده با رو

و  واردات  فرآیند  تا  کتاب تالش شده  بر همین اساس در  واردات است.  و  فرآیند صادرات  بر  کتاب  تمرکز 

یابی، اسناد، اینکوترمز، شیوه های  صادرات به  شیوه ای روشن و عملی تشریح و تبیین گردد. منبع یابی، بازار

پرداخت، قرارداد، حمل ونقل، و گمرک از جمله مواردی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.

دکتر رحیم محترم
)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران(

دکتر رضا نصیری سواد کوهی

بازرگانی بین المللمکس پدیا
کاربردها، با رویکرد مدیریت صادرات و واردات تئوری ها و 

گمرکی، سود 	  کتاب به تعریف صادرات و واردات، حقوق  در این 
کوتاژ،  ورودی،  حقوق  آن،  انواع  و  گمرکی  تعرفه های  بازرگانی، 
اظهار،  روز  و  گمرکی  اظهارنامه  اظهار،  انواع  و  گمرک  در  اظهار 
گمرکی،  گمرک، ترخیص  اظهارنامه اجمالی، تعهد و تضمین در 
کاالهای مجاز و مشروط  گمرکی،  گمرکی و تشریفات  کنترل های 
کاالی  تجاری،  کاالی  گمرکی،  کن  اما و  گمرکی  قلمرو  ممنوع،  و 
گمرکی، ترخیصیه، قبض  گمرک نشده، مقررات  کاالی  داخلی و 
سپرده و قبض درآمد، قبض انبار و بیجک انبار، پروانه سبز گمرکی 

و پته گمرکی، پرداخته شده است.

 علیرضا راشدی اشرفی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 230 صفحه

خودآموز امور گمرکیمکس پدیا
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کاال و وقتـی بـا خـارج صـورت 	  یـد و فـروش  کاال یعنـی خر تجـارت 
می گیـرد، تجـارت خارجـی یـا بـه مفهـوم واردات و صـادرات بـکار 
مـی رود. انجـام یـک معاملـۀ خارجـی طیـف وسـیعی از اقدامات و 
که مسـتلزم داشـتن اطالعات بازرگانی،  مراحل را شـامل می شـود 
حـدودی  تـا  رونـد  ایـن  اسـت  بدیهـی  اسـت.  گمرکـی  و  تجـاری 
تجـارت  بـه  نسـبت  یادتـر  ز بالنسـبه  مخاطـراِت  دارای  و  زمان بـر 

داخلـی اسـت.
»مکـس پدیـا«، به عنـوان مرجعـی تخصصـی، اطالعـات مـورد نیاز 	 

بـرای  کامـل  راهنمائـی  می توانـد  کـه  می دهـد  ارائـه  را  مسـأله  ایـن 
سـعی  کتـاب  ایـن  در  باشـد.  خارجـی  تجـارت  دسـت اندرکاران 
گردیـده  اسـت مراحـل یـک معاملـۀ بازرگانـی از یافتـن فروشـنده تـا 
گمـرک و ترخیـِص آن مـورد  بـه  کاال  رود  انجـام ثبـت سـفارش و و
مـورد  سـال ها  کتـاب  ایـن  اسـت  ذکـر  شـایان  گیـرد.  قـرار  بررسـی 
گرفتـه و  کشـور  قـرار  کـز آمـوزش معتبـر  یـس در دانشـگا ه ها و مرا تدر
گمـرک در سـال  کارگـزاری  رکـورد بی سـابقه پذیرفته شـدگان آزمـون 
ره آموزشی مؤلف،حکایت از این موضوع دارد. 1395 مربوط به دو

کتـاب حاضـر بـرای آشـنائی بـا »سیسـتم هماهنگ شـدۀ توصیف 	 
شـده«  هماهنـگ  »سیسـتم  اختصـار  بـه  کـه  کاال «  کد گـذاری  و 
نـام دارد تألیـف گردیـده اسـت. ایـن کتـاب در یـازده فصـل منشـاء 
هماهنـگ  سیسـتم  از  مفّصـل  توصیـف  یـک  و  بیـان  را  سیسـتم 
سیسـتم،  مکمـل  نشـریات  و  ارائـه  را  آن  اجـرا  و  ترتیـب  و  شـده 
همچنیـن قسـمت ها، فصل هـا، شـماره ها، یادداشـت ها و قواعـد 
کاال، و نیـز نحـوۀ طبقه بنـدی  عمومـی تفسـیری بـرای طبقه بنـدی 

اجـزاء و قطعـات را تشـریح می کنـد.
با توجـه بـه تحـوالت سـریع در نحـوۀ اجـرای مقـررات تجـارت و نیـز 	 

کنترل هـای گمرکـی، سـعی شـده اسـت از آخریـن متـون و مواردی 
کـه تـا حـدودی جنبـۀ ثابت دارند اسـتفاده شـود. به عبـارت دیگر، 
بـارۀ  در بخواهـد  کـس  هـر  کـه  را  آن چیـزی  هـر  تقریبـًا  کتـاب  ایـن 

سیسـتم هماهنـگ شـده بدانـد در بـر دارد.

 مهرداد جمال ارونقی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 276 صفحه

 مهرداد جمال ارونقی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 276 صفحه
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به عنوان 	  تضمین کننده  حقوقی  یرساخت  ز یک  ایجاد  رت  ضرو
مؤلفه ای حیاتی جهت موفقیت تسهیالت پنجرۀ واحد در سطح 
یکردی هماهنگ در  ر به عنوان مبنایی برای رو ملی و حتی المقدو
سطوح منطقه ای و بین المللی جلوه گر شده است. ساختار فنی 
پنجرۀ واحد بر دامنۀ مسائل حقوقی ای که باید به آنها پرداخته شود 
ری  ضرو حقوقی  مسائل  شناسایی  شرایط،  این  در  و  نهاده  تأثیر 
کامل و دقیق  مرتبط با ایجاد و اجرای پنجرۀ واحد به منظور درک 
به نظر  ری  ضرو ملی  قوانین  در  موجود  حقوقی  خالء های  انواع 

می رسد.
ارتباط 	  در  گسترده ای  حقوقی  مسائل  حاوی  حاضر  راهنمای 

برخی  حدی  تا  همچنین  بوده،  واحد  پنجرۀ  اجرای  و  توسعه  با 
در  که  را  الکترونیک  تجارت  مهم  حقوقی  یکردهای  رو و  مفاهیم 
به عنوان  و  بر می گیرد  ِاعمال هستند در  قابل  محیط پنجرۀ واحد 
بخشی از اقدامات عملیاتی ساز پنجره واحد در قوانین ملی، بر نیاز 
دارد. کید  تأ بین المللی  حقوقی  استانداردهای  برد  کار به  کشورها 

گمرکی با آخرین تغییرات تا سال 	  قوانین و مقررات مرتبط با امور 
 1396

گزینه ای طبقه بندی شده »موضوعی« و 	  678 پرسش چهار 
تألیفی

گمرکی	  سئواالت آزمون های مختلف در رشته امور 
یژه داوطلبان آزمون های:	  و
گمرکی	  کارشناسان رسمی قوه قضائیه در امور 
گمرکی	  کارشناسان رسمی دادگستری در امور 
کارت بازرگانی	  اخذ 
گمرک )حق العمل کاری(	  کارگزاری 
استخدامی	 
گمرکی 	  سازمان سنجش در رشته امور 
دانشگاه های سراسری و آزاد	 

 مهرداد جمال ارونقی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 120 صفحه

 مهرداد جمال ارونقی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 500 صفحه

مکس پدیا

مکس پدیا

مکـس ویندو

مکـس تست

مسایل حقوقی مرتبط با پنجره های الکترونیکی

گزینه ای کلیدی و پرسش های چهار  مجموعه نکات 
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وضع 	  حق  که  است  قدرتی  و  مقام  از  ناشی  حقوق  کشور،  هر  در 
که »منبع  قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است 

حقوق« نامیده می شود.
گفته می شود و این منبع در 	  وقتی در منابع حقوق از قانون سخن 

که از طرف  کار می رود، مقصود تمام مقرراتی است  برابر عرف به 
این  خواه  است،  شده  وضع  دولت  صالح  سازمان های  از  یکی 
مجریه  قوۀ  اعضای  از  یکی  یا  دولت  رئیس  یا  مقننه  قوۀ  سازمان 
باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس 

و تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری نیز می شود.
با 	  را  آن  و قدرت  قانون مهم ترین منبع حقوق است  کشور ما،  در 

قانون  نام  به  که  متونی  همۀ  ولی  دانست،  برابر  نباید  منابع  سایر 
بین  سلسله مراتبی  و  نیست،  برابر  اعتبار  حیث  از  است  مشهور 
آن ها وجود دارد که در مرحلۀ نخست باید مورد توجه قرار گیرد. پس 
از این مرحله و شناسایی قانون به معنی خاص، بررسی تشریفات 
وضع و انتشار قانون و اعتبار و نسخ آن الزمۀ احاطه بر مفهوم این 

منبع حقوق است.

گمرکی« 	  کتاب 5 جلدی با نام »تفسیر ساده شده تعرفه های  این 
زبان  به   2012 نسخه  توضیحی  یادداشت های  به  توجه  با  که 
ین  تدو  )2012  HS” Explanatory Notes“( به  موسوم  انگلیسی، 
از  پیش  که  ین شده  تدو و  تهیه  و سیاقی  با همان سبک  گردیده 
نمانکالتور  نسخه 2002  ازجمله  قبلی،  نسخه های  اعتبار  به  این 

HS منتشر شده است. 
 	 2012 نسخه  با  آن  مطابقت  نخست  جدید،  کتاب  مزیت 

این  بر  مزید  و  است   HS نمانکالتور  توضیحی  یادداشت های 
بخش ها،  و  فصل  یا  قسمت  هر  به  مربوط  کلیات  از  استفاده  با 
به  »نگاهی  عنوان  تحت  فصل  هر  به  مربوط  جداول  از  نمایشی 
جدول فصل«، خواننده را با جزئیات بیشتری آشنا می سازد و رفع 

نیاز در طبقه بندی می نماید.

 مهرداد جمال ارونقی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 280 صفحه

رضا بنایی

قطع: رحلی 21 ×  29/7

جلد نرم )شمیز(، 5 جلدی

مکـس ال

تفسیر جامع کاربردی تعرفه های گمرکی  

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 

�لد اول، فصل 1 تا 27 
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قابـل 	  سـرعت  بـا  صعـودی  یـل  ر وارد  ارز  نـرخ  اخیـر  سـال های  در 
به منظـور  متعـددی  ارزی  سیاسـت های  و  شـده  ای  مالحظـه 
نحـوه  مسـافری،  ارز  و  خدمـات  و  کاال  واردات  بـرای  رز  ا تأمیـن 
اسـتفاده از ارز صادراتی، حواله ارزی و نحوه خرید ارز در سـامانه 
گذاشـته شـده اسـت. اجـرا  بـه  یـه در صرافی هـا،  ثانو ازار  بـ و  نیمـا 

آشـنایی 	  کتـاب  ایـن  انتشـار  از  هـدف  شـرایطی،  چنیـن  در 
بـا  مرتبـط  ارزی  مصـوب  و  جـاری  فرآیندهـای  بـه  مخاطبـان 
کسـب وکارهـای تجـارت خارجـی اسـت. از طریـق عطـف توجـه 
ارز صادراتـی، مراحـل  یـد  ارز، نحـوه خر نـرخ  بـه مکانیسـم تعییـن 
یـد ارز در سـامانه نیمـا، نظـام مختلـف ارزی، تبعـات نـرخ ارز  خر
اسـت. گرفتـه  قـرار  مطالعـه  مـورد  ارز،  یـه  ثانو بازارهـای  چندگانـه، 

به 	  نزدیک  ساالنه  که  است  واقعیت  این  یای  گو موجود  شواهد 
یای  گو امر  این  می کنند.  تردد  کشور  گمرکات  از  نفر  میلیون   30
کاال از طریق همراه مسافر و حتی  کشور در انتقال  ظرفیت باالی 
پست بین الملل می باشد. در قوانین حوزه واردات کاال، مسافرانی 
همراه  وسایل  بر  عاوه  می توانند  می شوند،  وارد  کشور  یک  به  که 
سود  از  واردات  نوع  این  که  نمایند  وارد  کاال  خود،  شخصی  و 
گمرکی معاف می باشد و البته شرط ترخیص  بازرگانی و حقوق 
گمرکی  کاالها، غیرتجاری بودنشان می باشد. قانون امور  این نوع 
در مواد 81 تا 91 به قوانین و مقررات بسته های پستی بین المللی 

پرداخته است.
که 	  خود  یت  مأمور راستای  در  بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت 

بازرگانی  و  اقتصادی  فعاالن  گاهی  آ افزایش  و  اطالع رسانی 
از  کاال  خروج  و  رود  و »راهنمای  کتاب  انتشار  به  اقدام  است 
کتاب  طریق همراه مسافر و پست بین الملل « نموده است. این 
کننده بخشی از نیازهای اطالعاتی ذینفعان این  می تواند تأمین 
موسسات  و  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  سازمان  نظیر  حوزه 
فرودگاه های  و  خارجی  کشورهای  سفارتخانه های  یستی،  تور

بین المللی باشد.

 ایرج زینال زاده

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 71 صفحه

 ایرج زینال زاده

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 180 صفحه

مکس پدیا

مکس پدیا

کاال راهنمای ورود و خروج 

مجموعه اطالعات ارزی

از طریق همراه مسافر و پست بین المللی

در مبادالت تجاری، خدماتی

EXHCANGE INFORMATION

In Trade & Services Transaction

خ ارز چندگانه و یکسـان   • نسـخه جدید ارزی: روش های پرداخت،  خ ارز / نظام های ارزی / نر • عوامل مؤثر در تعیین نر

حواله ارزی، بروات اسنادی بدون انتقال ارز، صادرات، ارز  صادراتی، سایت نیما، بازارهای ارزی   • نحوۀ تامین ارز خدمات، 

مسافری،نمایشـگاهی و ...، فعالیـت صرافی هـا در معامـات ارزی، خریـد و فـروش ارز بـه صـورت اسـکناس،حواله ارزی 

 

در مبادالت تجاری، خدماتی )جدیدترین اطالعات کاربردی(مجموعه اطاعات  ارزی

9
789644 686290

ISBN:978-964-468-629-0
9

789644 686290

ISBN:978-964-468-629-0

EXHCANGE INFORMATION
In Trade & Services Transaction

خ ارز چندگانه و یکسـان   • نسـخه جدید ارزی: روش های پرداخت،  خ ارز / نظام های ارزی / نر • عوامل مؤثر در تعیین نر

حواله ارزی، بروات اسنادی بدون انتقال ارز، صادرات، ارز  صادراتی، سایت نیما، بازارهای ارزی   • نحوۀ تامین ارز خدمات، 

مسافری،نمایشـگاهی و ...، فعالیـت صرافی هـا در معامـات ارزی، خریـد و فـروش ارز بـه صـورت اسـکناس،حواله ارزی 
 

مجموعه اطاعات  ارزی
در مبادالت تجاری، خدماتی )جدیدترین اطالعات کاربردی(

9 789644 686290

ISBN:978-964-468-629-0

9 789644 686290

ISBN:978-964-468-629-0

راهنمای ورود و خروج کاال
از طریق همراه مسافر  و پست بین المللی 

گذاری آن در  گردشگران، مسافران و نحوه وا کاالی قابل ورود و صدور از طریق پست خارجی / ورود موقت خودرو توسط 

کاال،  کاالی قابل ورود از طریق پست )نمونه  ایران / دفاتر پستی خارجی /  مقررات ارزی، مسافران ورودی و خروجی  /  

کارگران  کار  کاتالوگ، بروشور، و نقشه فنی، قطعات مورد نیاز ماشین آالت تولیدی... به صورت بدون انتقال ارز /   ورود ابزار 

شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس  /   فروشگاه های آزاد )Free-Duty Shop(  /   خروج لوازم منزل اتباع خارجی در ایران

9
789644 686207

ISBN:978-964-468-620-7

راهنمای ورود و خروج کاال
از طریق همراه مسافر  و پست بین المللی 

گذاری آن در  گردشگران، مسافران و نحوه وا کاالی قابل ورود و صدور از طریق پست خارجی / ورود موقت خودرو توسط 

کاال،  کاالی قابل ورود از طریق پست )نمونه  ایران / دفاتر پستی خارجی /  مقررات ارزی، مسافران ورودی و خروجی  /  

کارگران  کار  کاتالوگ، بروشور، و نقشه فنی، قطعات مورد نیاز ماشین آالت تولیدی... به صورت بدون انتقال ارز /   ورود ابزار 

شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس  /   فروشگاه های آزاد )Free-Duty Shop(  /   خروج لوازم منزل اتباع خارجی در ایران

9 789644 686207

ISBN:978-964-468-620-7
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مـواد 	  یـد  خر در  مهمـی  نقـش  می توانـد،  یـد  خر واحـد  مدیریـت 
کاالی  و  و قطعـات، خدمـات  لـوازم یدکـی  اولیـه، ماشـین آالت، 
گـردش  ینـه و افزایـش  کاهـش فسـاد و از مدافتادگـی، هز تجـاری و 
سـرمایه ی واحدهـای صنعتـی و تجـاری داشـته باشـد. موفقیـت 
سیسـتم  ایجـاد  یـد،  خر یـزی  برنامه ر بـه:  نیـاز  ذکرشـده  مـوارد  در 
اطالعاتـی، بانـک اطالعاتـی، اطـالع از روش هـای تأمیـن منابـع، 
 ،Bench Marking و out sourcing برون سـپاری ،IT یـد فنـون خر
کسـب و  مدیریـت جامـع )TQM( و آشـنایی بـا تحـوالت محیـط 
کـه سـالیانه  یـد و غیـره دارد. واحدهـای دولتـی  کار، روش هـای خر
روش  دارنـد،  خارجـی  و  داخلـی  یـد  خر تومـان  میلیـارد  صدهـا 
طریـق  از  عمومـی  و  متوسـط  جزئـی،  خریدهـای  بـرای  مدونـی 
عملیـات  جزئیـات  بـا  آشـنایی  دارد.  وجـود  آن هـا  بـرای  مناقصـه 

دارد. اطالعـات عملیاتـی  و  تجربـه  بـه  نیـاز  دولتـی  خریدهـای 
گهـی مناقصـه، 	  یـن و تنظیـم آ اطالعـات مـوارد عملیاتـی، در تدو

نمـودار  مستندسـازی،  صورت جلسـات،  مناقصـه،  فراخـوان 
یـل موقـت، قطعـی و ارائـه ی ضمانت نامـه  مراحـل عملیـات، تحو
رده شـده اسـت. آو ایـن مجموعـه  و بیمه نامـه در مراحـل مذکـور در 

 ایرج زینال زاده

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 168 صفحه

مدیریت خرید 
و مناقصه عملیاتی

۸

۸
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مدیریت خرید
و مناقصه عملیاتی

8
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1 ت
6،

000

مدیریـت واردات، اینکوترمـز 2010، بیمـه، بازرسـی و حمـل و نقـل، 	 
بـرد دارد.  مجموعـه اطالعاتـی اسـت کـه در مراحـل واردات کاال کار

یـن فوق منتشـر شـده 	  کتاب هـای متعـددی تحـت هـر یـک از عناو
یـن ایـن مجموعـه بررسـی ارتبـاط مـوارد  اسـت ولـی هـدف از تدو
مذکـور بـا یکدیگـر و اثـر آن هـا در قیمـت تمام شـده کاالی وارداتی، 

یسـک می باشـد.  کاهـش ر
گـروه )1( و )2( اینکوترمـز 	  وقتـی واردکننـده ای هـر کـدام از ترم هـای 

2010 را انتخـاب می نمایـد. ایـن انتخـاب می توانـد اثـر متفاوتـی در 
کاال در پروفرما، ارزش  تعهدات خریداران و فروشـندگان و قیمت 
تمـام  قیمـت  عـوارض،  مالیـات،  رودی،  و حقـوق  کاال،  گمرکـی 
کاالی وارداتـی داشـته باشـند. انتخـاب اینکوترمـز می توانـد  شـده 
ینـه آن، مفـاد قـرارداد حمـل و نقـل اثرگـذار  در نـوع حمـل و نقـل، هز
 FOB فروشـنده و در تـرم ،CPT و CFR باشـد. به طـور مثـال در تـرم

یـدار قـرارداد حمـل و نقـل را امضـا می نمایـد.  و FCA، خر
مدیـران 	  تصمیم گیـری  در  می توانـد  فـوق  مـوارد  تحلیـل  و  یـه  تجز

یسـک موثـر واقـع  ینـه و ر کاهـش هز واحدهـای تولیـد و تجـاری در 
شـود.

 ایرج زینال زاده

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 130 صفحه

کاال مدیریت واردات 
بازرسی بیمه باربری، حمل و نقل و اینکوترمز 2010
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چالش هـای 	  از  یکـی  تـورم،  نـرخ  و  ارز  نـرخ  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
ینـه  هز رفتـن  بـاال  و  گـردش  در  سـرمایه  تولیـدی  واحدهـای 
واحدهـای تولیـدی و تجـاری، وارداتـی، صادراتـی و ایـن چالـش 
بیشـتر  را  اقتصـادی  واحدهـای  نقدینگـی  بـه  نیـاز  ناخـواه  خـواه 
مالـی  تأمیـن  کنونـی  اقتصـادی  در شـرایط  بنابرایـن  کـرد.  خواهـد 
باشـد. مـی  مدیـران  توجـه  مـورد  و  نمـوده  پیـدا  بیشـتری  اهمیـت 

و 	  داخلـی  مالـی  تأمیـن  اسـت،  شـده  تـالش  مجموعـه  ایـن  در 
اسـنادی  اعتبـار  پرداخت هـا،  سیسـتم  طریـق  از  کـه  خارجـی 
فاینانـس  خارجـی،  و  داخلـی  مـدت دار  اسـنادی  بـروات  و 
و  دیـن  یـد  خر ارزی،  و  یالـی  ر ضمانت نامـه  و  یفاینانـس  ر و 
تسـهیالت  و  تجـاری  اسـناد  یـل  تنز و  متقابـل  یـد  خر مضاربـه 
و  ملـی  توسـعه  صنـدوق  ارزی  تسـهیالت  و  بین المللـی  مالـی 
می توانـد  کـه  گـردد  معرفـی  و...   BOT طریـق  از  سـرمایه گذاری 
فعالیـن  اسـتفاده  مـورد  بلندمـدت  و  میـان  و  کوتـاه  صـورت  بـه 

گیـرد. قـرار  اقتصـادی 

چاپ 	  که  اسنادی«  مراحل  و  صادرکنندگان  »راهنمای  کتاب 
و  مشارکت  با  بار  این  یافت،  انتشار   1374 آبان  در  آن  اول 
وهاجی  عبدالحسین  آقایان  ارجمند  استادان  مشترک  همکاری 
نسخه ی  در  یرایش  و و  اصالحات  به عوض  بنایی،  رضا  و 
تا  ارائه شود  و  تهیه  بردی تر  کار و  کامل، علمی  نسخه ای  مذکور، 
کلیه ی  و  کارشناسان  بازرگانان،  یان،  دانشجو استفاده ی  مورد 
عالقه مندانی قرار گیرد که به اصول و قواعد مربوط به صادرات در 

حوزه  ی مقرراتی و اجرایی بیش از پیش آشنا شوند.
که به عنوان یک مرجع همواره 	  کتاب به گونه ای تنظیم شده  این 

و  مصوبات  نقل  از  شده  سعی  بنابراین  باشد،  قابل استفاده 
احتراز  می یابند  تغییر  مرتبًا  که  دستورالعمل هایی  و  بخشنامه ها 
احتمالی  تغییر  و  ناپایداری  به  ذکر  صورت  در  بعضًا  یا  و  شود، 
در  به هرحال  که  نماید  ری  یادآو را  خواننده  و  شود،  کید  تأ آن ها 
گزیر  نا صادراتی  فعالیت  عرصه ی  در  رود  و به  تصمیم  زمان  هر 
ز است، ولی اصول  یابی به اطالعات همان رو به مراجعه در ارز
است  امید  می شود.  ری  یادآو کتاب  این  در  که  است  همین 
کمکی مؤثر برای خوانندگان و عالقه مندان در  کتاب  انتشار این 

کلی تجارت خارجی باشد. امر صادرات و به طور 

 ایرج زینال زاده

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 76 صفحه

 رضا بنائی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 280 صفحه

مکس پدیا

مکس پدیا

تأمین مالی

راهنمای صادرکنندگان

واردات، صادرات، پروژه ها، واحدهای تولیدی و تجاری

و مراحل اسنادی

واردات، صادرات، پروژ ه ها، واحدهای تولیدی و تجاریتأمین مالی

کوتاه مد ت ، میان مدت / تأمین  مالی  صا درات، خر ید  دین ، تنزیل اسناد،   تأمین  داخلی  وخارجی، بلند مدت، 

Usance / بروات  اسنادی  مدت دار، ... /  Supplier's Credit، ... / تأمین مالی  واردات، اعتبار  اسنادی / 

تأمین  مالی  پروژه  فاینانس ، Finance ، ... / تأمین  مالی  سرمایه گذاری  و انواع  آن / Bot, Boot, BuyBack  و ... /

 

 تأمین  ما لی، مضا ربه  /  بودجه،  حساب  ذخیر ه  ارزی   سهام  /  موسسات  بین الملی،...
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در 	  موجود  قوانین  و  مقررات  آخرین  دربرگیرنده  حاضر  مجموعه 
ابعاد داخلی و خارجی است؛ از جمله، آخرین مقررات مربوط به 
قالب  در  که  اسنادی  اعتبارات  یژه  به و بین المللی  پرداخت های 
گردیده،  ین  تدو  )ICC( بین الملل  بازرگانی  اتاق  توسط   UCP600
که در سال 2010 میالدی انجام شده و از  یرایش اینکوترمز  آخرین و
یخچه  ابتدای سال 2011 به اجرا درآمده به طور تفصیلی به همراه تار
آن به دلیل اهمیت آن. این مجموعه همچنین دربرگیرنده مواد و 
کشور  گمرکی جدید  کلیدی مربوط به قانون امور  نکات اصلی و 
که در آبان ماه 1390 به تصویب رسیده و از دی ماه همان  است 

سال در گمرکات کشور، اجرایی شده است.

 علی راشدی اشرفی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 228 صفحه

مجموعه اطالعات مورد نیاز
در بازرگانی خارجی

خطیر 	  مسئولیت  عهده دار  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
قلمرو  در  مالی  و  بازرگانی  اقتصادی،  سیاست های  اجرای 
گمرکی است. تحوالت اقتصادی و سیاسی جهان در سال های 
و  هماهنگ  و  ساده  ین،  نو روش هایی  اتخاذ  رت  ضرو گذشته، 
را   سازمان  این  توسط  گذشته  تکالیف  بر  عالوه  اموری  پذیرش 
به وظایف، مسئولیت ها  توجه  با  از طرفی  نموده است.  ایجاب 
یض  تفو گمرکی  امور  قانون  بنابر  که  ایران  گمرک  اختیارات  و 
صادرات  مقررات  اجرای  حسن  بر  نظارت  همچنین  گردیده، 
ارتباط  آن،  عمل  حوزه  و  گمرک  سازمان  شناخت  واردات،  و 
و  سازمان ها  داخلی،  همجوار  سازمان های  با  سازمان  این 
و  گمرکی  فعالیت های  با  مرتبط  بین المللی  کنوانسیون های 
یان  دانشجو برای  کاالها  گمرکی  ارزش  تعیین  نظام  با  آشنایی 
از  گمرک  کارکنان  حتی  و  گمرکی  کارگزاران  گمرکی،  امور  رشته 
بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت  است،  برخوردار  خاصی  اهمیت 
گمرک با توجه به  به منظور تبیین بیشتر وظایف و تکالیف جدید 
برنامه های توسعه  گمرک در تحقق اهداف و  که  نقش حساسی 

کتاب نموده است. تجارت دارد، اقدام به انتشار این 

مؤلف: فاطمه ابراهیمی حیدرلو

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 143 صفحه

سازمان گمرک در یک نگاه
به همراه سخنان بزرگان اهل ادب

گمرک جمهوری اسالمی ایران سازمان و وظایف 

کاال گمرکی / نظام تعیین ارزش  کنوانسیون های بین المللی  سازمان ها و 
مؤلف: فاطمه ابراهیمی حیدرلو Self Teaching Customs Law & Export,

Import Regulation ACT
Fatemeh Ebrahimi Heidarloo

سازمان گمرک در یک نگاه  CUSTOMS OFFICEAT A GLANCE

9
789644 686191

ISBN:978-964-468-619-1
9

789644 686191

ISBN:978-964-468-619-1

گمرک جمهوری اسالمی ایران سازمان و وظایف 

کاال گمرکی / نظام تعیین ارزش  کنوانسیون های بین المللی  سازمان ها و 

مؤلف: فاطمه ابراهیمی حیدرلو

Self Teaching Customs Law & Export,
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بـا 	  خانوادگـی  و  شـخصی  مالـی  مدیریـت  یـا  شـخصی  مالیـۀ 
انـدازۀ  بـه  نفـوذی  ضریـب  و  انسـان  عمـر  بلنـدای  بـه  پیشـینه ای 
ارکان زندگـی او، جایگاهـی سـزاوار نیافتـه اسـت. بازماندگـی ایـن 
رشـتۀ زندگی سـاز مهارت افـزا از فـروغ و بالندگـی را می تـوان معلـول 
مالیـۀ  متولیـان  به عنـوان  دولت هـا،  و  شـرکت ها  منافـع  تضـاد 
اشـخاص  بی توجهـی  و  اشـخاص  بـا  عمومـی،  مالیـۀ  و  شـرکتی 

دانسـت. خـود  خـرج  و  دخـل  کمیـت  و  کیفیـت  بـه  نسـبت 
که به اشـخاص 	  کتاب حاضر با این هدف به رشـتۀ تحریر درآمده 

و خانواده هـا مهارت هـای مدیریـت مالـی را نشـان دهـد. باشـد تـا 
آن هـا بتواننـد بـا هـر عامل برون زاد و درون زاد مخـل مصرف بهینه، 
کننـد. منابـع و مصارفشـان را مطابقـت دهنـد. پس انـداز و  مقابلـه 
کنند. سـطح زندگی شـان را ارتقا بخشـند  و  سـرمایه گذاری پیشـه 

رفـاه خـود را افزایـش دهند. 

کار«، فراهم کردن شـرایط مطلوب 	  منظور از واژه »فضای کسـب و 
ینـه ممکـن  بـرای فعالیـت همـه فعـاالن اقتصـادی، بـا حداقـل هز
کاهـش  یـن و  ری هـای نو کمتریـن زمـان بـا بهره گیـری از فناو و در 
فرآیندهـا در فضـای رقابتـی اسـت؛ بنابرایـن مقولـه بهبـود فضـای 
گام  یـک  و  تـام  رت  ضـرو یـک  اساسـی،  الـزام  یـک  کسـب و کار 
کسـب و کار، هرگونـه  اجتناب ناپذیـر اسـت. بـدون بهبـود فضـای 
کامـی اسـت.  نا بـه  یـزی عبـث و هرگونـه حرکـت، منتهـی  برنامه ر
کسـب و کار، شـرایط الزم بـرای فعالیـت عناصـر  بـا بهبـود فضـای 
گریبـان جامعـه از  کشـور فراهـم می شـود و بدیـن ترتیـب  کارآفریـن 
زمرگـی و پسـروی های اخیـر  آفـت بیـکاری مزمـن و چرخـه باطـل رو
بازوهـای  به مثابـه  وخدمـات  تولیـد  بخش هـای  و  یافتـه  رهایـی 

توانمنـد اقتصـاد در مسـیر رشـد و تعالـی قـرار می گیرنـد.

