
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی جزئیات تمدید قرارداد مستاجران را 

در ۱۴۰۰ اعالم کرد.
اطالع رســانی  وزارت  پایــگاه  گــزارش  بــه 
راه و شهرســازی، پروانــه اصالنــی در ایــن بــاره 
گفــت: گفــت: مصوبــه جدیــد مربــوط بــه تمدید 
قرارداد اجاره، متناســب با قیمت روز و با توجه 
بــه تغییــرات قیمتــی و کاهــش رشــد قیمت های 
مســکن خواهد بود. او افزود: بر اســاس مصوبه 
ســتاد کرونا در ســال ۹۹ قرار شد تا قراردادهای 
اجــاره از تیرمــاه ســال گذشــته بــه مــدت یــک 
ســال به طــور خــودکار و بــا نرخ هایــی کــه در هر 
اعــالم می شــود، تمدیــد شــود؛ بنابرایــن  شــهر 
قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه ۱۴۰۰ 
اســت به صورت خودکار و مطابق مصوبه ســال 

گذشته قابل تمدید است.
اصالنــی ادامــه داد: پس از تیرماه ۱۴۰۰ نیز 

بر اســاس تصمیمی که ســتاد ملی کرونا خواهد 
گرفــت، مجــدد در این باره اتخاذ تصمیم خواهد 

شد.
به گفته او، وزارت راه و شهرسازی درصدد 
اســت تــا مصوبــه جدیدی را متناســب بــا قیمت 
روز تدویــن و بــه تصویــب برســاند کــه بــا توجــه 
بــه تغییــرات قیمتــی و کاهــش رشــد قیمت های 

مسکن خواهد بود.
ایــن مقــام مســئول، تصمیم گیــری دربــاره 
بــرای  پیشــنهاد جدیــد وزارت راه و شهرســازی 
موضــوع اجاره بهــا که در حال تدوین اســت را بر 

عهده ستاد ملی کرونا دانست.
ســتاد ملــی کرونــا پارســال مصــوب کــرد تا 
حداکثر افزایش میزان اجاره بها و رهن در تهران 
تا ۲۵ درصد، در ســایر کالن شــهرها تا ۲۰ درصد 
و در ســایر شــهرها تــا ۱۵ درصــد قابــل قبــول و 

اجرایی باشد.

وزیر راه: ایرالین های کوچک 
برای ورود به بازار سرمایه 

کنسرسیوم شوند 
به گفته وزیر راه و شهرســازی، شــرکت های 
هوایــی می توانند با تشــکیل کنسرســیوم در بازار 

سرمایه حضور پیدا کنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت راه و 
شهرســازی، محمــد اســالمی درباره اینکــه »آیا در 
ســال جدید، امکان حضور و عرضه سهام صنعت 
حمــل و نقــل هوایــی، همچــون راه آهــن، در بــازار 
ســرمایه وجــود دارد؟« گفــت: اســتفاده از بــازار 
ســرمایه در صنعــت هوایــی در حقیقــت الگویــی 
اســت کــه می تواند، انجام شــود. او افــزود: از این 
شــرکت های کوچکی که وجــود دارد، می توانیم به 
صــورت کنسرســیوم اســتفاده کنیــم و الزم اســت 

آن ها بتوانند کنسرسیوم تشکیل بدهند و ظرفیت 
بزرگ تــری را بــه وجود آورند. اســالمی عنوان کرد: 
با تشکیل کنسرسیوم، اصالحات مالی و حقوقی 
در ساختارشان شکل می گیرد و می توانند در بازار 
سرمایه بلوکشان را عرضه کنند و با عرضه بلوک 
سهام در بازار سرمایه می توانند تأمین منابع برای 

گسترش فعالیت هایشان انجام دهند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: آنچه حائز 
اهمیت است، این است که مردم در بازار سرمایه 
منابع خودشــان را می آورند و اســتفاده می کنند و 
انتظار بازگشت سرمایه و سود مناسب را دارند. او 
خاطرنشان کرد: ما جایی از بازار سرمایه استفاده 
می کنیــم کــه با تنظیمات دولت بتوانیم بازگشــت 
ســرمایه را بــا ســود مناســب تضمیــن کنیــم، مثل 
آزادراه هــا یــا پروژه هــای ریلــی کــه اخیــراً در آن ها 
ســرمایه گذاری شــد و در ســال جاری به آن ادامه 

خواهیم داد.

