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معرفی مؤسسه آموزش عالی آزاد
اندیشــه معـین

ــن ســطوح آموزشــی در محیطــی  ــق بهتری ــی، الی ــان ایران جوان
منطبــق بــا باالتریــن اســتانداردهای جهانــی هســتند. ســاخت مراکــز 
آموزشــی بــا ســاختار اســتاندارد، در ســطح نرم افــزاری، نیازمنــد 
پشــتوانه ای قــوی و حضــور کارشناســانی آمــوزش دیــده و در ســطح 
ســخت افزاری نیازمنــد فضایــی مناســب و تجهیــزات کافــی و 

اســتاندارد می باشــد.
در ایــن راســتا، مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد اندیشــه معیــن، از ســال 
1394 در شــهر تهــران توســط گــروه ســرمایه گذاری تــات، بــا هــدف 
ارائــه طیــف وســیعی از آموزش هــای عمومــی و تخصصــی- مهارتــی 
هدفمنــد و بــا رویکــرد پوشــش نیازهــای آموزشــی منابــع انســانی در 
حــوزه کســب و کار در قالــب دوره هــای آموزشــی، ســمینار و همایــش و 
ــی  ــی و بین الملل اجــرای طــرح و پروژه هــای پژوهشــی در ســطح مل
منطبــق  فضایــی  در  اســاتید،  برجســته ترین  از  بهره گیــری  بــا 
ــه  ــن مؤسس ــت. ای ــده اس ــیس ش ــا، تأس ــتانداردهای روز دنی ــا اس ب
ــری  ــا بهره گی ــتانداردها، ب ــن اس ــا باالتری ــق ب ــی منطب دارای فضای
ــزاری  ــرای برگ ــزاری ب ــخت افزاری و نرم اف ــرفته س ــات پیش از امکان

ــد. ــن می باش ــوری و آنالی ــای حض دوره ه
از مزایــای ایــن مؤسســه نســبت بــه مراکــز علمــی مشــابه، می تــوان 
بــه امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته در ایــن مرکــز اشــاره نمــود. ایــن 
ــل  ــتم کام ــه سیس ــز ب ــای درس مجه ــامل کالس ه ــه، ش مجموع
ــد. ــن می باش ــالن های آنالی ــس و س ــای کنفران ــزاری، کالس ه نرم اف

مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد معیــن، دارای ســالن همایــش بــا ظرفیت 
ــری از زیرســاخت های پیشــرفته،  ــا بهره گی ــه ب ــر می باشــد ک 200 نف
ایــران، جهــت برگــزاری نشســت های   در رده مراکــز شــاخص 
ــن  ــای ای ــر ویژگی ه ــت. از دیگ ــه اس ــرار گرفت ــی، ق علمی-آموزش
ــه  ــز ک ــه مجه ــر و کتابخان ــان و کامپیوت ــور زب ــه البرات ــه ب مؤسس

ــه ســطوح حوزه هــای کســب و کار  مخــزن علمــی ارزشــمندی در کلی
می باشــد، می تــوان اشــاره کــرد.

دوره هایــی بــا اســتانداردهای بین المللــی در حــوزه کســب و کار شــامل 
مــوارد ذیــل تــا کنــون برگــزار شــده اســت:

 مدیریت بازاریابی و اجاره
 مدیریت پارکینگ

 مدیریت فروش
 حسابداری فروشگاهی

 مدیریت انبار
 کد های اخالقی و رفتاری

 آشنایی با صنعت خرده فروشی و فروشگاهی
 مدیریت رویدادها

 شناخت مشتری معاصر و نیازهای او
ERP 

CRM  ارتباط با مشتری
 زبان تخصصی
 رفتار سازمانی 

 مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست
 آداب معاشرت و تشریفات

 مدیریت بحران
 شناخت صنعت F&B و ... .

ــت  ــا، جه ــی زیب ــامل فضاهای ــه، ش ــن مجموع ــی ای ــات رفاه امکان
ــن  ــن، ای ــد. همچنی ــی می باش ــرای پذیرای ــی ب ــتراحت و فضاهای اس
ــی  ــی و نمایشــگاهی جهــت معرف ــامل فضــای کارگاه ــه، ش مجموع
توانمندی هــای صاحبــان کســب وکار و مراکــز علمــی می باشــد.
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بهبود محیط کسب و کار  

راهبردی برای توسـعه 

اقتصــــاد کشــور

امــروزه بهبــود محیــط کســب و کار یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن راهبردهــا در 
توســعه همه جانبــه اقتصــادی محســوب می شــود. ایــن مهــم از طریــق فراهم  نمــودن 
شــرایط رقابت پذیــری و بسترســازی مناســب بــرای ورود مؤثــر بخــش خصوصــی در اقتصــاد 
ــش،  ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــعه س ــت توس ــی در جه ــی اساس ــده و گام ــق ش ــور محق کش
افزایــش تولیــد و ســطح اشــتغال در کشــور بــه ویــژه بهبــود رشــد و توســعه اقتصــادی شــهرها 
به شــمار می آیــد. بدیهــی اســت وجــود نیــروی انســانی متبحــر، کارآمــد و متخصــص، یکــی 
از پیش نیازهــای اساســی در دســتیابی بــه ایــن هــدف بــوده کــه بــدون وجــود آموزش هــای 

ــود.  ــر نخواهــد ب ــان امکان پذی ــوان و مهــارت کارکن ــای ت ــا رویکــرد ارتق تخصصــی و ب
نبــود مراکــز آمــوزش عالــی کافــی، در حــوزه کســب و کار در کشــور کــه آشــنا بــه فضــای 
ــن  ــی در ای ــای آموزش ــن الگوه ــن و به روزتری ــوده و از آخری ــه ب ــر جامع ــم ب ــادی حاک اقتص
ــه آن  ــر ب ــون کمت ــا کن ــد، یکــی از خالءهــای مهــم تلقــی شــده کــه ت ــه بهــره می برن زمین

توجــه شــده اســت. 
ــوان  ــه عن ــی آزاد اندیشــه معیــن، مفتخــر اســت ب در ایــن راســتا، مؤسســه آمــوزش عال
بــازوی علمــی شــرکت تجــارت ایران مــال، همــواره بــه ســنت عالــی و مأموریــت همیشــگی 
خــود در پــرورش نیروهــای انســانی توانمنــد و شایســته بــرای ســازه ای تمدنــی بــه نــام بــازار 
بــزرگ بین المللــی ایــران کــه در حقیقــت تجلــی گاه اندیشــه، هنــر و فرهنــگ ایرانی-اســالمی 
اســت پایبنــد باشــد. اصلی تریــن ارزش ایــن مجموعــه، پیشــتازی در تغییــر و پاســخگویی بــه 
نیازهــای روز مخاطبیــن اســت. ایــن مؤسســه خــود را متعهــد بــه ارائــه خدمــات متنــوع، مرتبط 
و دارای کیفیــت برتــر و نیــز ایجــاد فرصت هــای قابل توجــه بــرای رشــد فکــری، فرهنگــی و 
فــردی تمامــی مخاطبیــن دانســته و بــا جدیــت در ایــن مســیر حرکــت می کنــد. هــدف ایــن 
مجموعــه، فراهــم آوری فرصت هــای رشــد شــخصی مخاطبــان و غنــای علمــی و فرهنگــی 
ــرد و  ــور، منحصربه ف ــی مهارت مح ــای آموزش ــاد گروه ه ــا ایج ــا ب ــت ت ــدد اس ــوده و درص ب

ــا حوزه هــای فعالیــت گــروه ســرمایه گذاری تــات، در ایــن مســیر گام بــردارد. مرتبــط ب
ــت  ــل موفقی ــن عام ــوزی اصلی تری ــه مهارت آم ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــه ب ــن مؤسس ای
ــه  ــت ب ــدد اس ــوده و در ص ــال ب ــده ایران م ــانی آین ــرمایه های انس ــروز و س ــران ام دانش پذی

دکتــر حســین محمدپــور زرندی
ــه  ــت مؤسس ــره و سرپرس ــأت مدی ــس هی رئی

معیــن اندیشــه  آزاد  عالــی  آمــوزش 

پیش گفتـار
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ســهم خــود در ایجــاد برتریــن نظــام آموزشــی بــا رویکــردی جامــع و مســتمر پیشــگام باشــد.
توجــه جــدی بــه بخــش پژوهــش و حمایــت از طرح هــای دانشــی و پژوهشــی تأثیرگــذار 
در توســعه اقتصــاد ملــی، حمایــت و پشــتیبانی از بنیان هــای توســعه پایــدار، تقویــت فرهنــگ 
احتــرام و ایجــاد مدل هــای همــکاری و مشــارکت مؤثــر و تــالش در جهــت غنــای فرهنــگ 

ایرانــی- اســالمی از اصلی تریــن اهــداف ایــن مجموعــه تلقــی می شــود.
بــا عنایــت بــه ایــن مهــم، مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد اندیشــه معیــن، »اولیــن نشــریه 
ــن  ــای دانــش کســب و کار در کشــور، تدوی ــی تخصصــی اندیشــه معیــن« را جهــت ارتق داخل
نمــوده اســت. هــدف مــا آن اســت کــه پژوهشــگران و متخصصــان، مقــاالت و پژوهش هــای 
ــن  ــی آن را در ای ــا و تعال ــل ارتق ــب و کار و عوام ــن کس ــوع و نوی ــای متن ــا حوزه ه ــط ب مرتب
ــرداری هــر چــه بیشــتر متخصصــان و مســئوالن ایــن حــوزه بــه چــاپ  ــرای بهره ب نشــریه ب
ــی و  ــش خصوص ــت و بخ ــن دول ــل بی ــد تعام ــار بتوان ــن آث ــاپ ای ــت چ ــد اس ــانند. امی برس
مشــارکت بانک هــا و مؤسســات مالــی را در پیشــبرد اهــداف ایــن حــوزه تقویــت نمایــد کــه 
ــت از  ــور، حمای ــل کش ــرمایه گذاری در داخ ــه س ــرمایه گذاران ب ــب س ــث ترغی ــود باع ــن خ ای
کاال و ســرمایه ایرانــی و عدم خــروج ســرمایه بــه صــورت ارز از کشــور خواهــد شــد و بالتبــع 
ــه رشــد اقتصــاد  ــد رو ب ــه رون ــود فضــای کســب و کار، ب ــق اقتصــادی و بهب ــش رون آن افزای

کشــور کمــک شــایانی خواهــد کــرد. 