مکس پدیا

مکس پدیا

ج الگوی دخل و خر

کار در ایران کسب و  فضای 

مدیریت مالی خانواده

مدیریت مالی خانواده

 غالمرضا نظربلند 

قطع: وزیری 16/5 ×  23.5

جلد نرم )شمیز(، 354 صفحه

مرتضی شأنی

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 250 صفحه
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مالیۀ شخصی یا مدیریت مالی شخصی و خانوادگی با پیشینه ای به بلندای عمر انسان و ضریب نفوذی 

به اندازۀ ارکان زندگی او، جایگاهی سزاوار نیافته است. بازماندگی این رشتۀ زندگی ساز مهارت افزا از فروغ 

مالیۀ  و  شرکتی  مالیۀ  متولیان  به عنوان  دولت ها،  و  شرکت ها  منافع  تضاد  معلول  می توان  را  بالندگی  و 

کمیت دخل و خرج خود دانست. کیفیت و  عمومی، با اشخاص و بی توجهی اشخاص نسبت به 

 	

رودی خـود را از محل جریان  از تضـاد منافـع گفتیـم. در وصـف آن همیـن بس که شـرکت ها جریان نقدی و

نقـدی خروجـی اشـخاص تأمیـن می کننـد و دولت هـا هـم هـر گاه الزم بداننـد منافـع اشـخاص را بـه مسـلخ 

مصلحت اندیشـی های خـود می برنـد. در وصـف بی توجهـی اشـخاص نسـبت بـه الگـوی دخـل و خرج هم 

یـز کـه  ر ر یزیـم؛ حـدی از دو ر می ر همیـن بـس کـه در سـال ۳۵ میلیـون تـن غـذا بـه ارزش  ۱۵ میلیـارد دالر دو

بـوده و افتخـار ثبـت رکـورد را به گینس داده اسـت.  پایـی ر گـوی از ده کشـور ارو

 	

کـه بـه اشـخاص و خانواده هـا مهـارت  هـای مدیریـت  کتـاب حاضـر بـا ایـن هـدف بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده 

مالـی را نشـان دهـد. باشـد تـا آن هـا بتواننـد بـا هـر عامـل بـرون زاد و درون زاد مخـل مصـرف بهینـه، مقابلـه 

کننـد. منابـع و مصارفشـان را مطابقـت دهنـد. پس انـداز و سـرمایه گذاری پیشـه کننـد. سـطح زندگـی شـان 

را ارتقـا بخشـند  و رفـاه خـود را افزایـش دهنـد. 
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کـه بـه اشـخاص و خانواده هـا مهـارت  هـای مدیریـت  کتـاب حاضـر بـا ایـن هـدف بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده 

مالـی را نشـان دهـد. باشـد تـا آن هـا بتواننـد بـا هـر عامـل بـرون زاد و درون زاد مخـل مصـرف بهینـه، مقابلـه 

کننـد. منابـع و مصارفشـان را مطابقـت دهنـد. پس انـداز و سـرمایه گذاری پیشـه کننـد. سـطح زندگـی شـان 

را ارتقـا بخشـند  و رفـاه خـود را افزایـش دهنـد. 

مرتضی شأنینویسنده:

MortezaShani

کار«،  و  کسـب  واژه »فضـای  از  منظـور 
بـرای  مطلـوب  شـرایط  کـردن  فراهـم 

فعالیـت همـه فعـاالن اقتصـادی، بـا حداقـل 

کمتریـن زمـان بـا بهره گیـری  هزینـه ممکـن و در 

در  فرآیندهـا  کاهـش  و  نویـن  فناوری هـای  از 

فضـای  بهبـود  مقولـه  بنابرایـن  اسـت؛  رقابتـی  فضـای 

کسـب و کار یـک الـزام اساسـی، یـک ضـرورت تـام و یـک 

گام اجتناب ناپذیـر اسـت. بـدون بهبـود فضـای کسـب و کار، 

کامـی  یـزی عبـث و هرگونـه حرکـت، منتهـی بـه نا هرگونـه برنامه ر

فعالیـت  بـرای  الزم  شـرایط  کسـب و کار،  فضـای  بهبـود  بـا  اسـت. 

گریبان جامعه  کارآفرین کشـور فراهم می شـود و بدین ترتیب  عناصر 

از آفت بیکاری مزمن و چرخه باطل روزمرگی و پسـروی های اخیر 

رهایـی یافتـه و بخش هـای تولیـد وخدمـات به مثابـه بازوهـای 

قـرار می گیرنـد. توانمنـد اقتصـاد در مسـیر رشـد و تعالـی 

نویسنده:
مرتضی شأنی

Morteza
Shani

کار«،  و  کسـب  واژه »فضـای  از  منظـور 

بـرای  مطلـوب  شـرایط  کـردن  فراهـم 

فعالیـت همـه فعـاالن اقتصـادی، بـا حداقـل 

کمتریـن زمـان بـا بهره گیـری  هزینـه ممکـن و در 

در  فرآیندهـا  کاهـش  و  نویـن  فناوری هـای  از 

فضـای  بهبـود  مقولـه  بنابرایـن  اسـت؛  رقابتـی  فضـای 

کسـب و کار یـک الـزام اساسـی، یـک ضـرورت تـام و یـک 

گام اجتناب ناپذیـر اسـت. بـدون بهبـود فضـای کسـب و کار، 

کامـی  یـزی عبـث و هرگونـه حرکـت، منتهـی بـه نا هرگونـه برنامه ر

فعالیـت  بـرای  الزم  شـرایط  کسـب و کار،  فضـای  بهبـود  بـا  اسـت. 

گریبان جامعه  کارآفرین کشـور فراهم می شـود و بدین ترتیب  عناصر 

از آفت بیکاری مزمن و چرخه باطل روزمرگی و پسـروی های اخیر 

رهایـی یافتـه و بخش هـای تولیـد وخدمـات به مثابـه بازوهـای 

قـرار می گیرنـد. توانمنـد اقتصـاد در مسـیر رشـد و تعالـی 
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یستگاه های بشری است 	 را سلطان نشین عمان یکی از قدیمی ترین ز

همواره  دنیا،  جغرافیایی  نقاط  ترین  اسرار آمیز  از  یکی  به عنوان  و 
کنکاش و پرسش گری مورخین بوده است. اما در سال های  مورد 
کشور  این  توسعه،  ساله  پنج  برنامه  چندین  اجرای  با  و  گذشته 
دیپلماسی  مردم،  عمومی  فرهنگ  جغرافیایی،  موقعیت  به دلیل 
مبتنی بر صلح طلبی سلطان قابوس و اقتصاد رو به رشد آن، عالوه 
یر ذره بین فعالین  ز یستی،  یخ شناسان و دانشمندان علوم ز تار بر 
اقتصادی دنیا از جمله سرمایه گذاران ایرانی قرار گرفته است. عمان 
به گواه گزارش های بانک جهانی، محیطی امن برای سرمایه گذاری 
کشور دنیا، رتبه 32 را در راه اندازی  کشور در بین 190  است. این 
کسب  و کار دارد و این در حالی است که رتبه ترکیه و امارات متحد 
و   68 ایرانی،  تجار  سرمایه گذاری  مهم  مقصد  دو  به عنوان  عربی 
کشور های عربی حاشیه خلیج فارس،  که  34 است. در شرایطی 
کرده اند،  سخت  ایرانی  سرمایه گذاران  برای  را  تجارت  شرایط 
کار مناسبی برای  پادشاهی عمان در مسیر تدارک محیط کسب و 
تجار  اکنون  هم  که  به نحوی  است  ایرانی  سرمایه گذاران  جذب 
کامل مالک شرکت  ایرانی مجازند در مناطق آزاد این کشور به طور 

خود باشند.

 علی صادقی

قطع: رقعی 14/5 × 21

جلد نرم )شمیز(، 144 صفحه

راهنمای تجارت با عمان

از 	  کمتـر  اسـت.  توسـعه  یـخ  تار پدیـده  انگیزتریـن  شـگفت  چیـن 
میلیـون   45 شمسـی   1340 دهه هـای  در  یعنـی  پیـش  سـال   50
گرسـنگی جـان خـود را از دسـت دادنـد. امـا  نفـر در چیـن بخاطـر 
کنـون چیـن دومیـن اقتصـاد جهـان گشـته و پیش بینـی شـده  هـم ا

اسـت طـی یـک دهـه آینـده بـه اولیـن اقتصـاد دنیـا تبدیـل شـود.
بـه 	  سـرمایه گذاری،  جـذب  و  صـادرات  رشـد  بـا  زمـان  هـم  چیـن 

دومیـن وارد کننـده بـزرگ دنیـا تبدیـل شـده اسـت که نشـان از تاثیر 
متقابل چین بر توسـعه جهانی اسـت. طی 30 سـال گذشـته مدل 
افزایـش صـادرات  بـر  توسـعه اقتصـادی و پیشـرفت چیـن مبتنـی 
در  تغییـر  بـا  امـا  اسـت  بـوده  خارجـی  سـرمایه گذاری  جـذب  و 
وضعیـت اقتصـاد جهـان و افـول بازارهـای صادراتـی به خصـوص 
یـکا و ژاپـن سیاسـتگذاران اقتصادی این کشـور تصمیم  پـا، آمر ارو
افزایـش  سیاسـت های  و  گرفتـه  کشـور  توسـعه  مـدل  تغییـر  بـه 
خـارج  در  سـرمایه گذاری  افزایـش  و  واردات  باالبـردن  مصـرف، 
گرفتنـد. رشـد بـاال و مسـتمر اقتصـادی چیـن،  مرزهـا را در پیـش 
قشـر جدیـد ثروتمنـدی را ایجـاد نموده اسـت که براسـاس آمارهای 
زده  تخمیـن  نفـر  میلیـون   150 تـا   130 بیـن  چیـن  دولـت  رسـمی 

ایـران. برابـر جمعیـت   2 بـه  نزدیـک  میشـود(جمعیتی 

دکتر سّیداحمد طباطبایی

قطع: جیبی 17/5 ×  12/5

جلد )شمیز(، 47 صفحه

یکصد نکته درباره فعالیت در بازار چین

به همراه سخنان بزرگان اهل ادب

کتاب پیش روی با رویکرد »ارایه نگاه 
محیــط  تشریح  تجاری،  مبــادالت  به  آماری 

برای  راه  نقشه  ارایه  عمان،  قوانین  و  کار  و  کسب 

صادرات به تجار ایرانی و همچنین معرفی استان مسندم 

به عنوان یکی از مهم ترین کریـــدور های تجاری بین دو کشـــور«، 

قصد دارد تا با معـــرفی ظرفیـــت اقتصـــادی عمـــان و ارایه تصـــویری 

روشــن از واقعیــت های این سلطان نــشین، در جــهت هــر چه بیشتر شــدن

کشورمان در بازار عمــان قدم بر دارد. ســـوابق  نقــش تجـــار و فعالین اقتــصادی 

تاریخی و همکاری های تجاری بین مناطق جنوبی ایران و مناطق شمالی عمان در 

گذشته، از وجود شــرایط بســیار مستــعد برای افزایــش  دو طــرف تنــگه هرمز در دهه هــای 

کشور، حکایت دارد.  همکاری های اقتصادی دو 

کتاب پیش روی با رویکرد »ارایه نگاه 

محیــط  تشریح  تجاری،  مبــادالت  به  آماری 

برای  راه  نقشه  ارایه  عمان،  قوانین  و  کار  و  کسب 

صادرات به تجار ایرانی و همچنین معرفی استان مسندم 

به عنوان یکی از مهم ترین کریـــدور های تجاری بین دو کشـــور«، 

قصد دارد تا با معـــرفی ظرفیـــت اقتصـــادی عمـــان و ارایه تصـــویری 

روشــن از واقعیــت های این سلطان نــشین، در جــهت هــر چه بیشتر شــدن

کشورمان در بازار عمــان قدم بر دارد. ســـوابق  نقــش تجـــار و فعالین اقتــصادی 

تاریخی و همکاری های تجاری بین مناطق جنوبی ایران و مناطق شمالی عمان در 

گذشته، از وجود شــرایط بســیار مستــعد برای افزایــش  دو طــرف تنــگه هرمز در دهه هــای 

کشور، حکایت دارد.  همکاری های اقتصادی دو 
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در ایـن راهنمـا بـا اطالعـات مفیـدی در بـاب اقدامـات دولتـی در 	 
جهـت حمایـت از سـرمایه گذاری، شـرایط شـروع و ادامـۀ تجـارت 
بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  قابلیت هـای  و  قزاقسـتان  در 
راسـیا  او قـارۀ  قلـب  در  قزاقسـتان  ید.  می شـو آشـنا  مـا  اقتصـاد 
پـا و آسیاسـت. راه هـای  ارو ترانزیتـی بزرگـی بیـن  ُپـل  واقـع شـده و 
پـا  ارو و  رمیانـه  بـه خاو را  کـه آسیا-پاسـیفیک  بین قـاره ای مهمـی 
جغرافیایـی  موقعیـت  می گذرنـد.  مـا  کشـور  از  می کننـد  متصـل 
ایـن  سیاسـی  و  کالن اقتصـادی  ثبـات  و  قزاقسـتان  مسـاعد 
موقعیت هـای  پرطرفدار تریـن  و  جذاب تریـن  از  یکـی  کشـور 
رده اسـت. از لحـاظ غنای  سـرمایه گذاری در منطقـه را بـه وجـود آو

 . دنیاسـت  در  بـزرگ  کشـور  ُنهمیـن  قزاقسـتان  طبیعـی،  منابـع 
گرفته 	  راسـیا قرار  جمهوری قزاقسـتان کشـوری اسـت که در مرکز او

پاسـت.  ارو در  نیـز   اندکـی  بخـش  و  آسـیا  در  آن  عمـدۀ  بخـش  و 
یاچـۀ آرال اسـت.  یاچـۀ خـزر و در قزاقسـتان حلقـۀ اتصـال در

اقتصـادی در 	  به عنـوان بی نظیرتریـن فرصـت  ز  امـرو کشـور عـراق، 
جهـان مطـرح می باشـد ایـن سـرزمین 37 میلیـون نفـری با وسـعت 
438 هـزار کیلومترمربـع، دارای دومیـن ذخایـر نفـت جهـان بـوده و 
موقعیـت اسـتراتژیک جغرافیایـی آن و راهیابـی بـه آب هـای آزاد و 
یرانی حاصل از سـال ها جنگ داخلی و خارجی و نیاز وافر و  نیز  و
ری بـه تمامی کاالهـا و خدمات تولیدی جهان بر اهمیت آن  ضـرو

افزوده است. 
رود، حفظ و توسـعه 	  این کتاب سـعی دارد نیاز کشـورمان جهت و

بـردی بـازار عـراق«  کار کـه شـامل »اطالعـات دقیـق و  در آن بـازار 
جهـت تمامـی مخاطبـان و عالقمنـدان بـه کسـب سـود و انتفاع از 

بـازار عـراق می باشـد را  تأمیـن نمایـد. 

حسن ولی بیگی، سروش قرائی

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 138 صفحه

 مهدی نجات نیا

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 374 صفحه

مکس پدیا

مکس پدیا

راهنمای سرمایه گذاری در قزاقستان 

سایه  روشن های بازار عراق

در مبادالت تجاری، خدماتی

مترجمان:
حسن ولی بیگی، سروش قرایی

در  مفیدی  اطالعات  با  راهنما  این  در 
از  حمایت  جهت  در  دولتی  اقدامات  باب 

در  تجارت  ادامۀ  و  شروع  شرایط  سرمایه گذاری، 

بخش های  در  سرمایه گذاری  قابلیت های  و  قزاقستان 

واقع  اوراسیا  قارۀ  قلب  در  قزاقستان  می شوید.  آشنا  ما  اقتصاد 

بین قاره ای  راه های  آسیاست.  و  اروپا  بین  بزرگی  ترانزیتی  ُپل  و  شده 

که آسیا-پاسیفیک را به خاورمیانه و اروپا متصل می کنند از کشور  مهمی 

کالن اقتصادی و  ما می گذرند. موقعیت جغرافیایی مساعد قزاقستان و ثبات 

کشور یکی از جذاب ترین و پرطرفدار ترین موقعیت های سرمایه گذاری  سیاسی این 

همین کشور بزرگ  در دنیاست ...در منطقه را به وجود آورده است. از لحاظ غنای منابع طبیعی، قزاقستان نُ

9
789644 686153

ISBN:978-964-468-615-39
789644 686153

ISBN:978-964-468-615-3

مترجمان:
حسن ولی بیگی، سروش قرایی

در  مفیدی  اطالعات  با  راهنما  این  در 

از  حمایت  جهت  در  دولتی  اقدامات  باب 

در  تجارت  ادامۀ  و  شروع  شرایط  سرمایه گذاری، 

بخش های  در  سرمایه گذاری  قابلیت های  و  قزاقستان 

واقع  اوراسیا  قارۀ  قلب  در  قزاقستان  می شوید.  آشنا  ما  اقتصاد 

بین قاره ای  راه های  آسیاست.  و  اروپا  بین  بزرگی  ترانزیتی  ُپل  و  شده 

که آسیا-پاسیفیک را به خاورمیانه و اروپا متصل می کنند از کشور  مهمی 

کالن اقتصادی و  ما می گذرند. موقعیت جغرافیایی مساعد قزاقستان و ثبات 

کشور یکی از جذاب ترین و پرطرفدار ترین موقعیت های سرمایه گذاری  سیاسی این 

همین کشور بزرگ  در منطقه را به وجود آورده است. از لحاظ غنای منابع طبیعی، قزاقستان نُ

در دنیاست ...

9 789644 686153

ISBN:978-964-468-615-3

9 789644 686153

ISBN:978-964-468-615-3

کشـور عـراق، امـروز به عنـوان بی نظیرترین 
فرصـت اقتصـادی در جهـان مطـرح می باشـد 

 438 وسـعت  بـا  نفـری  میلیـون   37 سـرزمین  ایـن 

کیلومترمربـع، دارای دومیـن ذخایـر نفـت جهـان بـوده  هـزار 

آب هـای  بـه  راهیابـی  و  آن  جغرافیایـی  اسـتراتژیک  موقعیـت  و 

آزاد و نیـز ویرانـی حاصـل از سـال ها جنـگ داخلـی و خارجـی و نیـاز 

کاالهـا و خدمـات تولیـدی جهـان بـر اهمیـت آن وافـر و ضـروری بـه تمامـی 

 

افزوده است. 

کشـورمان جهـت ورود و حفـظ و توسـعه در آن بـازار را شـامل  کتـاب سـعی دارد نیـاز  ایـن 

کسـب  بـردی بـازار عـراق« جهـت تمامـی مخاطبـان و عالقمنـدان بـه  کار »اطالعـات دقیـق و 
سـود و انتفـاع از بـازار عـراق تأمیـن نمایـد. 
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کشـور عـراق، امـروز به عنـوان بی نظیرترین 

فرصـت اقتصـادی در جهـان مطـرح می باشـد 

 438 وسـعت  بـا  نفـری  میلیـون   37 سـرزمین  ایـن 

کیلومترمربـع، دارای دومیـن ذخایـر نفـت جهـان بـوده  هـزار 

آب هـای  بـه  راهیابـی  و  آن  جغرافیایـی  اسـتراتژیک  موقعیـت  و 

آزاد و نیـز ویرانـی حاصـل از سـال ها جنـگ داخلـی و خارجـی و نیـاز 

کاالهـا و خدمـات تولیـدی جهـان بـر اهمیـت آن وافـر و ضـروری بـه تمامـی 
 

افزوده است. 

کشـورمان جهـت ورود و حفـظ و توسـعه در آن بـازار را شـامل  کتـاب سـعی دارد نیـاز  ایـن 

کسـب  بـردی بـازار عـراق« جهـت تمامـی مخاطبـان و عالقمنـدان بـه  کار »اطالعـات دقیـق و 

سـود و انتفـاع از بـازار عـراق تأمیـن نمایـد. 
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گفتارهایـی اسـت در جغرافیـای 	  کتـاب حاضـر شـامل مجموعـه 
ران  یایـی و مناسـبات بازرگانـی در دو یـخ تجـارت در یخـی، تار تار
کـه بـر اسـاس تازه تریـن یافته هـای باستان شناسـی، منابع  باسـتان 
یـن  تدو جدیـد  پژوهش هـای  همچنیـن  و  نوشـتاری  اول  دسـت 
گفتارهـا پیشـتر )در نیمـه ی دوم دهـه  شـده اسـت. برخـی از ایـن 
هشـتاد خورشـیدی( بـه شـکل مقالـه، در نشـریات، همایش هـا و 
ز  حتـی مدخل هـای دانشـنامه ای  ارایـه شـده و برخـی نیـز تـا بـه امـرو
کیـد بیشـتر بـر بخـش  منتشـر نشـده اسـت. در برخـی از نوشـتارها تا
غربـی خلیج فـارس و ایالـت پـارس باسـتانی اسـت که از »سـینیز« 
بازار-شـهرهای  پیونـد  همچنیـن  داشـت.  امتـداد  »سـیراف«  تـا 
یـژه  به و ارتبـاط،  ایـن  تاثیـر  و  بنـادر  عمده تریـن  بـا  پس کرانـه ای 
شـاه راه های  می شـود.  بررسـی  ره  دو هـر  اقتصـادی  تحـوالت  در 
یایـی  کـه بـه مسـیرهای عمـده ی در تجـاری منتهـی بـه ایـن بنـادر 
می پیوسـت از دیگـر مباحـث مطـرح شـده در مجموعـه گفتارهای 

کتـاب حاضـر اسـت.  

کیان راد خسرو 

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 166 صفحه

خلیج فارس در دوران باستان

ارائۀ تصویری از وضعیت بازرگانی ایران در عصر اشکانی و چگونگی عملکرد آن 

گروه های مختلف تجار  در حوزه داخلی و خارجی، همچنین نقش اشکانیان و 

که  کن در قلمرو آنان در بازرگانی بین المللی آن روزگار از جمله مسائلی است  سا

کاالها و تولیدات عمدۀ  در پژوهش  حاضر به آن توجه شده است. تالش شده تا 

ستد  و  داد  ویژه  فرآورده های  همچنین  صادرات،  و  واردات  عرصه  در  تجاری 

گردد. از سوی دیگر ضمن بازسازی مسیز جاده ها  محلی و منطقه ای مشخص 

کز اقتصادی، شهرهای  که مرا و شاهراه های تجاری، به نقش و جایگاه ویژه ای 

کانون های مهم تجارت دریای و همچنین حکومت های نیمه مستقل  کاروانی، 

محلی در چرخۀ اقتصادی و مناسبات بازرگانی اشکانیان داشته اند، پرداخته 

کنار ورود عناصر جدید هلنیستی  شده است. وضعیت شهرها و موقعیت بازار در 

کتاب است.  و تحول شهرنشینی پساهخامنشی در فالت ایران از دیگر مباحث 

کتاب نیز به جایگاه بازرگانان در جامعه ایران عصر اشکانی و رابطۀ  فصل هایی از 

حکومت و مبادالت بازرکانی اختصاص دارد.

ارائۀ تصویری از وضعیت بازرگانی ایران در عصر اشکانی و چگونگی عملکرد آن 

گروه های مختلف تجار  در حوزه داخلی و خارجی، همچنین نقش اشکانیان و 

که  کن در قلمرو آنان در بازرگانی بین المللی آن روزگار از جمله مسائلی است  سا

کاالها و تولیدات عمدۀ  در پژوهش  حاضر به آن توجه شده است. تالش شده تا 

ستد  و  داد  ویژه  فرآورده های  همچنین  صادرات،  و  واردات  عرصه  در  تجاری 

گردد. از سوی دیگر ضمن بازسازی مسیز جاده ها  محلی و منطقه ای مشخص 

کز اقتصادی، شهرهای  که مرا و شاهراه های تجاری، به نقش و جایگاه ویژه ای 

کانون های مهم تجارت دریای و همچنین حکومت های نیمه مستقل  کاروانی، 

محلی در چرخۀ اقتصادی و مناسبات بازرگانی اشکانیان داشته اند، پرداخته 

کنار ورود عناصر جدید هلنیستی  شده است. وضعیت شهرها و موقعیت بازار در 

کتاب است.  و تحول شهرنشینی پساهخامنشی در فالت ایران از دیگر مباحث 

کتاب نیز به جایگاه بازرگانان در جامعه ایران عصر اشکانی و رابطۀ  فصل هایی از 

حکومت و مبادالت بازرکانی اختصاص دارد.

و 	  اشـکانی  عصـر  در  ایـران  بازرگانـی  وضعیـت  از  یـری  تصو ارائـۀ 
همچنیـن  خارجـی،  و  داخلـی  حـوزه  در  آن  عملکـرد  چگونگـی 
کن در قلمـرو آنان  نقـش اشـکانیان و گروه هـای مختلـف تجـار سـا
کـه در  زگار از جملـه مسـائلی اسـت  در بازرگانـی بین المللـی آن رو
کاالهـا و  پژوهـش  حاضـر بـه آن توجـه شـده اسـت. تـالش شـده تـا 
تولیـدات عمـدۀ تجاری در عرصـه واردات و صادرات، همچنین 
یـژه داد و سـتد محلـی و منطقـه ای مشـخص گردد.  رده هـای و فرآو
شـاهراه های  و  جاده هـا  مسـیز  بازسـازی  ضمـن  دیگـر  سـوی  از 
اقتصـادی،  کـز  مرا کـه  یـژه ای  و جایـگاه  و  نقـش  بـه  تجـاری، 
یـای و همچنیـن  کانون هـای مهـم تجـارت در کاروانـی،  شـهرهای 
و  اقتصـادی  چرخـۀ  در  محلـی  مسـتقل  نیمـه  حکومت هـای 
مناسـبات بازرگانـی اشـکانیان داشـته اند، پرداختـه شـده اسـت. 
جدیـد  عناصـر  رود  و کنـار  در  بـازار  موقعیـت  و  شـهرها  وضعیـت 
هلنیسـتی و تحـول شهرنشـینی پساهخامنشـی در فـالت ایـران از 
دیگـر مباحـث کتـاب اسـت. فصل هایـی از کتـاب نیـز بـه جایـگاه 
و  حکومـت  رابطـۀ  و  اشـکانی  عصـر  ایـران  جامعـه  در  بازرگانـان 

دارد. اختصـاص  بازرکانـی  مبـادالت 

کیان راد خسرو 

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 400 صفحه

بازرگانی در روزگار اشکانیان
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چندی پیش توسط یکی از دوستان اهل فرهنگ، نسخه ای خطی در 	 
اختیار بنده قرار گرفت که عنوانش در همان لحظه اول نظرم را به خود 
کتاب جامعی در  که تا پیش از آن می پنداشتم، هنوز  کرد، چرا  جلب 
یخچه مالیه در ایران( نگاشته نشده است، اما عنوان  مورد موضوع )تار
کرد.  مذکور، تصور پیشینم را باطل و شادی زایدالوصفی در من ایجاد 
پس از مطالعه کامل نسخه خطی کتاب که به خط شکسته نستعلیق 
کتابت برخی  نوشته شده و به خاطر سلیقه خاص نویسنده در شیوه 
به  می نمود؛  جلوه  سخت  بسیار  آن  از  بخش هایی  قرائت  کلمات، 
که بایستی پیدا شدن این نسخه را اتفاقی  این نتیجه قطعی رسیدم 
کمکی به  یرایش و بازنویسی و چاپ آن  خجسته به شمار آورده و با و
پژوهندگان و عالقمندان پیشینه این حوزه )علم مالیه( بنمایم. کتاب 
گذاشتن  کنار  با  نویسنده ناشناس  و  کامل نیست  در همه بخش ها 
را  کردن بخش هایی  کتاب قصد اضافه  صفحات سفید در البالی 
توفیق  کار  این  به  نیست  روشن  که  دالیلی  بنابه  متأسفانه  که  داشته 
نیافته است. امالی برخی از کلمات در نسخٔه خطی، اینک در روزگار 
مرسوم  کلمات  از  بعضی  مورد  در  نگارش  شیوه  آن  و  کرده  تغییر  ما 
رعایت  برای   ... و  نفط  ایطالیا،  طهران،  همچون:  کلماتی  نیست، 

اصول درست نویسی، آن کلمات را به روش جاری امروز نوشته ام.

مکـس فاینانسمکس پدیا
تاریخچه مالیه در ایران

 مهرداد جمال ارونقی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 116 صفحه

�� ا����م  م�رداد  �مال  ارونقی

 	

که  گرفت  قرار  از دوستان اهل فرهنگ، نسخه ای خطی در اختیار بنده  چندی پیش توسط یکی 

عنوانش در همان لحظه اول نظرم را به خود جلب کرد، چرا که تا پیش از آن می پنداشتم، هنوز کتاب 

تصور  مذکور،  عنوان  اما  است،  نشده  نگاشته  ایران(  در  مالیه  یخچه  )تار موضوع  مورد  در  جامعی 

کرد. پیشینم را باطل و شادی زایدالوصفی در من ایجاد 
 	

خاطر  به  و  شده  نوشته  نستعلیق  شکسته  خط  به  که  کتاب  خطی  نسخه  کامل  مطالعه  از  پس 

کلمات، قرائت بخش هایی از آن بسیار سخت جلوه  کتابت برخی  یسنده در شیوه  سلیقه خاص نو

که بایستی پیدا شدن این نسخه را اتفاقی خجسته به شمار  می نمود؛ به این نتیجه قطعی رسیدم 

کمکی به پژوهندگان و عالقمندان پیشینه این حوزه )علم  یسی و چاپ آن  یرایش و بازنو رده و با و آو

گذاشتن صفحات  کنار  یسنده ناشناس با  کامل نیست و نو کتاب در همه بخش ها  مالیه( بنمایم. 

که روشن  که متأسفانه بنابه دالیلی  کردن بخش هایی را داشته  کتاب قصد اضافه  سفید در البالی 

زگار ما  کلمات در نسخٔه خطی، اینک در رو کار توفیق نیافته است. امالی برخی از  نیست به این 

کلماتی همچون: طهران،  کلمات مرسوم نیست،  کرده و آن شیوه نگارش در مورد بعضی از  تغییر 

ز نوشته ام. کلمات را به روش جاری امرو یسی، آن  ایطالیا، نفط و ... برای رعایت اصول درست نو

Max Finance

�� ا����م  م�رداد  �مال  ارونقی

 	
که  گرفت  قرار  از دوستان اهل فرهنگ، نسخه ای خطی در اختیار بنده  چندی پیش توسط یکی 

عنوانش در همان لحظه اول نظرم را به خود جلب کرد، چرا که تا پیش از آن می پنداشتم، هنوز کتاب 

تصور  مذکور،  عنوان  اما  است،  نشده  نگاشته  ایران(  در  مالیه  یخچه  )تار موضوع  مورد  در  جامعی 

کرد. پیشینم را باطل و شادی زایدالوصفی در من ایجاد 
 	

خاطر  به  و  شده  نوشته  نستعلیق  شکسته  خط  به  که  کتاب  خطی  نسخه  کامل  مطالعه  از  پس 

کلمات، قرائت بخش هایی از آن بسیار سخت جلوه  کتابت برخی  یسنده در شیوه  سلیقه خاص نو

که بایستی پیدا شدن این نسخه را اتفاقی خجسته به شمار  می نمود؛ به این نتیجه قطعی رسیدم 

کمکی به پژوهندگان و عالقمندان پیشینه این حوزه )علم  یسی و چاپ آن  یرایش و بازنو رده و با و آو

گذاشتن صفحات  کنار  یسنده ناشناس با  کامل نیست و نو کتاب در همه بخش ها  مالیه( بنمایم. 