 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وعده داد: تعیین نرخ جدید 

قراردادهای اجاره با توجه به کاهش قیمت مسکن 

علی اسدی خمامی

سند همکاری های 25 ساله ایران و چین، 
به محل مناقشــه تحلیل گران ایرانی بدل شــده 
اســت. از ادعــای تــاراج منابــع ملــی ایــران کــه 
بگذریم، وجود یک بند در این سند بیم و امید 
توامانی را برانگیخته، و آن وعده مشارکت ایران 
در ابتکار عمل کمربند و راه اســت. از یک ســو، 
ایــن امیــد وجــود دارد کــه این مشــارکت، باعث 
توســعه زیرساخت های ایران و قرارگیری کشور 
در جایــگاه واقعــی خــود در تجــارت بین المللــی 
شــود و از ســوی دیگــر، برخــی تحلیلگــران ایــن 
بیــم را مطــرح می کنند که با گذر جاده ابریشــم 
جدید از ایران، کشــور تبدیل به عرصه ســیطره 
هژمونــی چینــی و ابــزاری بــرای گســترش ایــن 
هژمونــی در منطقــه تبدیــل شــود. امــا ماهیــت 
ایــن پروژه چیســت؟ »تولگا دمیریول«، محقق 
دانشــگاه »آلتینباس« ترکیه در ســال 2۰۱9 در 
مقاله ای با نام » اقتصاد سیاسی اتصال: ابتکار 
عمــل کمربنــد و راه چیــن« ســعی در توضیــح 
ماهیــت ایــن پروژه کرده اســت. در نظر او، این 
پروژه راهکار چین برای فرار از بحران انباشــت 

سرمایه و ظرفیت مازاد تولید است. 
شی جی پینگ، رئیس  جمهوری خلق چین، 
اواخر سال ۲۰۱3 ابتکار عمل »کمربند و راه« یا 
همــان جاده ابریشــم نوین را معرفــی کرد. از آن 
زمــان تــا کنــون، این ابتکار عمــل نه تنها در حوزه 
مقیــاس جغرافیایــی بلکــه از منظــر اهــداف نیــز 
تکامــل و توســعه پیدا کرده اســت. مســیر جاده 
ابریشــم نوین شــامل 6۵ کشــور )اکثرا در حوزه 
اوراســیا( می شــود و 3۰ درصــد تولیــد ناخالــص 
ملــی، 6۲ درصــد جمعیــت و 7۵ درصــد منابــع 

انرژی اثبات شده جهان را پوشش می دهد. 
در ســال ۲۰۱۹ ابتکار عمل کمربند و جاده 
بــه یک پــروژه جهانی دارای اولویت تبدیل شــده 
بود که تقریبا تمام کشــورها تمایل به مشــارکت 
در آن داشــتند، ) و طبیعتا در ســال ۲۰۲۱، پس 
از تبدیــل شــدن چیــن بــه شــریک اول تجــاری 
اتحادیه اروپا، تمایل کشــورها برای مشارکت در 

این پروژه بیشتر شده است(. شی جی پینگ در 
سال ۲۰۱7 طی یک سخنرانی در اجالس کمربند 
و راه، ایــن ابتــکار عمــل را پــروژه قــرن نامیــد که 

بــه گفتــه او، بــه تمــام مــردم در 
سراســر جهــان ســود می رســاند. 
ایــن  مرزهــای  توســعه  اکنــون، 
پروژه نمایانگر این روایت رسمی 
یــک  راه،  و  کمربنــد  کــه  اســت 
پــروژه فراگیــر و مشــارکتی بــرای 
توسعه اقتصادی مشترک است. 
البتــه همــه ایــن روایــت را 
راه،  کمربنــد  عمــل  ابتــکار  کــه 