5



مــروری برتجــارب جهانــی در زمینــه توســعه پایدار 
ــاری ــای تج ــهری در مجتمع ه ــاورزی ش کش

امــروزه وجــود مجتمع هــای تجــاری از جملــه شــاخصه های 
ــذر  ــه در گ ــوند ک ــی می ش ــدرن تلق ــم ســکونتگاه های شــهری م مه
زمــان بــه تدریــج بــه جزئــی جدانشــدنی از شــهرها تبدیــل شــده اند. 
ــرای  ــی ب ــازار و محل ــک ب ــا ی ــر تنه ــای اخی ــه در دهه ه ــزی ک مراک
ــد.  ــی پذیرفته ان ــاوت و متنوع ــای متف ــد نیســتند، بلکــه کارکرده خری
وجــود پدیــده کشــاورزی شــهری در مال هــا و مجتمع هــای تجــاری 
چندمنظــوره در کنــار ســایر عناصــر طبیعــی بــه کار رفتــه در طراحــی 
آن هــا عــالوه بــر افــزودن جذابیت هــای طبیعــی، نقــش بســیار ممتــاز 
ــود  ــن مراکــز، بهب ــاز مشــتریان ای ــد غــذای موردنی ــری در تولی و مؤث
طــراوت و تازگــی محیــط، کاهــش بــار ترافیکــی مســیرهای منتهــی 
ــه مــال و مجتمع هــای تجــاری چندمنظــوره و کاهــش هزینه هــای  ب
حمل و نقــل، کمــک بــه افزایــش درآمــد مجتمع هــای تجــاری، 
ــاورزی  ــوالت کش ــد محص ــی تولی ــرژی و حت ــرف ان ــش مص کاه
ســالم تر و برخــوردار از اســتانداردهای تغذیــه ای باالتــر خواهــد 

داشــت. 
ــور  ــه منظ ــردی ب ــا رویک ــهری تنه ــاورزی ش ــر کش ــی دیگ ــه بیان ب

غنی ســازی جلوه هــای بصــری و افزایــش جذابیت هــای شــهری 
ــن  ــرای تأمی ــد ب ــکاری کارآم ــیع راه ــی وس ــه در مقیاس ــت، بلک نیس
غــذای موردنیــاز جوامــع، ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه اقتصــاد 
شــهرها، کاهــش مصــرف آب و انــرژی و همچنیــن هزینه هــای 
ــوب  ــار نامطل ــار ترافیکــی شــهرها، کاهــش آث حمل و نقــل، کاهــش ب
زیســت محیطی و کمــک بــه کاهــش اثــرات زیانبــار حاصــل از 
ــی  ــه درســتی و اصول ــر ب ــه اگ ــده  ای ک ــرات اقلیمــی اســت. پدی تغیی
مدیریــت شــود می توانــد نتایــج پربــاری بــرای ســکونتگاه  های 

ــان آورد.  ــه ارمغ ــهری ب ش
ــاورزی شــــهری در یــک مجتمــع  ــن مـــظاهر کشــ یکــی از بهتری
تـــجاری چندمنظــوره را مـــی توان در مــال K11 در شــــانگهای چیــن 
ــوان  ــه می ت ــد ک ــع معتقدن ــن مجتم ــازندگان ای ــود. ســ مشــاهده نم
یــک مزرعــــه شهــــری، یــک مجتمــع تجــاری و یــک فضــــای 
هنــری خالقانــه را همـــزمان در ایــن بنــا یافــت. ایــن مــال هنــری 
ــرای مشــتریان  ــرد ب ــه ف ــه منحصــر ب ــک تجرب ــال ایجــاد ی ــه دنب ب

ــکل 1(  ــت. )ش اس

شکل 1: به کارگیری کشاورزی شهری در نمای بیرونی مال K11، چین
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در فضــای داخلــی مــال از روش هــای کشــت بــدون خــاک بــه همــراه 
ــدی  ــرای بهره من ــی را ب ــده و محیط ــتفاده ش ــاک اس ــت در خ کش
ــن آرامــش ســبز فراهــم مــی آورد. ایــن مزرعــه  ــدگان از ای بازدیدکنن
کوچــک تولیدکننــده گوجه فرنگــی، بادمجــان و فلفــل می باشــد 
کــه بــا آغــاز فصــل پاییــز بــه تدریــج بــه تولیــد محصــوالت فصلــی 
مختلــف می پــردازد. محصــوالت تولیــدی بــا اســتفاده از سیســتم های 
ــز  ــنایی LED نی ــزات روش ــده و از تجهی ــاری ش ــودکار آبی ــاری خ آبی
ــن  ــود. در ای ــتفاده می ش ــان اس ــاز گیاه ــور موردنی ــن ن ــرای تأمی ب
مــال و در مــزارع شــهری واقــع در آن از کارشناســان علــوم باغبانــی 
ــه  ــده و ب ــتفاده ش ــت اس ــه ای کش ــم پای ــوزش مفاهی ــور آم ــه منظ ب
بازدیدکننــدگان اطالعاتــی پیرامــون نحــوه کاشــت بــذر در جعبه هــای 
ــرده  ــزل ب ــه من ــت جعبه هــا ب ــه شــده و در نهای کاشــت کوچــک ارائ
ــوده  ــگان ب ــان رای ــت گیاه ــارکت در کاش ــکل 2(. مش ــود )ش می ش
امــا مشــتریان جهــت پیوســتن بــه ایــن فعالیت هــا بایســتی از یکــی 
ــل 150 دالر  ــغ حداق ــه مبل ــی ب ــال کاالهای ــن م ــگاه های ای از فروش

ــداری کــرده باشــند. خری

شکل 2: نمایی از مزارع شهری در مال K11، چین

شکل 3: آسمان سبز سیام

شکل 4: نمایی از یک مزرعه در پشت بام یک مجتمع بزرگ تجاری 
در شهر رافلز

ــا  ــر مــال ب ــن نمونه هــای تلفیــق صنعــت و هن یکــی دیگــر از بهتری
ــد  ــوک تایلن ــیام در بانک ــال س ــوان در م ــهری را می ت ــاورزی ش کش
ــده  ــروف ش ــیام« مع ــبز س ــمان س ــه »آس ــه ب ــرح ک ــن ط ــت. ای یاف
ــک ســامانه  ــه اول شــامل ی ــه تقســیم می شــود. ناحی ــه ســه منطق ب
متشــکل از ســلول های خورشــیدی بــه منظــور تأمیــن انــرژی موردنیاز 
بــرای تولیــد کــود از زباله هــای زیســتی و پالت هــای باغبانــی بــرای 
ــج  ــن برن ــی و همچنی ــی و غیرتزیین ــم از تزیین ــان اع ــت گیاه کش
ــاص  ــف اختص ــورهای مختل ــان کش ــه گیاه ــه دوم ب ــد. منطق می باش
ــژه  ــه وی ــان و ب ــرورش گیاه ــه پ ــوم ب ــه س ــت ناحی ــه و در نهای یافت
ــداری  ــرورش و نگه ــل پ ــانی قاب ــه آس ــه ب ــق دارد ک ــبزیجاتی تعل س
ــک  ــواًل ی ــزرگ تجــاری معم ــع ب ــن مجتم هســتند )شــکل 3(. در ای
روز در هفتــه کارگاه هایــی بــا مضامیــن چگونگــی پــرورش ســبزیجات 
ــژه باغ هــای عمــودی  ــه وی ــاغ و ب ــج در ب هیدروپونیــک و کشــت برن
عالقمنــدان  می شــود.  برگــزار  آپارتمان هــا(  ســاکنان  )خــاص 
هیچ گونــه هزینــه ای در قبــال ورود بــه بخش هــای مختلــف آســمان 

ــد. ــبز نمی پردازن س

Cynthia Chua نــام یــک برنــد تجــاری در زمینــه تولیــد محصــوالت 

مراقبــت از پوســت از گیاهــان ارگانیــک می باشــد و در حقیقــت 
ــی  ــات فوقان ــن گیاهــان در طبق ــرورش ای ــه پ ــه ب شــرکتی اســت ک
اســت اقــدام کــرده  رافلــز در ســنگاپور   مراکــز خریــد شــهر 

ــف را در  ــاه مختل ــوع گی ــش از 1600 ن ــه بی ــن مزرع ــکل 4(. ای )ش
مســاحتی بالــغ بــر 10000 فــوت مربــع پــرورش می دهــد. کشــاورزان 
ــن محصــوالت  ــد ای ــال در تولی ــه و فع ــه شــکلی داوطلبان شــهری ب

مشــارکت می نماینــد.