که روشن  که متأسفانه بنابه دالیلی  کردن بخش هایی را داشته  کتاب قصد اضافه  سفید در البالی 

زگار ما  کلمات در نسخٔه خطی، اینک در رو کار توفیق نیافته است. امالی برخی از  نیست به این 

کلماتی همچون: طهران،  کلمات مرسوم نیست،  کرده و آن شیوه نگارش در مورد بعضی از  تغییر 

ز نوشته ام. کلمات را به روش جاری امرو یسی، آن  ایطالیا، نفط و ... برای رعایت اصول درست نو

Max Finance
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جمهـوری اسـالمی ایـران از نظـر جغرافیایـی موقعیتـی اسـتثنایی 	 
دارد. در ایـن میـان همجـواری بـا 15 کشـور و نقـش مسـیر مطمئـن 
گسـترش حجـم  شـرق بـه غـرب و فرصت هـای موجـود در جهـت 

تجـارت جهانـی حائـز اهمیـت فوق العـاده اسـت.
تحـوالت شـگرف دهه هـای اخیـر، روابـط اقتصـادی، اجتماعـی، 	 

کشـور ها و جوامـع را دگرگـون سـاخته  سیاسـی و فرهنگـی میـان  
نظـر  تجـاری  و  اقتصـادی  جدیـد  سـازمان های  ظهـور  اسـت. 
سـازمان تجارت الکترونیک و پررنگ تر شـدن نقش سـازمان هایی 
و  اقتصـادی  سـازمان های  و  جهانـی  تجـارت  سـازمان  نظیـر 
بـر  بـه سـازمان ملـل متحـد، پیچیدگـی خاصـی  صنعتـی وابسـته 
دولت هـا  بـرای  اجتماعـی  و  اقتصـادی  سیاسـت های  اجـرای 
پـل  عنـوان  بـه  گمـرک  سـازمان  میـان  ایـن  در  اسـت.  رده  آو پدیـد 
یکـی  عنـوان  بـه  بازرگانـی  و  مالـی  سیاسـت های  دهنـده  ارتبـاط 
از   ، بین المللـی  تجـارت  در  اثرگـذار  سـازمان های  مهم تریـن  از 

اسـت. برخـوردار  یـژه ای  و اهمیـت 

سازمان و وظایف گمرکمکس پدیا
جمهوری اسالمی ایران

علیرضا مقدسی 

قطع: وزیری 16/5 ×  23.5

جلد نرم )شمیز(، 350 صفحه
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کـه بیانگـر اندیشـه ژرف و دیـدگاه فراتحلیلـی هرمـان 	  کتـاب  ایـن 
اسـپانیایی،  فرانسـه،  زبان هـای  بـه  کنـون  تا می باشـد  شـییر 
چـک،  دانمارکـی،  ایتالیایـی،  روسـی،  ژاپنـی،  چینـی،  پرتقالـی، 
سیاسـت گذاری های  در  و  ترجمـه  عربـی  و  اسـتانبولی  ترکـی 
آن  خالـی  جـای  و  شـده  واقـع  توجـه  مـورد  مختلـف  کشـورهای 
بـه  توجـه  بـا  لـذا  بـود.  مشـهود  بسـیار  فارسـی  بـان  ز بـه  ترجمـه  در 
عالـی  سـطوح  در  آن  بـه  پرداختـن  و  موضـوع  اهمیـت  درک  نیـاز 
کشـور و  نیـز  ادای ِدیـن  مدیریـت و سیاسـت گذاری های انـرژی 
کتـاب  ایـن  ترجمـه ی  بـه  شـییر  هرمـان  پروفسـور  اندیشـه های  بـه 
پرداختـه و بـا توجـه بـه زمـان انتشـار نسـخه اصلـی در سـال 2004  
ز نمـودن جـداول و داده هـای موجـود در ایـن کتـاب  تغییـرات و بـرو
انجـام شـده اسـت. امیـد که ایـن کتاب می تواند مسـیر پیش روی 
انـرژی و آینـده ی اقتصـاد جهانـی را بـه اندیشـمندان، کارشناسـان 
کاروان   کشـورمان تـا حـدودی نشـان دهـد تـا از  و سیاسـت گذاران 
جهانـی  پایـدار  اقتصـاد  سـوی  بـه  پیـش  دهـه  چنـد  کـه  جهانـی 

نمایـد. آشـکار  از  پیـش  بیـش  شـده،  رهنمـون 

هرمان شیِیر  / مترجم: شهریار  آیرملو  تبریزی 

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 336 صفحه

نظم نوین جهانی با اقتصاد خورشیدی
انرژی تجدید پذیر، آینده ی جهان پایدار

نظم نوین جهانی با  اقتصاد خورشیدی 

انرژی تجدیدپذیر،  آینده ی جهان پایدار

مؤلف
هرمان  شیِیر

شهریار  آیرملو  تبریزیترجمه ی

کنون به زبان های فرانسه، اسپانیایی،  این کتاب که بیانگر اندیشه ژرف و دیدگاه فراتحلیلی هرمان شییر می باشد تا

پرتقالی، چینی، ژاپنی، روسی، ایتالیایی، دانمارکی، چک، ترکی استانبولی و عربی ترجمه و در سیاست گذاری های 

کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و جای خالی آن در ترجمه به زبان فارسی بسیار مشهود بود. لذا با توجه 

کشور و   به نیاز درک اهمیت موضوع و پرداختن به آن در سطوح عالی مدیریت و سیاست گذاری های انرژی 

کتاب پرداخته و با توجه به زمان انتشار  نیز  ادای ِدین به اندیشه های پروفسور هرمان شییر به ترجمه ی این 

کتاب انجام شده است.  نسخه اصلی در سال 2004  تغییرات و بروز نمودن جداول و داده های موجود در این 

کارشناسان و  کتاب می تواند مسیر پیش روی انرژی و آینده ی اقتصاد جهانی را به اندیشمندان،  که این  امید 

که چند دهه پیش به سوی اقتصاد پایدار  کاروان  جهانی  کشورمان تا حدودی نشان دهد تا از  سیاست گذاران 

جهانی رهنمون شده، بیش از  پیش آشکار نماید.

HERMAN SHIPPER

9
789644 686320

ISBN:978-964-468-632-09
789644 686320

ISBN:978-964-468-632-0

نظم نوین جهانی با  اقتصاد خورشیدی 
انرژی تجدیدپذیر،  آینده ی جهان پایدار

مؤلف
هرمان  شیِیر

ترجمه ی
شهریار  آیرملو  تبریزی

کنون به زبان های فرانسه، اسپانیایی،  این کتاب که بیانگر اندیشه ژرف و دیدگاه فراتحلیلی هرمان شییر می باشد تا

پرتقالی، چینی، ژاپنی، روسی، ایتالیایی، دانمارکی، چک، ترکی استانبولی و عربی ترجمه و در سیاست گذاری های 

کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و جای خالی آن در ترجمه به زبان فارسی بسیار مشهود بود. لذا با توجه 

کشور و   به نیاز درک اهمیت موضوع و پرداختن به آن در سطوح عالی مدیریت و سیاست گذاری های انرژی 

کتاب پرداخته و با توجه به زمان انتشار  نیز  ادای ِدین به اندیشه های پروفسور هرمان شییر به ترجمه ی این 

کتاب انجام شده است.  نسخه اصلی در سال 2004  تغییرات و بروز نمودن جداول و داده های موجود در این 

کارشناسان و  کتاب می تواند مسیر پیش روی انرژی و آینده ی اقتصاد جهانی را به اندیشمندان،  که این  امید 

که چند دهه پیش به سوی اقتصاد پایدار  کاروان  جهانی  کشورمان تا حدودی نشان دهد تا از  سیاست گذاران 

جهانی رهنمون شده، بیش از  پیش آشکار نماید.

HERMAN SHIPPER

9 789644 686320

ISBN:978-964-468-632-0

9 789644 686320

ISBN:978-964-468-632-0

زه بـا آنهـا 	  کـه مـا امـرو در بیـن چالش هـای بسـیار متنـوع و جالـب 
مواجـه هسـتیم، مهم تریـن و قوی تریـن آن، فهـم شـکل و انقـالب 
ری جدیـد اسـت کـه چیزی کمتر از گذار بشـریت نیسـت. ما  فنـاو
کار  کـه به طـور اساسـی شـیوه زندگـی،  در ابتـدای انقالبـی هسـتیم 
کـه بـه لحـاظ مقیـاس،  و ارتبـاط آنهـا را به شـکلی تغییـر می دهـد 
کـه  دامنـه و پیچیدگـی، آن را انقـالب صنعتـی چهـارم می داننـد 

بشـر قبـاًل شـبیه آن را تجربـه نکـرده اسـت. 
کامـل درک 	  مـا بایـد سـرعت و دامنـه ایـن انقـالب جدیـد را به طـور 

کـه از طریـق موبایـل  کنیـم. امکانـات نامحـدود میلیارد هـا انسـان 
یـد.  و دسـتگاه های همـراه بـا هـم در ارتبـاط هسـتند، در نظـر بگیر
یـا بـه قـدرت پـردازش  بی سـابقه و دسترسـی بـه امکانـات ذخیـره و 

دانـش تأمـل کنیـد.  کالس شواب  /  ترجمه: مرتضی شأنی  

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 202 صفحه

انقالب صنعتی چهارم

کالوس شوابنویسنده:

KlausSchwab

متنوع  بسیار  چالش های  بین  در 
مواجه  آنها  با  امروزه  ما  که  جالب  و 

فهم  آن،  قوی ترین  و  مهم ترین  هستیم، 

که  است  جدید  فناوری  انقالب  و  شکل 

در  ما  نیست.  بشریت  گذار  از  کمتر  چیزی 

شیوه  اساسی  به طور  که  هستیم  انقالبی  ابتدای 

می دهد  تغییر  به شکلی  را  آنها  ارتباط  و  کار  زندگی، 

انقالب  را  آن  و پیچیدگی،  به لحاظ مقیاس، دامنه  که 

تجربه  را  آن  شبیه  قباًل  بشر  که  می دانند  چهارم  نکرده است. صنعتی 

درک  کامل  به طور  را  جدید  انقالب  این  دامنه  و  سرعت  باید  ما 

و  موبایل  طریق  از  که  انسان  میلیارد ها  نامحدود  امکانات  کنیم. 

دستگاه های همراه با هم در ارتباط هستند، در نظر بگیرید. یا به قدرت 

نویسنده:پردازش  بی سابقه و دسترسی به امکانات ذخیره و دانش تأمل کنید. 
کالوس شواب

Klaus
Schwab

متنوع  بسیار  چالش های  بین  در 

مواجه  آنها  با  امروزه  ما  که  جالب  و 

فهم  آن،  قوی ترین  و  مهم ترین  هستیم، 

که  است  جدید  فناوری  انقالب  و  شکل 

در  ما  نیست.  بشریت  گذار  از  کمتر  چیزی 

شیوه  اساسی  به طور  که  هستیم  انقالبی  ابتدای 

می دهد  تغییر  به شکلی  را  آنها  ارتباط  و  کار  زندگی، 

انقالب  را  آن  و پیچیدگی،  به لحاظ مقیاس، دامنه  که 

تجربه  را  آن  شبیه  قباًل  بشر  که  می دانند  چهارم  صنعتی 
نکرده است. 

درک  کامل  به طور  را  جدید  انقالب  این  دامنه  و  سرعت  باید  ما 

و  موبایل  طریق  از  که  انسان  میلیارد ها  نامحدود  امکانات  کنیم. 

دستگاه های همراه با هم در ارتباط هستند، در نظر بگیرید. یا به قدرت 

پردازش  بی سابقه و دسترسی به امکانات ذخیره و دانش تأمل کنید. 
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نسـبتًا 	  تجـارب  بـر  تکیـه  بـا  برآمـد  درصـدد  مقدمـه  ایـن  یسـنده  نو
یـژه درگیـر  کـره و به و طوالنـی خـود در مـورد اصـول و فنـون و هنـر مذا
خصـوص  در  فرامـرزی  بین المللـی  کـرات  مذا در  عملـی  بـودن 
اجـرای  بازرگانـی،  صنعتـی،  اقتصـادی،  فرامـرزی  قراردادهـای 
یربنایـی، خـودرو، پاالیشـگاهی، نیروگاهـی و  ژه هـای تولیـدی ز پرو
کنسرسـیوم بـا همـکاری شـرکت های معتبـر بین المللـی  تشـکیل 
ری و تأمیـن مالـی  انتقـال فنـاو ژه هـای متعـدد و  بـرای اجـرای پرو
ژه هـا، فرصت و افتخاری که کشـور عزیزمان  کـردن قراردادهـا و پرو
بـه وی بـرای ایـن نـوع خدمـات عرضـه داشـته به عنـوان ادای دیـن 
بزرگـی کـه داشـته اسـت گام کوچکـی در ایـن زمینه بـردارد و از این 
رو بـرای نـگارش ایـن مقدمـه بـرای انتشـارات مؤسسـه مطالعـات 
یـان در زمینـه اصـول و فنـون  گوهر و پژوهشـهای تجـارت جهانـی 
تـا  بکنـد  کاری  بین المللـی  کـرات  مذا یـژه  به و و  کـرات  مذا هنـر  و 
کار عملـی در قالـب عضـو شـورای عالـی  مدخلـی بـرای او بـرای 

علمـی ایـن مؤسسـه باشـد.

کرهمکس پدیا فنون مذا
در قراردادهای تجاری بین المللی
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چارلز چاتر جی،  مترجمان: محمد ابراهیم 

گوهریان، اردوان پورجاماسب

وزیری 16/5 ×  23/5، جلد نرم، 190 صفحه، 

مانـدگاری 	  و  بقـاء  الزم  شـرط  گاهـی  آ  و  دانـش  کـه  عصـری  در 
طرفیـن  و  مخاطبیـن  بـا  قدرتمندانـه  قـوی،  رابطـه  ایجـاد  اسـت، 
از  جهـان  کـه  ز  رو هـر   . اسـت  اهمیـت  حائـز  بسـیار  کـره  مذا
و  پیچیده تـر  یادگیـری  ری،  فنـاو فنـون،  تکنیـک،  روابـط،  نظـر 
خط مشـی های  و  راهبرد هـا  تکنیک هـا،  می شـود  تعاملی تـر 
در  موثـر  بسـیار  شـیوه  یـک  می شـوند.  اهمیـت  تـر  پـر  کـره  مذا
روش هـا،  اهـداف،  مهارت هـا،  بـا  آشـنایی  کـره  مذا برقـراری 
ز معنـای گسـترده تری از  کـه هـر رو نیازهـا، شایسـتگی هایی اسـت 
کـره  مفاهیـم را در اختیـار مـا قـرار می دهـد. اینکـه راهبرد هـای مذا
فرصتـی را بـرای تعامـل و ارتبـاط موثـر برقـرار می نمایـد همـواره مـورد 
بـوده  معاملـه  و  کـره  و متخصصـان حرفـه مذا کید صاحبنظـران  تا
بـرای  را  کتـاب راهنمایـی واضـح، منطقـی و عملـی  ایـن  اسـت. 
بـه  راهبـرد  قالـب  در  نیازهـا  و  خواسـته ها  تعامـالت،  از  بسـیاری 
کـره بـا  کـه همیشـه مذا گرامـی ارائـه می دهـد. از آنجـا  خواننـدگان 
و  اخالقـی  اصـول  رعایـت  و  اسـت  بـرو  رو یـادی  ز پیچیدگی هـای 
کـره الزم اسـت، بنابرایـن آشـنایی با شـیوه های  پذیـرش قوانیـن مذا
گرانبـار از ارزش همـواره  مرسـوم و درک راهبردهـای ارزش آفریـن و 
اسـت.  داشـته  قـرار  موفـق  کننـدگان  کـره  مذا و  مدیـران  توجـه  مـورد 

دیوید روزن / مترجمین:سید احمد طباطبایی

دکتر مهدی باغبان / دکتر میثم نصیری

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 127 صفحه

کرهمکس پدیا 99 راهبرد مذا
گران وال استریتی پند و اندرزها و روش های مورد استفاده سودا 
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��ه ����ر  ���� ��ط �زم ���ء و ������ری ا��، ا���د را��� ��ی، ��ر����ا�� �� ������� و ����� ��ا �� دا�� و آ  در ���ی 

 ،�� ����� ������ �� �� ��د  و  �����ه ��  ��د���ی  ���وری،  ���ن،   ،����� روا��،   ��� از  �� ���ن  روز   �� ا���� ا��.   ����

��ه آ����� �� ���رت ��، ا��اف،  ��ه �� ا���� �� �� ����. �� ���ه ����ر ���� در ����اری ��ا را���د �� و �� ��� ��ی ��ا

را���د ��ی  ا����  ��ار �� د��.   �� ا����ر  را در  از ������  ��ی  ����ده  روز ����ی   �� �� ���ز��، ������� ���� ا��  روش ��، 

��ه و ������  ��� �������ان و ������ن ���� ��ا ��ه ����� را ��ای ����� و ار���ط ���� ����ار �� ����� ���اره ��رد �� ��ا

 �� را���د   ���� در  ���ز��  و  ��ا��� ��  �����ت،  از  ���ری  � ��ای  را   ���� و   ����� وا��،  را������  ���ب  ا��  ا��.  ��ده 

��ه �� ������� ��ی ز��دی رو��و ا�� و ر���� ا��ل ا���� و ����ش  �� ����� ��ا ��ا�� ارا�� �� د��. از آ���  ��ا�����ن 

��ا���ر از ارزش ���اره ��رد ����  ��ه �زم ا��، �����ا�� آ����� �� ���ه ��ی ����م و درک را���د ��ی ارزش آ���� و  ��ا��� ��ا

������ن ���� ��ار دا��� ا��.  ��ه  ����ان و ��ا

دک�ر سید احمد �با�بای� / دک�ر م�دی با�بان  / دک�ر می�� نصیری ی
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دک ��ه ����ر  ���� ��ط �زم ���ء و ������ری ا��، ا���د را��� ��ی، ��ر����ا�� �� ������� و ����� ��ا �� دا�� و آ  در ���ی 

 ،�� ����� ������ �� �� ��د  و  �����ه ��  ��د���ی  ���وری،  ���ن،   ،����� روا��،   ��� از  �� ���ن  روز   �� ا���� ا��.   ����

��ه آ����� �� ���رت ��، ا��اف،  ��ه �� ا���� �� �� ����. �� ���ه ����ر ���� در ����اری ��ا را���د �� و �� ��� ��ی ��ا

را���د ��ی  ا����  ��ار �� د��.   �� ا����ر  را در  از ������  ��ی  ����ده  روز ����ی   �� �� ���ز��، ������� ���� ا��  روش ��، 

��ه و ������  ��� �������ان و ������ن ���� ��ا ��ه ����� را ��ای ����� و ار���ط ���� ����ار �� ����� ���اره ��رد �� ��ا

 �� را���د   ���� در  ���ز��  و  ��ا��� ��  �����ت،  از  ���ری  � ��ای  را   ���� و   ����� وا��،  را������  ���ب  ا��  ا��.  ��ده 

��ه �� ������� ��ی ز��دی رو��و ا�� و ر���� ا��ل ا���� و ����ش  �� ����� ��ا ��ا�� ارا�� �� د��. از آ���  ��ا�����ن 

��ا���ر از ارزش ���اره ��رد ����  ��ه �زم ا��، �����ا�� آ����� �� ���ه ��ی ����م و درک را���د ��ی ارزش آ���� و  ��ا��� ��ا

������ن ���� ��ار دا��� ا��.  ��ه  ����ان و ��ا

دک�ر سید احمد �با�بای� / دک�ر م�دی با�بان  / دک�ر می�� نصیری
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و 	  می باشـد  زندگـی  و  کار  و  کسـب  در  موفقیـت  راه  تنهـا  کـره  مذا
سـال ها  بعضـًا  و  ماه هـا  معـادل  می توانـد  کـردن  کـره  مذا درسـت 

را  بگیـرد.  فعالیـت 
کـرات سـاده خانوادگـی موجبـات 	  کافـی در برخـی مذا عـدم تبحـر 

یـا  و  فیزیکـی  عاطفـی،  جدایی هـای  شـدید،  اختالفـات 
هزینه هـای  طبیعتـًا  می کنـد  فراهـم  را  بی دلیـل  کینه توزی هـای 
جبـران ایـن مـوارد بعضـًا معـادل ده هـا سـال سـعی، تـالش و . . . 

 . شـد می با
زندگی 	  در  برد  پرکار و  مهم  امری  کره  مذا هنر  و  علم  مجموع  در 

کامیابی محسوب  کلیدهای سعادت و  آدمی می باشد و یکی از 
می گردد. 

کـره بـر مبنـای اصولـی و بومـی شـده »بـر 	  کتـاب اصـول مذا  در ایـن 
بیـان  کشـورها «  اسـاس اصـول داخلـی و همچنیـن اصـول دیگـر 

شـده اسـت.

 سید محمد واعظی

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 90 صفحه

کره کلیدهای طالیی در مذا
کسب و کار و زندگی جهت 

����� �������       
   

(  )       

������ �� �� �� ��  �������  �ً���  ���������

����� �� �� ������ ������ ���� ���� �����  ��

.����� ����� ������� �� ����� �� �� ���� ��� ������ �

 •

 ���� � ���� �� ����� � ���  � ���  �� ������ ��� ���� ������

 .�����  �� ������ �� ��� ً���� � �� ��� ����� ����� �� ����  ������
 •

 ������  ��������  ����  �������  ����  ��  ����  ����  ���

 ��� ���� ����  �� � ������ ������ ��� ����� ����� �������

 ً����  �����  ���  �����  ��� �����  ً������  ��� ��  �����  ��  ���� ��
 .���� �� . . . � ��� ���� ��� �� �� �����

 •

 ����  �����  ��  ��������  �  ���  ����  ������  ���  �  ���  �����  ��

 .���� �� ����� �������  � ����� �������  �� ��� � ���� ��
 •

 ���� ��» ��� ���� � ����� ����� �� ������ ���� ����  ��� �� 

.��� ��� ���� « ������  ���� ���� ������ � ����� ����

S.Mohammad VAEZI

����� �������

          

(  )       

������ �� �� �� ��  �������  �ً���  ���������

����� �� �� ������ ������ ���� ���� �����  ��

.����� ����� ������� �� ����� �� �� ���� ��� ������ �

 • ���� � ���� �� ����� � ���  � ���  �� ������ ��� ���� ������

 .�����  �� ������ �� ��� ً���� � �� ��� ����� ����� �� ����  ������
 • ������  ��������  ����  �������  ����  ��  ����  ����  ���

 ��� ���� ����  �� � ������ ������ ��� ����� ����� �������

 ً����  �����  ���  �����  ��� �����  ً������  ��� ��  �����  ��  ���� ��

 .���� �� . . . � ��� ���� ��� �� �� �����
 • ����  �����  ��  ��������  �  ���  ����  ������  ���  �  ���  �����  ��

 .���� �� ����� �������  � ����� �������  �� ��� � ���� ��
 • ���� ��» ��� ���� � ����� ����� �� ������ ���� ����  ��� �� 

.��� ��� ���� « ������  ���� ���� ������ � ����� ����

S.Mohammad VAEZI

صـورت« 	  »زبـان  توضیـح  و  تعریـف  معرفـی،  بـه  کتـاب  ایـن  در 
به عنـوان ابـزار درک احسـاس ها و حالت هـای انسـان و در نتیجـه 
بـا  شـما  اسـت.  شـده  پرداختـه  فریبـکاری  تشـخیص  توانایـی 
درک  و  تشـخیص  بـه  قـادر  بـدن،  بـان  ز و  صـورت  زبـان  گیـری  فرا
کـه  رفتـاری  و  حالت هـا  و  می شـوند  برانگیختـه  کـه  احساسـاتی 
حالت هـای  درسـت  تعبیـر  همچنیـن  و  می شـوند  داده  نشـان 
گاه انسـان ها خواهیـد  ز احساسـات و رفتـار ناخـودآ برگرفتـه از بـرو
بـود و بـه ایـن وسـیله نه تنهـا می توانیـد از درک درسـت منظورتـان 
ید، بلکـه می توانیـد  گاه شـو از پیـام مـورد نظـر توسـط مخاطـب، آ
کالم و تفکـرات  یکسـان بـودن ظاهـر و باطـن افـراد؛ یعنـی تطابـق 
دیگـران، یـا بـه بیـان سـاده تر صداقـت یـا عـدم صداقت آن هـا را نیز 

دهیـد. تشـخیص  محسن عبداللهیان

دکتر حسین وظیفه دوست

قطع: رقعی 14/5 ×  21، چاپ رنگی

جلد نرم )شمیز(، 216 صفحه

زبان صورت
کاربردی با نگرش 

ان
وم

2 ت
7،

000

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

و تحقیقات تهران و رییس انجمن علمی بازاریابی ایران

مدرس و مشاور  زبان صورت، دارای مدارک

تخصصی  تشخیص ریزحالت های چهره از آمریکا

کـه  اسـت  کسـانی  به ویـژه  و  انسـان ها  همـه  بـرای  مهـم  مهارت هـای  از  یکـی  چهـره  زبـان 

عالقمنـد بـه »هم فهمـی، هم پذیـری و هم افزایـی« در روابـط شـخصی، خانوادگـی، حرفـه ای، 

یـک  اعضـای  بـرای همـه  کتـاب می توانـد  ایـن  و حتـی سیاسـی هسـتند.  هنـری  اجتماعـی، 

کارآفرینـان، مدیـران، مسـئوالن، پژوهشـگران و دانشـجویان مفیـد  گـذار باشـد.خانـواده و نیـز اسـاتید،  و اثـر 

ا دک�ت احمد روس�ت

عالقمندان  به روی  جدیدی  دریچهݘ  صورت«،  »زبان  کتاب  مطالعهݘ  که  باورم  این  بر 

گشود. فعالیت های اجتماعی و هنری خواهد 

در جریان پرونده های مختلف  و در حاشیه مصاحبه و بازجویی مظنونین و متهمین شاهد 

کتاب  ج در فصول مختلف این  بودم، جناب آقای عبداللهیان با اندوخته های علمی مندر

وی،  راست گویی  یا  متهم  دروغ پردازی  از  اطمینان  از  پس  که  می کردند،  ورود  موضوع  به 

همکاران ما را در جریان شناخت درست شخصیت صادقانه یا غیرصادقانه شخص متهم قرار 

داده و سیر مراحل بازجویی را تسهیل و فضای مناسب قانونی، اخالقی را ایجاد می کردند.

کرده است  کاربرد این علم را به من اثبات  سال ها تجربه مشاوره های حضوری اهمیت و 

می کند،  معرفی  صورت«  »زبان  مهم  کتاب  در  را  آن  نویسنده  امروز  که  روشی  معتقدم  و 

آرامش،  و  موفقیت  بهتر،  زندگی  به  رسیدن  برای  را   انسان ها  که  است  اهدافی  جهت  در 

 

یاری می رساند.

صورت، بدن و درک انتقال احساس آشکار و پنهان انسان، بزرگ ترین رسالت بازیگر است. 

که  شناخت حرکت ماهیچه های صورت و بدن نه تنها ابزار، بلکه بزرگ ترین امکانی است 

که باید و باید حرکت های صورت  در اختیار بازیگر است. ...صادقانه ترین اعتراف آن است 

و بدن را شناخته و همچون بزرگ ترین ابزار بازیگری آن را مورد شناسایی قرار داده ... این 

کتاب چنین امکانی را به نحو شایسته ای در اختیار می گذارد.

1

ان
وم

2 ت
7،

000

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

مدرس و مشاور  زبان صورت، دارای مدارکو تحقیقات تهران و رییس انجمن علمی بازاریابی ایران
تخصصی  تشخیص ریزحالت های چهره از آمریکا

کـه  اسـت  کسـانی  به ویـژه  و  انسـان ها  همـه  بـرای  مهـم  مهارت هـای  از  یکـی  چهـره  زبـان 

عالقمنـد بـه »هم فهمـی، هم پذیـری و هم افزایـی« در روابـط شـخصی، خانوادگـی، حرفـه ای، 

یـک  اعضـای  همـه  بـرای  می توانـد  کتـاب  ایـن  هسـتند.  سیاسـی  حتـی  و  هنـری  اجتماعـی، 

کارآفرینـان، مدیـران، مسـئوالن، پژوهشـگران و دانشـجویان مفیـد  خانـواده و نیـز اسـاتید، 
گـذار باشـد. و اثـر 

ا دک�ت احمد روس�ت

عالقمندان  به روی  جدیدی  دریچهݘ  صورت«،  »زبان  کتاب  مطالعهݘ  که  باورم  این  بر 

گشود. فعالیت های اجتماعی و هنری خواهد 

در جریان پرونده های مختلف  و در حاشیه مصاحبه و بازجویی مظنونین و متهمین شاهد 

کتاب  ج در فصول مختلف این  بودم، جناب آقای عبداللهیان با اندوخته های علمی مندر

وی،  راست گویی  یا  متهم  دروغ پردازی  از  اطمینان  از  پس  که  می کردند،  ورود  موضوع  به 

همکاران ما را در جریان شناخت درست شخصیت صادقانه یا غیرصادقانه شخص متهم قرار 

داده و سیر مراحل بازجویی را تسهیل و فضای مناسب قانونی، اخالقی را ایجاد می کردند.

کرده است  کاربرد این علم را به من اثبات  سال ها تجربه مشاوره های حضوری اهمیت و 

می کند،  معرفی  صورت«  »زبان  مهم  کتاب  در  را  آن  نویسنده  امروز  که  روشی  معتقدم  و 

آرامش،  و  موفقیت  بهتر،  زندگی  به  رسیدن  برای  را   انسان ها  که  است  اهدافی  جهت  در 
 

یاری می رساند.

صورت، بدن و درک انتقال احساس آشکار و پنهان انسان، بزرگ ترین رسالت بازیگر است. 

که  شناخت حرکت ماهیچه های صورت و بدن نه تنها ابزار، بلکه بزرگ ترین امکانی است 

که باید و باید حرکت های صورت  در اختیار بازیگر است. ...صادقانه ترین اعتراف آن است 

و بدن را شناخته و همچون بزرگ ترین ابزار بازیگری آن را مورد شناسایی قرار داده ... این 

کتاب چنین امکانی را به نحو شایسته ای در اختیار می گذارد.

1
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بین الملـی 	  یـژه در عرصـه  به و یـک معاملـه تجـاری  اجـرای  فراینـد 
ره  )دو کـره  مذا از  پیـش  مرحلـه   )1 مرحلـه  سـه  بـه  می تـوان  را 
کـره و تنظیـم قـرارداد، 3(  آماده سـازی و تحقیـق(، 2( مرحلـه مذا
مرحلـه اجـرا و نظـارت بـر حسـن اجـرای قـرارداد، تقسـیم کـرد که هر 
یـک از ایـن مراحـل در سـه بخش این کتاب بررسـی شـده اسـت.، 
کتـاب در مـورد معامـالت داخلـی  البتـه مباحـث مطـرح در ایـن 
کتـاب تنهـا در چارچـوب  نیـز صـادق اسـت. موضـوع نوشـته ایـن 
نیسـت،  بازرگانـی  یـا  اقتصـادی  کتـاب حقوقـی، مدیریـت،  یـک 
بلکـه حسـب مـورد مباحثـی از هـر یـک از این علوم اسـتفاده شـده 

اسـت.

ایـن 	  در  دیگـر  کتاب هـای  مشـابه  موثـر«  گفت وگـوی  »شـیوه های 
بیـان  را  مبهمـی  روش  متمایـز،  گونـه ای  بـه  بلکـه  نیسـت،  زمینـه 
بـردی اسـت. قالب منحصر بـه فرد و خودآموز  می کنـد و بسـیار کار
و تمرین هـای متعـدد آن، مشـوق و جهت دهنـده خواننـده بـرای 

سـنجش ایده هـای جدیـد اسـت. 
بـه 	  را  دیگـران  بـا  موثـر  گفت و گـوی  نحـوه  و  مفاهیـم  کتـاب،  ایـن 

و در عیـن  آسـان  از شـیوه های  اسـتفاده  ارائـه می دهـد.  خواننـده 
قابلیـت  افزایـش  بـر  چشـمگیری  تاثیـر  مطرح شـده،  اصولـی  حـال 
از  گرفتـن  پیشـی  و  امتیـاز  کسـب  بـرای  گفت و گوهـا  در  شـخص 
ایـن  از  می تـوان  موثـری  و  گـون  گونا روش هـای  بـه  دارد،  دیگـران 
کارگاه هـا و  و  انفـرادی، سـمینارها  کـرد: مطالعـه  کتـاب اسـتفاده 

آزاد. مطالعـه 

مکس پدیا

مکس پدیا

کره فرآیند مذا

شیوه های گفتگوی مؤثر

و تحقق معامالت بین المللی
C� � �KM Y

C� � �KM Y

کدامن  رضا پا

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 320 صفحه

 برت دکر / ترجمه: فرهاد احمدی نائینی

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 132 صفحه



ی
رکت

 ش
ی

هبر
را

    WWW.CPPC.IR  I  24

مدیریت، 	  از  مالکیت  گزیر  نا جدایی  و  شرکت ها  روزافزون  رشد 
مشکالت نمایندگی را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، 
به وجود  منافع  آنها  تضاد  از طریق  بتوان  که  ابزارهایی  و  راهکارها 
مشکالت  و  تعدیل  نوعی  به  را  مدیران  و  مالکان  میان  آمده 
یژه ای برخوردار  نمایندگی را به حداقل ممکن رساند، از اهمیت و
شده  است. از میان این ابزارها، راهبری شرکتی و مکانیزم های آن، 
کرده و مورد توجه اقشار مختلفی  گسترده ای در جامعه پیدا  نمود 
گرفته است.  از خبرگان و تصمیم گیرندگان مالی و اقتصادی قرار 
از سوی دیگر، رسوایی های مالی اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 
که توسط  گزارشات مالی شد  باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به 
شرکت های  مالی  بحران های  می گردید.  ارائه  عام  شرکت های 
به  دالر  میلیاردها  ورلدکام  و  انرون  مثل  معروفی  و  خوشنام 
کرد.  یان وارد  سرمایه گذاران و اعضای صندوق های بازنشستگی ز
در ایران نیز وقوع برخی رسوایی های مالی در تعدادی از بانک های 

یادی به جامعه و بدنه دولت وارد آورد. یان ز کشور، ز

یخ زندگی بشریت وجود داشته است. 	  بحران های اخالقی طی تار
تا زمانی که تضاد منافع وجود داشته باشد، این بحران های اخالقی 
را  اخالقی  رسوایی های  از  بسیاری  داشت.  خواهند  ادامه  نیز 
گر  می توان به  رفتار اخالقی و فعالیت های افراد نسبت داد. مثاًل  ا
مدیران اجرایی، اعضای هیئت مدیره و حسابرسان، به صورت 
رسوایی های  از  پیشگیری  احتمال  می کردند،  رفتار  اخالقی 
می توانند  اخالقی  منشورهای  داشت.  وجود  گزارش شده  مالِی 
و  فرهنگ  اصول،  جایگزین  نمی توانند  ولی  رفتار  باشند،  بر  ناظر 
مناسب  اخالقی  محیط  یک  ایجاد  شوند.  اخالقی  یژگی های  و
بر  رفتار افراد  یج فرهنگ و سیاست های اخالقی،  می تواند با ترو
کار باید انگیزه، فرصت  کسب  و  تأثیرگذار باشد. آموزش اخالق 
رد  و توجیه عقالنی را در افراد )به خصوص افراد حرفه( به وجود آو
یت نماید.  را در آن ها تقو یی حرفه ای  تا درست کاری و پاسخگو
به  بی اخالقی ها  درحالی که  کرد،  ادعا  می توان  خالصه  به طور 

تقلب و رسوایی های مالی منجر می شوند، 

 پروفسور ذبیح اهلل رضایی / 

ترجمه: دکتر بیتا مشایخی

قطع: وزیری 16/5 ×  23.5

جلد نرم )شمیز(، 358 صفحه

گردآوری و ترجمه: دکتر بیتا مشایخی

عالمه یزدانیان، الهام جمالی

قطع: وزیری 16/5 ×  23.5

جلد نرم )شمیز(، 262 صفحه

راهبری شرکتی و اخالق

تقلب و رفتارهای غیر اخالقی

کار کسب و 

در شرکت های بزرگ جهان
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گزیر مالکیت از مدیریت، مشکالت نمایندگی را به دنبال داشته است.  رشد روزافزون شرکت ها و جدایی نا

آنها  تضاد منافع به وجود آمده میان مالکان و  از طریق  بتوان  که  ابزارهایی  و  در چنین شرایطی، راهکارها 

مدیران را به نوعی تعدیل و مشکالت نمایندگی را به حداقل ممکن رساند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

کرده و  گسترده ای در جامعه پیدا  شده  است. از میان این ابزارها، راهبری شرکتی و مکانیزم های آن، نمود 

گرفته است. از سوی دیگر،  مورد توجه اقشار مختلفی از خبرگان و تصمیم گیرندگان مالی و اقتصادی قرار 

گزارشات مالی  رسوایی های مالی اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به 

که توسط شرکت های عام ارائه می گردید. بحران های مالی شرکت های خوشنام و معروفی مثل انرون و  شد 

ورلدکام میلیاردها دالر به سرمایه گذاران و اعضای صندوق های بازنشستگی زیان وارد کرد. در ایران نیز وقوع 

کشور، زیان زیادی به جامعه و بدنه دولت وارد آورد.  از بانک های  برخی رسوایی های مالی در تعدادی 

گردید: »پس اعضای هیأت مدیره، مدیران، حسابرسان،  این رسوایی ها به طرح یک سوال بنیادی منجر 

مشاوران حقوقی، تحلیل گران مالی و حتی استانداردگذاران و تدوین کنندگان قوانین و مقررات کجا بودند؟« 

اثربخش در وقوع این  و  به عبارت دیگر »نقش عدم حضور یک سیستم راهبری شرکتی مسئول، هوشیار 
رسوایی ها چه بود؟«
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اجتماعی 	  مسئولیت های  زمینۀ  در  مقدمه ای  پیش رو  کتاب 
که توسط جرمی مون استاد دانشگاه  شرکت های بزرگ می باشد 
گ و مدیر مسئول مرکز بین المللی مسئولیت های اجتماعی  کپنها
در  ناتینگهام،  دانشگاه  بازرگانی  مدرسه  در  بزرگ  شرکت های 
هفت فصل به رشته تحریر در آمده و از سوی انتشارات دانشگاه 

کسفورد در سال 2014 به چاپ رسیده است. آ
یسنده تالش نموده تا از طریق فصول مختلف کتاب چگونگی 	  نو

تا  از سطح شرکت ها  ایده مسئولیت های اجتماعی  شکل گیری 
توسعۀ آن به سطح ملی و بین المللی و نهادینه شدن آن به عنوان 
موضوعی حیاتی را مورد توجه خوانندگان محترم قرار داده در ادامه 
به  پاسخ دهی  و  مقوله  این  به  وارده  انتقادات  به  پرداختن  ضمن 
رنمای آتی انجام مسئولیت های  این گونه ایرادات، چشم انداز و دو

اجتماعی از سوی شرکت ها را مورد بحث قراردهد.
گستردگی و 	  که مسئولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به  هر چند 

یست، منابع طبیعی،  تنوع موضوعات مورد بحث از جمله محیط ز
مصرف  کنندگان،  حقوق  بشر،  حقوق  آب  و هوایی،  تغییرات 

کارکنان، سرمایه گذاران، فقر، بیماری ، و ...