یــک پــروژه برد-بــرد اســت، قبول ندارنــد و برخی 
از تحلیل گــران، هــدف ایــن پــروژه را اعمال نفوذ 
چیــن در عرصــه روابــط بین الملــل و تــالش ایــن 
کشــور بــرای گســترش هژمونــی خــود در عرصــه 
جهانــی تفســیر می کننــد. در واقــع از آنجــا کــه 
اعمال قدرت نظامی برای چین بســیار پر هزینه 
دارنــد  بــاور  تحلیلگــران  از  دســته  ایــن  اســت، 
کــه چیــن بــرای کنــار زدن ســلطه ایــاالت متحده 
آمریــکا بــر جهان و جانشــینی این کشــور ســعی 
دارد با پیروی از الگوی اقتصادی آمریکا در طرح 
مارشــال و اســتفاده از اهرم ســرمایه گذاری برای 
نیــل بــه اهــداف اســتراتژیک، ســلطه خــود را بر 
منطقه و جهان تحمیل کند. مقامات چینی بارها 
این ادعا را  رد کرده اند؛  از جمله وانگ فی، وزیر 
امور خارجه جمهوری خلق چین، در ســال ۲۰۱۵ 
اظهــار کــرد که ابتکار عمل کمربند و راه در عصر 
جهانی ســازی متولد شده است. این ابتکار عمل 
نــه یــک ابــزار ژئوپولتیک، که محصول مشــارکت 
فراگیر است و نباید با ذهنیت جنگ سرد به آن 

نگریسته شود. 
از ســوی دیگــر، برخــی تحلیل هــا بــر فوایــد 
بــرای  راه  و  کمربنــد  عمــل  ابتــکار  توســعه ای 
کشــورهای شــریک این پروژه صحه گذاشته اند. 
به عنوان مثال، بانک توســعه آســیایی در ســال 
۲۰۱7 اعالم کرد که منطقه آســیا با یک شــکاف 
زیرســاختی قابل توجه دســت وپنجه نرم می کند 

که پر کردن آن به تزریق ساالنه ۱.7 تریلیون دالر 
نیاز دارد. جاده ابریشم نوین می تواند دست کم 
بخشــی از ایــن نیــاز مالــی را رفــع و بــه کــم عمق 
شــدن این شــکاف کمــک کند. اما 
کــدام روایت به واقعیت نزدیک تر 
اســت؟ آیــا جــاده ابریشــم نویــن 
یــک تــالش فراگیــر جهانــی بــرای 
توســعه است؟ یا ابزار ژئوپولتیک 
هژمونــی  گســترش  بــرای  پکــن 
در عرصــه جهانــی؟ »دمیریــول« 
معتقــد اســت کــه ایــن پــروژه، در 
واقع تالش چین برای رفع مشکل 
انباشت سرمایه در این کشور است؛ تالشی که 
سعی دارد این مشکل داخلی را با بیرونی کردن 

توسعه در مقیاس فرامنطقه ای حل کند. 
رشــد ســریع و مــداوم چیــن بر پایــه نیروی 
کار ارزان و صــادرات، هرچنــد ایــن کشــور را بــه 
دومیــن اقتصــاد بــزرگ دنیــا بــدل کــرده اســت، 
مشکالتی را نیز به همراه داشته است. انباشت 
ســرمایه و ظرفیت بیش از اندازه تولید از جمله 
انباشــت ســرمایه کــه خــود  ایــن مشــکالت اند. 
می توانــد محرکــی برای تولید باشــد، از یک ســو، 
با افزایش نقدینگی موجب رشــد تورم می شــود 
و از ســوی دیگر، موجب افزایش نابرابری درآمد 
می شــود. برای مهار آثار منفی انباشت سرمایه، 
چین سرمایه گذاری در ظرفیت های تولیدی خود 
را افزایــش داده ، امــا این سیاســت نیز به رشــد 
ظرفیــت تولیــد بیش از نیاز داخلی منتهی شــده 
اســت. چیــن بــرای رفــع این مشــکل، اســتراتژی 
نــگاه بــه بیــرون را انتخــاب کــرد. بــه طــوری کــه 
ســرمایه گذاری خارجــی چیــن از ۱ میلیــارد دالر 
در ســال ۲۰۰۰ بــه ۱۹6 میلیــارد دالر در ســال 
۲۰۱6 رسید و ذخیره ارزی چین نیز به رقم 3.۹ 
میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱3 رســیده اســت. امــا 
بحــران جهانــی ســال ۲۰۰8، باعــث کنــد شــدن 
آهنــگ رشــد اقتصــاد محــور چیــن شــد، بدهــی 
خارجــی این کشــور افزایش یافــت و دولت چین 
ناچار شــد تا بیش از یک میلیون فرصت شــغلی 