ــترش  ــوزه گس ــرد در ح ــه ف ــر ب ــای منحص ــر از طرح ه ــی دیگ یک
کشــاورزی شــهری در مناطــق ســکونتگاهی متعلــق بــه طــرح »خانــه، 
مزرعــه« اســت کــه توســط اســتودیو اســپارک معرفــی شــده اســت. 
ــالمندان و  ــرای س ــدف ایجــاد محیطــی مناســب ب ــا ه ــرح ب ــن ط ای
ــت.  ــده اس ــه ش ــی و ارائ ــنگاپور طراح ــی در س ــت غذای ــاء امنی ارتق
ــه  ــی ک ــد در صورت ــی می کنن ــط زندگ ــن محی ــه در ای ــالمندانی ک س
ــه صــورت  ــد ب ــد می توانن ــوان انجــام فعالیــت دارن از نظــر جســمی ت
نیمــه وقــت در ایــن مــزارع اشــتغال داشــته و ضمــن بهبــود وضعیــت 
ــز  ــود نی ــتقالل خ ــد و اس ــزان درآم ــش می ــه افزای ــود ب ــالمتی خ س
ــه  ــه س ــه ب ــن منطق ــزارع ای ــکل 5(. م ــد )ش ــایانی نماین ــک ش کم
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ســطح مختلــف تقســیم شــده اســت کــه شــامل مزرعــه آکواپونیــک 
ــی  ــزارع مبتن ــروری(، م ــا آبزی پ ــروری ی ــا دام پ ــاورزی ب ــق کش )تلفی
بــر کشــت در خــاک و مــزارع برخــوردار از سیســتم کشــاورزی ســنتی 
می باشــد. سیســتم آکواپونیــک بــه عنــوان سیســتم اصلــی کشــاورزی 
در ایــن پــروژه انتخــاب شــده اســت. طراحــی ایــن مــزارع بــه گونــه ای 
اســت کــه بــه راحتــی مــی توانــد بــا اماکــن مختلــف ســکونتگاهی و 

تجــاری ســازگار شــود.

شکل 5: نمایی از پروژه خانه، مزرعه در سنگاپور

شکل 7: نمایی از تلفیق مزارع شهری با مجتمع تجاری در ووهان، چین 

شکل 6: نمایی از پروژه در دست احداث Burwood Bricks در استرالیا

یکــی دیگــر از طرح هــای متمایــز و جالــب توجــه در راســتای تلفیــق 
مجتمع هــای تجــاری و مــزارع شــهری را می تــوان در اســترالیا و بــه 
ــام Burwood Bricks جســتجو نمــود. وجــود یــک مزرعــه شــهری  ن
ــد در  ــز خری ــک مرک ــاالی ی ــه در ب ــک گلخان ــی و ی 2000 مترمربع
حومــه شــهر ملبــورن از جملــه ویژگی هــای کلــی ایــن طــرح اســت. 
اطــالق لقــب »پایدارتریــن در جهــان« و بــه کارگیــری بــه روزتریــن 
اســتانداردها در ایــن زمینــه بــر پیچیدگــی ایــن مجموعــه می افزایــد. 
مدیــران ایــن پــروژه مدعــی انــد کــه ســاخت ایــن بنــا تحولــی بــزرگ 
ــوده و  ــداری ایجــاد نم ــوم پای ــون مفه ــراد پیرام در نحــوه نگــرش اف
پیونــدی جدیــد بیــن مفهــوم توســعه ترکیبــی و تأمیــن غــذا فراهــم 
ــت،  ــد کمپوس ــرای تولی ــی ب ــواد آل ــیع از م ــتفاده وس ــازد. اس می س
ــت و  ــته )Closed-Loop( در مدیری ــه بس ــیوه حلق ــری ش ــه کار گی ب
کاهــش مصــرف آب، و کاهــش تولیــد و انتقــال پســماند غــذا و ســایر 
پســماندها تنهــا بخشــی از راهکارهــای بــه کار بــرده جهــت کاهــش 
اثــرات مخــرب زیســت محیطــی در ایــن مجموعــه اســت )شــکل 6(.

نمونــه موفــق دیگــری از اســتقرار مــزارع شــهری در فضــای 
مجتمع هــای تجــاری چندمنظــوره را می تــوان در شــهر ووهــان 
ــا اســتانداردهای ــق ب ــد مطاب ــن مرکــز خری ــن جســتجو نمــود. ای  چی

 NEED ND بــرای ســاختمان های ســبز طراحــی شــده اســت. 
مــزارع مســتقر در مــال در بــام ایــن مجتمــع قــرار گرفتــه و متشــکل 
از پالت هــای باغبانــی انفــرادی و مجــزا همــراه بــا برگــزاری 
کالس هــای مختلــف آموزشــی بــرای بازدیدکننــدگان اســت. همچنین 
ــتفاده از  ــه اس ــهروندان ب ــویق ش ــال تش ــن م ــات ای ــر اقدام از دیگ
ــق  ــه از طری ــوده ک ــع ب ــن مجتم ــدار در ای ــل پای ــتم حمل و نق سیس
ســاخت سیســتم مجهــز حمل و نقــل ریلــی، ایجــاد مکان هایــی 
ــرای  ــرای شــارژ اتومبیل هــای الکتریکــی و پارکینــگ اختصاصــی ب ب

ــده اســت. ــه میســر ش دوچرخ
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اهمیت 3R برای مال ها و مجتمع های تجاری با نگاهی بر یک راهنمای استاندارد 
)بخش اول(

درباره  این راهنما:
 )NEA( ــنگاپور ــت س ــط زیس ــی محی ــس مل ــط آژان ــا توس ــن راهنم ای
ــی  ــات فعل ــی اقدام ــتای ارزیاب ــا در راس ــه مال ه ــک ب ــدف کم ــا ه ب
مدیریــت پســماند و شناســایی فرصت هــا بــه منظــور کاهــش، اســتفاده 
ی مجــدد و بازیافــت پســماند ها و کاهــش نیــاز بــه دفــع زبالــه طراحــی 

شــده اســت.
ــا اتخــاذ شــیوه ی 3R )کاهــش، اســتفاده مجــدد، بازیافــت پســماند(،  ب
ــد  ــوه می توانن ــکلی بالق ــه ش ــاری ب ــزرگ تج ــای ب ــا و مجتمع ه مال ه
در هزینه هــای دفــع زبالــه صرفه جویــی نمــوده و بــه پایــداری محیــط 

زیســت کمــک نماینــد.
کارکنــان مجتمع هــای تجــاری بــزرگ می تواننــد از مفــاد ایــن راهنمــا 
 3R ــای ــرای برنامه ه ــزی و اج ــرای برنامه ری ــی ب ــوان الگوی ــه عن ب
اســتفاده نماینــد. شــرکت های مدیریــت پســماند و ارائه دهنــدگان 
ــرای  ــور اج ــه منظ ــا ب ــن راهنم ــد از ای ــز می توانن ــت نی ــات بازیاف خدم
ــرای مشــتریان  ــن اهــداف ب ــر برنامه هــای کاهــش پســماند و تعیی بهت

ــد. مــال اســتفاده کنن
مقدمه:

مراکــز خریــد نقــش مهمــی در فرآینــد کاهــش و بازیافــت پســماند ایفــا 
می کننــد. ایــن مراکــز میزبــان گردشــگران بســیاری از رده هــای ســنی 
مختلــف بــوده و هــر گونــه اقدامــات 3R کــه توســط مال هــا اجــرا شــود 

می توانــد مشــارکت طیــف وســیعی از مــردم را در بــر داشــته باشــد.
ــه  ــد شــده ک ــا تولی ــل توجهــی از پســماندها توســط مال ه ــر قاب مقادی

ــد. ــه دارن ــی در کاهــش و بازیافــت زبال پتانســیل باالی
مزایای کاهش، استفاده مجدد و بازیافت پسماند:

3R چیست؟
3R عبارت است از:

- کاهــش پســماند کــه شــامل جلوگیــری از تولیــد زبالــه در مبــدأ بــه 
منظــور کاهــش حجــم پســماندی اســت کــه نیــاز بــه دفــع یــا بازیافــت 

دارد.
- اســتفاده مجــدد از پســماند کــه شــامل اســتفاده  مجــدد از یــک شــیء 
یــا مــاده بــرای هــدف اصلــی یــا مشــابه آن اســت، بــدون آن که شــکل 

فیزیکــی شــیء یــا مــاده بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر کنــد.
ــه  ــماند ب ــواد پس ــل م ــد تبدی ــامل فرآین ــه ش ــماند ک ــت پس - بازیاف
ــه ممکــن اســت مشــابه  ــوده ک ــت اســتفاده مجــدد ب ــا قابلی شــکلی ب

ــد. ــی نباش ــول اصل محص
شــیوه های 3R شــامل کلیــه اقداماتــی اســت کــه میــزان دفــع زبالــه را 
ــه حداقــل کاهــش می دهــد. هــر چنــد اقــدام ترجیحــی در مدیریــت  ب
ــگیری  ــر پیش ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــدأ ی ــه در مب ــش زبال ــماند، کاه پس
اســت. در جایــی کــه نمی تــوان از تولیــد زبالــه جلوگیــری نمــود از ســایر 
راهکارهــا شــامل اســتفاده مجــدد از زبالــه و ســپس بازیافــت اســتفاده 