بـرای 	  خصوصـًا  یـن  نو مهـم  ابزارهـای  از   یکـی  ژه  پـرو مدیریـت 
نیازمنـد  کـه  کارهایـی  و  فـرد،  بـه  بـزرگ، منحصـر  کارهـای  انجـام 
را  ژه  پـرو مدیریـت  می باشـد.  اسـت،  گـون  گونا مهارت هـای 
منابـع  از  اسـتفاده  و  ردگیـری  تخصیـص،  به عنـوان  می تـوان 
به منظـور  تحقـق اهـداف به خصـوص در یـک محـدوده ی زمانـی، 
کـرد. ایـن شـیوۀ مدیریـت بـر روی فعالیت هـای خاصـی  تعریـف 
کـه  1. منجـر بـه ارائـه ی یـک خروجـی منحصـر به فـرد  ژه  از یـک پـرو
که شـروع و انتهای مشـخص باشـد،  گردد و  2. محدوده ی زمانی 
باعـث  رقابـت  از  ناشـی  فشـار  و  تغییـرات  سـرعت  دارد.  تمرکـز 
ژه ای  شـده تـا بیشـتر کارهـای سـازمانی در قالـب فعالیت هـای پرو
تعریف شـوند. تغییرات در تکنولوژی و نیازهای مشـتریان باعث 
گردیـده تـا انجـام کارهـا از حالـت تکـراری بـودن خـارج و همین امر  

اسـت. رده  در آو به فـرد  منحصـر  به صورتـی  را  کارهـا  انجـام 

مکس پدیا

مکس پدیا

مسئولیت  اجتماعی شرکت ها

مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک

ایده مسئولیت های اجتماعی از شرکت تا سطح بین المللی

مهارت های اساسی برای اجرای پروژه ها 

 جرمی مون / ترجمه: محمد سردارنیا

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 208 صفحه

ریچارد لوئک

مترجم: محمد سردارنیا

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 172 صفحه
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ین خصوصاً برای انجام کارهای بزرگ، منحصر به فرد، و کارهایی که نیازمند  ژه یکی از  ابزارهای مهم نو مدیریت پرو

از منابع  و استفاده  به عنوان تخصیص، ردگیری  را می توان  ژه  پرو گون است، می باشد. مدیریت  گونا مهارت های 

کرد. این شیوۀ مدیریت بر روی فعالیت های  به منظور  تحقق اهداف بخصوص در یک محدوده ی زمانی، تعریف 

ژه که  1. منجر به ارائه ی یک خروجی منحصر به فرد گردد و 2. محدوده ی زمانی که شروع و انتهای  خاصی از یک پرو

کارهای سازمانی در قالب  مشخص باشد، تمرکز دارد. سرعت تغییرات و فشار ناشی از رقابت باعث شده تا بیشتر 

از  کارها  انجام  تا  گردیده  باعث  مشتریان  نیازهای  و  تکنولوژی  در  تغییرات  شوند.  تعریف  ژه ای  پرو فعالیت های 

رده است. کارها را به صورتی منحصر به فرد درآو حالت تکراری بودن خارج و همین امر  انجام 

مترجم:  محمد سردارنیا

 ریچارد لوئک

ان
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2 ت
5،

000
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مدیران 	  اصلی  دغـــدغه های  از  یکی  کارکـــنان  خدمات  جبران 
به  حوزه  این  در  کافی  دانش  داشتن  می آید.  شمار  به  سازمان  ها 
که در حوزه جبران خدمات  کمک می کند تا تصمیماتی  مدیران 
گر چه ممکن است  کارکنان می گیرند درست تر و اثربخش تر باشد. ا
دسترسی به منابع مطالعاتی و کتاب های فارسی که این دانش را 
کمبود وقت مطالعه و مشغله  کند وجود داشته باشد، اما  منتقل 
یاد مدیران، احساس نیاز به یک کتاب جامع اما مختصر و مفید  ز
که پیش روی شما است دارای  کتابی  کرده است.   را دو چندان 
خدمات  جبران  حوزه های  تمام  به  تقریبًا  که  است  یژگی  و این 
مطالعه  که  طوری  است  پرداخته  مفید  و  مختصر  صورت  به 
طراحی  درباره  را  خوبی  دانش  کوتاه،  نسبتًا  زمانی  مدت  در  آن 
نظام های جبران خدمات از ابتدا تا انتها منتقل می کند. با توجه 
می تواند  کتاب  این  شده،  ذکر  مطالب  اختصار  و  جامعیت  به 
آموزشی  برنامه های  یا  دانشگاهی  یس  تدر برای  خوبی  مرجع 
نظام های  طراحی  گام های  و  فرایند  از  صحیحی  درک  و  باشد 
ایالت  در  کتاب  این  نماید.  ایجاد  گیران  فرا در  خدمات  جبران 
کانادا منتشر شده و به فارسی ترجمه شده است.  کشور  یو  انتار

این کتاب علی رغم تداعی اولیه خواننده از نگرش کالن، با تمرکر 	 
ری در سطح بنگاه تمام تالش خود را بکار  خود بر حکمرانی نوآو
رترین  نوآو و  موفق ترین  تجربه  از  مثال های  ذکر  با  تا  است  بسته 
هستند،  شده  شناخته  کاماًل  ایران  در  که  جهان  شرکت های 
بهینه کاوی و درک مفاهیم مطرح شده درباره مدل های حکمرانی 
کرده  کتاب سهل الوصول تر  این شرکت ها را برای خوانندگان این 
سطح  در  ری  نوآو حکمرانی  سازی  پیاده  برای  را  الگوهایی  و 
درگیر  و  ایران  در  ری  نوآو فعلی  اکوسیستم  بدهد.  ارائه  شرکت ها 
از شرکت های بخش خصوصی در مباحث  یادی  ز تعداد  شدن 
رانه ایجاب می کند که فعالیت های بنگاه ها در این  رانه و فناو نوآو
اساسی ترین  از  یکی  باشد.  کارا  چارچوبی  و  اصول  دارای  راستا 
از  بیش  بنگاه ها  سطح  در  متاسفانه  که  مفاهیم  پایه ای ترین  و 
سایر موارد از آن غافل بوده ایم نگرش حکمرانی به مسائل است. 
چارچوبی  عنوان  به  بنگاه  سطح  سیاست گذاری  و  حکمرانی 
به  محدود  صرفًا  و  بوده  مدیران  مدنظر  می بایست  استراتژیک 

کالن و ملی نشود. بخش 

کاساندرا هامل  /  ترجمه: امین فروتن  مری 

قطع: وزیری 16/5 ×  23.5

جلد نرم )شمیز(،  صفحه

جین فیلیپ ِدشام، بیبی نلسون

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 365 صفحه

جبران خدمات

حکمرانی نوآوری

کاربردی راهنمای تئوری و 

در سطح بنگاه ها

دکتر علی داوری،  آرش رادمهر، محمدرضا توالییکارآفرینی سازمانی

ان
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اصلـی  دغــــدغه های  از  یکـی  کارکــــنان  خدـــمات  جبـران 

ایـن  در  کافـی  دانـش  داشـتن  می آیـد.  شـمار  بـه  سـازمان  ها  مدیـران 

کـه در حـوزه جبـران خدمـات  کمـک می کنـد تـا تصمیماتـی  حـوزه بـه مدیـران 

گـر چـه ممکـن اسـت دسترسـی  کارکنـان می گیرنـد درسـت تر و اثربخش تـر باشـد. ا

کنـد وجـود داشـته  کـه ایـن دانـش را منتقـل  کتاب هـای فارسـی  بـه منابـع مطالعاتـی و 

کتـاب  یـاد مدیـران، احسـاس نیـاز بـه یـک  کمبـود وقـت مطالعـه و مشـغله ز باشـد، امـا 

کـرده اسـت.  جامـع امـا مختصـر و مفیـد را دو چنـدان 

 	

کـه تقریبـاً بـه تمـام حوزه هـای  کـه پیـش روی شـما اسـت دارای ایـن ویژگـی اسـت  کتابـی 

جبـران خدمـات بـه صـورت مختصـر و مفیـد پرداختـه اسـت طـوری کـه مطالعـه آن در مدت 

ابتـدا  از  را دربـاره طراحـی نظام هـای جبـران خدمـات  کوتـاه، دانـش خوبـی  زمانـی نسـبتاً 

کتـاب  تـا انتهـا منتقـل می کنـد. بـا توجـه بـه جامعیـت و اختصـار مطالـب ذکـر شـده، ایـن 

می توانـد مرجـع خوبـی بـرای تدریـس دانشـگاهی یـا برنامه هـای آموزشـی باشـد و درک 

گیـران  فرا در  خدمـات  جبـران  نظام هـای  طراحـی  گام هـای  و  فراینـد  از  صحیحـی 

بـه  و  شـده  منتشـر  کانـادا  کشـور  یـو  انتار ایالـت  در  کتـاب  ایـن  نمایـد.  ایجـاد 
فارسـی ترجمـه شـده اسـت. 

کارآفرینی سازمانی
دکتر علی داوری،  آرش رادمهر، محمدرضا توالیی

ان
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از  خواننـده  اولیـه  تداعـی  علی رغـم  کتـاب  ایـن 

کالن، بـا تمرکـر خـود بـر حکمرانـی نـوآوری در  نگـرش 

سـطح بنـگاه تمـام تـالش خـود را بـکار بسـته اسـت تـا بـا 

ذکـر مثال هـای از تجربـه موفق تریـن و نوآورتریـن شـرکت های 

جهـان کـه در ایـران کامـاًل شـناخته شـده هسـتند، بهینـه کاوی 

ایـن  حکمرانـی  مدل هـای  دربـاره  شـده  مطـرح  مفاهیـم  درک  و 

و  کـرده  سـهل الوصول تر  کتـاب  ایـن  خواننـدگان  بـرای  را  شـرکت ها 

الگوهایـی را بـرای پیـاده سـازی حکمرانـی نـوآوری در سـطح شـرکت ها 

یـادی  ارائـه بدهـد. اکوسیسـتم فعلـی نـوآوری در ایـران و درگیـر شـدن تعـداد ز

از شـرکت های بخـش خصوصـی در مباحث نوآورانـه و فناورانه ایجاب می کند 

باشـد.  کارا  چارچوبـی  و  اصـول  دارای  راسـتا  ایـن  در  بنگاه هـا  فعالیت هـای  کـه 

کـه متاسـفانه در سـطح بنگاه هـا بیـش  یکـی از اساسـی ترین و پایه ای تریـن مفاهیـم 

از سـایر مـوارد از آن غافـل بوده ایـم نگـرش حکمرانـی بـه مسـائل اسـت. حکمرانـی 

و سیاسـت گذاری سـطح بنـگاه بـه عنـوان چارچوبـی اسـتراتژیک می بایسـت 

کالن و ملـی نشـود. مدنظـر مدیـران بـوده و صرفـاً محـدود بـه بخـش 
Jean-Philippe Deschamps Beebe Nelson

بیبی نلسونجین فیلیپ ِدشام

TRANSLATED BY: AMIN HASHEMI, OMID HASHEMI
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در 	  کره  می کنند  تصور  کان  کما افراد  از  بسیاری  آن که  علی رغم 
گفت  مرحله ی نخست توسعه ی خود قرار دارد، با این وجود باید 
کشور دیرزمانی است آغاز  گام دوم توسعه ی اقتصادی در آن  که 
زه اقتصاد کشور تحت سلطه ی صنایع جدیدی چون  گردیده. امرو
ارتباطی  دستگاه های  و  تجهیزات  تولید  و  نرم افزار،  سرگرمی ها، 
قرار دارد. فعالیت در این حوزه های کسب  و کار، مستلزم پرداخت 
توسعه ی  و  رشد  اما  دستمزدهاست،  و  حقوق  از  تری  باال سطح 
شدید  مراقبت های  انجام  با  و  یج  به تدر باید  صنایعی  چنین 
ر  صدو با  نخست  گام  همانند  را  آن ها  نمی توان  و  گردد  حاصل 
خواستار  مصرانه  که  رئیس جمهور  سوی  از  فرامینی  و  دستورات 
رد. آو دست  به  بود،  خودروسازی  و  فوالدسازی  صنایع  توسعه ی 

کره ی جنوبی نیز 	  گذشته، در فرهنگ و جامعه ی  ظرف ده سال 
کاری  فرهنگ  یک دست بودن  و  شده  ایجاد  شگرفی  تغییرات 
حضور  به  توجه  با  چندفرهنگی  به  را  خود  جای  کشور  بر  کم  حا
کره  مقیم  که  خانواده هایشان  به همراه  خارجی  مدیران  و  کارگران 
شده اند، داده است. عالوه بر آن در زمینه ی حضور زنان به عنوان 

کار نیز شاهد رشد شتابانی بوده ایم. نیروی 

کاردوسو فرآیند غیرقابل 	  در سال1994 با انتخاب فرناندو هنریکو 
این  شد،  آغاز  اجتماعی  و  اقتصادی  اصالحات  از  پیش بینی 
سیلوا  دا  ایناسیو  لوئیز  زی  پیرو با   2010 سال  در  سرانجام  فرایند 
رسید.  خود  پایان  به  جمهوری  یاست  ر انتخابات  در  )لوال( 
برای  تصمیم گیری  دشواری های  مورد  در  جمهور  رئیس  دو  هر 
ظهور  برای  را  شرایط  و  داشتند  نظر  اتفاق  کشور  مدرن سازی 
ژه شروع  یل فراهم نمودند. در سال 1985و پرو از برز ینی  چهره نو
رئیس جمهور جهت  با سه  را  یل یک دهه  برز مجدد دموکراسی، 
زرای او  کاردوسو  و و دست یابی به پیشرفت هدر داد و سرانجام 
کرده و چارچوبی برای رشد با  کشور را از نو بنا  توانستند اقتصاد 

رند.  ثبات، اصالحات اجتماعی و تثبیت نهادی فراهم آو
اشتباهاتی 	  مسیر  این  در  و  نبوده  مستمر  یل  برز در  مدرنیزاسیون 

روند  توقف  باعث  غالبًا  سیاستمداران  است.  گرفته  صورت 
که  داد  خواهیم  نشان  حاضر  کتاب  در  شده اند  تغییرات 
و  اجتماعی  عرصه های  در  فراوانی  پیشرفت  که  شرایطی  در 
برای  طوالنی  راهی  سیاسی  سیستم  گرفته،  صورت  اقتصادی 

کامل در پیش دارد.  یی  رسیدن به شفافیت و پاسخگو

مکس پدیا

مکس پدیا

موفقیت اقتصاد کره جنوبی

شکوفایی اقتصاد برزیل

کیم، سام جافی  /   ک    میونگ اوآ

ترجمه: محمد سردارنیا

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 370 صفحه

کالهچی ریوردان رِوت / ترجمه: امیرحسین 

فرشته عبدالهی، عبدالخالق غبیشاوی
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ایوان تی. ِبِرند
کیم، سام جافی ک  میونگ اوآ

MYUNG OAK KIM, SAM JAFFE

 	

شــیفته،  آماتورهــای  یــخ  تار اســت،  نــوآور  مردمــی  یــخ  تار دربــارۀ  کتــاب  ایــن 

کار  گاهــی مســتقل  کــه البتــه  فرهیختــگان تنهــا، نوابــغ، و پژوهشــگران عــادی، 

آزمایشــگاه های   یــا  دانشــگاه ها  پشــتیبانی  از  اوقــات  بیشــتر  در  ولــی  کرده انــد 

 

بنگاه ها برخوردار بوده اند. 
 	

اندیشـه ها  پیشـتاز،  بنگاه هـای  ی سرگذشـت حیـرت آور  کتـاب همچنیـن حـاو

اسـت؛  یخـی  تار سرنوشت سـاز  مقاطـع  و  مهـم،  یدادهـای  رو تأثیرگـذار،  افـکار  و 

نوبتـی،  کشـت  مـدرن  نظـام  ماننـد  می گویـد  جدیـدی  نهادهـای  از  سـخن  و 

و  عـادی  امـروزه  کـه  مـدرن،  بانک هـای  نخسـتین  و  کارخانـه ای،  تولیـد  نظـام 

کـه آینـده  گشـودند  همه جاحاضـر به نظـر می آینـد امـا در بـدو تولدشـان درهایـی را 

 

را به شکلی متفاوت نشان می دادند.
 	

یـخ  تار بـه  مربـوط  رسـاله های  و  مـوردی  بـا شـرح مطالعـات  نهایـت  نویسـنده در 

از درون آن می توانیـم  کـه  پـای مـدرن، روزنـه ای می گشـاید  ارو بی ماننـد اقتصـاد 

و  نهـادی،  تأثیـرات  فـردی،  اندیشـه های  کردارهـا،  یدادهـا،  رو از  زنجیـره ای 

کنـار  کنیـم. وقتـی ایـن شـواهد را  کارآفرینی هـای جسـورانۀ د»کوچـک« را مشـاهده 

یخـی جالـب، و حتـی هیجان انگیز ظاهر می شـود که  یـم ده هـا برهـۀ تار هـم بگذار

یـخ پیچیدۀ مربوط بـه پدیده های درهم تنیده  در کل نمایشـگر مقطعـی از یـک تار

کنیم.   پای مدرن را بار دیگر تجربه  است. این  به ما اجازه می دهد شکل گیری ارو
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Mohammad Sardarnia

ایوان تی. ِبِرند
کیم، سام جافی ک  میونگ اوآ MYUNG OAK KIM, SAM JAFFE
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یـخ  تار بـه  مربـوط  رسـاله های  و  مـوردی  بـا شـرح مطالعـات  نهایـت  نویسـنده در 

از درون آن می توانیـم  کـه  پـای مـدرن، روزنـه ای می گشـاید  ارو بی ماننـد اقتصـاد 

و  نهـادی،  تأثیـرات  فـردی،  اندیشـه های  کردارهـا،  یدادهـا،  رو از  زنجیـره ای 

کنـار  کنیـم. وقتـی ایـن شـواهد را  کارآفرینی هـای جسـورانۀ د»کوچـک« را مشـاهده 

یخـی جالـب، و حتـی هیجان انگیز ظاهر می شـود که  یـم ده هـا برهـۀ تار هـم بگذار

یـخ پیچیدۀ مربوط بـه پدیده های درهم تنیده  در کل نمایشـگر مقطعـی از یـک تار
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کاردوسـو فرآینـد غیرقابـل پیش بینـی  در سـال1994 بـا انتخـاب فرنانـدو هنریکـو 

سـال  در  سـرانجام  فراینـد  ایـن  شـد،  آغـاز  اجتماعـی  و  اقتصـادی  ازاصالحـات 

یاسـت جمهـوری  2010 بـا پیـروزی لوئیـز ایناسـیو )لـوال( دا سـیلوا در انتخابـات ر

بـه پایـان خـود رسـید. هـر دو رئیـس جمهـور در مـورد دشـواری های تصمیم گیـری 

بـرای مدرن سـازی کشـور اتفـاق نظـر داشـتند و شـرایط را بـرای ظهـور چهـره نوینـی 

از برزیـل فراهـم نمودنـد. در سـال 1985و پروژهشـروع مجـدد دموکراسـی، برزیـل 

یک دهه را با سـه رئیس جمهور جهت دسـت یابی به پیشـرفت هدر و سـرانجام 

کـرده و چارچوبـی بـرای  کشـور را از نـو بنـا  کاردوسـو ووزرای او توانسـتند اقتصـاد 

رشـد بـا ثبـات، اصالحـات اجتماعـی و تثبیـت نهـادی فراهـم آورنـد. 
 	

گرفتـه  مدرنیزاسـیون در برزیـل مسـتمر نبـوده و در ایـن مسـیر اشـتباهاتی صـورت 

کتـاب  گردیده انـد در  اسـت. سیاسـتمداران غالبـا باعـث توقـف رونـد تغییـرات 

فراوانـی در عرصه هـای  کـه پیشـرفت  کـه در شـرایطی  حاضرنشـان خواهیـم داد 

بـرای  طوالنـی  راهـی  سیاسـی  سیسـتم  گرفتـه،  صـورت  اقتصـادی  و  اجتماعـی 

در  امـور  اداره  رونـد  دارد.  پیـش  در  کامـل  پاسـخگویی  و  شـفافیت  بـه  رسـیدن 

برزیـل بدینگونـه اسـت کـه سیاسـت های قدیمـی ودر پـاره ای از مـوارد حمایتهای 

کنـد بـوده اسـت،  گرفتـه باعـث بـروز فسـادگردیده و مسـیر تغییـر بسـیار  صـورت 

برهمیـن اسـاس نیـاز بـه تـالش فـراوان بـرای تحقـق تغییـر و اصـالح بیشـتر امـور در 
قـرن بیسـت و یکـم الزم اسـت. 

Amirhossein Kolahchi

Fereshteh Abdollahi, Abdolkhalegh Ghishavi

Riordan Roett

کالهچی امیرحسین 
فرشته عبدالهی، عبدالخالق غبیشاوی

ایوان تی. ِبِرند
ریوردان رِوت
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آماتورهای 	  یخ  تار است،  ر  نوآو مردمی  یخ  تار دربارۀ  کتاب  این 
که البته  شیفته، فرهیختگان تنها، نوابغ، و پژوهشگران عادی، 
پشتیبانی  از  اوقات  بیشتر  در  ولی  کرده اند  کار  مستقل  گاهی 

دانشگاه ها یا آزمایشگاه های  بنگاه ها  برخوردار بوده اند. 
بنگاه های 	  ر  حیرت آو سرگذشت  حاوی  همچنین  کتاب 

یدادهای مهم، و مقاطع  تأثیرگذار، رو اندیشه ها و افکار  پیشتاز، 
جدیدی  نهادهای  از  سخن  و  است؛  یخی  تار سرنوشت ساز 
کارخانه ای،  کشت نوبتی، نظام تولید  ید مانند نظام مدرن  می گو
همه جاحاضر  و  عادی  زه  امرو که  مدرن،  بانک های  نخستین  و 
آینده  که  گشودند  را  درهایی  تولدشان  بدو  در  اما  می آیند   به نظر 
یسنده در نهایت با شرح  را به شکلی متفاوت نشان می دادند. نو
یخ بی مانند اقتصاد  مطالعات موردی و رساله های مربوط به تار
می توانیم  آن  درون  از  که  می گشاید  زنه ای  رو مدرن،  پای  ارو
تأثیرات  فردی،  اندیشه های  کردارها،  یدادها،  رو از  زنجیره ای 

کنیم.  کارآفرینی های جسورانۀ »کوچک« را مشاهده  نهادی، و 

یـکا، 	  کمـی پشـت سـر چیـن و آمر در سـال 2012 آلمـان بـه  فاصلـۀ 
در میـان بزرگ تریـن صادرکننـدگان کاال در جهـان در جایگاه سـوم 
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همسـایه های آلمـان از جملـه اسـپانیا و ایتالیـا را لـه می کـرد، ایـن 
کشـور یکسـره از ایـن خطـر مصـون مانـد. بیـکاری در شـکوفاترین 

رتمبـرگ بـه صفـر رسـید.  یـا یـا بادن - وو مناطـق آلمـان ماننـد باوار
در شـهر اینگول اشـتادت، محل تولد آئودی خودروسـاز در منطقۀ 

یـر سـه درصـد رسـید. یـا، بیـکاری در سـال 2012 بـه ز باوار
کـه آلمان توانسـت در زمانی بس کوتـاه اقتصادش را زنده 	  چـه شـد 

کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه،  یـکا و دیگـر  کنـد؟ آمر
یـداد بیاموزنـد؟ کـدام درس هـا را می تواننـد از ایـن رو

افتخـار ایـن تحـول، تـا انـدازه ای متعلـق بـه نام هـای آشـنایی چون 	 
ب ام و، آئـودی و دایملـر اسـت.

 ایوان تی برند

ترجمه: دکتر محمد ابراهیم محجوب

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 408 صفحه

 جک اوینگ

ترجمه: دکتر محمد ابراهیم محجوب

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 216 صفحه

عوامل پیشرفت اروپای مدرن

رنسانس اقتصادی آلمان

ایوان تی. ِبِرند

Ivan T. Berend

 	

شــیفته،  آماتورهــای  یــخ  تار اســت،  نــوآور  مردمــی  یــخ  تار دربــارۀ  کتــاب  ایــن 

کار  گاهــی مســتقل  کــه البتــه  فرهیختــگان تنهــا، نوابــغ، و پژوهشــگران عــادی، 

آزمایشــگاه های   یــا  دانشــگاه ها  پشــتیبانی  از  اوقــات  بیشــتر  در  ولــی  کرده انــد 

 

بنگاه ها برخوردار بوده اند. 
 	

اندیشـه ها  پیشـتاز،  بنگاه هـای  ی سرگذشـت حیـرت آور  کتـاب همچنیـن حـاو

اسـت؛  یخـی  تار سرنوشت سـاز  مقاطـع  و  مهـم،  یدادهـای  رو تأثیرگـذار،  افـکار  و 

نوبتـی،  کشـت  مـدرن  نظـام  ماننـد  می گویـد  جدیـدی  نهادهـای  از  سـخن  و 

و  عـادی  امـروزه  کـه  مـدرن،  بانک هـای  نخسـتین  و  کارخانـه ای،  تولیـد  نظـام 

کـه آینـده  گشـودند  همه جاحاضـر به نظـر می آینـد امـا در بـدو تولدشـان درهایـی را 

 

را به شکلی متفاوت نشان می دادند.
 	

یـخ  تار بـه  مربـوط  رسـاله های  و  مـوردی  بـا شـرح مطالعـات  نهایـت  نویسـنده در 

از درون آن می توانیـم  کـه  پـای مـدرن، روزنـه ای می گشـاید  ارو بی ماننـد اقتصـاد 

و  نهـادی،  تأثیـرات  فـردی،  اندیشـه های  کردارهـا،  یدادهـا،  رو از  زنجیـره ای 

کنـار  کنیـم. وقتـی ایـن شـواهد را  کارآفرینی هـای جسـورانۀ د»کوچـک« را مشـاهده 

یخـی جالـب، و حتـی هیجان انگیز ظاهر می شـود که  یـم ده هـا برهـۀ تار هـم بگذار

یـخ پیچیدۀ مربوط بـه پدیده های درهم تنیده  در کل نمایشـگر مقطعـی از یـک تار

کنیم.   پای مدرن را بار دیگر تجربه  است. این  به ما اجازه می دهد شکل گیری ارو

1
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Ivan T. Berend
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بزرگ ترین  میان  در  آمریکا،  و  چین  سر  پشت  کمی  فاصلۀ  به   آلمان   2012 سال  در 

نفر  میلیون   81 با  کشور  این  ایستاد.  سوم  جایگاه  در  جهان  در  کاال  صادرکنندگان 

نفر  میلیون   314 بر  بالغ  جمعیتی  با  متحده  ایاالت  اندازۀ  به  کمابیش  جمعیت، 

 6 فقط  حدود  جمعیتی  با  آلمان  صادرات  می فروخت.  جنس  به جهان  جمعیت، 

درصد جمعیت چین، به اندازۀ 70 درصد صادرات این کشور بود. در همان حالی که 

بحران بدهی منطقۀ یورو، همسایه های آلمان از جمله اسپانیا و ایتالیا را له می کرد، 

کشور یکسره از این خطر مصون ماند. بیکاری در شکوفاترین مناطق آلمان مانند  این 

یا یا بادن - وورتمبرگ به صفر رسید. در شهر اینگول اشتادت، محل تولد آئودی  باوار

یا، بیکاری در سال 2012 به زیر سه درصد رسید. خودروساز در منطقۀ باوار
 	

کنـد؟ آمریـکا و  کوتـاه اقتصـادش را زنـده  کـه آلمـان توانسـت در زمانـی بـس  چـه شـد 

ایـن  از  را می تواننـد  کـدام درس هـا  توسـعه،  و در حـال  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  بیاموزنـد؟دیگـر  یـداد  رو
 	

آئودی  ب ام و،  چون  آشنایی  نام های  به  متعلق  اندازه ای  تا  تحول،  این  افتخار 

دیگر  و  چین  چون  کشورهایی  در  مناسب  زمان  در  بنگاه ها  این  است.  دایملر  و 

کردند. ی  2اقتصادهای رو به شکوفایی سرمایه گذار
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جک ِاوینگ

Jack Ewing
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بوده 	  امریکا  ایاالت متحدۀ  برابر   4 از  بیش  کشور چین  جمعیت 
کنون سهم  عمده ای از تولید اقالم مصرفی ارزان قیمت از  و هم ا
لوازم الکترونیکی گرفته تا پارچه، محصوالت پالستیکی، کفش، 
را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده  البسه، و دوچرخه 
کار طوالنی مدت  که حاصل  کاالهای چینی  است. قیمت ارزان 
استقبال  مورد  می باشد،  اندک  دستمزدهای  با  چینی  کارگران 
گردیده  موجب  امر  همین  و  شده  واقع  جهان  سرتاسر  در  مردم 
 Best و   Walmart، Costco فروشگاه های  در  کاالها  اینگونه  تا 
با  ارزان قیمت  تولید  شیوۀ  گردند.  عرضه  انبوه  صورتی  به   Buy
یت مصرف گرایی در  کاالهای چینی، موجب تقو ری باالی  بهره و
گذارد، شده است.  آثار تورمی از خود برجای  جهان بدون آن که 
در  شغلی  فرصت  هزاران  ازدست رفتن  شرایطی،  چنین  نتیجۀ 
که امیدی به بازگشت دوبارۀ  پا بوده  ایاالت متحدۀ امریکا و  ارو
که  کشورهای دیگری نیز در جهان وجود دارند  آنها وجود ندارد. 
تولید  را  در اختیار بخش  ارزان قیمت خود  کار  می توانند نیروی 

قرار دهند.

مرکزی 	  پای  ارو کشورهای  بنگاه های  کنون،  تا  1989 سال  از 
و  تولید،  تجارت،  چون  گونی  گونا طرق  )کاموش(از  شرقی  و 
بین المللی  صنعتی  شبکه های  جذب  یج  به تدر مالی،  تأمین 
شبکه های  در  بنگاه ها  این  جذب  میزان  و  چگونگی  شده اند. 
رشد  و  صنعتی  بازسازی  برای  مهمی  پیامدهای  یادشده 
کشورها ]بنگاه های بومی[ داشته  بنگاه های متعلق به مردم این 
گونی  گونا فرآیند های  طی  بنگاه ها  این  مرکزی  پای  ارو است.در 
ائتالف  و  پیمان کاری،  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری  چون 
فراملیتی  شرکت های  شبکه های  جذب  بین المللی،  راهبردی 
یرمجموعه های شرکت های فراملیتی، با قرارگرفتن در  شده اند. ز
موقعیت های کانونی این شبکه ها، در بازسازی ساختار صنعتی 
زمینۀ مدرن  و  کردند  ایفا  نقش محوری  بومی  بنگاه های  رشد  و 
برعکس،  ردند.  آو فراهم  به رهبری خارجیان  را  این صنایع  شدن 
در روسیه و اوکراین، فرآیند جذب جور دیگری رقم خورد. در روند 
دو  این  در  بین المللی  صنعتی  شبکه های  تکامل  و  شکل گیری 
قرار  کانونی  موقعیت های  در  توانستند  بومی  بنگاه های  کشور، 
گیرند و با رهبری داخلی، زمینه را برای مدرن سازی بخش های 

کنند. صنعتی فراهم 

مکس پدیا

مکس پدیا

سلطۀ اژدها

توسعه صنعتی بلوک شرق

 وینتر نای  /  ویلیام داول  /  آبراهام لو

ترجمه: محمد سردارنیا

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 370 صفحه

اسالوو رادوسویک، برت سادوسکی

ترجمه: دکتر محمد ابراهیم محجوب

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 408 صفحه

کمونیستی  در دوره پسا

گسترش جهانی شرکت های چینی

ایوان تی. ِبِرند

Slavo Radošević, Bert Sadowski

طـرق  )کامـوش(از  شـرقی  و  مرکـزی  پـای  ارو کشـورهای  بنگاه هـای  کنـون،  تا  1989 سـال  از 

صنعتـی  شـبکه های  جـذب  یـج  به تدر مالـی،  تأمیـن  و  تولیـد،  تجـارت،  چـون  گونـی  گونا

یادشـده  شـبکه های  در  بنگاه هـا  ایـن  جـذب  میـزان  و  چگونگـی  شـده اند.  بین المللـی 

ایـن  مـردم  بـه  متعلـق  بنگاه هـای  رشـد  و  صنعتـی  بازسـازی  بـرای  مهمـی  پیامدهـای 

پـای مرکـزی ایـن بنگاه هـا طـی فرآیند هـای  کشـورها ]بنگاه هـای بومـی[ داشـته اسـت.در ارو

راهبـردی  ائتـاف  و  پیمـان کاری،  خارجـی،  مسـتقیم  سـرمایه گذاری  چـون  گونـی  گونا

زیرمجموعه هـای  شـده اند.  فراملیتـی  شـرکت های  شـبکه های  جـذب  بین المللـی، 

کانونـی ایـن شـبکه ها، در بازسـازی  شـرکت های فراملیتـی، بـا قرارگرفتـن در موقعیت هـای 

مـدرن  زمینـۀ  و  کردنـد  ایفـا  محـوری  نقـش  بومـی  بنگاه هـای  رشـد  و  صنعتـی  سـاختار 

اوکرایـن،  و  روسـیه  در  برعکـس،  آوردنـد.  فراهـم  خارجیـان  به رهبـری  را  صنایـع  ایـن  شـدن 

شـبکه های  تکامـل  و  شـکل گیری  رونـد  در  خـورد.  رقـم  دیگـری  جـور  جـذب  فرآینـد 

موقعیت هـای  در  توانسـتند  بومـی  بنگاه هـای  کشـور،  دو  ایـن  در  بین المللـی  صنعتـی 

بـرای مدرن سـازی بخش هـای صنعتـی  را  زمینـه  رهبـری داخلـی،  بـا  و  گیرنـد  قـرار  کانونـی 

از  حاصـل  شـدید  بعضـًا  و  پیوسـته  تغییـرات  سـال  ده  از  بیـش  به دنبـال  کننـد.  فراهـم 

مدرن سـازی،  متفـاوت  شـیوۀ  دو  ایـن  می رسـد  به نظـر  کامـوش،  در  اقتصـادی  دگرگونـی 

به دسـت  جهانـی  و  پایـی  ارو اقتصـاد  در  بومـی  بنگاه هـای  جـذب  از  گـرا  وا الگـوی  دو 

روسـیه. و  اوکرایـن  الگـوی  دیگـری  و  مرکـزی،  پـای  ارو کشـورهای  الگـوی  یکـی  می دهنـد: 

اسالوو رادوسویک، برت سادوسکی
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طـرق  )کامـوش(از  شـرقی  و  مرکـزی  پـای  ارو کشـورهای  بنگاه هـای  کنـون،  تا  1989 سـال  از 

صنعتـی  شـبکه های  جـذب  یـج  به تدر مالـی،  تأمیـن  و  تولیـد،  تجـارت،  چـون  گونـی  گونا
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کنـون  کشـور چیـن بیـش از 4 برابـر ایـاالت متحـدۀ امریـکا بـوده و هم ا جمعیـت 

سـهم  عمـده ای از تولیـد اقـام مصرفـی ارزان قیمـت از لـوازم الکترونیکـی گرفته تا 

پارچـه، محصـوالت پاسـتیکی، کفش، البسـه، و دوچرخـه را در تجارت جهانی 

کار  کـه حاصـل  کاالهـای چینـی  بـه خـود اختصـاص داده اسـت. قیمـت ارزان 

بـا دسـتمزدهای انـدک می باشـد، مـورد اسـتقبال  کارگـران چینـی  طوالنی مـدت 

اینگونـه  تـا  گردیـده  موجـب  امـر  همیـن  و  شـده  واقـع  جهـان  سرتاسـر  در  مـردم 

کاالهـا در فروشـگاه های Walmart، Costco و Best Buy بـه صورتـی انبـوه عرضـه 

موجـب  چینـی،  کاالهـای  بـاالی  بهـره وری  بـا  ارزان قیمـت  تولیـد  شـیوۀ  گردنـد. 

گـذارد،  تقویـت مصرف گرایـی در جهـان بـدون آن کـه آثـار تورمـی از خـود برجـای 

شـده اسـت. نتیجـۀ چنیـن شـرایطی،  ازدسـت رفتن هـزاران فرصـت شـغلی در 

کـه امیـدی بـه بازگشـت دوبـارۀ آنهـا وجـود  پـا بـوده  ایـاالت متحـدۀ امریـکا و  ارو

کار  ی  نیـرو کـه می تواننـد  دارنـد  نیـز در جهـان وجـود  کشـورهای دیگـری  نـدارد. 

ارزان قیمـت خـود را  در اختیـار بخـش تولیـد قـرار دهنـد، امـا در ایـن میـان وجـود 

تعـدادی عوامـل بـا اهمیـت موجـب می گـردد تا چین بـا تمامی آن هـا متمایز جلوه 

کنـد. حجـم عظیـم بـازار داخلـی و تمرکـز جمعیت کشـور در شـهرها، باعث شـده 

کشـورها می توانـد  کـه در دیگـر  کسـب وکار تـازه ای خیلـی سـریع تر از آنچـه  تـا هـر 

اتفـاق بیافتـد، سـهم عمـده ای از بـازار چیـن را به خـود اختصـاص و در عین حال 

گـردد ... موجـب بـروز رقابـت شـدیدی میـان شـرکت ها 

Mohammad Sardarnia
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کنـون  کشـور چیـن بیـش از 4 برابـر ایـاالت متحـدۀ امریـکا بـوده و هم ا جمعیـت 

سـهم  عمـده ای از تولیـد اقـام مصرفـی ارزان قیمـت از لـوازم الکترونیکـی گرفته تا 

پارچـه، محصـوالت پاسـتیکی، کفش، البسـه، و دوچرخـه را در تجارت جهانی 

کار  کـه حاصـل  کاالهـای چینـی  بـه خـود اختصـاص داده اسـت. قیمـت ارزان 

بـا دسـتمزدهای انـدک می باشـد، مـورد اسـتقبال  کارگـران چینـی  طوالنی مـدت 

اینگونـه  تـا  گردیـده  موجـب  امـر  همیـن  و  شـده  واقـع  جهـان  سرتاسـر  در  مـردم 

کاالهـا در فروشـگاه های Walmart، Costco و Best Buy بـه صورتـی انبـوه عرضـه 

موجـب  چینـی،  کاالهـای  بـاالی  بهـره وری  بـا  ارزان قیمـت  تولیـد  شـیوۀ  گردنـد. 

گـذارد،  تقویـت مصرف گرایـی در جهـان بـدون آن کـه آثـار تورمـی از خـود برجـای 

شـده اسـت. نتیجـۀ چنیـن شـرایطی،  ازدسـت رفتن هـزاران فرصـت شـغلی در 

کـه امیـدی بـه بازگشـت دوبـارۀ آنهـا وجـود  پـا بـوده  ایـاالت متحـدۀ امریـکا و  ارو

کار  ی  نیـرو کـه می تواننـد  دارنـد  نیـز در جهـان وجـود  کشـورهای دیگـری  نـدارد. 

ارزان قیمـت خـود را  در اختیـار بخـش تولیـد قـرار دهنـد، امـا در ایـن میـان وجـود 

تعـدادی عوامـل بـا اهمیـت موجـب می گـردد تا چین بـا تمامی آن هـا متمایز جلوه 

کنـد. حجـم عظیـم بـازار داخلـی و تمرکـز جمعیت کشـور در شـهرها، باعث شـده 

کشـورها می توانـد  کـه در دیگـر  کسـب وکار تـازه ای خیلـی سـریع تر از آنچـه  تـا هـر 

اتفـاق بیافتـد، سـهم عمـده ای از بـازار چیـن را به خـود اختصـاص و در عین حال 

گـردد ... موجـب بـروز رقابـت شـدیدی میـان شـرکت ها 

Mohammad Sardarnia

9 789644 686399

ISBN:978-964-468-639-9

9 789644 686399

ISBN:978-964-468-639-9



ی
سان

ع ان
ناب

ه م
سع

 تو
ت و

یری
مد

    WWW.CPPC.IR  I  30

که اشـخاص را قادر می سـازد 	  مربیگری عملکرد، فرآیندی اسـت 
شخصیتشـان  بـرای  کـه  کننـد  اجـرا  و  پیـدا  را  راه  حل هایـی  تـا 
یـی  گفتگو از  ایـن،  اسـت.  هماهنگ تریـن  و  مناسـب ترین 
تـا  می کنـد  کمـک  شـوندگان  تربیـت  بـه  کـه  می شـود  حاصـل 
بـاره  در بیشـتری  وضـوح  و  ببیننـد  را   جدیـدی  چشـم اندازهای 
موقعیت هـای  و  افـراد  و  خودشـان  اعمـال  و  احساسـات  افـکار، 
رنـد. در ایـن فصـل، مـا بـا کاوش در اینکـه  پیرامـون آنهـا به دسـت آو
موقعیـت  چیسـت؟  آن  اولیـه  اصـول  می آیـد؟  کجـا  از  مربیگـری 
در  و  می کنیـم  شـروع  کجاسـت؟  مرتبـط  رشـته های  دیگـر  در  آن 
نهایـت مـن، مقـداری از تجـارب شـخصی خـودم در ارتبـاط بـا کار 
یرجیـن در  کـردن در مـدل فرهنـگ مربیگـری را در سـوابق شـرکت و

بـه اشـتراک می گـذارم. بـا شـما  را  تولـدش  اول  طـول دهـه 
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مربیگری عملکرد، فرآیندی است که اشخاص را قادر می سازد تا راه  

که برای شخصیتشان مناسب ترین  کنند  حل هایی را پیدا و اجرا 

که به  گفتگویی حاصل می شود  و هماهنگ ترین است. این،  از 

تربیت شوندگان کمک می کند تا چشم اندازهای جدیدی را  ببینند 

و وضوح بیشتری درباره افکار، احساسات و اعمال خودشان و افراد 

و موقعیت های پیرامون آنها به دست آورند. در این فصل، ما با 

کجا می آید؟ اصول اولیه آن چیست؟  کاوش در اینکه مربیگری از 

کجاست؟ شروع می کنیم و  موقعیت آن در دیگر رشته های مرتبط 

کار  در نهایت من، مقداری از تجارب شخصی خودم در ارتباط با 

کردن در مدل فرهنگ مربیگری را در سوابق شرکت ویرجین در 

ک می گذارم. طول دهه اول تولدش را با شما به اشترا
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راهنمای کامل رهبران و 

مدیران سازمانی و 

متخصصان منابع انسانی

یـد تالشـی اسـت بـرای راهنمایـی بدانکـه  	  کـه پیـش رو دار متنـی 
گرفتـن و  افـراد را در جهـت بهـره  چگونـه اسـتعدادهای مختلـف 
تئوری هـای  بیـن  پلـی  و  بشناسـید  سـازمان  اهـداف  بـه  رسـیدن 
نماییـد. همچنیـن  برقـرار  زندگـی سـازمانی  واقعیـات  و  مدیریـت 
چگونـه بـه عنـوان یـک مدیـر کارآمـد آنچنـان محیطی ایجـاد کنید 
کـه کارکنـان صرف نظـر از دسـتمزد و پاداشـی کـه می گیرنـد بـا دل و 

کننـد.  کار  جـان در جهـت اهـداف سـازمان بـا پشـتکار 
بشـر ذاتـًا اهـل تـالش اسـت و یـک نیـروی درونـی او را بـه فعالیـت 	 

از جملـه  پیشـرفت  و  کسـب موفقیـت  راسـتا  ایـن  در  مـی دارد.  وا 
نردبـان  صعـود  اسـت.  زندگـی  در  او  خواسـته های  نیرومندتریـن 
حـد  از  بیـش  تـا  گـردد  فـرد  هالقیـت  انگیـزه  می توانـد  موفقیـت، 
انتظـار ثمربخـش واقـع شـود. ولـی قبـل از هـر چیـز نیـاز بـه هـدف، 
سـپس اعتقـاد بـه هـدف و اعتقـاد بـه روش رسـیدن بـه آن مطـرح 
گاه نگه داشـتن افـراد از بینـش او و  اسـت. در اینجـا وظفـه مدیـر، آ

بـه نتیجـه مطلـوب اسـت.  سـازمان جهـت  دسـتیابی 

تایال دل، ترجمه: فرهاد احمدی نائینی

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 83 صفحه

شیوه های ایجاد انگیزه در افراد
کارکنان راهنمای مدیران و 
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منابع 	  مدیریت  قلمرو  در  مدیران  وظایف  و  فعالیت ها  گسترش 
یزی های  انسانی و تعامل مستمر بین این فعالیت ها و لزوم طرح ر
منابع  مؤثر  برد  کار و  نگهداری  بهسازی،  جذب،  در  هماهنگ 
ایجاد  سازمان،  هر  استراتژیک  منبع  مهم ترین  به عنوان  انسانی 
ز نگه داشتن اطالعات  با آن و به رو سیستم اطالعات متناسب 
است.  ساخته  ری  ضرو بزرگ  سازمان های  در  را  سیستم  این 
بسیاری از سازمان ها به تحقیقات و تالش های متعددی در این 
زمینه پرداخته اند ولی همه آنها موفق نبوده و برخی موفقیت های 
ایجاد،  در  موفق  سازمان های  بررسی  با  داشته اند.  چشمگیری 
حفظ و ارتقاء مزیت های رقابتی، و اثربخشی بیشتر فعالیت های 
این  در  که  را  کلیدی  بنیادین  مفاهیم  انسانی،  منابع  مدیریت 
اجرای  و  یزی  برنامه ر در  و   داشته  چشم گیری  نقش  موفقیت ها 
در  و  است  شده  توجه  آنها  به  انسانی  منابع  راهبردی  برنامه های 

یم.  کتاب در هشت فصل به آنها می پرداز قالب این 

دکتر جهانشاه چرختاب مقدم / دکتر نیما شجاعی

دکتر سعید دهقان /  محمود فخیم ابوالفتحی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 154 صفحه

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانیمکس پدیا
مفاهیم بنیادین

 •

��ز��ن ��ی  در  ��اوم  ��آوری ��ی  و   �� در   �� �����ات   ��  ����  �� ����د  ر�����  و����  در 

ا����اد ���ر، د��� ����� ���� و ������ژ�� ���� ���� ��ز��ن �� �� ���ر ��� رو��، ���� ا����د 

�� ����� ا�����، ������� ���� ر����� و ������ ��ز���� ا�� و �� ���� د��� در  �� ا�� ا�� 

��� ��ه و ������ ����ب  ��ز��ن ��ی ا����اد ���ر �� ��� ارز���� ا����اد�� در ��ز��ن ��
آ��� ����ر ��� و ���س ���� �� ��د.

 •

ا��   ���  �����  ����� و  ا�����   �����  ������ ����و  در  ����ان  و����  و   �� ������ ����ش 

 �����  ���� ��ر��د  و  ����اری  ����زی،  ��ب،  در   ������ � ر��ی ��ی  �� ��وم  و   �� ������

ا����� �� ���ان ��� ���� ���� ا���ا���� �� ��ز��ن، ا���د ����� ا����ت ������ �� آن و 

�� روز ��� دا��� ا����ت ا�� ����� را در ��ز��ن ��ی ��رگ ��وری ����� ا��. ����ری از 

��ز��ن �� �� ������ت و ��ش ��ی ����دی در ا�� ز���� ��دا��� ا�� و�� ��� آ��� ���� ���ده 

و ���� ������ ��ی ������ی دا��� ا��. �� ��ر�� ��ز��ن ��ی ���� در ا���د، ��� و ار���ء 

����ی  ���� ��ی ر�����، و ا������ ����� ������ ��ی ������ ����� ا�����، ������ ����د�� 

�� در ا�� ������ �� ��� ��� ���ی دا��� و  در ������ ر��ی و ا��ای ������ ��ی را���دی  را 

���ب در ��� ��� �� آ��� �� ��داز��.  ����� ا����� �� آ��� ���� ��ه ا�� و در ���� ا�� 

 •

���� دا�� ��و��ن و دا������ن ر��� ��ی ������ ����� ا�����، ������ دو���  ���ب ��  ا�� 

 ������ ا�����،   ����� ����� ��ی  ز���� ��ی  در   ����� و   �� دو� ���و���  و  ����ان  و 

��� دا������ در  از  ����� �� و ����� ا���ا���� ������د �� ��دد و �� ���ان ���� ���� 

����� ار�� و د���ی در ر��� ��ی ������ دو��� �� ����.

 م�مود ف�ی� ابوال�ت�یدک�ر سعید دهقاندک�ر نیما �جا�یدک�ر ��انشاه چر�تاب مقدم

 •
��ز��ن ��ی  در  ��اوم  ��آوری ��ی  و   �� در   �� �����ات   ��  ����  �� ����د  ر�����  و����  در 

ا����اد ���ر، د��� ����� ���� و ������ژ�� ���� ���� ��ز��ن �� �� ���ر ��� رو��، ���� ا����د 

�� ����� ا�����، ������� ���� ر����� و ������ ��ز���� ا�� و �� ���� د��� در  �� ا�� ا�� 

��� ��ه و ������ ����ب  ��ز��ن ��ی ا����اد ���ر �� ��� ارز���� ا����اد�� در ��ز��ن ��

آ��� ����ر ��� و ���س ���� �� ��د.
 •

ا��   ���  �����  ����� و  ا�����   �����  ������ ����و  در  ����ان  و����  و   �� ������ ����ش 

 �����  ���� ��ر��د  و  ����اری  ����زی،  ��ب،  در   ������ � ر��ی ��ی  �� ��وم  و   �� ������

ا����� �� ���ان ��� ���� ���� ا���ا���� �� ��ز��ن، ا���د ����� ا����ت ������ �� آن و 

�� روز ��� دا��� ا����ت ا�� ����� را در ��ز��ن ��ی ��رگ ��وری ����� ا��. ����ری از 

��ز��ن �� �� ������ت و ��ش ��ی ����دی در ا�� ز���� ��دا��� ا�� و�� ��� آ��� ���� ���ده 

و ���� ������ ��ی ������ی دا��� ا��. �� ��ر�� ��ز��ن ��ی ���� در ا���د، ��� و ار���ء 

����ی  ���� ��ی ر�����، و ا������ ����� ������ ��ی ������ ����� ا�����، ������ ����د�� 

�� در ا�� ������ �� ��� ��� ���ی دا��� و  در ������ ر��ی و ا��ای ������ ��ی را���دی  را 

���ب در ��� ��� �� آ��� �� ��داز��.  ����� ا����� �� آ��� ���� ��ه ا�� و در ���� ا�� 
 •

���� دا�� ��و��ن و دا������ن ر��� ��ی ������ ����� ا�����، ������ دو���  ���ب ��  ا�� 

 ������ ا�����،   ����� ����� ��ی  ز���� ��ی  در   ����� و   �� دو� ���و���  و  ����ان  و 

��� دا������ در  از  ����� �� و ����� ا���ا���� ������د �� ��دد و �� ���ان ���� ���� 

����� ار�� و د���ی در ر��� ��ی ������ دو��� �� ����.

دک�ر ��انشاه چر�تاب مقدم

دک�ر نیما �جا�ی
دک�ر سعید دهقان

 م�مود ف�ی� ابوال�ت�ی

ز، پیش به سوی کمال و تعالی میتازد. در این 	  دنیای مدیریت امرو
اندیشه های  ین،  نو مدیریت  پدر  کر،  درا پیتر  همچون  بزرگانی  ره 
از  گلچینی  تهیه  با  تا  شدیم  آن  بر  که  دارد،  مغزی  پر  و  ناب 
بهترین سخنان وی و همگام ساختن آنها با اندیشه های بزرگان 
وی،  نغز  سخنان  به  و  نموده  حاصل  خوبی  پیوند  ادب،  و  علم 
و سقم  این حیث، صّحت  از  تا  ببخشیم  و لعاب دیگری  رنگ 
گرچه ضرب المثلی انگلیسی  چنین ره یافتی را بیشتر ارج نهیم. 
و  دستکاری  دیگر  می زند،  برق  و  یباست  ز که  را  آنچه  ید:  می گو
Don’t gild the Lilly Don’t gild the glitter، لکن  تزئین نکن. 
انتخاب  با  تطبیقی،   . یکردی  رو با  را  وی  گرانمایۀ  اندیشه های 
و  علم  وادی  صاحبنظران  و  ادیبان  و  فالسفه  افکار  و  سخنان 
مدیریتی  گنجنامه ای  و  بخشیدیم  دیگر  یی  بو و  رنگ  ادب، 
ری  گردآو  topic-based باصطالح  موضوع  و  محتوا  بر  مبتنی 
گیرد  نمودیم. امید است مورد عنایت صاحبان اندیشه و قلم قرار 
یش قرار دهند تا به  و سرلوحۀ حرفۀ تخصصی و دانش  بنیان خو
حوزۀ  در  ابدی،  کمال  همان  که  گردند  نائل  زافزون  رو موفقیت 

عملکرد خودشان می باشد.

گردآوری:  ج / تألیف و  ک و جرارد جور آدام جیبا

دکتر داود سلمانی /با همکاری: سیما حاتمی

قطع: رقعی 20/5 ×  14/5

جلد نرم )شمیز(، 320 صفحه

100 نکته ی مدیریتیمکس پدیا
به همراه سخنان بزرگان اهل ادب
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نمی داند؟ 	  خوب  کس  هیچ  ماست؟  اختیار  در  شخصیت  آیا 
دیگری  و  ببیند  آسیب  ای  رابطه  از  فردی  است  ممکن  چرا 
ز  برو و  ظهور  شرایط  در  می تواند  افراد  برخی  شخصیت  چرا  نه؟ 
حتی  و  پذیرتر  تأثیر  اذیت  و  ار  آز و  رفتاری  اختالل  و  موبینگ 
های  تیپ  با  را  موبینگ  ی توان  م چگونه  باشد؟  تر  پذیر  آسیب 
کرده و از  کنترل شده مرتبط  شخصیتی )کیش های شخصیتی( 
آسیب پذیری بیشتر از این رفتار ممانعت نمود؟ فرآیند همراهی و 
کیش یا تیپ های  حمایت جهت ثبات درونی و آرامش چگونه با
آیا رابطه مستقیمی  شخصیتی در روابط تعاملی قرار می گیرند؟ 
ین  ب در روحی   و  روانی  جنگ  "سازندگان  ازان  س وبینگ  م بین 
کارکنان و تیم ها و سازمان" با کیش های شخصیتی وجود دارد؟ 
کردن در بین فرهنگ های مختلف می تواند  آیا فرهنگ مدیریت 
کیش های شخصیتی در مبارزه با موبینگ  کنترل  در ساختن و 
مؤثر باشد؟ پاسخ دادن به تمامی این سؤاالت نه ممکن است و 
که مسلم است این  نه در حوزۀ اکتشاف علمی قرار دارد اما آنچه 
که انسان شناسی ممکن است استعداد ما را در بیداری  است 

ری ... یدادها، مهارت ها و عالئق  برای خود باو خود در برابر رو

دکتر سّید احمد  طباطبایی

قطع: رقعی 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 223 صفحه

سازندگان جنگ روانی
کیش های شخصیتی، ابرچالش رفتاری و ارتباطی موبینگ و 

مدیریـت 	  را  خـود  خـواه  اسـت،  مدیریـت  در  کار  مهم تریـن  تفکـر 
کارکنـان  مدیریـت  یـا  مدیریـت خانـواده  یـا  باشـد  نظـر  مـد   کـردن 
همیـن  بـه  و  کارهاسـت  دشـوارترین  کـردن  فکـر  مشـتریان.  و 
تفکـر  بـاب  در  آنچـه  یـم.  بی زار آن  از  مـا  کـه همـه ی  اسـت  خاطـر 
هـر  ذهـن  شماسـت.  نگـرش  و  مشـی  دارد،  را  اهمیـت  بیشـترین 
گـر قـرار باشـد بـه شـکل  کسـی می توانـد مثبـت فکـر کنـد یـا منفـی. ا
مؤثـری بـه بررسـی و اقـدام در مـورد مشـکلی، فرصتـی، یادداشـتی، 
یـد بایـد حـال و هـوای مثبـت  گزارشـی، نامـه ای یـا نوشـته ای بپرداز
را  کـه می توانیـد خودتـان  تنهـا شـما هسـتید  ایـن  باشـید.  داشـته 
کـس دیگـر. داشـتن  در حـال و هـوای مثبـت قـرار دهیـد نـه هیـچ 
در  تفاوتـی  هیـچ  موفقیـت  و  منصـب  خـرد،  ثـروت،  نداشـتن  یـا 
ایـن زمینـه ایجـاد نمی کنـد. شـما بهتریـن دوسـت خـود یـا بدتریـن 

هسـتید. خودتـان  دشـمن 

پرومد باترا، ویجی باترا /ترجمه: خلیل مشحون

قطع: وزیری 16/5 ×  23.5

جلد نرم )شمیز(، 322 صفحه

افکار مدیریتی
کارکنان راهنمای مدیران و 

دک�ر سّیداحمد �با�با�ی
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��؟ ��ا  و د���ی   ����� آ���  ای  را���  از  ��دی  ��� دا��؟ ��ا ���� ا��  �� ��ب  ا����ر ����؟ ���  در  آ�� ����� 

 �� ����� ������ و ��� آ��� ����  آزار و اذ��  ا��اد �� ��ا�� در ��ا�� ���ر و ��وز ������ و ا���ل ر���ری و   ���� �����

��ده و از آ��� ����ی �����  ����ل ��ه �����  ����؟ ����� �� ��ان ������ را �� ��� ��ی ������ (��� ��ی ������) 

��� �� ��� ��ی ������ در روا��  از ا�� ر���ر ������ ���د؟ ��آ��� ���ا�� و ����� ��� ���ت درو�� و آرا�� ����� ��

��ر���ن و ��� �� و ��ز��ن"  ������ ��ار �� �����؟ آ�� را��� ������� ��� ������ ��زان "��ز����ن ��� روا�� و رو��  در��� 

 ��� ����ل  ��دن در ��� ����� ��ی ����� �� ��ا�� در ����� و  ��� ��ی ������ و��د دارد؟ آ�� ����� ������   ��

����ف ����  ��ی ������ در ���رزه �� ������ ���� ����؟ ���� دادن �� ����� ا�� ��ا�ت �� ���� ا�� و �� در ��زۀ ا

�� ا���ن ����� ���� ا�� ا����اد �� را در ���اری ��د در ��ا�� رو��اد��، ���رت  �� ���� ا�� ا�� ا��  ��ار دارد ا�� آ��� 
�� و ����  ��ای ��د ��وری ...
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��؟ ��ا  و د���ی   ����� آ���  ای  را���  از  ��دی  ��� دا��؟ ��ا ���� ا��  �� ��ب  ا����ر ����؟ ���  در  آ�� ����� 

 �� ����� ������ و ��� آ��� ����  آزار و اذ��  ا��اد �� ��ا�� در ��ا�� ���ر و ��وز ������ و ا���ل ر���ری و   ���� �����

��ده و از آ��� ����ی �����  ����ل ��ه �����  ����؟ ����� �� ��ان ������ را �� ��� ��ی ������ (��� ��ی ������) 

��� �� ��� ��ی ������ در روا��  از ا�� ر���ر ������ ���د؟ ��آ��� ���ا�� و ����� ��� ���ت درو�� و آرا�� ����� ��

��ر���ن و ��� �� و ��ز��ن"  ������ ��ار �� �����؟ آ�� را��� ������� ��� ������ ��زان "��ز����ن ��� روا�� و رو��  در��� 

 ��� ����ل  ��دن در ��� ����� ��ی ����� �� ��ا�� در ����� و  ��� ��ی ������ و��د دارد؟ آ�� ����� ������   ��

����ف ����  ��ی ������ در ���رزه �� ������ ���� ����؟ ���� دادن �� ����� ا�� ��ا�ت �� ���� ا�� و �� در ��زۀ ا

�� ا���ن ����� ���� ا�� ا����اد �� را در ���اری ��د در ��ا�� رو��اد��، ���رت  �� ���� ا�� ا�� ا��  ��ار دارد ا�� آ��� 

�� و ����  ��ای ��د ��وری ...
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درک، 	  در  به خواننـدگان  کار،  محیـط  در  شایسـتگی ها  کتـاب 
بخشـی  به عنـوان  شایسـتگی  مدل هـای  پیاده سـازی  و  طراحـی 
کننـده در سیسـتم های مدیریـت اسـتعداد  یربنایـی و یکپارچـه  ز
کـه چگونـه  کـرد. خواننـدگان متوجـه خواهنـد شـد  کمـک خواهـد 
مدل هـای شایسـتگی تکامـل یافته انـد تـا در فرآینـد تعریـف معیـار 
بهتریـن  از  یکـی  اسـتعداد،  مدیریـت  بردهـای  کار همـه ی  بـرای 
مصاحبه هـای  ماننـد  بردهایـی  کار باشـند.  کنونـی  اقدامـات 
شـغل  شـرح  یابـی،  ارز کـز  مرا ارتقـا،  گروه هـای  کار  اسـتخدامی، 
پژوهشـی  نتایـج  به همـراه  راهنمایی هایـی  آموزشـی.  اهـداف  و 
دربـاره ی شایسـتگی های عمومـی کـه در بیشـتر مدل هـای معاصـر 
گام هـای مـورد نیـاز بـرای ایجـاد یـک مـدل ارائـه  موجـود اسـت، در 
مسـائلی  و  چالش هـا  از  کتـاب  ایـن  در  همچنیـن  اسـت.  شـده 
مـدل  یـک  پیاده سـازی  و  سـاختن  در  کـه  اسـت  شـده  بحـث 
پایـای  سـنجه های  کـه  اثربخشـی  و  کارایـی  به اثبـات  نیـاز  ماننـد 