می شــود. 
مزایای روش 3R برای مال ها:

ــال  ــک م ــاالی ی ــی ب ــان دهنده کارای ــماندها نش ــوب پس ــت خ مدیری
ــر از کاهــش پســماند  ــای 3R فرات ــتفاده از روش ه ــای اس اســت. مزای

ــل  ــوارد ذی ــامل م ــوده و ش ــه ب ــن زبال ــایت های دف ــه س ــالی ب ارس
ــد: می باش

    1.کاهش هزینه های دفن زباله
ــه کاهــش  ــد ب فعالیــت کاهــش پســماند در یــک کســب و کار می توان
ــود  ــه بهب ــأله ب ــن مس ــد. ای ــک کن ــب و کار کم ــای آن کس هزینه ه
بهــره وری، مدیریــت بهتــر پســماندها و کاهــش هزینه هــای دفــن زبالــه 

منجــر می شــود.
    2.ارائه تصویر بهتری از شرکت

ــر  ــت محیطی در سراس ــایل زیس ــه مس ــبت ب ــی نس ــای عموم آگاهی ه
ــک  ــت محیطی ی ــات زیس ــت و خصوصی ــش اس ــال افزای ــان در ح جه
ــی  ــد. مال های ــکیل می ده ــهرت آن را تش ــی از ش ــش مهم ــال بخ م
ــد  کــه مســایل زیســت محیطی را در کســب و کار خــود لحــاظ می کنن
ــأله  ــن مس ــد. ای ــان می دهن ــه نش ــه جامع ــود ب ــری از خ ــر بهت تصوی
ســبب شــده کــه تشــخیص کســب و کار مســئول و حســاس نســبت بــه 

ــردد. ــان تر گ ــازار آس ــای ب ــت محیطی در فض ــایل زیس مس
مزایای روش 3R برای محیط زیست:

ــط زیســت  ــرای حفاظــت از محی ــر ب ــک راه موث ــن روش 3R، ی تمری
ــی  ــل های آت ــه نس ــمند ب ــراث ارزش ــن می ــال ای ــا و انتق ــع م و مناب
ــع  ــرای مناب ــر ب ــای کمت ــه تقاض ــدأ ب ــماند در مب ــش پس ــت. کاه اس
حیاتــی و تجدیدناپذیــر منجــر شــده و بــه حفــظ منابــع طبیعــی محــدود 
می انجامــد. همچنیــن اســتفاده مجــدد یــا بازیافــت پســماندها و تبدیــل 
ــد از تخریــب بیشــتر منابــع طبیعــی  آن بــه محصــوالت جدیــد می توان
ــات  ــات و ســاخت امکان ــدار ضایع ــه کاهــش مق ــوده و ب ــری نم جلوگی
بیشــتر بــرای دفــن زبالــه منجــر شــود. اجــرای موثــر برنامــه 3R بــه 

ــد. ــک ســازمان کمــک می کن ــن ی ــای کرب کاهــش رد پ
:3R راهنمای مرحله به مرحله برای اجرای برنامه

8 مرحلــه مهــم بــرای اجــرای موفقیت  آمیــز برنامــه 3R در یــک 
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــود دارد ک ــاری وج ــع تج مجتم
3R مرحله 1: مدیریت تالش های صورت گرفته برای اجرای

 3R 3 و تشکیل یک کمیته/تیم سبزR مرحله 2: تعیین یک مدیر
مرحله 3: انجام حسابرسی پسماند

ــدد و  ــتفاده مج ــش، اس ــرای کاه ــا ب ــایی فرصت ه ــه 4: شناس مرحل
ــت  بازیاف

ــت  ــن و بازیاف ــات دف ــدگان خدم ــارکت دادن ارائه دهن ــه 5: مش مرحل
ــد ــن فرآین ــف از ای ــل مختل ــماند در مراح پس

3R مرحله 6: توسعه برنامه
 3R مرحله 7: اجرای برنامه

3R مرحله 8: پایش، ارزیابی و ارتقاء برنامه
 

ادامه دارد...

 Source: National Environment Agency. (2018). 3R
Guidebook for Shopping Malls, Singapore
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چرا خرده فروشی مهم است؟چرا خرده فروشی مهم است؟

ــر،  ــخ بش ــا در تاری ــتین بازاره ــکل گیری نخس ــا ش ــی ب ــگ خرده فروش ــت و فرهن ــدی نیس ــوم جدی ــی )Retailing( مفه ــرده فروش خ
ــوده اســت. لغــت Retail  از ریشــه یــک واژه کهــن فرانســوی )Tailer( اقتبــاس شــده اســت کــه در مــورد خیاط هایــی  همــراه انســان ب

ــت.  ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــه می کردن ــه تک ــرد و تک ــود را خ ــای خ ــه پارچه ه ک
ســاده ترین تعریــف  خرده فروشــی بــه ایــن صــورت می باشــد: »هــر نــوع فــروش کاال یــا خدمــت بــه مصــرف کننــده نهایــی بــه جــای فــروش 
ــه  ــه نمــود، مــوارد زیــر را می توانیــد ب ــوان ارائ ــا عمــده فــروش«. مثال هــای متعــددی از خرده فروشــی می ت ــه، تأمیــن کننــده و ی ــه کارخان ب

ــد: ــوان مثال هــای خرده فروشــی در نظــر بگیری عن

•    فروش لباس یا خوراکی در مغازه ها و فروشگاه ها
•    فروش کتاب یا روزنامه در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی

•    فروش لوازم خانگی و مبلمان خانگی در فروشگاه ها
•    عرضه محصوالت در مراکز خرید و شاپینگ مال ها

•    عرضه خوراکی یا نوشیدنی در دستگاه های
     Vending )تحویل مکانیکی اتوماتیک(

تولیدکننــدگان  در واقــع خرده فروشــان، پیونــد نهایــی در زنجیــره   بیــن  تأمیــن 
ــازه و مشــتری هســتند. خرده فروشــی مهــم اســت  ــدگان اج ــه تولیدکنن ــون ب چ

تــالش می دهــد تــا بــر تولیــد کاالهــا تمرکــز کننــد،  بــدون  بــه  حواس شــان  اینکــه 
ــا  ــل ب ــرای تعام ــاز ب ــورد نی ن م ا بــر ر آن کا می خواهنــد  کــه  نهایــی 

ــد، پــرت  بایــد کاالهــا را بخرن خرده فروشــان  شــود. 
بــرای  را  کاال  تســهیل خریــد  مصرف کننــده 
فروشــگاه های خــرده فروشــی کننــد. بــه همیــن دلیــل 

دارنــد،  فروشــگاه های اینترنتــی دارای بازاریــاب 
ــتری  ــات مش آنالیــن( خدم )گفت وگــوی  زنــده 
و  کاتالوگ هــا توضیحــات، عکــس هســتند 

شــماره  تلفــن رایــگان دارنــد. خــرده فروشــی و 
ــائلی  ــا مس ــف ب ــوالت، توصی ــش محص ــون نمای چ

کــردن  ذخیــره  محصــوالت،  مزایــای  و  ویژگی هــا 
ــرای  ــردازش پرداخت هــا و انجــام هــر کاری ب محصــوالت، پ
رســاندن محصــوالت صحیــح بــا قیمــت صحیــح بــه مشــتریان 
صحیــح در زمــان صحیــح درگیــر اســت. بعضــی خرده فروشــان 
ــردن کاال  ــد و کادو ک ــاوره های خری ــل مش ــی مث ــات اضاف خدم
ــتری  ــی مش ــه  خرده فروش ــه تجرب ــواردی ب ــا م ــد ت ــه می دهن ارائ

دهنــد. افزایــش  را  وی  رضایــت  و  کننــد  اضافــه 
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تصاویری از انواع فروشگاه های خرده فروشی 

5. خرده فروش دکه ای1. فروشگاه های زنجیره ای

6. خرده فروش تخفیفی 2. فروشگاه های خواروبار و سوپرمارکت ها

7. خرده فروش موبایلی3. خرده فروشان دارای انبار

8. خرده فروش اینترنتی4. خرده فروشان تخصصی
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بــازار  از  رشــد  حــال  در  قســمت  یــک  آنالیــن،  فــروش 
ــوز هــم در  ــد فروشــگاه های ســنتی هن خرده فروشــی اســت. هــر چن
ــن  ــا بی ــد. ام ــل می کنن ــوب عم ــاد خ ــای اقتص ــیاری از بخش ه بس
ــای بســیاری وجــود  ــد ســنتی تفاوت ه ــن و خری ــد آنالی ــه خری تجرب
دارد. تعامــل فروشــنده و مشــتری یکــی از مزیت هــای اصلــی فــروش 
ســنتی اســت جایــی کــه مشــتری قــادر بــه لمــس فرآیندهــای خریــد 
ــه بیــن محصــول  اســت. فرآینــد خرده فروشــی شــامل چندیــن مرحل
و مشــتری اســت. بســته بــه نــوع فــروش، فــروش آنالیــن یــا فــروش 
ــر اســاس  ــاوت هســتند. ب ــاًل متف ــن مراحــل کام ســنتی برخــی از ای
تحقیقــات انجــام شــده، مصرف کننــدگان زمانــی کــه خودشــان 
تحقیقــات آنالیــن بر روی خریدشــان انجــام می دهنــد، دارای اطمینان 
ــه تنهــا در وقــت خــود  بیشــتری هســتند. آنهــا در فــروش آنالیــن ن
صرفــه جویــی می کننــد بلکــه منابــع بیشــتری بــرای بررســی پیــش 
روی دارنــد. چالــش اصلــی فعلــی بــرای فــروش ســنتی، پشــتیبانی و 
نظــارت بــر پرســنل اســت. ایــن امــر باعــث ایجــاد تمایــزی هزینــه زا 
بیــن فــروش آنالیــن و فــروش ســنتی اســت. همچنــان کــه فــروش 
ــد  ــت خری ــل و مالکی ــان تحوی ــا زم ــای خــود را دارد، ام ــن مزای آنالی
در فــروش آنالیــن نســبت بــه فــروش ســنتی باالتــر اســت. معمــواًل 
فرآینــد فــروش آنالیــن بــه دلیــل پــردازش و در دســترس قــرار دادن 
کاال بــه مشــتری و اینکــه مشــتری از طریــق یــک وب ســایت خریــد 
ــان  ــروش ســنتی اســت. زم ــر از ف ــد طوالنی ت ــود را انجــام می ده خ
ــروش  ــتری در ف ــرای مش ــول ب ــتفاده از محص ــت و اس ــال مالکی انتق

ــت. ــن اس ــروش آنالی ــر از ف ــیار پایین ت ــنتی بس س

عمده فروشــان، فــروش را در حجــم بــاال انجــام می دهنــد و 
ــار  ــتریان انتظ ــه مش ــی ک ــای خرده فروش ــیاری از جنبه ه ــت بس باب
دارنــد، مثــل »ظاهــر عرضــه« دغدغــه ندارنــد. عمده فروشــان 
ــته  ــروکار داش ــی س ــر نهای ــادی از کارب ــداد زی ــا تع ــد ب نمی خواهن
باشــند. بلکــه هــدف آنهــا فــروش حجــم بــاالی کاال بــه تعــداد کمــی 

اســت. خرده فروشــی  شــرکت های 
ــه  ــتقیمًا ب ــا را مس ــه کااله ــت ک ــادر اس ــروش ن ــک عمده ف ــرای ی ب
ــی  ــده  فروش ــن عم ــده ی بی ــاوت عم ــد. تف ــدگان بفروش مصرف کنن
ــوال  ــرده فروشــی معم ــرده فروشــی در قیمــت اســت. قیمــت خ و خ
بیشــتر از قیمــت عمــده ی آن اســت. دلیــل ایــن مســئله ایــن اســت که 
هزینــه  افــزوده  فــروش کاال بــه کاربــران نهایــی کــه شــامل نیــروی 
انســانی، اجــاره و تبلیغــات اســت، در قیمت گــذاری کاال در نظــر 
ــی  ــا چنیــن هزینه های ــی کــه عمده فــروش ب ــه می شــود. در حال گرفت
ســروکار نــدارد و ایــن امــکان بــرای او فراهــم اســت کــه کاالهــا را 

ــد. ــری بفروش ــت پایین ت ــه قیم ب

تفاوت فروش آنالین 
و فروش سنتی در صنعت 

خرده فروشی
تفاوت بین

خرده فروشی و 
عمده فروشی

 چیست؟
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ــار  ــر مبنــای چنــد معی ــوان ب فروشــگاه های خرده فروشــی را می ت
مشــخص، دســته بندی کــرد کــه مهمتریــن آنهــا عبارت انــد از:

ــلف  ــگاه های س ــده: فروش ــه ش ــات ارائ ــطح خدم ــاس س ــر اس 1( ب
ــل. ــات کام ــدود، خدم ــات مح ــرویس، خدم س

ــر  ــال های اخی ــرویس در س ــلف س ــه روش س ــی ب     -  خرده فروش
رشــد ســریعی داشــته و در بیشــتر ســوپر مارکت هــا و نمایشــگاه های 
فــروش بــرای کاالهــای راحتــی و مصرفــی کــه دارای گردشــی ســریع 

ــادی دارد. ــرد زی ــند، کارب می باش
    -  در خرده فروشــی بــا خدمــات محــدود تــا انــدازه ای بــه مشــتریان 
اطــالع رســانی می شــود و خدمــات اعتبــاری و امــکان مرجــوع کــردن 

کاال بــرای مشــتری فراهم اســت.
    -  در روش خرده فروشــی بــا خدمــات کامــل، فروشــندگان در 
تمــام مراحــل فرآینــد خریــد بــه مشــتریان کمــک می کننــد. در ایــن 
ــن عکاســی  ــد دوربی ــای اختصاصــی مانن ــواًل کااله فروشــگاه ها معم

ــردد. ــه می گ ــاز دارد، ارائ ــروش نی ــد از ف ــات بع ــه خدم ــه ب ک
ــدی  ــوع طبقه بن ــن ن ــده: در ای ــه ش ــوع کاالی ارائ ــاس ن ــر اس 2( ب
ــی و  ــدود، تخصص ــا نامح ــی ی ــگاه های عموم ــه فروش ــوان ب می ت

ــرد. ــاره ک ــدود، اش ــِی مح ــگاه های تخصص فروش
    -  فروشــگاه های عمومــی، گســتره وســیعی از محصــوالت متفــاوت 
)عــرض محصــول( بــا تنــوع فــراوان )عمــق محصــول( را بــه مــردم 

ــوپرمارکت ها( ــمتی و س ــگاه های قس ــد فروش ــد. )مانن ــه می کنن ارائ
ــری از محصــوالت را      -  فروشــگاه های تخصصــی، پهنــه محدودت
بــه فــروش می رســانند. امــا همیــن محصــوالت، دارای تنــوع فراوانــی 

می باشــند. )ماننــد فروشــگاه تخصصــی تجهیــزات الکترونیــک(
ــک  ــع، ی ــتر مواق ــدود، در بیش ــی مح ــگاه های تخصص     -  فروش
ــد  ــروش می رســانند. )مانن ــه ف ــوع ب ــل تن ــا حداق ــوع محصــول را ب ن
ــه  ــی را عرض ــاعت مچ ــط س ــه فق ــی ک ــگاه جواهرفروش ــک فروش ی

می کنــد(
 3( بــر اســاس ســاختار قیمــت: فروشــگاه های فلــگ شــیپ و 
بــا  ارزان فروشــی  بوتیک هــای لوکــس و گــران، فروشــگاه های 

فروشــگاه های حراجــی. رقابتــی،  قیمــت 
ــود  ــای خ ــراج، کااله ــالن های ح ــد س ــان مانن ــی از خرده فروش بعض
ــف  ــه تخفی ــا ارائ ــند و ب ــری می فروش ــت پایین ت ــطح قیم ــا س را ب

ــد. ــود دارن ــروش خ ــش حجــم بیشــتر ف ــروش، ســعی در افزای ف
ــی،  ــت خصوص ــگاهی: مالکی ــت فروش ــوع مالکی ــاس ن ــر اس  4( ب

زنجیــره ای، تعاونــی
ــت  ــت و مدیری ــواًل دارای مالکی ــره ای معم ــگاه های زنجی     -  فروش
ــرد.  ــد در آن بصــورت متمرکــز صــورت می گی ــوده و خری مشــترک ب
ــرده و  ــه ک ــابهی را عرض ــای مش ــالم و کااله ــگاه ها اق ــن فروش ای

ــوع از  ــن ن ــد. در ای ــت دارن ــی فعالی ــای خرده فروش ــه زمینه ه در کلی
خرده فروشــی ها، هزینه هــای تبلیغاتــی بــه دلیــل آن کــه بــرای 
ــه  ــا توج ــن اســت و ب ــرد، پایی ــددی انجــام می گی فروشــگاه های متع

ــد. ــب تری دارن ــای مناس ــاد، قیمت ه ــروش زی ــم ف ــه حج ب
ــت  ــان اس ــی از خرده فروش ــامل گروه ــد ش ــز خری ــک مرک     -  ی
کــه دارای برنامه ریــزی، مالکیــت و مدیریــت واحــدی می باشــند و از 

ــده اســت. ــگاه های اختصاصــی تشــکیل ش ــادی فروش ــداد زی تع
5( بر اساس روش توزیع: توزیع فروشگاهی و غیرفروشگاهی

    -  در توزیــع فروشــگاهی، محصــوالت، دارای جایــگاه فیزیکــی قابل 
رؤیــت بــوده و از طریــق مراکــز مختلــف فــروش ماننــد پاســاژ، مرکــز 
خریــد، مگامــال، هایپرمارکــت و غیــره، در اختیــار مصرف کننــده قــرار 
ــا  ــع B-M ی ــع، توزی ــوع توزی ــن ن ــه ای ــل، ب ــن دلی ــه همی ــرد. ب می گی

خشــت و مــالت نیــز گفتــه می شــود.
     -  توزیــع غیرفروشــگاهی از طریــق فروشــندگان آن الیــن و 
انجــام  بازاریابــان مســتقیم و دســتگاه های وندینــگ  اینترنتــی، 
ــن  ــک، در چندی ــد نای ــگاه ها مانن ــی از فروش ــه برخ ــرد. البت می پذی

طبقــه دارای فعالیــت می باشــند.