دارد.  وجـود  می باشـد،  روایـی  اثبـات  و  شایسـتگی 

کی مترجمان: دکتر امیر رضا خا 

محمد مهدی محمودی/محمد صابر مرشد

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 128 صفحه

شایستگی ها در محیط کارمکس پدیا
ارائه ی ادبیاتی مشترک برای مدیریت استعداد

مؤلفان: بروس گریفیتس / انریکه واشنگتن
مترجمان:

محمد صابر مرشدمحمد مهدی محمودی دکتر امیر رضا خا کی 
COMPETENCIES AT WORK

PROVIDING A COMMON LANGUAGE 
FOR TALENT MANAGEMENT 

BRUCE GRIFFITHS
 ENRIQUE WASHINGTON 

9
789644 686320

ISBN:978-964-468-632-09
789644 686320

ISBN:978-964-468-632-0

 	

یربنایی  کار، به خوانندگان در درک، طراحی و پیاده سازی مدل های شایستگی به عنوان بخشی ز کتاب شایستگی ها در محیط 

مدل های  چگونه  که  شد  خواهند  متوجه  خوانندگان  کرد.  خواهد  کمک  استعداد  مدیریت  سیستم های  در  کننده  یکپارچه  و 

اقدامات  بهترین  از  یکی  استعداد،  مدیریت  بردهای  کار همه ی  برای  معیار  تعریف  فرآیند  در  تا  یافته اند  تکامل  شایستگی 

آموزشی.  اهداف  و  شغل  شرح  یابی،  ارز کز  مرا ارتقا،  گروه های  کار  استخدامی،  مصاحبه های  مانند  بردهایی  کار باشند.  کنونی 

گام های  که در بیشتر مدل های معاصر موجود است، در  راهنمایی هایی به همراه نتایج پژوهشی درباره ی شایستگی های عمومی 

که در ساختن و  کتاب از چالش ها و مسائلی بحث شده است  مورد نیاز برای ایجاد یک مدل ارائه شده است. همچنین در این 

که سنجه های پایای شایستگی و اثبات روایی می باشد، وجود دارد.  کارایی و اثربخشی  پیاده سازی یک مدل مانند نیاز به اثبات 
 	

که هدف آن جذب،  کامل مدیریت منابع انسانی جای داده خواهد شد  مدل های شایستگی در یک محیط بزرگتری از سیستم 

اثربخش  به صورت  باال  دارای عملکرد  کارمنداِن  ارتقای  و  انگیزش  پاداش دهی،  یابی،  ارز آموزش،  اجتماعی سازی،  انتخاب، 

یابی، توسعه، مدل سازی شغلی و معیارهای آموزش به طور  کز ارز بردهای شایستگی در مصاحبه، مرا کار می باشد. معروف ترین 

رد.  خاص در این کتاب بررسی و بحث شده است. در نهایت، مطالعات موردی اخیر، شایستگی را به محیط واقعی سازمانی می آو

کند. ر و جمع بندی  کرد تا محتواهای مهم هر فصل را مرو کمک خواهد  بخش سواالت انتهای هر فصل، به خواننده 

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو

نشانی: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو،

کدپستی: 1468617151 ساختمان آموزش  تلفن: 88590140 – 88378638  

مؤلفان: بروس گریفیتس / انریکه واشنگتن

مترجمان:

 دکتر امیر رضا خا کی 
محمد مهدی محمودی

محمد صابر مرشد

COMPETENCIES AT WORK
PROVIDING A COMMON LANGUAGE 

FOR TALENT MANAGEMENT 

BRUCE GRIFFITHS

 ENRIQUE WASHINGTON 

9 789644 686320

ISBN:978-964-468-632-0

9 789644 686320

ISBN:978-964-468-632-0

 	
یربنایی  کار، به خوانندگان در درک، طراحی و پیاده سازی مدل های شایستگی به عنوان بخشی ز کتاب شایستگی ها در محیط 

مدل های  چگونه  که  شد  خواهند  متوجه  خوانندگان  کرد.  خواهد  کمک  استعداد  مدیریت  سیستم های  در  کننده  یکپارچه  و 

اقدامات  بهترین  از  یکی  استعداد،  مدیریت  بردهای  کار همه ی  برای  معیار  تعریف  فرآیند  در  تا  یافته اند  تکامل  شایستگی 

آموزشی.  اهداف  و  شغل  شرح  یابی،  ارز کز  مرا ارتقا،  گروه های  کار  استخدامی،  مصاحبه های  مانند  بردهایی  کار باشند.  کنونی 

گام های  که در بیشتر مدل های معاصر موجود است، در  راهنمایی هایی به همراه نتایج پژوهشی درباره ی شایستگی های عمومی 

که در ساختن و  کتاب از چالش ها و مسائلی بحث شده است  مورد نیاز برای ایجاد یک مدل ارائه شده است. همچنین در این 

که سنجه های پایای شایستگی و اثبات روایی می باشد، وجود دارد.  کارایی و اثربخشی  پیاده سازی یک مدل مانند نیاز به اثبات 
 	

که هدف آن جذب،  کامل مدیریت منابع انسانی جای داده خواهد شد  مدل های شایستگی در یک محیط بزرگتری از سیستم 

اثربخش  به صورت  باال  دارای عملکرد  کارمنداِن  ارتقای  و  انگیزش  پاداش دهی،  یابی،  ارز آموزش،  اجتماعی سازی،  انتخاب، 

یابی، توسعه، مدل سازی شغلی و معیارهای آموزش به طور  کز ارز بردهای شایستگی در مصاحبه، مرا کار می باشد. معروف ترین 

رد.  خاص در این کتاب بررسی و بحث شده است. در نهایت، مطالعات موردی اخیر، شایستگی را به محیط واقعی سازمانی می آو

کند. ر و جمع بندی  کرد تا محتواهای مهم هر فصل را مرو کمک خواهد  بخش سواالت انتهای هر فصل، به خواننده 

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو

نشانی: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو،

کدپستی: 1468617151 ساختمان آموزش  تلفن: 88590140 – 88378638  

گرچه انسان به طور ذاتی، بخصوص از زمان ظهور زبان نوشتاری 	 
)یا شاید پیش از آن( به تفکر درباره دانش پرداخته، اما اخیرا به 
ها  سازمان  در  موثر  روشی  عنوان  به  دانش  کردن  مدیریت  نحوه 
و  بوده  متعدد  امر  این  دالیل  است.  شده  پرداخته  ها  دولت  و 
کاری جسورانه است. همین دلیل  کردن تمامی آن ها  فهرست 
کار وجود نداشت  کافی است که نیاز یا دالیل الزم برای انجام این 
حتی  یادی،  ز اقتصادی  پتانسیل  دانش  شد  مشخص  اینکه  تا 
کار و سرمایه دارد.  فراتر از منابع سنتی ثروت نظیر زمین، نیروی 
در هم آمیختن چندین نیروی اقتصادی که محرک این اکتشاف 
بر  را  و سایرین  کا  نونا ایکوجیرو  کر،  درا پیتر  نظیر  متفکرانی  بودند 
کار  دانش،  درباره  نوشتن  به  آغاز   80 دهه  اواخر  در  تا  داشت  آن 
دانشی و مهم تر از همه نحوه مدیریت دانش با استفاده از ابزارها و 
کنند. این امر باعث شد تا سازمان های پیشرو  مدل های موجود 
کار نمایند، یعنی بفهمند  گون سعی بر انجام این  گونا در صنایع 
چه دانشی در اختیار دارند یا ظرفیت داشتن آن را دارند و سعی 
بتوانند  و  نموده  مدیریت  کارا  و  موثر  گونه ای  به  را  آن  تا  کنند 

معیارهایی برای موفقیت در این امر وضع نمایند.

دستنامه مدیریت دانشمکس پدیا

ترجمه: دکتر روح اله نوری، غالمرضا صفاری

قطع: وزیری 16/5 ×  23.5

جلد نرم )شمیز(، 201 صفحه

گام پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان گام به  راهنمای 
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اقتصادی، 	  مختلف  مباحث  در  می شود  تالش  که  شرایطی  در 
یکرد  یزی از تفکر استراتژیک و رو سیاسی و اجتماعی نظام برنامه ر
آینده پژوهی استفاده شود، نظام اداری و مدیریتی کشور، به عنوان 
ومبانی  تئوری  از  خالی  کالن،  و  اجرایی  نظام های  حرکت  بستر 
گذشته به  نظری منسجم و یکپارچه است  و در طول چند دهه 
کشور  محسوب شده  از بزرگترین معضالت توسعه  عنوان یکی 
که  مقرراتی  و  قوانین  و  توسعه  متعدد  برنامه های  علیرغم  است. 
یب شده، شکست نظام های اداری در ایران  در سالیان اخیر تصو
از  و  یزی  ر برنامه  سال  هفتاد  طول  در  است.  گردیده  تکرار  بارها 
ز پیش  ا اهداف  به  تنها دولت ها  نه  تا 1396(  سال های)1327 
تعیین شده در برنامه های توسعه دست پیدا نکرده، بلکه همواره 
یزی حتی چند گام به پس نهاده شده  در چرخه ای معیوب برنامه ر
است.حلقه مرکزی توسعه، در ابعاد مختلف نظریه های اداری 
و مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل تعریف است، 
کمتر به آن پرداخته شده نقش نظام اداری و مدیریتی  اما آنچه 
کشور در توسعه است. نظام اداری و مدیریت کشور در واقع حلقه 

مفقوده و سر نخ تمامی ابر  چالش هایی...

گـر مدیـران خواهـان پیشـرفت هسـتند 	  کـه ا گفتـه می شـود   
ً
معمـوال

»اسـتراتژیک  فرآینـد  اّمـا  باشـند.  )اسـتراتژیک(  راهبـردی  بایـد 
بـودن« چیسـت؟ بـرای پاسـخ به این سـؤال بایـد معنای اسـتراتژی 
ایـن مفاهیـم   و در سـایه درک  را فهمیـده  اسـتراتژیک  و مدیریـت 
کاری  کـه وقتـی مدیـران اسـتراتژیک می شـوند چـه  توضیـح دهیـم 

می دهنـد. انجـام 
دائمی 	  فرآیند  عنوان  به  می توان  را  استراتژی  چیست؟  استراتژی 

آن هماهنگ  کرد. هدف  تعریف  و جهت  تعیین مفهوم هدف 
در  دسترس  در  فرصت های  با  سازمان  منابع  و  توانایی ها  کردن 
محیط خارجی به مفیدترین روش و  هم چنین حصول اطمینان 
که جنبه های مختلف استراتژی به هم ربط دارند و  از این است 
متقاباًل یکدیگر را تأیید می کنند. اغلب استراتژی به عنوان امری 
یک  آن  نتیجه  ه  ک می شود  تعریف  مرحله  به  مرحله  و  منطقی 
که برای اهداف بلند مدت سازمان  بیانیه مکتوب رسمی است 
یک راهنمایی قطعی و صریح ارائه می دهد. هنوز بسیای از افراد 
که این یک موضوع مهم است اّما توضیح نادرست آن  معتقدند 

یک واقعیت است.

دکتر  سید احمد طباطبائی 

حسین فرمیهن فراهانی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 440 صفحه

دکتر محمدرضا بابائی

دکتر سید احمد طباطبائی / طاهره خانیپور

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 255 صفحه

نظام اداری ابر چالش توسعه

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی

ابر چالش توسعه در فرآیند برنامه ریزی در ایران
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دک

از ���� ا���ا���� و رو���د  ������ ر��ی  �� ��ش �� ��د در ����� ����� ا����دی، ����� و ا������ ���م  در ��ا��� 

��ن، ���� از ���ری و�����  ���ر، �� ���ان ���� ���� ���م ��ی ا��ا�� و  آ���ه ��و�� ا����ده ��د، ���م اداری و ������� 

���ر  ����ب ��ه ا��.  ����� �� ���ان ��� از ��ر����� ����ت �����  ���ی ����� و ����ر�� ا��  و در ��ل ��� د�� 

�� در �����ن ا��� ����� ��ه، ���� ���م ��ی اداری در ا��ان ��ر��  ������ ������ ��ی ����د ����� و ��ا��� و ���را�� 

��د��ه ا��. در ��ل ����د ��ل ������ ر��ی و از ��ل ��ی(۱۳۲۷ �� ۱۳۹۶) �� ���� دو�� �� �� ا��اف از ��� ����� ��ه  ���ار 

��م �� �� ���ده ��ه ا��. در ������ ��ی ����� د�� ���ا ���ده، ���� ���اره در ���� ای ����ب ������ ر��ی ��� ��� 

���� ����ی �����، در ا���د ����� ����� ��ی اداری و �������، ا������، ����� و ا����دی ���� ����� ا��، ا�� آ��� 

���ر در وا�� ���� ����ده  ���ر در ����� ا��. ���م اداری و ������  ���� �� آن ��دا��� ��ه ��� ���م اداری و ������� 
و �� �� ����� ا��  ���� ����...

دک�ر سید احمد�با�بای� / حسین فرم�ین فراهانی

������ در ده ��ده  /  ��ده اول

9
789644 686269

ISBN:978-964-468-626-99
789644 686269

ISBN:978-964-468-626-9
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دک از ���� ا���ا���� و رو���د  ������ ر��ی  �� ��ش �� ��د در ����� ����� ا����دی، ����� و ا������ ���م  در ��ا��� 

��ن، ���� از ���ری و�����  ���ر، �� ���ان ���� ���� ���م ��ی ا��ا�� و  آ���ه ��و�� ا����ده ��د، ���م اداری و ������� 

���ر  ����ب ��ه ا��.  ����� �� ���ان ��� از ��ر����� ����ت �����  ���ی ����� و ����ر�� ا��  و در ��ل ��� د�� 

�� در �����ن ا��� ����� ��ه، ���� ���م ��ی اداری در ا��ان ��ر��  ������ ������ ��ی ����د ����� و ��ا��� و ���را�� 
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دکتر محمد رضا بابائی
طاهره خانی پوردکتر سید احمد طباطبایی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری

دستیابی به سازمان ها و بنگاه های کسب و کار به موقعیت و اثربخشی سازمانی در شرایط رقابتی 

و پرچالش کنونی در عرصه رقابت های تجاری داخلی و خارجی بیشتر از گذشته منوط به 

سطح بلوغ دانش و توانمندی حرفه ای مدیران کلیه سطوح سازمانها است. امروزه سطح کیفیت 

سازمانی است.خدمات و محصوالت و کسب مزیت های زمانی تحت تاثیر تصمیم گیری های موثر مدیران 

بدون تردید اتخاد تصمیات مهم و استراتژیک که بتواند مسیر موفقیت سازمان را تسهیل نماید نیازمند 

وجود سطح مطلوبی از دانش تخصص و شایستگی های مدیریتی کلیه مدیران سازمان است. از اینرو 

سازمان های موفق مسیر توسعه موقعیت زمانی خود را همسو با برنامه های توسعه و توانمندسازی 

مدیران خود طراحی می نمایند. به عبارتی می توان گفت در پس هر سازمان موفق مدیرانی شایسته و 

کارآمد هستند که خود مزیت زمانی سازمانی محسوب می شوند.

 این کتاب می کوشد که سطح دانش تخصص مهارت و شایستگی های مدیران سازمان های 

بخش دولتی و خصوصی را ارتقا داده و موجبات توفیق روزافزون آنها را فراهم نماید.
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دکتر محمد رضا بابائی

دکتر سید احمد طباطبایی
طاهره خانی پور

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری

دستیابی به سازمان ها و بنگاه های کسب و کار به موقعیت و اثربخشی سازمانی در شرایط رقابتی 

و پرچالش کنونی در عرصه رقابت های تجاری داخلی و خارجی بیشتر از گذشته منوط به 

سطح بلوغ دانش و توانمندی حرفه ای مدیران کلیه سطوح سازمانها است. امروزه سطح کیفیت 

خدمات و محصوالت و کسب مزیت های زمانی تحت تاثیر تصمیم گیری های موثر مدیران 
سازمانی است.

بدون تردید اتخاد تصمیات مهم و استراتژیک که بتواند مسیر موفقیت سازمان را تسهیل نماید نیازمند 

وجود سطح مطلوبی از دانش تخصص و شایستگی های مدیریتی کلیه مدیران سازمان است. از اینرو 

سازمان های موفق مسیر توسعه موقعیت زمانی خود را همسو با برنامه های توسعه و توانمندسازی 

مدیران خود طراحی می نمایند. به عبارتی می توان گفت در پس هر سازمان موفق مدیرانی شایسته و 

کارآمد هستند که خود مزیت زمانی سازمانی محسوب می شوند.

 این کتاب می کوشد که سطح دانش تخصص مهارت و شایستگی های مدیران سازمان های 

بخش دولتی و خصوصی را ارتقا داده و موجبات توفیق روزافزون آنها را فراهم نماید.
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یـف بی حـد و حصـری 	  اسـتراتژی یـک پدیـده ذهنـی اسـت و تعار
رده شـده، ولـی صـرف نظـر از  کتـب علمـی آو در بـاب ایـن واژه در 
تعریـف ایـن واژه، اسـتراتژی جهت گیـری کلـی سـازمان بیان شـده 
برمبنـای  اجتماعـی،  نهـاد  یـک  اقتصـادی،  بنـگاه  یـک  اسـت. 
کـه پاسـخ گوی  رتـی متولـد می شـود و زمانـی بـه بلـوغ می رسـد  ضرو
علت هـای به وجـود آمـدن خود باشـد. سـوال این اسـت کـه در این 

مدیـر، چـه نقضـی دارد یـا بایـد داشـته باشـد؟
چنـان 	  محیطـی  بیـرون  و  محیطـی  درون  رقابت هـای  زه  امـرو

کـه بـدون داشـتن ذهنیتـی  پیچیـده، متنـوع و سـریع رشـد اسـت 
بـه اهـداف و  از اهـداف یـک سـازمان، رسـیدن  روشـن و شـفاف 
به عنـوان  مدیـر  شـد.  نخواهـد  امکان پذیـر  سـازمان  بقـای  حتـی 
نقـض  جایـگاه  ایـن  در  دارد  حضـور  سـازمان  رأس  در  کـه  فـردی 
عوامـل  بررسـی  درحـال  دائـم  به طـور  کـه  دارد  برعهـده  را  دیدبانـی 
بـا  دارد  تـالش  و  اسـت  سـازمان  بـر  تأثیرگـذار  درونـی  و  بیرونـی 
سـازمان  هدف گـرا  و  جهت گـرا  مدیـر  به عنـوان  یـژه  و مهارت هـای 

کنـد. هدایـت  را 

تایال دل، ترجمه: فرهاد احمدی نائینی

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 74 صفحه

چگونه مدیری استراتژیست باشیم

مواجـه 	  مشـکالت  بـا  سـازمان ها  از  بسـیاری  در  مدیریـت  زه  امـرو
کـه  کارآمـدی خـود را از دسـت داده اسـت، چـرا  شـده و به نوعـی 
بسـیاری از مدیـران بـا روش هـای آمرانـه و سـنتی سـعر در پیشـبرد 
مـدرن  جامعـه  در  مدیریـت  روش  ایـن  درحالی کـه  دارنـد،  کارهـا 

اسـت. شـده  منسـوخ  زی  امـرو
مدیریتـی، 	  تجربـه  دانـش  بـر  عـالوه  کـه  مدیرانـی  حاضـر  درعصـر 

نیـز داشـته  باشـند به نحـو چشـمگیری  را  قـدرت رهبـری سـازمان 
در مدیریـت سـازمان خـود موفـق هسـتند. اندیشـه های مدیریـت 
گرفتـه اسـت. مدیـر  ز در دنیـا بسـیار مـورد توجـه قـرار  اثربخـش امـرو
کارگاه، انبـار، محـل سـاختمان و یـا درون  اثربخـش را می تـوان در 
کار خـود دیـده شـود نـه آنکـه بـه میـز  اداره یافـت. او بایـد در محـل 

کارش بـه زنجیـر بسـته شـود. خـود در دفتـر 
بـرای 	  را  خـود  زمـان  از  اندکـی  اسـت  ممکـن  اثربخـش  مدیـر 

کاغذهـا  گاه درون  کارش بگذرانـد، امـا هیـچ  اندیشـیدن در دفتـر 
بـرای  اثربخـش  مدیـر  نمی شـود.  غـرق  ناپذیـر  پایـان  نوشـته های  و 
کارکنـان خـود در دسـترس اسـت، امـا مزاحـم آنـان نیسـت و اجـازه 

بپردازنـد. خـود  کار  بـه  آنـان  می دهـد 

تایال دل، ترجمه: فرهاد احمدی نائینی

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 104 صفحه

چگونه مدیری اثربخش باشیم
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یـک مدیـر خـوب یـا یـک رئیـس خـوب بایـد بتواند تیـم کاری اش را 	 
مدیریـت کنـد؛ بـرای مثـال، در بعضـی از مواقـع کارمندان با دیدن 
بـا دیـدن جدیـت و پشـتکار او  کارفرمـا دارد و  کـه  مـدل مدیریتـی 
کار را جـدی بگیرنـد، برعکـس  کـه خودشـان نیـز  سـعی می کننـد 
یـا  کار  در  بـودن  جـدی  بـه  مدیـران  توجـه  عـدم  مواقـع  از  خیلـی 
کارمنـدان می شـوند. و بی انگیزگـی  تنبلـی  باعـث  نبـودن  حرفـه ای 

یـک مدیـر حرفـه ای بایـد از روانشناسـی مثبت اندیشـی و تأثیـر آن 	 
کـه باعـث می شـود بیـش  از هـر فرصتـی  کار مطلـع باشـد و  روی 
کنـد و البتـه از هـر فرصتـی  از قبـل مثبت اندیـش باشـد، اسـتفاده 
کنـد. کـه بـه شـما مثبت اندیشـی را آمـوزش می دهـد نیـز اسـتفاده 

بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع کتـاب و نقـش آن در رهبـری 	 
طالـب  کـه  سـازمان ها  مدیـران  کلیـه  بـه  را  آن  مطالعـه  مدیـران، 

را توصیـه می کنیـم. و تحـول سـازمان هسـتند  رشـد، توسـعه 

مایکل آرمسترانگ، ترجمه: سید احمد طباطبایی، 

محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 100 صفحه

مدیریت هر موسسه و بنگاهی بدون ارتباط و تعامل با بخش های 	 
اعتقاد  به  بود.  نخواهد  ممکن  بیرونی  و  داخلی  مختلف 
است  موفق تر  خود  اهداف  به  رسیدن  در  مدیری  کارشناسان، 
در  دارد،  کارکنانش  و  مختلف  بخش های  با  بهتری  ارتباط  که 
بسیاری از مواقع داشتن مهارت ارتباطی حتی می تواند به عنوان 
ارتباطی  مهارت  داشتن  همچنین  کند.  عمل  میان بر  راه  یک 
روش  به  را  خود  ایده های  و  افکار  بتوانید  شما  تا  می شود  باعث 

کار را باال ببرید. کنید و راندمان  کارکنانتان منتقل  بهتری به 
منسـجم 	  برنامـه ای  داشـتن  بـدون  مجموعـه  هـر  موفـق  مدیریـت 

مقـررات  و  نظـم  داشـتن  نیسـت،  امکان پذیـر  سـازمان یافته  و 
رت رسـیدن بـه موفقیـت در هـر مجموعـه ای اسـت و مدیری  ضـرو
انسـجام  خـود  ذهـن  بـه  ابتـدا  کـه  بـود  خواهـد  موفـق  خـود  کار  در 
کنـد و بـه جـای آزمـون و خطـا  دهـد،  سـپس برنامـه  مدونـی تهیـه 
کتـاب  بـا برنامـه پیـش بـرود. بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع 
و نقـش آن در دانـش حرفـه ای و شـخصیتی مدیـران، مطالعـه آن 
کـه طالـب رشـد، توسـعه و تحـول  کلیـه مدیـران سـازمان ها  را بـه 

می کنیـم. توصیـه  را  هسـتند  سـازمان 

مایکل آرمسترانگ، ترجمه: سید احمد طباطبایی، 

محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 112 صفحه

چگونه مدیری با ارتباط موفق باشیم

چگونه مدیری توانمند و حرفه ای باشیم
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رأس 	  در  اقتصـادی  بنگاه هـای  و  سـازمان ها  تمامـی  تردیـد  بـدون 
عـرف  ایـن  کنـار  در  و  دارنـد  مدیـر  به نـام  شـخصی  خـود  سـازمان 
رشکسـته  کـه بنگاه هـای اقتصادی و سـازمانی هـر سـاله می بینیـم 
رونـق  سـازمان ها  بحـران،  شـرایط  در  حتـی  برعکـس  یـا  می شـوند 
شـگرفی دارنـد. مجموعـه عواملـی در ایـن افـت و خیـز بنگاه هـای 
کتر  کسـب و کار دخیـل هسـتند کـه از جملـه مهم تریـن آن هـا، کارا
کـه سـکان یـک سـازمان در  کسـی اسـت  مدیـر می باشـد. ایـن فـرد 
راه  از مطمئن تریـن  بهتریـن شـیوه  بـه  و می توانـد   اوسـت  دسـت  
یژگی هـای فردی  سـازمان و بنـگاه  را بـه سـرمنزل مقصـود برسـاند. و
و حرفـه ای ایـن فـرد در هدایـت سـازمان نقشـی بی بدیـل و بسـیار 

مؤثـر دارد.
خلـق 	  قوانیـن  و  اصـول  سـازمانی،  حرکـت  قوانیـن  بایـد  فـرد  ایـن 

اهـداف  و  اسـتراتژی ها  تبییـن  و  تشـخیص  توانایـی  اثرگـذاری، 
شـده  یـاد  موضوعـات  ایـن  از  فراتـر  حتـی  باشـد.  دارا  را  سـازمان 
منسـجم،  شـخصیت  یـک  دارای  هـم  خـود  وجـود  در  فـرد  ایـن 

باشـد. غیـره  و  فکـور  مؤثـر،  هدف گـذار، 

مایکل آرمسترانگ، ترجمه: سید احمد طباطبایی، 

محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

قطع: رقعی 14/5 ×  21

چگونه شخصیت مدیر حرفه ای 
داشته باشیم

و 	  کاال  معرفی  و  عرضه  مؤثر  راهکارهای  از  دیرباز  از  نمایشگاه 
ردها به جوامع بشری بوده است و در عصر حاضر و با وجود  دستاو
کادمیک  آ و  علمی  روش های  و  پیشرفته  ابزارهای  و  تکنولوژی 
جزو  همچنان  نمایشگاه  فروش،  و  یابی  بازار تبلیغات،  زمینه  در 

یابی به شمار می آید.  مؤثرترین روش های بازار
معامله، 	  هزینه های  کاهش  قبیل  از  نمایشگاه  اقتصادی  مزایای 

معرفی  بالقوه،  مشتریان  شناسایی  مشتری،  نیاز  شناسایی 
محصول به مخاطبین خاص و بازار هدف و ... و مزایای تجاری 
می گردد.  منطقه  و  کشور  اقتصادی  رونق  موجب  که  نمایشگاه 
و  یابی  بازار برای  محملی  به عنوان  گرچه  نمایشگاه ها  زه  امرو
ز افزونی دارند اما مهم تر از بعد اقتصادی  برد رو کار توسعه تجارت 
کانال  یک  همچون  که  است  آن  ارتباطی  ابعاد  نمایشگاه، 
گاهی ها  کارکردی جهت انتقال مفاهیم، اطالعات و آ ارتباطی، 
مؤثر  و  اصلی  عوامل  از  نمایشگاه ها،  دارد.  پیام  گیرندگان  به 
کارآمد در جهت پیشبرد امور  توسعه صادرات غیرنفتی و ابزاری 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شوند. 

سیدحسین میرظفرجویان

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد نرم )شمیز(، 326 صفحه
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تشکیل 	  مختلفی  اجزاء  و  مؤلفه ها  از  کار  و  کسب  مدل های 
هستند.  ری  سودآو به  دستیابی  در  سازمان  راه  نقشه  و  شده اند 
ساختار  بازار،  بخش بندی  و  هدف  مشتریان  ارزش،  پیشنهاد 
ارزش،  زنجیره  در  فعالیت های سازمان  و جایگاه  ارزش  زنجیره 
حاشیه سود، جایگاه سازمان در شبکه ارزش و شناسایی رقبا، 
استراتژی رقابتی و چگونگی خلق مزیت رقابتی از جمله اجزای 
کتاب دیدگاه های  کار هستند. در این  کسب و  اصلی مدل های 
بر  که  می شود،  ارائه  کار  و  کسب  مدل های  مورد  در  جامعی 
روش های  طرح  به  اقتصادی  نگاه  و  ری  سودآو اصلی  مسئله 
و  کسب  مدل های  ارائه  کتاب  این  هدف  دارد.  کید  تا ترکیبی 
 .1  : است  مورد   4 در  تصمیم گیری  شامل  جدید  اقتصاد  در  کار 
تعریف   .2 برای مشتریان  ارائه شده  ارزش های  یا  ارزش  تعریف 
اطالعات  خدمات،  محصول،  شامل  تواند  می  که  بازار  فضای 
 .4 دفاع  قابل  یابی  منبع  سیستم  تعریف   .3 باشد  سه  هر  یا  و 
در  قادر است  آیا شرکت  اینکه  و  درآمدی مناسب  تعریف مدل 

کند؟ مورد ارزش یا ارزش های ارائه شده با دیگران رقابت 

که می تواند 	  با مشتری ها  برخورد  کتاب معرفی در چگونگی  این 
که مشتری  تأثیر شگرفی روی استراتژی های فروش داشته باشد 
یا اینکه ناراضی باشد و با َنقل  به شما و شرکت تان وفادار بماند 
نارضایتی اش از شرکت شما، اثری منفی روی سازمان تان بگذارد 
و سایر مشتری ها را نیز با خودش به جای دیگری ببرد! مشتری های 
راضی و خشنود از طریق گفت  وگو ها و تمجیدهایشان از خدمات 
شرکت شما، به نمایندگان داوطلب شرکت یا سازمان شما تبدیل 
یاد در آینده نیز سراغ شما را خواهند گرفت  می شوند؛ به احتمال ز
این  با  کرد.  خواهند  جذب  برای تان  نیز  بیشتری  مشتری های  و 
حال، مشتری های ناراضی، فرصت های از دست رفته ای هستند 
سازمان  یا  شرکت  به  مستقیما  را  نارضایتی شان  هرگز  شاید  که 
شما اطالع ندهند، اما ممکن است با بیان تجربیات شان برای 
دیگران، اثری مخرب روی مشتری های احتمالی شما بگذارند. 
در این صورت، نه تنها خودشان دیگر هرگز به سراغ شما نمی آیند، 
بلکه سایر مشتری ها را نیز به سمت شرکت های رقیب شما سوق 
خواهند داد. در ادامه، مهارت هایی را به قلم »رنه اونسون« برای 
آنها می توانید بخش خدمات  یادگیری  با  که  بیان می کنیم  شما 

کنید. یت  مشتریان شرکت خود را تقو

کبری مقدم  دکتر احمد روستا  / دکتر بیت اهلل ا

دکتر نیما شجاعی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 220 صفحه

رنه اونسون / مترجمین:  دکتر احمد روستا

دکتر نیما شجاعی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 248 صفحه

مدل کسب و کار

آموزش خدمات مشتری
تکنیک های سریع و آسان برای دستیابی به نتایج فوق العاده

 •

 ���� و  ��ر��دی  ��ر   �� ������ر  ���  و��ر  ��ل ��ی   ����� و  ا���د  ��ا��،  ��ر��   �� ���ب  ا��  در 

��ر ���� ���� ���� در ������ �� ���� ����ه ��ی ا����دی  ��� و  ��دا��� �� ��د . ��ل ��ی 

��� و  ��ر ��ر���� از ��ا�� ������ و ����� ��وت �����. ��ل ��ی  ��� و  ا��� �� ����. ��ل ��ی 

��ام ������ ��، �� �� ���ه ای و در �� ز���� ���� ا���م   �� ��ر��دی ������� دار�� و ���ن �� د���  ��ر 

�� در ����� �� ��ای ��ز��ن و �� ����ی ����� ارزش ��د. ��دآوری ����� ی ����� ��ل ��ی   �����

��ر ا��اری ��ای ����� ����� ����ی و ����ه و درآ��زا�� ا��. ��� و  ��ر ا��، و ��ا ��ل  ��� و 
 •

 �� د������  در  ��ز��ن  راه   ���� و  ��ه ا��   �����  ������ ا��اء  و   �� ����� از  ��ر  و   ��� ��ل ��ی 

و   ����� راه ��  �� ��ا��   ��  ������  �� ����ل  ارا��  ����ی   ��) ارزش  ������د   .����� ��دآوری 

ز����ه  ��زار، �����ر  ���)، ������ن ��ف و ��� ���ی  ارزش   ����� او  ��ای  و   ���� ����ت ����ی 

و  ارزش   ���� در  ��ز��ن  �����ه  ��د،   ����� ارزش،  ز����ه  در  ��ز��ن  ������ ��ی  �����ه  و  ارزش 

��� و  از ���� ا��ای ا��� ��ل ��ی  ������� ر���، ا���ا��ی ر����� و ������ ��� ���� ر����� 
��ر �����.