نتیجه گیری
ــد  ــرای خری ــه ب ــا، فروشــگاه ها، ســوپرمارکت ها و مراکــزی ک مغازه ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــدگان م ــوم مصرف کنن ــه عم ــروش کاال ب و ف
ــه در  ــد ک ــود را دارن ــاص خ ــف خ ــام و تعری ــک ن ــر ی ــد، ه می گیرن
مباحــث اقتصــادی، مســائل مربــوط بــه بیمــه، شــهرداری، اصنــاف و 
مــوارد مشــابه بــه کار می رونــد. شــاید بیشــتر مشــتریان بــرای تمــام 
ــد، امــا هــر فروشــگاهی،  ــن اماکــن از واژه فروشــگاه اســتفاده کنن ای
تعریفــی مجــزا داشــته و در زبان هــای دیگــر بــا پســوندهایی معرفــی 
ــوان  ــه همیــن دلیــل نمی ت ــ  ای. ب می شــوند، ماننــد فروشــگاه زنجیره

هــر بقالــی را ســوپرمارکت و یــا هــر دکــه را بقالــی نامیــد.
ــد  ــی ها، بای ــرده فروش ــواع خ ــک از ان ــر ی ــه ه ــت ک ــی اس طبیع
اســتراتژی های ویــژه ای جهــت بازاریابــی، بازارپــردازی، فــروش، 
تبلیغــات و ... داشــته باشــند. مطمئنــًا روش هــای بازاریابــی، تبلیغــات 
ــا  ــوپرمارکت ی ــک س ــتری، در ی ــا مش ــورد ب ــت برخ ــی کیفی و حت
سوپراســتور بــا یــک فروشــگاه محلــی، تفاوت هــای بســیاری خواهــد 

ــت.  داش
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ــه. ــارات ترم ــران: انتش ته
ــی ها  ــگاه و خرده فروش ــت فروش ــن. )1390(. مدیری ــی، محس میرزای

ــا رویکــرد اســتراتژیک. تهــران: شــرکت چــاپ و نشــر بازرگانــی. ب
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طراحی ویترین  در مجتمع های تجاری چند منظوره

ــورد،  ــه چشــم می خ ــوره ب ــای چندمنظ ــای تجــاری در مجتمع ه ــان واحده ــه می ــت فشــرده ای ک ــروزه در رقاب ــه ام ــواردی ک ــی از م یک
ســیمای خارجــی هــر فروشــگاهی اســت کــه جذابیــت موثــر و کافــی را بــرای جلــب توجــه مشــتریان داشــته باشــد. 

ــد نقشــی انکارناپذیــر در جلــب نظــر مشــتری داشــته باشــد.  ــا مرکــز خریــد اســت کــه می توان ویتریــن بخــش مهمــی از هــر فروشــگاه و ی
بدیهــی اســت کــه گذشــته از محصــوالت عرضــه شــده در ویتریــن، آنچــه باعــث جذابیــت و جلــب توجــه مشــتریان مــی شــود چگونگــی 
ــه مشــتری  ــه داخــل بکشــاند، حــراج را ب ــد مشــتری را ب ــن جــذاب می توان ــن اســت. چــرا کــه یــک ویتری طراحــی ســیمای خارجــی ویتری

اطــالع دهــد یــا فصــل جدیــدی را خــوش آمــد گویــد. 
ویترین باز ویترین بسته            2-  طراحی ویترین به دو صورت است:              1- 

ویتریــن بســته: ویتریــن بــه شــکل فضایــی بســته و محصــور طراحــی می شــود کــه دیــد بــه داخــل فروشــگاه را کنتــرل کــرده و ارتبــاط 
مخاطــب را در همــان ســطح نخســت محــدود می ســازد.

ــاز: ویتریــن بــه عنــوان فضایــی پیوســته بــا درون فروشــگاه طراحــی می شــود کــه در ایــن صــورت دیــد رهگــذران تــا عمــق  ویتریــن ب
فروشــگاه نفــوذ خواهــد کــرد. در ایــن نــوع از ویتریــن تنهــا الیــه  نازکــی از شیشــه داخــل فروشــگاه را از خــارج جــدا نمــوده اســت، چنانچــه 
در تصاویــر دیــده می شــود در اغلــب ویترین هــای بــاز چیدمانــی حداقلــی )مینیمــال( از محصــوالت و مانکن هــا در مقابــل دیــدگان رهگــذران 
ــل مشــاهده  ــروش محصــوالت اپ ــای ف ــی تهــی همچــون نمایندگی ه ــوان در ویترین های ــل« را می ت ــن »حداق ــراق در ای ــرد. اغ ــرار می گی ق
نمــود، کــه در آنهــا جعبــه ای شــفاف از شیشــه تنهــا فضــای قابــل دیــد رهگــذران می باشــد. در ایــن نمونه هــا حتــی تابلویــی بــرای معرفــی 

فروشــگاه نصــب نشــده و تنهــا بــه لوگــوی کمپانــی بــا تایپوگرافــی نــام فروشــگاه بســنده شــده اســت.
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ویترین دیجیتال
امــروزه بــه کمــک تکنولــوژی دیجیتــال و گرایــش عمــوم بــه 
ــردن از  ــدد بهره ب ــز در ص ــاری نی ــای تج ــتاوردهایی، فض ــن دس چنی
دســتاوردهای تکنولوژیــک بــوده و در پــاره ای مــوارد، ویترین هــا نیــز 

ــی شــوند.  ــب م ــر ترکی ــال، هوشــمند و متغی ــا صفحــات دیجیت ب
ویتریــن  طراحــی  در  بــار  نخســتین  بــرای  گرایشــی  چنیــن 
ــرا  ــی و اج ــی طراح ــرکت آلمان ــط ش ــزل« توس ــگاههای دی »فروش
ــت  ــب حرک ــرای تعقی ــه در آن از حســگرهایی ب ــی ک ــد. ویترین گردی
اســتفاده شــده و بــر روی پنجــره ویتریــن پخــش می شــود. همچنیــن 
ــش  ــن واکن ــی مخاطبی ــه کنش هــای بیرون ــر نســبت ب برخــی تصاوی

ــد.  ــان می دهن نش

ــن  ــه باعــث ایجــاد یــک ویتری ــی ک برخــی از عوامل
ــد از: ــارت ان جــذاب مــی شــوند عب

1( شکل
ــر  ــی، تاثی ــن بیرون ــی ویتری ــه در طراح ــباب و اثاثی ــرم اس شــکل و ف
ــکال  ــدگان دارد. اش ــتریان و بازدیدکنن ــذب مش ــر روی ج ــیاری ب بس
ــی  ــیم م ــده تقس ــده و بی قاع ــا قاع ــرم ب ــه دو ف ــن ب ــی ویتری طراح
ــد، در  ــتری دارن ــی بیش ــات معنای ــده اطالع ــا قاع ــای ب ــوند. فرم ه ش
حالــی کــه فرم هــای بــی قاعــده اطالعــات زیبایی شــناختی بیشــتری 
را در خــود جــای می دهنــد. قــدرت جذابیــت هــر یــک از ایــن 
ــه صــورت نســبی می باشــد، در جایــی ممکــن اســت یــک  فرم هــا ب
فــرم خاصیــت جذب کنندگــی داشــته باشــد در حالــی کــه همــان فــرم 
در جــای دیگــر ممکــن اســت خاصیــت دفع- کنندگــی داشــته باشــد. 

برخی از این فرم ها عبارتند از: مربع، دایره، کره، مثلث

مربــع: از ایــن نــوع فــرم معمــوال در طراحــی ویتریــن فروشــگاه های 
مربــوط بــه محصــوالت و کاالهــای موردنیــاز آقایــان اســتفاده 
ــادل،  ــداری، متع ــاظ دی ــه لح ــه ب ــت ک ــکلی اس ــع ش ــود. مرب می ش

ــت.  ــتا اس ــم و ایس محک
ــت و  ــادی از حرک ــدارد و نم ــی ن ــاز و پایان ــره آغ ــرم دای ــره: ف دای
زمــان اســت. از آنجــا کــه دایــره از همــه جهــت دارای ارزش یکســان 
ــد.  ــاد می کن ــی ایج ــی و داخل ــروی بیرون ــن نی ــی بی ــت، تعادل اس
ــیاری از  ــت و در بس ــث اس ــی و مون ــر زنانگ ــادی از عنص ــره نم دای
ــی  ــرای طراح ــره ب ــرم دای ــه، از ف ــگاه های زنان ــای فروش ویترین ه

ــود. ــتفاده می ش ــی اس داخل

ــترین  ــم و بیش ــوع نظ ــن ن ــادگی، کامل تری ــن س ــره در عی ــره: ک ک
ــوع  ــر ن ــدن ه ــرای نمایان ــرم ب ــن ف ــد. ای ــی باش ــز دارا م ــوع را نی تن
شــکوه و جــالل و بــازی بــا نــور و نورپــردازی مناســب اســت. خــواص 
اصلــی فــرم کــروی، بســته بــودن، جهــت نداشــتن و آرامــش اســت.  

مثلــث: ایــن فــرم پایدارتریــن شــکل هندســی اســت. اســتفاده از این 
ــروی شــکل را  ــرژی و نی ــه ان ــود نقطــه رأس ک ــل وج ــه دلی ــرم ب ف
ــن  ــود. بنابرای ــراب می ش ــث اضط ــد، باع ــل می کن ــرون منتق ــه بی ب
در صــورت تمایــل بــه اســتفاده از ایــن فــرم بهتــر اســت گوشــه های 

ــم.  ــی کنی ــر طراح ــر و مالیم ت ــز آن را خمیده ت تی
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نور پردازی، رنگ و بافت ویترین 
 ویتریــن می توانــد مهم تــر از طراحــی خــود فروشــگاه باشــد، 
چــرا کــه اولیــن ارتبــاط بــا خریــداران را ویتریــن فروشــگاه ها 
دارنــد. ویتریــن فروشــگاه ها همچنیــن بایــد جذابیــت، فوکــوس 
ــا  ــند. ام ــته باش ــب داش ــی مناس ــس دعوت کنندگ ــی و ح ــور موضع ن
ــه  ــن ک ــای ای ــه ج ــور ب ــود و ن ــراط می ش ــی اف ــردازی گاه در نورپ
ــخص  ــور مش ــدت ن ــد. ش ــاد می کن ــه ایج ــد دافع ــاد کن ــه ایج جاذب
ــیوه های  ــه در ش ــه اول از هم ــه ک ــدارد، آنچ ــی ن ــن معن در ویتری
نورپــردازی ویتریــن تاثیــر دارد، نــوع کاال، مــکان فروشــگاه و انــدازه 
ویتریــن اســت. بــرای ایجــاد حــس مطلــوب می تــوان از منابــع نــور 
ــال  ــای مت ــوژن انعکاســی و المپ ه ــای هال ــد المپ ه ــه ای مانن نقط
ــا  ــقف و ی ــاال و س ــد از ب ــع می توانن ــن مناب ــرد، ای ــتفاده ک ــد اس هالی
کــف ویتریــن بــه کاال نــور بتاباننــد. نکتــه دیگــر در اســتفاده از نــور 
ــایر  ــه و س ــا پس زمین ــب آن ب ــه تناس ــت ک ــی اس ــای رنگ و المپ ه

ــگ  ــه رن ــه ب ــا توج ــت دارد. ام ــیار اهمی ــور بس ــود دک ــر موج عناص
ــور  ــی دک ــی در طراح ــی و اصل ــه اساس ــاید نکت ــن ش ــت ویتری و باف
ــع  ــا دف ــذب ی ــزی در ج ــر چی ــش از ه ــا بی ــد. رنگ ه ــن باش ویتری

ــتند.  ــر هس ــده موث بازدیدکنن

رنگ
ــد باعــث  ــواردی اســت کــه می توان ــگ یکــی دیگــر از م ــت و رن باف

ــا شــود.  ــن مغاره ه ــل ویتری ــب و جــذب مشــتریان در مقاب جل
آنچــه باعــث جــذب مشــتریان در مقابــل ویتریــن می شــود عــالوه بــر 
کاالهــای داخــل ویتریــن شــامل ســقف، دیوارهــا، کفپــوش و... نیــز 
می باشــد. اگــر رنــگ هــا درســت و متعــادل انتخــاب شــوند می تواننــد 
بــه فضــا روح و احســاس ببخشــند وریتــم و هارمونــی مناســب را بــه 

بیننــده القــا کننــد.
رنگ هــای گــرم )قرمــز، زرد، نارنجــی و ترکیبــی از رنــگ قرمــز و زرد 
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ماننــد ســبز - زرد، بــژ، هلویــی، قهــوه ای و نارنجــی – قرمــز( شــاد و 
جــذاب هســتند و بــا اســتفاده از ایــن رنگ هــا می تــوان فضــای گــرم 
ــث  ــرم باع ــای گ ــتفاده از رنگ ه ــود آورد. اس ــه وج ــی را ب و صمیم
ــیای  ــی اش ــن و بزرگ نمای ــای ویتری ــیدن فض ــر رس ــه نظ ــک ب کوچ

داخــل آن می شــود. 
ــی  ــای آب ــب رنگ ه ــبز و ترکی ــش، س ــی، بنف ــرد )آب ــای س رنگ ه
ــی( باعــث ایجــاد حــس آرامــش در  ــی، بنفــش - آب ماننــد ســبز- آب

ــی شــود.  ــن م ــده شــدن فضــای ویتری ــزرگ دی مشــتریان و ب

بافت
عــالوه بــر رنــگ، از دیگــر عناصــر معمــاری داخلــی کــه در طراحــی 
ــام  ــواد و اجس ــه م ــت، کلی ــت اس ــد باف ــر باش ــد موث ــن می توان ویتری
دارای نوعــی بافــت داخلــی و ســاختمانی هســتند. بافــت اجســام را بــه 
واســطه دو حــس المســه و بینایــی می تــوان تشــخیص داد. اجســامی 

کــه دارای فــرم و شــکل هســتند و وســیله درک آن قــوه بینایــی اســت 
ــا المســه  ــه ب ــت ک ــت فیزیکــی و جنســیت باف و دوم از نظــر خاصی

قابــل درک اســت.
 

منبــع: آشــوری، پیــروز؛ طالبیــان، کســری. )1391(. طراحــی داخلــی 
فروشــگاه. مشــهد: کتابکــده کســری.
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معرفی کتاب
ــت  ــی مدیری ــکات طالی ــاب |»ن ــی کت ــه معرف ــن بخــش ب در ای
مراکــز خریــد« )Shopping center management( نوشــته 

ــت. ــده اس ــه ش ــدی پرداخت ــن احم رامی
ــف  ــوندهای مختل ــوند و پیش ــا پس ــاری ب ــز تج ــا و مراک مجتمع ه
واژه هایــی هســتند کــه در زندگــی روزمــره ســاکنان یــک منطقــه و 
ــی  ــبک زندگ ــد و در س ــود گرفته ان ــه خ ــری ب ــش پررنگ ت ــهر، نق ش
ــات  ــودن امکان ــده اند. دارا ب ــتقر ش ــرده و مس ــدا ک ــود را پی ــای خ ج
ــه  ــن مراکــز را ب ــع واحدهــای تجــاری، ای رفاهــی، تفریحــی و تجمی
ــدت و  ــای کوتاه م ــع نیازه ــا رف ــات ی ــدن اوق ــرای گذران ــی ب مکان
ــق  ــی در رون ــدی و اصل ــه کلی ــت. نکت ــرده اس ــل ک ــدت تبدی بلندم
و  مشــتریان  رضایتمنــدی  و  موفــق  بهره بــرداری  کار،  و  کســب 

ــت.  ــع اس ــت مجتم ــدگان مدیری بازدیدکنن
ــروه  ــط گ ــد« توس ــز خری ــت مراک ــی مدیری ــکات طالی ــاب »ن کت
ــاب  ــن کت ــت. ای ــده اس ــر گردی ــزی منتش ــن مال ــرکت های نگی ش
ــد  ــز خری ــت مراک ــی مدیری ــن اصل ــده ای از عناوی ــت چکی در حقیق

ــود و  ــد ب ــا خواه ــا مال ه ــوره ی ــد منظ ــای چن و مجتمع ه
ــد راهنمــا  ــر650 صفحــه اســت کــه می توان مشــتمل ب

ــران  ــان و مدی ــن، کارکن ــوک متخصصی ــا هندب ی
ــرداری  ــف بهره ب ــای مختل ــی بخش ه اجرای

از ایــن نــوع مراکــز در ایــران باشــد. 
اصــل ایــن کتــاب به زبــان انگلیســی 

توســط انجمــن ICSC) انجمــن 
ــد( در  ــز خری ــی مراک بین الملل

ــه  ــرای مدرس ــورک ب نیوی
ــاری  ــز تج ــی مراک عال

ــده اســت.  ــه گردی تهی
کتــاب  ایــن  در 
ــکات  ــیاری از ن بس
اصلــی بــه همــراه 

مثال هایــی روشــن در مــورد مراکــز خریــد جهــان بــه مخاطــب ارائــه 
شــده اســت و ســپس بخش هــای مختلــف بــه قلــم رامیــن احمــدی، 
ــز هماهنــگ  ــران نی ــا شــرایط ای ــزی، ب ــن مال مدیرعامــل گــروه نگی

ــت. ــده اس ش
این کتاب در 10 فصل با عناوین زیر می باشد:

·        کلیات مدیریت مراکزخرید
·        استراتژی های واگذاری و اجاره

·        قراردادهای واگذاری و شیوه بیان آن
·        بازاریابی

·        خرده فروشی
·        بودجه و مدیریت مالی
·        بیمه و مدیریت ریسک

·        مدیریت نگهداری و تعمیرات
·        حراست و نگهبانی

·        تجربه ما
در پایــان فصــل دهــم، گــروه نگیــن بــه زبــان انگلیســی نیــز معرفــی 
ــه  ــی زبان ترجم ــاب فارس ــن کت ــه اولی ــاب ک ــن کت ــت. ای ــده اس ش

ــد  ــز خری ــت مراک ــا مدیری ــاط ب ــده در ارتب ــف ش و تألی
ــی از  ــل یک ــر فص ــد، در ه می باش

ــی  ــات مدیریت موضوع
ــت  در صنع
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مراکــز خریــد و مال هــا را مــورد بررســی قــرار داده و تمامــی مفاهیــم 
حرفــه ای ایــن صنعــت را توجیــه و تفســیر کــرده اســت. در پایــان هــر 
ــریح  ــرای تش ــی ب ــی و انگلیس ــان فارس ــه زب ــه ای ب ــش لغت نام بخ
بیشــتر لغــات تخصصــی ایــن حرفــه ترجمــه و تفســیر شــده اســت.