 •

ا���   �����  ��  �� �� ��د،  ارا��  ��ر  و   ��� ��ل ��ی  ��رد  در   ����� د����ه ��ی  ���ب  ا��  در 

 ��� ���ب ارا�� ��ل ��ی  ��� دارد. ��ف ا��  � روش ��ی ������ �� ��دآوری و ���ه ا����دی �� ��

��ر در ا����د ���� ���� ����� ���ی در ۴ ��رد ا�� : ۱. ����� ارزش �� ارزش ��ی ارا�� ��ه ��ای  و 

�� �� ��ا�� ���� ����ل، ����ت، ا����ت و �� �� �� ���� ۳. �����  ������ن ۲. ����� ���ی ��زار 

����� ���� ���� ���� د��ع ۴. ����� ��ل درآ��ی ����� و ا���� آ�� ���� ��در ا�� در ��رد ارزش 

���؟ 9�� ارزش ��ی ارا�� ��ه �� د���ان ر���� 
789644 686252
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 •
 ���� و  ��ر��دی  ��ر   �� ������ر  ���  و��ر  ��ل ��ی   ����� و  ا���د  ��ا��،  ��ر��   �� ���ب  ا��  در 

��ر ���� ���� ���� در ������ �� ���� ����ه ��ی ا����دی  ��� و  ��دا��� �� ��د . ��ل ��ی 

��� و  ��ر ��ر���� از ��ا�� ������ و ����� ��وت �����. ��ل ��ی  ��� و  ا��� �� ����. ��ل ��ی 

��ام ������ ��، �� �� ���ه ای و در �� ز���� ���� ا���م   �� ��ر��دی ������� دار�� و ���ن �� د���  ��ر 

�� در ����� �� ��ای ��ز��ن و �� ����ی ����� ارزش ��د. ��دآوری ����� ی ����� ��ل ��ی   �����

��ر ا��اری ��ای ����� ����� ����ی و ����ه و درآ��زا�� ا��. ��� و  ��ر ا��، و ��ا ��ل  ��� و 
 •

 �� د������  در  ��ز��ن  راه   ���� و  ��ه ا��   �����  ������ ا��اء  و   �� ����� از  ��ر  و   ��� ��ل ��ی 

و   ����� راه ��  �� ��ا��   ��  ������  �� ����ل  ارا��  ����ی   ��) ارزش  ������د   .����� ��دآوری 

ز����ه  ��زار، �����ر  ���)، ������ن ��ف و ��� ���ی  ارزش   ����� او  ��ای  و   ���� ����ت ����ی 

و  ارزش   ���� در  ��ز��ن  �����ه  ��د،   ����� ارزش،  ز����ه  در  ��ز��ن  ������ ��ی  �����ه  و  ارزش 

��� و  از ���� ا��ای ا��� ��ل ��ی  ������� ر���، ا���ا��ی ر����� و ������ ��� ���� ر����� 

��ر �����.
 •

ا���   �����  ��  �� �� ��د،  ارا��  ��ر  و   ��� ��ل ��ی  ��رد  در   ����� د����ه ��ی  ���ب  ا��  در 

 ��� ���ب ارا�� ��ل ��ی  ��� دارد. ��ف ا��  � روش ��ی ������ �� ��دآوری و ���ه ا����دی �� ��

��ر در ا����د ���� ���� ����� ���ی در ۴ ��رد ا�� : ۱. ����� ارزش �� ارزش ��ی ارا�� ��ه ��ای  و 

�� �� ��ا�� ���� ����ل، ����ت، ا����ت و �� �� �� ���� ۳. �����  ������ن ۲. ����� ���ی ��زار 

����� ���� ���� ���� د��ع ۴. ����� ��ل درآ��ی ����� و ا���� آ�� ���� ��در ا�� در ��رد ارزش 

���؟ �� ارزش ��ی ارا�� ��ه �� د���ان ر���� 
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دانشـجویان  بـرای  مشـتریان  خدمـات  آمـوزش  حـوزه  در  بیشـتر  تسـلط  و  گاهـی  آ ایجـاد  کتـاب  اصلـی  هـدف 

آنهاسـت.کارشناسی ارشـد و دکتـری رشـته های علـوم مدیریتـی به ویـژه مدیریـت بازرگانـی و همچنیـن ارائـه مـوارد آموزشـی  بـرای  ارزشـمند 
 	

تأثیر شگرفی روی استراتژی های فروش داشته  که می تواند  با مشتری ها  کتاب معرفی در چگونگی برخورد  این 

از شرکت شما،  قل نارضایتی اش  نَ با  اینکه ناراضی باشد و  یا  که مشتری به شما و شرکت تان وفادار بماند  باشد 

اثری منفی روی سازمان تان بگذارد و سایر مشتری ها را نیز با خودش به جای دیگری ببرد! مشتری های راضی 

گفت  وگو ها و تمجیدهایشان از خدمات شرکت شما، به نمایندگان داوطلب شرکت یا سازمان  و خشنود از طریق 

نیز  بیشتری  مشتری های  و  گرفت  خواهند  را  شما  سراغ  نیز  آینده  در  زیاد  احتمال  به  می شوند؛  تبدیل  شما 

شاید  که  هستند  از دست رفته ای  فرصت های  ناراضی،  مشتری های  حال،  این  با  کرد.  خواهند  جذب  برای تان 

بیان تجربیات شان  با  اما ممکن است  یا سازمان شما اطالع ندهند،  به شرکت  را مستقیما  نارضایتی شان  هرگز 

برای دیگران، اثری مخرب روی مشتری های احتمالی شما بگذارند. در این صورت، نه تنها خودشان دیگر هرگز 

به سراغ شما نمی آیند، بلکه سایر مشتری ها را نیز به سمت شرکت های رقیب شما سوق خواهند داد. در ادامه، 

خدمات  بخش  می توانید  آنها  یادگیری  با  که  می کنیم  بیان  شما  برای   » اونسون  رنه   « قلم  به  را  مهارت هایی 

که درس آمیخته با علم و هنر است و  گر شما مدرس درس فروش هستید  کنید. ا مشتریان شرکت خود را تقویت 

مخاطبان شما دانشجویان جوان دانشگاه می باشند ، نمی توانید به مسائل آموزش خدمات مشتری بی تفاوت 

خلق  از  مفهوم  یک  وجود  که  می باشد  زمینه  این  در  شده  ترجمه  کتاب  اولین  خود  نوع  در  کتاب  این  باشید . 

ارزش، آموزش برای پشتیبانی فروش، توصیه های خبرگان فروش و دیدگاه های جهانی و اخالقی در حوزه فروش 

که تکنیک های سریع و آسان را برای دستیابی به نتایج فوق العاده فروش امکان پذیر می سازد. 9است 
789644 686238

ISBN:978-964-468-623-8

 	
دانشـجویان  بـرای  مشـتریان  خدمـات  آمـوزش  حـوزه  در  بیشـتر  تسـلط  و  گاهـی  آ ایجـاد  کتـاب  اصلـی  هـدف 

کارشناسی ارشـد و دکتـری رشـته های علـوم مدیریتـی به ویـژه مدیریـت بازرگانـی و همچنیـن ارائـه مـوارد آموزشـی 

آنهاسـت. بـرای  ارزشـمند 
 	

تأثیر شگرفی روی استراتژی های فروش داشته  که می تواند  با مشتری ها  کتاب معرفی در چگونگی برخورد  این 

از شرکت شما،  قل نارضایتی اش  نَ با  اینکه ناراضی باشد و  یا  که مشتری به شما و شرکت تان وفادار بماند  باشد 

اثری منفی روی سازمان تان بگذارد و سایر مشتری ها را نیز با خودش به جای دیگری ببرد! مشتری های راضی 

گفت  وگو ها و تمجیدهایشان از خدمات شرکت شما، به نمایندگان داوطلب شرکت یا سازمان  و خشنود از طریق 

نیز  بیشتری  مشتری های  و  گرفت  خواهند  را  شما  سراغ  نیز  آینده  در  زیاد  احتمال  به  می شوند؛  تبدیل  شما 

شاید  که  هستند  از دست رفته ای  فرصت های  ناراضی،  مشتری های  حال،  این  با  کرد.  خواهند  جذب  برای تان 

بیان تجربیات شان  با  اما ممکن است  یا سازمان شما اطالع ندهند،  به شرکت  را مستقیما  نارضایتی شان  هرگز 

برای دیگران، اثری مخرب روی مشتری های احتمالی شما بگذارند. در این صورت، نه تنها خودشان دیگر هرگز 

به سراغ شما نمی آیند، بلکه سایر مشتری ها را نیز به سمت شرکت های رقیب شما سوق خواهند داد. در ادامه، 

خدمات  بخش  می توانید  آنها  یادگیری  با  که  می کنیم  بیان  شما  برای   » اونسون  رنه   « قلم  به  را  مهارت هایی 

که درس آمیخته با علم و هنر است و  گر شما مدرس درس فروش هستید  کنید. ا مشتریان شرکت خود را تقویت 

مخاطبان شما دانشجویان جوان دانشگاه می باشند ، نمی توانید به مسائل آموزش خدمات مشتری بی تفاوت 

خلق  از  مفهوم  یک  وجود  که  می باشد  زمینه  این  در  شده  ترجمه  کتاب  اولین  خود  نوع  در  کتاب  این  باشید . 

ارزش، آموزش برای پشتیبانی فروش، توصیه های خبرگان فروش و دیدگاه های جهانی و اخالقی در حوزه فروش 

که تکنیک های سریع و آسان را برای دستیابی به نتایج فوق العاده فروش امکان پذیر می سازد. است 

9 789644 686238
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یان 	  کتـاب فـروش ارزش افـزا به عنوان منبعی جامع، برای دانشـجو
کارشناسـی ارشـد و دکتـری مدیریـت بازرگانـی و همچنیـن بـرای 
کلیـه مدیـران، معاونیـن فـروش طراحـی گردیـده اسـت . این کتاب 
فرآینـد محـوری از حجـم کارهـای غیـرارزش آفریـن را می کاهـد. در 
سـازمان ها، گاه بـا گذشـت زمـان، حجـم فعالیت هـای غیـرارزش 
افـزا  ارزش  و  اصلـی  کارهـای  از  کـه  می یابـد  گسـترش  چنـان  افـزا 
انجـام  چگونگـی  مشـتری،  بـرای  کـه  حالـی  در  می گیـرد.  پیشـی 
نهایـی  نتیجـه  نیسـت،  مهـم  سـازمان  در  فعالیت هـا  تـک  تـک 
فراینـد بـرای او مهـم اسـت. بایـد از حجـم فعالیت هـای غیـرارزش 
ینـی بـرای مشـتریان کاسـت. به تعبیـر پیتر  افـزا در جهـت ارزش آفر
کـه ارزش آفریـن نیسـت  کـر، مشـتری از حـذف فعالیت هایـی  درا
همـه  دایـره  مرکـز  در  را  مشـتری  فرایندگرایـی،  نمی بینـد.  یـان  ز
فعالیت هـا قـرار می دهـد و هـدف همگانـی، جلـب خشـنودی و 
یـت فرآیندگرایـی  تأمیـن نیازهـای او خواهـد بـود. بـا تثبیـت و تقو
و  می گـردد  بـاز  مشـتری  بـه  رئیـس  از  کارکنـان  توجـه  سـازمان،  در 

مشـتری در مرکـز توجهـات قـرار می گیـرد.

کبری مقدم  دکتر احمد روستا /دکتر بیت اهلل ا

دکتر نیما شجاعی /محمود فخیم ابوالفتحی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 265 صفحه

فروش ارزش افزامکس پدیا

 •

 �� �� ��� ���ـ� و�ـ� ��ـ��ی �ـ�اری، ارزش آ����ـ� ا�ـ�. ارزش آ����� �� ����ی رو���دی ا�ـ� 

�ـ�ز��ن در ��ـ�ل ��ـ� ذ����ـ�ن و �ـ� و�ـ�ه ��ـ����ن �ـ�د در ��ـ� �� ��ـ�د و در آن ��ـ��ی را ��ـ�ر 

��ـ� ������ �ـ� و ��ا����ـ�ی �ـ�د �ـ�ار �� د�ـ� و از ���ـ� او �ـ�ز��ن را �ـ� ��ـ�ی �����ـ� �� ��ـ� 

��ـ�. ���ـ��  �ـ� ارا�ـ� �� د�ـ� ���ز�ـ� و ��ا�ـ�� ��ی ��ـ��ی را ����ـ�  �ـ� ���ـ��ت و �����ـ� 

و�ـ�دی �ـ�ز��ن ���ـ� �ـ� ارزش آ����ـ� آ�ـ�ز �ـ�د و در آن، ارزش، ���ـ� ��ـ��ی ����ـ� �ـ�د. در 

� ارزش آ����ـ� �ـ�ز��ن �ـ�ای ��ـ����ن، ������ �ـ�ی ��ـ�ارزش آ���ـ� �ـ�ف �� �ـ�د و ز���ـ�ه  �ـ�

�ـ� �ـ�و� آن ��ا�ـ� و ��ـ�ز ��ـ��ی و ���ـ�ن آن ر���ـ� و  ��ـ��دی وی ���ـ�.������ �ـ� و ��ا������ـ� �ـ�� �� ��ـ�د 

 •

��ر����� ار�� و د���ی ������  ���ب ��وش ارزش ا��ا �� ���ان ����� ����، ��ای دا������ن 

��آ���  ���ب  ا��   . ��د��ه ا��  ��وش ��ا��  ���و���  ���� ����ان،  ��ای  و ������  ��زر���� 

 ��� ز��ن،   ����  �� ��ه   ،�� ��ز��ن  در   .���� �� را  آ����  ارزش  ��� ��ر��ی   ��� از  ���ری 

��ر��ی ا��� و ارزش ا��ا ���� �� ���د.  �� از  ����ش �� ����  ������ ��ی ���ارزش ا��ا ���ن 

 �����  ،����  ��� �ز��ن  � در   �� ������  ��  �� ا���م   ������ ����ی،  ��ای   ��  ���� در 

����� ��ا��� ��ای او ��� ا��. ���� از ��� ������ ��ی ���ارزش ا��ا در ��� ارزش آ����� ��ای 

�� ارزش آ���� ���� ز��ن  ��، ����ی از ��ف ������ ����  ����. �� ����� ���� درا ������ن 

��� ����. ��ا�����ا��، ����ی را در ���� دا��ه ��� ������ �� ��ار �� د�� و ��ف ������، ��� 

��ر���ن  ����دی و ����� ���ز��ی او ��ا�� ��د. �� ����� و ����� ��آ�����ا�� در ��ز��ن، ���� 

9از ر��� �� ����ی ��ز �� ��دد و ����ی در ���� �����ت ��ار �� ���د.
789644 686245

ISBN:978-964-468-624-5

 •
 �� �� ��� ���ـ� و�ـ� ��ـ��ی �ـ�اری، ارزش آ����ـ� ا�ـ�. ارزش آ����� �� ����ی رو���دی ا�ـ� 

�ـ�ز��ن در ��ـ�ل ��ـ� ذ����ـ�ن و �ـ� و�ـ�ه ��ـ����ن �ـ�د در ��ـ� �� ��ـ�د و در آن ��ـ��ی را ��ـ�ر 

��ـ� ������ �ـ� و ��ا����ـ�ی �ـ�د �ـ�ار �� د�ـ� و از ���ـ� او �ـ�ز��ن را �ـ� ��ـ�ی �����ـ� �� ��ـ� 

��ـ�. ���ـ��  �ـ� ارا�ـ� �� د�ـ� ���ز�ـ� و ��ا�ـ�� ��ی ��ـ��ی را ����ـ�  �ـ� ���ـ��ت و �����ـ� 

و�ـ�دی �ـ�ز��ن ���ـ� �ـ� ارزش آ����ـ� آ�ـ�ز �ـ�د و در آن، ارزش، ���ـ� ��ـ��ی ����ـ� �ـ�د. در 

� ارزش آ����ـ� �ـ�ز��ن �ـ�ای ��ـ����ن، ������ �ـ�ی ��ـ�ارزش آ���ـ� �ـ�ف �� �ـ�د و ز���ـ�ه  �ـ�

�ـ� �ـ�و� آن ��ا�ـ� و ��ـ�ز ��ـ��ی و ���ـ�ن آن ر���ـ� و  ������ �ـ� و ��ا������ـ� �ـ�� �� ��ـ�د 

��ـ��دی وی ���ـ�.
 •

��ر����� ار�� و د���ی ������  ���ب ��وش ارزش ا��ا �� ���ان ����� ����، ��ای دا������ن 

��آ���  ���ب  ا��   . ��د��ه ا��  ��وش ��ا��  ���و���  ���� ����ان،  ��ای  و ������  ��زر���� 

 ��� ز��ن،   ����  �� ��ه   ،�� ��ز��ن  در   .���� �� را  آ����  ارزش  ��� ��ر��ی   ��� از  ���ری 

��ر��ی ا��� و ارزش ا��ا ���� �� ���د.  �� از  ����ش �� ����  ������ ��ی ���ارزش ا��ا ���ن 

 �����  ،����  ��� �ز��ن  � در   �� ������  ��  �� ا���م   ������ ����ی،  ��ای   ��  ���� در 

����� ��ا��� ��ای او ��� ا��. ���� از ��� ������ ��ی ���ارزش ا��ا در ��� ارزش آ����� ��ای 

�� ارزش آ���� ���� ز��ن  ��، ����ی از ��ف ������ ����  ����. �� ����� ���� درا ������ن 

��� ����. ��ا�����ا��، ����ی را در ���� دا��ه ��� ������ �� ��ار �� د�� و ��ف ������، ��� 

��ر���ن  ����دی و ����� ���ز��ی او ��ا�� ��د. �� ����� و ����� ��آ�����ا�� در ��ز��ن، ���� 

از ر��� �� ����ی ��ز �� ��دد و ����ی در ���� �����ت ��ار �� ���د.

9 789644 686245

ISBN:978-964-468-624-5

بـا 	  و  ارزشـمند  پرمحتـوا،  بسـیار  کتابـی  معاصـر«  »فـروش 
و  فـروش  حـوزه  در  عملـی  علمـی  مرتبـط،  کامـال  موضوعـات 
کنـون به عنـوان پرتیراژتریـن منبـع مـورد  کـه هم ا فروشـندگی اسـت 
و  اسـاتید  پژوهشـگران،  و  دنیـا  در  فروشـندگان حرفـه ای  اسـتفاده 
تکنیک هـا،  شـامل  کتـاب  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  یان  دانشـجو
مهارت هـا، فنـون، فرایندهـا، مدل هـا، راه هـا و راهکارهـای مفیـد 
کـه بـه شـیوه ای بسـیار  و موثـر در حـوزه فـروش و فروشـندگی اسـت 

شـده اند.  معرفـی  منطقـی 
ایـن کتـاب بـه مباحثـی همچـون فـروش در دنیای معاصـر، عوامل 	 

در  فـروش  فرآینـد  مدیریـت  و  معاصـر  دنیـای  در  فـروش  فراینـد 
بـاره رسـانه های  دنیـای معاصـر پرداختـه اسـت و فصـل جدیـد در
فـروش  مـورد  ری و فصلـی در  فنـاو کمـک  بـه  فـروش  و  اجتماعـی 

دارد.  جهانـی 

فروش در دنیای معاصرمکس پدیا

مترجمان: دکتر  احمد روستا،

کامبیز حیدرزاده، نیما شجاعی دکتر 

یری 16/5 ×  23/5 ز قطع: و

جلد نرم )شمیز(، 632 صفحه

ارتباط پایدار، ارزش آفرینی
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که برای توصیف 	  کارآفرینی سـازمانی یا شـرکتی اصطالحی اسـت 
انـدازه  بـا  تأسیس شـده  سـازمان های  درون  کارآفرینانـه  رفتـار 
کارآفرینـی  قـرار می گیـرد.  مورداسـتفاده  بـزرگ  یـا  متوسـط  کوچـک 
سـازمانی یـک چارچـوب در تسـهیل تغییـرات پیوسـته و ابتکارات 
در سـازمان های ثابـت را ارائـه می دهـد. ایـن روش یـک طـرح اولیـه 
رد.  مـی آو فراهـم  را  جدیـد  رقابتـی  واقعیـات  بـا  مؤثـر  رقابـت  بـرای 
یت اسـتراتژی، فرهنگ، سـاختار،  کارآفرینـی سـازمانی موجـب تقو
سیسـتم های نظـارت، پـاداش و روش های مدیریت منابع انسـانی 
کارآفرینـی سـازمانی هـدف و فلسـفه  شـرکت می شـود. چارچـوب 
و سـالم شـکل  نارضایتـی سـازنده  یـک  را حـول  وجـودی سـازمان 
می دهـد و شـرکت را فراتـر از محصـوالت و خدمـات فعلـی اش، بـه 
سـمت تاثیرگـذاری به جـای پیـروی و بـاز تعریـف فرضیـات سـنتی 
بـازار در مـورد قیمـت و عملکـرد محصـوالت در ذهـن مشـتریان، 
سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  کتـاب  ایـن  اصلـی  هـدف  می دهـد.  سـوق 
اسـت کـه، بـرای تبدیـل یک سـازمان غیـرکار آفرین به یک سـازمان 

کارآفریـن چـه چیـزی نیـاز اسـت؟ کامـاًل  

ری، آرش رادمهر مترجمان: دکتر علی داو

یری 16/5 ×  23/5،  ز قطع: و

جلد نرم )شمیز(، 504 صفحه

کارآفرینی سازمانی

دکتر علی داوری،  آرش رادمهر، محمدرضا توالییکارآفرینی سازمانی

تأسیس شده  سازمان های  درون  کارآفرینانه  رفتار  توصیف  برای  که  است  اصطالحی  شرکتی  یا  سازمانی  کارآفرینی 

تغییرات  تسهیل  در  چارچوب  یک  سازمانی  کارآفرینی  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  بزرگ  یا  متوسط  کوچک  اندازه  با 

واقعیات  با  مؤثر  رقابت  برای  اولیه  طرح  یک  روش  این  می دهد.  ارائه  را  ثابت  سازمان های  در  ابتکارات  و  پیوسته 

کارآفرینی سازمانی موجب تقویت استراتژی، فرهنگ، ساختار، سیستم های نظارت،  رقابتی جدید را فراهم می آورد. 

فلسفه وجودی  و  کارآفرینی سازمانی هدف  انسانی شرکت می شود. چارچوب  منابع  روش های مدیریت  و  پاداش 

سازمان را حول یک نارضایتی سازنده و سالم شکل می دهد و شرکت را فراتر از محصوالت و خدمات فعلی اش، 

به سمت تاثیرگذاری به جای پیروی و باز تعریف فرضیات سنتی بازار در مورد قیمت و عملکرد محصوالت در ذهن 

که، برای تبدیل یک سازمان غیرکار آفرین  کتاب پاسخ به این سؤال است  مشتریان، سوق می دهد. هدف اصلی این 

کارآفرین چه چیزی نیاز است؟ کاماًل   به یک سازمان 

corporate 
entrepreneurshipKuratko, Morris & Covin 

 Translated by: A. Davari, A. Radmehr, M.R. Tavalaaei
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کارآفرینی سازمانی
دکتر علی داوری،  آرش رادمهر، محمدرضا توالیی

تأسیس شده  سازمان های  درون  کارآفرینانه  رفتار  توصیف  برای  که  است  اصطالحی  شرکتی  یا  سازمانی  کارآفرینی 

تغییرات  تسهیل  در  چارچوب  یک  سازمانی  کارآفرینی  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  بزرگ  یا  متوسط  کوچک  اندازه  با 

واقعیات  با  مؤثر  رقابت  برای  اولیه  طرح  یک  روش  این  می دهد.  ارائه  را  ثابت  سازمان های  در  ابتکارات  و  پیوسته 

کارآفرینی سازمانی موجب تقویت استراتژی، فرهنگ، ساختار، سیستم های نظارت،  رقابتی جدید را فراهم می آورد. 

فلسفه وجودی  و  کارآفرینی سازمانی هدف  انسانی شرکت می شود. چارچوب  منابع  روش های مدیریت  و  پاداش 

سازمان را حول یک نارضایتی سازنده و سالم شکل می دهد و شرکت را فراتر از محصوالت و خدمات فعلی اش، 

به سمت تاثیرگذاری به جای پیروی و باز تعریف فرضیات سنتی بازار در مورد قیمت و عملکرد محصوالت در ذهن 

که، برای تبدیل یک سازمان غیرکار آفرین  کتاب پاسخ به این سؤال است  مشتریان، سوق می دهد. هدف اصلی این 

کارآفرین چه چیزی نیاز است؟ کاماًل   به یک سازمان 

corporate 
entrepreneurship

Kuratko, Morris & Covin 

 Translated by: A. Davari, A. Radmehr, M.R. Tavalaaei

ان
وم

3 ت
5،

000

مهارت های اساسی برای اجرای پروژه ها 

در ایـن کتـاب دیـدگاه جامعـی در مـورد روش هـای ترکیبـی پژوهش 	 
که بر بخش مرکزی مشـکل پژوهشـی در طرح روش های  ارائه شـده 
کتـاب، بسـط دادن فراینـد انـواع  کیـد دارد. هـدف ایـن  ترکیبـی، تا
از  ترکیبـی  روش هـای  فراینـد  از  مفهومـی  درکـی  ارائـه  و  روش هـا 
کتـاب بـر روشـی ترکیبـی  کیفـی اسـت. ایـن  طریـق لنزهـای روش 
یکـرد کیفـی متمرکـز اسـت و فضایـی را بـرای گفت و گـو دربـاره  بـا رو

رده اسـت. نقطه نظرهـای مختلـف پژوهشـگر فراهـم آو
تـا دیدگاه هـای خـود 	  برمی انگیزانـد  را  پژوهشـگران  کتـاب حاضـر، 

کـرده  را نسـبت بـه واقعیت هـای اجتماعـی و ایجـاد دانـش تعییـن 
یـژه در  گاهـی را در تمـام مراحـل پژوهـش خـود به و و ایـن دانـش و آ

گیرنـد.  انتخـاب روش هـا و طـرح پژوهشـی بـه کار 
کامبیز حیدرزاده، نیما شجاعی مترجمان: دکتر 

یری 16/5 ×  23/5 ز قطع: و

جلد نرم )شمیز(، 315 صفحه

تحقیقات بازاریابی
با رویکرد پژوهش ترکیبی
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کـه 	  می دهـد  نشـان  فـروش  مدیـران  و  فروشـندگان  بـه  کتـاب  ایـن 
بـرای  مختلـف  کتیک هـای  تا و  راهکارهـا  از  می تواننـد  چگونـه 
افزایـش  و  مشـتریان  بـا  روابـط  تعمیـق  و  توسـعه  جـذب،  یافتـن، 
همچنیـن  کننـد.  اسـتفاده  اقتصـادی  دشـوار  شـرایط  در  فـروش 
نیـز  را  ره  دو ایـن  مختـص  فـروش  چالش هـای  بـا  برخـورد  نحـوه 

می کنـد.   بررسـی 
کتـاب حاضـر بـا طـرح و آمـوزش بیسـت راهبـرد بـرای فروشـندگان 	 

شـیوه های  و  رکـود  شـرایط  در  مشـتریان  بـا  ارتبـاط  جهـت 
گامـی موثـر  یـد، توانسـته  گاهی افزایـی و ترغیـب مشـتریان بـه خر آ
در ایـن مسـیر بـردارد و راهبردهـای کمک کننـده ای بـه فروشـندگان 

کنـد.  ارائـه  محتـاط  مشـتریان  بـه  بیشـتر  فـروش  بـرای 

افزایش فروشمکس پدیا

مترجمان: دکتر احمد روستا

امیر رضا روحانی، قطع: رقعی 14/5 ×  21

جلد نرم )شمیز(، 192 صفحه

در شرایط رکود و بازار دشوار

بـا 	  همـکاران  تعامـالت  نـوع  دانیـم،  مـی  مـا  همـه  کـه  همانطـور 
بـاالی  نـرخ  و  نـوازی دارد  بـر تجربـه مهمـان  یـادی  ز تاثیـر  مهمانـان 
کفایـت بـاال  رضایـت مهمانـان بسـتگی بـه اسـتخدام همـکاران بـا 
کار مسـلما مهم می  دارد. آموزش و توسـعه منابع انسـانی در حین 
بـاره اسـتخدام فرد مناسـب  باشـد، امـا مسـائل فراوانـی مـی تـوان در

گفتـه شـود.  در درجـه اول 
بـرای 	  تواننـد  مـی  کـه  فنونـی  کـردن  ارائـه  بـا  کتـاب  ایـن  بنابرایـن 

بـه  شـغلی  هـای  موقعیـت  بـرای  ممکـن  افـراد  بهتریـن  اسـتخدام 
کار خـود را آغـاز مـی نمایـد. توضیحـات شـغلی  گرفتـه شـوند،  کار 
مشـاغل موجـود مـی بایسـت کامل بوده و نه تنهـا جزئیات وظایف 
فـرد در آن هـا نوشـته شـده باشـد، بلکـه مـی بایسـت شـخصیت و 
فرهنـگ سـازمانی را نیـز بـه فـرد منتقـل نمایـد و در ایـن توضیحـات 
افـراد  بـه  انگیـزه مناسـب  تـا  اندازهـای مناسـبی داده شـود  چشـم 
بـرای پیوسـتن بـه مجموعـه باشـد. راهبردهـا بـرای اطـالع رسـانی 
باشـد،  بـه هتـل هـا مـی  بـازار  بـه  موقعیـت هـای شـغلی منحصـر 

هرچنـد ایـن راهبردهـا مـی بایسـت فعاالنـه توسـعه یابنـد.

مترجمین: دکتر حسین وظیفه دوست

دکتر احسانه نژاد محمد / دکتر اعظم قاسمی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 117 صفحه
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هر 	  سابقه  به  نگاهی  نیست.  جدیدی  رشته  بازرگانی،  تبلیغات 
بنگاه اقتصادی نشان می دهد، این فعالیت به موازات فعالیت 
معینی  متولی  اوقات  گاهی  ولی  شده،  آغاز  سازمان  آن  تولید 
نداشته و در بسی موارد تداوم و تناوب آن مورد قبول نبوده است. 

تبلیغاتی، 	  فعالیت  رقابت،  عصر  در  و  ین  نو مدیریت  در 
و  ارشد  مدیران  و  است  سازمان  هر  اصلی  رکن  چهار  از  یکی 
تخصیص  در  الزم  تناسب  باید  سازمان  هر  استراتژیست های 
یع، تبلیغ و قیمت را  کمیاب به چهار حوزه محصول، توز منابع 
کدام از بخش های بازار و مشتری رعایت نمایند تا حصول  در هر 

به جایگاه موردنظر در ذهن مصرف کننده میسر شود. 
و 	  مطالعات  نتیجه  که  تجاری«  تبلیغات  »کمپین  کتاب  در 

است،  یان تهرانی  بلور محمد  دکتر  آقای  ساله  سی  تجربیات 
یی،  خالصه گو و  ایجاز  نهایت  در  و  روان  بسیار  قلمی  با  ایشان 
و  هدفمند  برنامه  یک  تنظیم  و  طراحی  لزوم  و  تبلیغات  بحث 
مهندسی شده برای رسیدن به اهداف تجاری را مطرح و به رشته 

کشیده اند.  تحریر 

دکتر محمدرضا بلوریان

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 339 صفحه

کمپیــن تبلیــغاتی بازرگــانی 
از ایده تا اجرا

Mohammad Bolourian Tehrani (Ph.D)

عمــر  یــا  ســازمان  عمــر  از  مرحلــه  هــر  در  ایــران،  اقتصــادی  بنگاه هــای 

ــه مــوازات  ــان ب ــزار اطالع رســانی و تبلیغــات آن ــد اب ــه باشــند، بای ک محصــول 

ــا ابزارهــای ارتباطــی  ــری ب ــل مقایســه و براب پیشــرفت های تکنولوژیــک، قاب

باشــد. خارجــی  و  داخلــی  عرضه کننــدگان  ســایر  رقابتــی  و 

تبلیغــات بازرگانــی، رشــته جدیــدی نیســت. نگاهــی بــه ســابقه هــر بنــگاه 

آن  تولیــد  فعالیــت  مــوازات  بــه  فعالیــت  ایــن  می دهــد،  نشــان  اقتصــادی 

گاهــی اوقــات متولــی معینــی نداشــته و در بســی  مــوارد تــداوم و تنــاوب آن مــورد قبــول نبــوده اســت. ســازمان آغــاز شــده، ولــی 

در مدیریــت نویــن و در عصــر رقابــت، فعالیــت تبلیغاتــی، یکــی از چهــار رکــن اصلــی هــر ســازمان اســت 

کمیــاب بــه  و مدیــران ارشــد و استراتژیســت های هــر ســازمان بایــد تناســب الزم در تخصیــص منابــع 

کــدام از بخش هــای بــازار و مشــتری رعایــت  چهــار حــوزه محصــول، توزیــع، تبلیــغ و قیمــت را در هــر 

ــگاه موردنظــر در ذهــن مصرف کننــده میســر شــود.  ــه جای ــا حصــول ب نماینــد ت

کــه نتیجــه مطالعــات و تجربیــات ســی ســاله آقــای دکتــر محمــد  کتــاب »کمپیــن تبلیغــات بازرگانــی«  در 

بحــث  خالصه گویــی،  و  ایجــاز  نهایــت  در  و  روان  بســیار  قلمــی  بــا  ایشــان  اســت،  بلوریان تهرانــی 

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــده ب ــی ش ــد و مهندس ــه هدفمن ــک برنام ــم ی ــی و تنظی ــزوم طراح ــات و ل تبلیغ

کشــیده اند.  ح و بــه رشــته تحریــر  تجــاری را مطــر

از ایده تا اجراکمپیــن تبلیــغاتی بازرگــانی 
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چاپ دوم
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Mohammad Bolourian Tehrani (Ph.D)

عمــر  یــا  ســازمان  عمــر  از  مرحلــه  هــر  در  ایــران،  اقتصــادی  بنگاه هــای 

ــه مــوازات  ــان ب ــزار اطالع رســانی و تبلیغــات آن ــد اب ــه باشــند، بای ک محصــول 

ــی  ــای ارتباط ــا ابزاره ــری ب ــه و براب ــل مقایس ــک، قاب ــرفت های تکنولوژی پیش

باشــد. خارجــی  و  داخلــی  عرضه کننــدگان  ســایر  رقابتــی  و 

تبلیغــات بازرگانــی، رشــته جدیــدی نیســت. نگاهــی بــه ســابقه هــر بنــگاه 

آن  تولیــد  فعالیــت  مــوازات  بــه  فعالیــت  ایــن  می دهــد،  نشــان  اقتصــادی 

گاهــی اوقــات متولــی معینــی نداشــته و در بســی  ســازمان آغــاز شــده، ولــی 

مــوارد تــداوم و تنــاوب آن مــورد قبــول نبــوده اســت. 