کتــاب دیگــری بــا عنــوان »اصــول طراحــی و چیدمــان فروشــگاهی« 
نوشــته وحیــد نثائــی در ایــن بخــش معرفــی شــده اســت. خالصــه ای 

از کتــاب بــه شــرح زیــر می باشــد: 
تــا چنــد دهــه پیــش، خریدکــردن، یــک اجبــار و امــری کســل کننده 
ــک  ــت از ی ــی می توانس ــده، هنگام ــرا مصرف کنن ــد زی ــی می ش تلق
فروشــگاه دیــدار کنــد کــه قصــد خریــد کاال یــا کاالهایــی را داشــته 
باشــد. همچنیــن در فرآینــد خریــد، مشــتری نســبت بــه فروشــنده در 
موضعــی ضعیــف و مغلــوب قــرار می گرفــت، زیــرا تعــداد مشــتریان، 
ــه  ــا ب ــه تنه ــی کاال، ن ــود. از طرف ــدک ب ــدگان ان ــاد و عرضه کنن زی
ــی  ــز جایگاه ــات نی ــه در تبلیغ ــد، بلک ــش داده نمی ش ــتری نمای مش
نداشــت. بنابرایــن هــم در فــروش و هــم در خریــد کاال، زمــان زیــادی 
ــطح  ــش س ــا افزای ــروز ب ــدرن ام ــای م ــا در دنی ــد. ام ــرف می ش ص
ــداد  ــزون تع ــد روزاف ــتریان، رش ــرف مش ــوی مص ــر الگ ــع و تغیی توق
ــز  ــف(، تجهی ــای مختل ــوع )و در اندازه ه ــگاه های متن فروش
فروشــگاه ها و مراکــز خریــد بــه وســایل 
ــن آســایش مشــتری،  تأمی

بکارگیــری امکانــات الکترونیکــی و ساده ســازی خریــد، اســتقرار 
ــات  ــوی و تبلیغ ــانی ق ــا، اطالع رس ــرای خانواده ه ــی ب ــن رفاه اماک
وســیع و جــذاب رســانه ای، تغییــر دیــدگاه نســبت بــه خریــدار و ذینفــع 
دانســتن وی در رابطــه ای بــرد بــرد، تکریــم مشــتری و مدیریــت زمان 
بــرای ایشــان، قیمت گــذاری رقابتــی محصــوالت بــه دلیــل سیاســت 
ــدگان  ــدی و عرضه کنن ــای تولی ــردن حاشــیه ســود بنگاه ه ــه ک کمین
ــته کننده  ــی خس ــا عمل ــه تنه ــد ن ــت خری ــروش و ...، ماهی ــرده ف خ
ــی رود. ــه شــمار م ــر لذت بخــش ب ــک ام ــداد نمی شــود، بلکــه ی قلم

ــواع  ــازار و تاریخچــه آن، ان ــی همچــون ب ــه موضوعات ــاب ب ــن کت ای
بــازار، مشــتری، کانــال توزیــع، انــواع خرده فروشــی ها و فروشــگاه ها، 
مراکــز خریــد، مراکــز خریــد بــزرگ دنیــا، تأثیــرات مختلــف عناصــر 
رایحــه، موســیقی، نــور، رنــگ، قفســه بندی، موقعیــت مکانــی، پرســنل 
ــث  ــق مبح ــاب، خل ــن کت ــب ای ــد و جال ــه جدی ــردازد. نکت و... می پ
ــام آمیختــه خرده فروشــی اســت. امــا  ــا ن جدیــدی در خرده فروشــی ب
ــز  ــر مراک ــرای اداره بهت ــه ب ــت ک ــم گرف ــاد خواهی ــاب ی ــن کت در ای
خریــد، فروشــگاه ها، ســوپرمارکت های بــزرگ و هایپرمارکت هــا، 
نیــاز بــه اســتفاده از ابــزار مشــابه، جدیــد و جامعــی احســاس می شــود 
ــی  ــی ها و حت ــان خرده فروش ــی صاحب ــه راه تمام ــد نقش ــه می توان ک
ــد  ــد. نبای ــروز باش ــگاه های ام ــروش فروش ــنل ف ــندگان و پرس فروش
ــر  ــی عص ــیار رقابت ــم و بس ــای پرتالط ــه در دنی ــرد ک ــوش ک فرام
ــچ  ــه هی ــتریان ب ــای مش ــوذ در دل ه ــکار و نف ــخیر اف ــر، تس حاض
ــه  ــدون برنام ــوان ب ــر نمی ت ــت و دیگ ــته نیس ــد گذش ــه مانن ــه ب وج
ــه  ــتریان را ب ــدات الزم، مش ــد و تمهی ــاختارهای جدی ــتقرار س و اس

ــود. ــت نم ــگاه هدای ــه های فروش قفس
فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

فصل 1- بازار، مشتری و فروش
فصل 2- شبکه توزیع

فصل 3- فروشگاه های خرده فروشی و 
انواع آن

فصل 4- آمیخته خرده فروشی
فصل 5 – مکان خرده فروشی

فصل 6- فضای داخلی
فصل 7- برنامه ریزی 

داخلی
فصل 8- چیدمان و 

مرچندایزینگ
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دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و 
هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

ــتمین  ــت و هش ــابداری و مدیری ــی حس ــس بین الملل ــن کنفران دوازدهمی
کنفرانــس کارآفرینــی و نوآوری هــای بــاز در تاریــخ 20 آبــان 1397 
ــیویلیکا  ــت س ــراق و تحــت حمای ــر اش توســط شــرکت همایشــگران مه
در شــهر تهــران برگــزار خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن همایــش 
بــه صــورت رســمی برگــزار می گــردد، کلیــه مقــاالت ایــن کنفرانــس در 
پایــگاه ســیویلیکا و نیــز کنسرســیوم محتــوای ملــی نمایــه خواهــد شــد و 
ــن همایــش  ــان کامــل، مقــاالت خــود را در ای ــا اطمین ــد ب شــما می توانی
ــت  ــا دریاف ــس ب ــه کنفران ــه مقال ــی ارائ ــازات علم ــوده و از امتی ــه نم ارائ

ــد. ــس اســتفاده نمایی گواهــی کنفران
ظهــور ســازمان های اجتماعــی وگســترش روزافــزون آنهــا یکــی از 
ــا توجــه  ــب و ب ــن ترتی ــه ای ــارز تمــدن بشــری اســت. ب خصیصه هــای ب
ــای خــاص  ــا و نیازه ــی و ویژگی ه ــی و زمان ــون مکان ــل گوناگ ــه عوام ب
ــزوده  ــازمان ها اف ــن س ــعه ای ــل و توس ــر تکام ــر روز ب ــه ه ــر جامع ه
می شــود.  بدیهــی اســت هــر ســازمان اجتماعــی بــرای نیــل بــه اهدافــی 
طراحــی شــده و بــا توجــه بــه ســاختارش نیازمنــد نوعــی مدیریــت اســت. 
در کنــار ایــن مهــم، علــم حســابداری نیــز بــه عنــوان یــک سیســتم کــه 
در آن فرآینــد جمــع آوری، طبقه بنــدی، ثبــت، خالصــه کــردن اطالعــات 
ــکل ها و  ــابداری در ش ــای حس ــی و صورت ه ــای مال ــه گزارش ه و تهی
مدل هــای خــاص انجــام می گیــرد روز بــه روز خــود را نمایــان می ســازد. 
زیــرا کــه تعاریــف متعــدد و مختلفــی بــرای حســابداری ارائــه شــده اســت 
ــابداری  ــت که«حس ــده اس ــه ش ــا گفت ــن آنه ــی از قدیمی تری ــه در یک ک

زبــان تجــارت اســت«.
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در این بخش به معرفی برخی از کنفرانس ها در 
حوزه کسب و کار پرداخته شده است:
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چهارمین کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

چهارمیــن کنفرانــس ســاالنه مدیریــت و اقتصــاد کســب و کار در تاریخ 29 
آذر 1397 توســط پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر و تحــت حمایــت ســیویلیکا 
در شــهر تهــران برگــزار خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن همایــش 
بــه صــورت رســمی برگــزار می گــردد، کلیــه مقــاالت ایــن کنفرانــس در 
پایــگاه ســیویلیکا و نیــز کنسرســیوم محتــوای ملــی نمایــه خواهــد شــد و 
ــن همایــش  ــان کامــل، مقــاالت خــود را در ای ــا اطمین ــد ب شــما می توانی
ــت  ــا دریاف ــس ب ــه کنفران ــه مقال ــی ارائ ــازات علم ــوده و از امتی ــه نم ارائ

گواهــی کنفرانــس اســتفاده نماییــد.

محورهای کنفرانس:

 مدیریت استراتژیک
 مدیریت تولید، فرایند و عملیات

 مدیریت اجرایی
 مدیریت دولتی

 مدیریت سیستم ها و فناوری اطالعات
 مدیریت تکنولوژی و منابع انسانی

 کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار
 مدیریت جهانگردی و گردشگری

 صادرات با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 مدیریت و اقتصاد در بیمه و بانک

 رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
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