در مدیریــت نویــن و در عصــر رقابــت، فعالیــت تبلیغاتــی، یکــی از چهــار رکــن اصلــی هــر ســازمان اســت 

کمیــاب بــه  و مدیــران ارشــد و استراتژیســت های هــر ســازمان بایــد تناســب الزم در تخصیــص منابــع 

کــدام از بخش هــای بــازار و مشــتری رعایــت  چهــار حــوزه محصــول، توزیــع، تبلیــغ و قیمــت را در هــر 

ــگاه موردنظــر در ذهــن مصرف کننــده میســر شــود.  ــه جای ــا حصــول ب نماینــد ت

کــه نتیجــه مطالعــات و تجربیــات ســی ســاله آقــای دکتــر محمــد  کتــاب »کمپیــن تبلیغــات بازرگانــی«  در 

بحــث  خالصه گویــی،  و  ایجــاز  نهایــت  در  و  روان  بســیار  قلمــی  بــا  ایشــان  اســت،  بلوریان تهرانــی 

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــده ب ــی ش ــد و مهندس ــه هدفمن ــک برنام ــم ی ــی و تنظی ــزوم طراح ــات و ل تبلیغ

کشــیده اند.  ح و بــه رشــته تحریــر  تجــاری را مطــر

کمپیــن تبلیــغاتی بازرگــانی 
از ایده تا اجرا
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یابی 	  ز تبلیغات و بازار یکی از حوزه های مطرح و مهم در تجارت امرو
سیاست گذاری های  تأثیر  تحت  شدت  به  صنعت  این  است. 
آن  در  که  آزاد  اقتصاد  یکرد  رو با  کشورهایی  می باشد.  کالن 
دنیا  از  دیگر  مناطقی  می باشدو  کار  و  کسب  مبنای  آزاد  رقابت 
یکرد اقتصاد بسته دولتی اداره می شوند دارای روش های  که با رو
متفاوت تبلیغاتی می باشند. نکته بسیار مهم در هر دو مصداق 
و  کمرنگ  رفته  رفته  سنتی  ایده های  که  است  آن  شده  گفته 
است.کتاب  شده  قدیمی  روش های  جایگزین  ین  نو ایده های 
و  بستر  ین  نو راهبردی  به همت شرکت سرمایه گذاری  که  حاضر 
ییسه هیأت مدیره  به اهتمام جناب آقای بابک حاجیان  نایب ر
وکار  کسب  طراحی  کتاب  دو  انتشار  و  ترجمه  از  پس  و  شرکت 

یک دقیقه ترجمه شده است. کارآفرینی در همچنین 
مولف: جین  جواچیم

مترجم: بابک حاجیان

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 165 صفحه

151 ایده سریع تبلیغات
کنید ج  بدون اینکه پول زیادی خر

مولف: جین  جواچیم  / مترجم: بابک حاجیان

JEAN JOACHIM  /  Translated by Babak Hajian

کــه باشــند، بایــد ابــزار  بنگاه هــای اقتصــادی ایــران، در هــر مرحلــه از عمــر ســازمان یــا عمــر محصــول 

بــا  برابــری  و  قابــل مقایســه  مــوازات پیشــرفت های تکنولوژیــک،  بــه  آنــان  تبلیغــات  اطالع رســانی و 

ابزارهــای ارتباطــی و رقابتــی ســایر عرضه کننــدگان داخلــی و خارجــی باشــد.

ــه ســابقه هــر بنــگاه اقتصــادی نشــان می دهــد،  تبلیغــات بازرگانــی، رشــته جدیــدی نیســت. نگاهــی ب

گاهــی اوقــات متولــی معینــی  ایــن فعالیــت بــه مــوازات فعالیــت تولیــد آن ســازمان آغــاز شــده، ولــی 

نداشــته و در بســی مــوارد تــداوم و تنــاوب آن مــورد قبــول نبــوده اســت. 

در مدیریــت نویــن و در عصــر رقابــت، فعالیــت تبلیغاتــی، یکــی از چهــار رکــن اصلــی هــر ســازمان اســت 

کمیــاب بــه  و مدیــران ارشــد و استراتژیســت های هــر ســازمان بایــد تناســب الزم در تخصیــص منابــع 

کــدام از بخش هــای بــازار و مشــتری رعایــت  چهــار حــوزه محصــول، توزیــع، تبلیــغ و قیمــت را در هــر 

ــگاه موردنظــر در ذهــن مصرف کننــده میســر شــود.  ــه جای ــا حصــول ب نماینــد ت

کــه نتیجــه مطالعــات و تجربیــات ســی ســاله آقــای دکتــر محمــد  کتــاب »کمپیــن تبلیغــات تجــاری«  در 

بحــث  خالصه گویــی،  و  ایجــاز  نهایــت  در  و  روان  بســیار  قلمــی  بــا  ایشــان  اســت،  بلوریان تهرانــی 

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــده ب ــی ش ــد و مهندس ــه هدفمن ــک برنام ــم ی ــی و تنظی ــزوم طراح ــات و ل تبلیغ

کشــیده اند.  ح و بــه رشــته تحریــر  تجــاری را مطــر

ج کنید151 ایده سریع تبلیغات بدون اینکه پول زیادی خر
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کــه باشــند، بایــد ابــزار  بنگاه هــای اقتصــادی ایــران، در هــر مرحلــه از عمــر ســازمان یــا عمــر محصــول 

بــا  برابــری  و  قابــل مقایســه  مــوازات پیشــرفت های تکنولوژیــک،  بــه  آنــان  تبلیغــات  اطالع رســانی و 

ابزارهــای ارتباطــی و رقابتــی ســایر عرضه کننــدگان داخلــی و خارجــی باشــد.

ــه ســابقه هــر بنــگاه اقتصــادی نشــان می دهــد،  تبلیغــات بازرگانــی، رشــته جدیــدی نیســت. نگاهــی ب

گاهــی اوقــات متولــی معینــی  ایــن فعالیــت بــه مــوازات فعالیــت تولیــد آن ســازمان آغــاز شــده، ولــی 

نداشــته و در بســی مــوارد تــداوم و تنــاوب آن مــورد قبــول نبــوده اســت. 

در مدیریــت نویــن و در عصــر رقابــت، فعالیــت تبلیغاتــی، یکــی از چهــار رکــن اصلــی هــر ســازمان اســت 

کمیــاب بــه  و مدیــران ارشــد و استراتژیســت های هــر ســازمان بایــد تناســب الزم در تخصیــص منابــع 

کــدام از بخش هــای بــازار و مشــتری رعایــت  چهــار حــوزه محصــول، توزیــع، تبلیــغ و قیمــت را در هــر 

ــگاه موردنظــر در ذهــن مصرف کننــده میســر شــود.  ــه جای ــا حصــول ب نماینــد ت

کــه نتیجــه مطالعــات و تجربیــات ســی ســاله آقــای دکتــر محمــد  کتــاب »کمپیــن تبلیغــات تجــاری«  در 

بحــث  خالصه گویــی،  و  ایجــاز  نهایــت  در  و  روان  بســیار  قلمــی  بــا  ایشــان  اســت،  بلوریان تهرانــی 

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــده ب ــی ش ــد و مهندس ــه هدفمن ــک برنام ــم ی ــی و تنظی ــزوم طراح ــات و ل تبلیغ

کشــیده اند.  ح و بــه رشــته تحریــر  تجــاری را مطــر

151 ایده سریع تبلیغات
ج کنید بدون اینکه پول زیادی خر
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اقتصـادی 	  بنگاه هـای  تمـام  اصلـی  دغدغـه  فـروش  و  یابـی  بازار
و  رفتـار  بررسـی  و  مطالعـه  در  دغدغه هـا  ایـن  پاسـخ  اسـت. 
تصمیمـات  قبـال  در  مصرف کننـدگان  و  مشـتریان  واکنش هـای 
بـازار  فعـاالن  و  عرضه کننـدگان  و  تولید کننـدگان  کنش هـای  و 

اسـت.
بنـگاه 	  هـر  در  حیاتـی  و  مهـم  تصمیـم  یـا  اصلـی  کنـش  چهـار 

یـع و پخـش،  اقتصـادی، انتخـاب یـا طراحـی محصـول، روش توز
اسـت  قیمت گـذاری  نهایتـًا  و  اطالع رسـانی  و  تبلیغـات  روش 
آمیختـه  یـا   )4Ps( پـی  چهـار  مـدل  بـه  یابـی  بازار ادبیـات  در  کـه 
ز بـه  یابـی امـرو یابـی معـروف اسـت. ایـن مـدل، در شـرایط بازار بازار
کان معتبـر اسـت.  کمـا حـدود چهـل پـی توسـعه و ارتقـاء یافتـه و 
ره، در ایـن  یـس و تحقیـق و مشـاو مؤلـف، پـس از چهـل سـال تدر
و  اصلـی  مفهـوم  و  جوهـره   ،)4Ps(چهار  پـی قالـب  در  و  کتـاب 
یابی را با زبانی سـاده و در خور اسـتفاده تمام سـطوح  بنیادی بازار

اسـت. نمـوده  بیـان  دانشـگاهی  و  صنفی،صنعتـی 

دکتر محمدرضا بلوریان

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 321 صفحه

کاالها و خدماتمکس پدیا اصول بازاریابی 
نقشه راه شکوفایی

Mohammad Bolourian Tehrani (Ph.D)

اســت.  اقتصــادی  بن�اه هــای  تمــام  اصلــی  د�د�ــه  فــروش  و  بازاریابــ� 

کن� هــای مشــتریان  �اســخ ایــن د�د�ه هــا در م�العــه و بررســی رفتــار و وا

و  تولید کننــدگان  کن� هــای  و  تصمیمــات  قبــال  در  مصرف کننــدگان  و 
اســت. بــازار  فعــا�ن  و  �ر�ه کننــدگان 

اقتصــادی،  بنــ�اه  هــر  در  حیاتــی  و  م�ــ�  تصمیــ�  یــا  اصلــی  کنــ�  چ�ــار 

و  تبلیغــات  روش  ��ــ�،  و  توزیــع  روش  م�صــول،  �راحــی  یــا  انت�ــاب 

بــه  بازاریابــ�  ادبیــات  در  کــه  اســت  قیمت گــذاری  ن�ایتــًا  و  ا��ع رســانی 

مــدل چ�ــار �ــ� (4Ps) یــا آمی�تــه بازاریابــ� معــروف اســت. ایــن مــدل، در �ــرای� بازاریابــ� امــروز بــه 

کان معتبــر اســت. م�لــ�، �ــ� از چ�ــل ســال تدریــ�  کمــا حــدود چ�ــل �ــ� توســعه و ارتقــاء یافتــه و 

ک�ــاب و در قالــب چ�ار  �ــ�(4Ps)، �وهــره و م��ــوم اصلــی و بنیــادی  و ت�قیــ� و مشــاوره، در ایــن 

بیــان  دانشــ�اهی  و  تمــام ســ�و� صن�ی،صنعتــی  اســت�اده  در �ــور  و  زبانــی ســاده  بــا  را  نمــوده اســت.بازاریابــ� 
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Mohammad Bolourian Tehrani (Ph.D)

اســت.  اقتصــادی  بن�اه هــای  تمــام  اصلــی  د�د�ــه  فــروش  و  بازاریابــ� 

کن� هــای مشــتریان  �اســخ ایــن د�د�ه هــا در م�العــه و بررســی رفتــار و وا

و  تولید کننــدگان  کن� هــای  و  تصمیمــات  قبــال  در  مصرف کننــدگان  و 

اســت. بــازار  فعــا�ن  و  �ر�ه کننــدگان 

اقتصــادی،  بنــ�اه  هــر  در  حیاتــی  و  م�ــ�  تصمیــ�  یــا  اصلــی  کنــ�  چ�ــار 

و  تبلیغــات  روش  ��ــ�،  و  توزیــع  روش  م�صــول،  �راحــی  یــا  انت�ــاب 

بــه  بازاریابــ�  ادبیــات  در  کــه  اســت  قیمت گــذاری  ن�ایتــاً  و  ا��ع رســانی 

مــدل چ�ــار �ــ� (4Ps) یــا آمی�تــه بازاریابــ� معــروف اســت. ایــن مــدل، در �ــرای� بازاریابــ� امــروز بــه 

کان معتبــر اســت. م�لــ�، �ــ� از چ�ــل ســال تدریــ�  کمــا حــدود چ�ــل �ــ� توســعه و ارتقــاء یافتــه و 

ک�ــاب و در قالــب چ�ار  �ــ�(4Ps)، �وهــره و م��ــوم اصلــی و بنیــادی  و ت�قیــ� و مشــاوره، در ایــن 

بیــان  دانشــ�اهی  و  صن�ی،صنعتــی  ســ�و�  تمــام  اســت�اده  در �ــور  و  ســاده  زبانــی  بــا  را  بازاریابــ� 
نمــوده اســت.
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آثـار 	  از  یکـی  عمومـی«  روابـط  و  یابـی  بازار جدیـد  »قوانیـن  کتـاب 
یابـی و کسـب و کار می باشـد که  مـورد توجـه جهانـی در حـوزه بازار
کارهـای بدیـل بـه منظـور نشـر ایده هـا و اثرگـذاری بـر  بـه معرفـی راه 
مشـتریان، بـا اسـتفاده از بسـتر اینترنـت و شـبکه های اجتماعـی 
بردهـا  کار کـه  کتـاب سـعی بـر آن دارد  یسـنده در ایـن  می پـردازد. نو
یابـی و روابـط عمومـی مبتنـی بـر اینترنـت را بـا  یژگی هـای بازار و و
بـر  اثـر را عـالوه  یژگـی  ادبیاتـی روان و سـاده ارائـه نمایـد و همیـن و
کتـاب  یـس در دانشـگاه تبدیـل بـه یـک  منبعـی مناسـب بـرای تدر
کـه  پرفـروش در جهـان نمـوده اسـت. مطالعـه ایـن اثـر بـرای افـرادی 
ز در حـال تـالش بـه منظـور ایجـاد تمایـز و  در دنیـای رقابتـی امـرو
برتـری هسـتند و یـا مایـل می باشـند کـه مهـارت آن را کسـب کننـد 

مفیـد و آموزنـده خواهـد بـود. 

قواعد جدید بازاریابیمکس پدیا

دیوید میرمن اسکات / مترجمان: دکتر حمیدرضا 

سعیدنیا، خاطره پور اسدالهی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

 جلد نرم، 130 صفحه

کار  و  کسب  و  یابی  بازار حوزه  در  جهانی  توجه  مورد  آثار  از  یکی  عمومی«  روابط  و  یابی  بازار جدید  »قوانین  کتاب 

کارهای بدیل به منظور نشر ایده ها و اثرگذاری بر مشتریان، با استفاده از بستر اینترنت و  که به معرفی راه  می باشد 

یابی و روابط  یژگی های بازار بردها و و کار که  کتاب سعی بر آن دارد  یسنده در این  شبکه های اجتماعی می پردازد. نو

بر منبعی مناسب برای  اثر را عالوه  یژگی  ارائه نماید و همین و با ادبیاتی روان و ساده  را  اینترنت  بر  عمومی مبتنی 

که در دنیای  کتاب پرفروش در جهان نموده است. مطالعه این اثر برای افرادی  یس در دانشگاه تبدیل به یک  تدر

کنند  کسب  که مهارت آن را  ز در حال تالش به منظور ایجاد تمایز و برتری هستند و یا مایل می باشند  مفید و آموزنده خواهد بود. رقابتی امرو
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مترجمان

کار  و  کسب  و  یابی  بازار حوزه  در  جهانی  توجه  مورد  آثار  از  یکی  عمومی«  روابط  و  یابی  بازار جدید  »قوانین  کتاب 

کارهای بدیل به منظور نشر ایده ها و اثرگذاری بر مشتریان، با استفاده از بستر اینترنت و  که به معرفی راه  می باشد 

یابی و روابط  یژگی های بازار بردها و و کار که  کتاب سعی بر آن دارد  یسنده در این  شبکه های اجتماعی می پردازد. نو

بر منبعی مناسب برای  اثر را عالوه  یژگی  ارائه نماید و همین و با ادبیاتی روان و ساده  را  اینترنت  بر  عمومی مبتنی 

که در دنیای  کتاب پرفروش در جهان نموده است. مطالعه این اثر برای افرادی  یس در دانشگاه تبدیل به یک  تدر

کنند  کسب  که مهارت آن را  ز در حال تالش به منظور ایجاد تمایز و برتری هستند و یا مایل می باشند  رقابتی امرو

مفید و آموزنده خواهد بود. 
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و روابط عمومی
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سطوح 	  در  خدمات  و  کاالها  فروش  در  رقابت  عصر  ز،  امرو عصر 
یابی  بازار جهت  است  شایسته  لذا  است.  جهانی  و  بین المللی 
کاال و خدمات، یکسری اصول  در سطح بین المللی و صادرات 
علمی  به صورت  کتاب  این  بدانیم.  را  عملی  و  علمی  قواعد  و 
یابی  بازار و نحوه  کاال و خدمات  برای صادرات  را  و عملی شما 
کاال و خدمات مورد نظر راهنمایی خواهد  بین المللی برای فروش 
یابی بین المللی با توجه به  کرد. ابتدا شما را با مفاهیم و اصول بازار
سخنان بزرگان این عرصه و تجربیات حاصل شده آشنا کرده و به 
کاال و خدمات، عوامل موثر بر صادرات،  دنبال آن نحوه صادرات 
آن ها  قوانین  و  کنوانسیون ها  و  سازمان ها  صادرات،  روش های 
مرتبط  قوانین  گمرکی،  امور  قوانین  اینکوترمز،  قوانین  همچون؛ 
امر صادرات،  و معرفی اسناد سایر سازمان ها در  بانکی  با اسناد 
رود موقت، تجارت  یه های مرتبط با صادرات مانند ترانزیت، و رو
کاماًل مناسب  گمرک الکترونیک و ... را به صورت  الکترونیک، 
بردی داشته باشد  کار که قابلیت  و واضح به گونه ای بیان می کند 
تجارت  دنیای  وارد  کتاب  این  مطالعه  با  راحتی  به  افراد  همه  و 

شوند.

دکتر علیرضا مقدسی، سجاد اعتمادیان

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5، 

جلد نرم )شمیز(، 400 صفحه

بازاریابی بین المللی  صادرات
از ایده تا اجرا

کتـاب »اسـتعداد فـروش« معـرف چهـل تجربـه، بینـش و موضـوع 	 
آن  هـا  مطالعـه  کـه  اسـت  رقابتـی  شـرایط  در  فـروش  مـورد  در  مهـم 
می توانـد در موفقیـت فروشـندگان و مطالعه کننـدگان نقـش مهمـی 
گـر در ایـن نـوع از دنیـای فـروش می خواهیـد برتـری  داشـته باشـد. ا
کـه بـه آن  کتـاب دقیقـا همـان چیـزی اسـت  داشـته باشـید،  ایـن 
یـد. مسـتندات حاصـل از تحقیقات موجـود در این کتاب  نیـاز دار
ید و همچنین مـواردی که می توانید  مـواردی را کـه بـه آن هـا نیاز دار
فرامـوش کنیـد را بـرای شـما آشـکار می توانید؛ آن شـایعات قدیمی 
مربـوط بـه فـروش را کنـار گذاشـته و بـا به کارگیـری منابـع تحقیقاتی 

قابـل مالحظـه بـه جزییـات در اسـتعداد فـروش دسـت یابیـد. 

کبرجانی دکتر احمد روستا / حمیدرضا ا

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5، 

جلد نرم )شمیز(، 300 صفحه

استعداد فروش
40 نگرش علمی در مورد فروش

International
Marketing & Export

کشورها  یابی بین الملل، تجارت الکترونیک  و صادرات تبدیل به اولویت های مهم برای  امروزه مباحث بازار

شده است. در کشور ما هم این امر تبدیل به اولویت شده است. از طرف دیگر ما دارای چشم انداز 1404 هستیم 

که باید در تمامی زمینه ها در منطقه نخستین باشیم. بنابراین همسو با این تغییرات و برنامه ها شایسته است  

کشور سرمایه گذاری در حوزه های علمی و  یابی بین الملل و صادرات محصوالت تولیدی  در زمینه های بازار

تجربی داشته باشیم. تا فارغ التحصیالن دانشگاهی ما با ترکیبی از علم و دانش پا به عرصه رقابت بگذارند. 

برای  را  مناسبی  زمینه  و  باشد  هم  تجربی  امکان  حد  تا  بودن  نظری  ضمن  است  کرده  سعی  حاضر  کتاب 

کند. بنابراین به دانشجویان و  کاال توانمند  کند و آنها را در حوزه صادرات  خوانندگان در علم و عمل فراهم 

تجار، کلیه دست اندرکاران تجارت پیشنهاد می شود کتاب حاضر را مطالعه کنند.

این  در  ذکر شده است.  کتاب  فهرست  در  آنها  ین  که عناو ارائه شده است  ده فصل  در  کتاب حاضر 

کلی تجارت  به طور  و  بین الملل و صادرات  یابی  بازار به  کلیه مباحث مربوط  که  کتاب سعی شده است 

برای  ری پوشش داده شود. پیشنهاد می شود  و فناو زارت علوم، تحقیقات  خارجی  طبق سر فصل های و

بهره برداری بیشتر و تکمیل اطالعات، کتاب گمرک الکترونیک و کارآفرینی نیز به عنوان مکمل مطالعه شود 

تری اقدام شود. کار با آمادگی و شناخت باال رود به بازار  تا برای و

دکتر علیرضا مقدسی    I   سجاد اعتمادیان
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توجه 	  مورد   )SCM( تأمین  زنجیره  مدیریت  اخیر  سال های  در 
بسیاری از افراد در مجامع  عملی، انتشارات علمی، کنفرانس ها، 
برنامه های توسعه کسبوک ار و دروس ارائه شده در دانشگاه ها قرار 
که باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی  گرفته است . شرایطی 
سازما  بقای  برای  تالش  و  رقابت پذیری  افزون  ز  رو افزایش  شده، 
ری  فناو در  پیشرفت  و  ارتباطات  شدن  نزدیک  با  که  ن هاست 
اطالعات حاصل شده است. سازمان ها رمز این بقا را در ارضای 
می تواند  مشتری  عالئق  و  نیازها  می دانند.  مشتری  نیازهای 
این  از  و  کیفیت مناسب  به موقع،  کاهش قیمت، حمل  شامل 
مبنای  بر  که  است  نگرشی  تأمین  زنجیره  مدیریت  باشد.  قبیل 
منتهی  موجودیت  آخرین  توسط  فقط  نه  نیازها  این  ارضای  آن، 
باالدستی، صورت  تأمین کنندگان  توسط سایر  بلکه  به مشتری، 
از  تعدادی  بلکه  کننده،  تأمین  یک  نه  دیگر  عبارت  به  می گیرد. 
که  شود  تصور  است  ممکن  می گیرد.  نظر  در  را  کنندگان  تأمین 
داشته  وجود  هم  گذشته  در  و  نشده  ابداع  اخیرًا  تأمین  زنجیره 
است، این تفکر درستی است؛ زنجیره تأمین قدمتی طوالنی دارد، 

ولی مدیریت زنجیره تأمین بسیار جدید است. 

کاردر، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی الله 

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

جلد )شمیز(، 516 صفحه

زنجیره تأمین و لجستیکمکس پدیا
در سطح ملی و بین المللی

اوایل 	  از  کم  دست  معکوس  لجستیک  کارهای  و  کسب  ایده 
که بازرگانان متوجه شدند لباس ها و  عصر صنعتی شدن، زمانی 
کهنه های قدیمی مالفه ها و غیره می توانند بازسازی شده و برای 
موضوع  این  است.  بوده  مطرح  روند،  کار  به  جدید  محصوالت 
یست  که مسائل ز زمانی  و در دهه 1980  یافت  توسعه  کندی  به 
بیشتری  اهمیت  تبدیل شدند  به موضوعات حساسی  محیطی 
زباله های  یافت  باز و  ری  فراو کار  و  کسب  پیدایش  به  و  یافت 
فرایند لجستیک  اصلی  یربنای  ز گردید.  منتهی  زا  عمومی خطر 
معکوس درک مفهوم مدیریت چرخه عمر و پشتیبانی یعنی نگاه 
آن  تمام طول چرخه عمر مصرف  ری در  فناو یا  به یک محصول 
است. مفهوم زنجیره تأمین حلقه بسته مستتر در اصول لجستیک 
معکوس در اوایل دهه 1980 به عنوان نتیجه مستقیم خردسازی 
قطعات، یکپارچه سازی در مقیاس باال و طراحی بخشی، ابتدا 
ییکی پیاده سازی شد و فرایند تعمیر  در صنعت تجهیزات الکترو
یض  تعو و  ردن  درآو به  در محل  تعمیرات  انجام  از  یک محصول 
بخش ها تغییر یافت و ارزش اقتصادی بازگشت مواد برای تعمیر 
و تخصیص دوباره را بیشتر نمود و شرکت های بزرگ در این  زمینه 
یی های  کارگیری لجستیک معکوس به درآمدها و صرفه جو با به 

بیشتری  در ارائه خدمات خود دست یافتند.

لجستیک معکوسمکس پدیا

مترجمان: رضا زنجیرانی فراهانی، 

نسرین عسگری و مریم حافظی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5

 جلد نرم، 324 صفحه

Supply Chain and Logistics
 at National, International Levels
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زافزون فعالیت های اقتصادی و صنعتی در عصر حاضر 	  رشد رو
و  محیطی  اثرات  درباره  را  ملت ها  و  دولت ها  نگرانی  موجبات 
بر  آمدن  فائق  برای  است.  رده  آو فراهم  فعالیت ها  این  اجتماعی 
کار دولت های پیشرو  این مشکل، پارادایم توسعه پایدار در دستور 
که در آن تنها به  گرفته است. توسعه پایدار توسعه ای است  قرار 
محیط  جنبه های  بلکه  نمی شود،  توجه  اقتصادی  جنبه های 
یستی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار می گیرند. توجه به این مهم  ز
به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  ساله  بیست  چشم انداز  در 
خوبی قابل مشاهده است. از جمله الزامات اساسی این امر توجه 
و  محصوالت  یافت  باز و  احیا  فعالیت های  به  صنایع  مناسب 
مواد و به عبارت دیگر توجه به لجستیک معکوس می باشد. نیاز 
به دانش مدیریت لجستیک معکوس برای طراحی و پیاده سازی 
مدیریت  است.  الزامی  امری  کارا  و  کارامد  معکوس  لجستیک 
اجرا  یزی،  برنامه ر برای  مناسب  چارچوبی  معکوس  لجستیک 
است  مواد  و  محصوالت  یافت  باز و  احیا  شبکه های  کنترل  و 
و اجتماعی، منافع  یست محیطی  بر منافع ز تواند عالوه  که می 

اقتصادی قابل توجهی را نیز به همراه داشته باشد.

دکتر جعفر رزمی و میرسامان پیشوایی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5، 

جلد نرم )شمیز(، 290 صفحه

مدیریت لجستیک معکوس
9 789644 693076

9 789644 693076

لجستیکی 	  مسایل  به  کالن  اقتصاد  همچون  کالن  لجستیک 
هم ارز  می توان  را  تجاری  لجستیک  می کند.  توجه  فرابنگاهی 
تجاری  لجستیک  کلی،  به طور  دانست.  کالن  لجستیک  با 
نه  )و  کالن  سطح  در  تامین  زنجیره  و  لجستیک  موضوعات  به 
ینی چون »لجستیک ملی«  گاها آن را با عناو بنگاهی( می پردازد و 
تجاری  لجستیک  می شناسیم.  نیز  فرابنگاهی«  »لجستیک  یا 
حمل ونقل،  همچون:  تجاری  ضروری  فعالیت های  از  دامنه ای 
گمرکی و تبادالت  انبارداری، یکپارچه سازی بارهای تجاری، امور 
شامل  را  کشوری  درون  و  بین المللی  یع  توز سیستم های  تا  مرزی 
را می توان اسکلت تجارت توصیف  می شود. لجستیک تجاری 
جهانی  تجارت  در  کشور  یک  توانایی  که  داشت  توجه  باید  کرد. 
لجستیکی  شبکه های  به  کشور  آن  بازرگانان  دسترسی  به  کنونی 
است.  وابسته  جهانی  سطح  در  باری  محموله های  جابجایی 
همچنین کارایی زنجیره های تامین یک کشور )از بعد هزینه، زمان 
بازرگانی داخلی  از  یژگی های مشخصی  و به  قابلیت اطمینان(  و 
عملکرد  داشتن  است.  وابسته  لجستیکی(  )عملکرد  کشور  آن 
لجستیکی بهتر و تسهیل سازی تجارت به نحو قابل مالحظه ای 
با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است.

مجتبی سلیمانی سدهی  /  الناز میاندوآبچی

قطع: وزیری 16/5 ×  23/5، 

جلد نرم )شمیز(، 344 صفحه

لجستیک تجاری

������ ����ی 

����� ������� ����  /  ا���ز �����وآ���

Trade Logistics
M. Soleimani Sedehi / E. Miandoabchi

کالن به مسایل لجستیکی فرابنگاهی توجه می کند. لجستیک تجاری را می توان هم ارز  کالن همچون اقتصاد  لجستیک 

کالن )و نه  کلی، لجستیک تجاری به موضوعات لجستیک و زنجیره تامین در سطح  کالن دانست. به طور  با لجستیک 

ینی چون »لجستیک ملی« یا »لجستیک فرابنگاهی« نیز می شناسیم. گاها آن را با عناو بنگاهی( می پردازد و 

بارهای  یکپارچه سازی  انبارداری،  حمل ونقل،  همچون:  تجاری  ری  ضرو فعالیت های  از  دامنه ای  تجاری  لجستیک 

یع بین المللی و درون کشوری را شامل می شود. لجستیک تجاری  تجاری، امور گمرکی و تبادالت مرزی تا سیستم های توز

کنونی به دسترسی  کشور در تجارت جهانی  که توانایی یک  کرد. باید توجه داشت  را می توان اسکلت تجارت توصیف 

بازرگانان آن کشور به شبکه های لجستیکی جابجایی محموله های باری در سطح جهانی وابسته است. همچنین کارایی 

یژگی های مشخصی از بازرگانی داخلی آن کشور  زنجیره های تامین یک کشور )از بعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان( به و

)عملکرد لجستیکی( وابسته است. داشتن عملکرد لجستیکی بهتر و تسهیل سازی تجارت به نحو قابل مالحظه ای با 

شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است.

گمرکی، ترانزیت و صادرات مجدد، ردیابی/ردگیری  یرساخت های لجستیکی، خدمات لجستیکی، امور و فرایندهای  ز

محموله های ارسالی و لجستیک بین الملل حوزه های اصلی لجستیک تجاری را تشکیل می دهند.
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کمی روش های 