مرتبط با صنایع این کشور را تعلیق کند.
در ایــن اوضــاع، ابتــکار عمــل کمربنــد و راه 
می تواند راه حلی برای بحران انباشت سرمایه و 
ظرفیت اضافی تولید چین قلمداد شــود؛ چراکه 
این ابتکار عمل می تواند یک فضای خارجی برای 
جــذب ظرفیــت اضافــه تولیــد چیــن فراهــم کند. 
ساخت زیرساخت های حمل ونقل در کشورهای 
دیگــر، تقاضای بزرگی را بــرای بخش های فوالد، 
ســیمان و ســایر مصالح ســاختمانی چیــن ایجاد 
می کنــد. ایــن اتفــاق موجــب کاهــش فشــار بــر 
اقتصاد چین می شود و به چین فرصت می دهد 
کــه مجــددا بــرای به تعادل رســیدن اقتصاد خود 

برنامه ریزی کند. 
چیــن، همچنیــن قصــد دارد ظرفیــت مــازاد 
تولید خود را به سایر کشورهای در حال توسعه 
کــه در طبقــه پایین تــری از زنجیــره ارزش قــرار 
دارند، منتقل کند. این اقدام از یک ســو، ســبب 
نزدیک تــر شــدن تولیــد بــه بــازار و بــه طبــع آن 
کاهش هزینه تمام شده تولید می شد و از سوی 
دیگر، چین را از یک اقتصاد مبتنی بر نیروی کار 
ارزان و تولید انبوه به رهبر جریان توزیع تبدیل 
می کنــد. در کنــار این، آنچه اهمیــت دارد، ایجاد 
یک شبکه بزرگ اقتصادی مبتنی بر کریدورهای 
اقتصــادی اســت؛ رویــدادی کــه کشــورهای حوزه 
جاده ابریشم نوین را به یکدیگر متصل می کند. 
در واقــع، آنچــه ابتــکار عمــل کمربنــد و راه 
را از ســایر مصادیق گســترش ســرمایه داری جدا 
می کنــد، تاکیــد بــر اتصــال اســت. در ایــن پروژه 
بــه جــای آنکــه ظرفیــت تولیــد بــه کشــورهای در 
حــال توســعه صادر شــود، پــروژه جاده ابریشــم 
نویــن ســعی دارد بــا ســازماندهی مجــدد فضــای 
اقتصــادی خارجــی، ایــن فضــا را بــرای گســترش 
سرمایه مناسب تر کند. از آنجا که چنین اقدامی 
می توانــد بــرای نیــل بــه اهــداف اســتراتژیک نیز 
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، بــه نظــر می رســد 
ابتــکار عمــل کمربنــد و راه بــه طــور همزمان یک 
ژئوپولتیــک  ابــزار  یــک  و  ابتکارعمــل توســعه ای 

است. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

 14 راه حل پیشنهادی برای تحقق شعار سال
امیر علی رمدانی 

 مشاور سازمانی

 مسکو: آماده تسهیل تماس غیرمستقیم

بین تهران و واشنگتن هستیم

پشــتیبانی ها،  »تولیــد،  شــعار  تحقــق  منظــور  بــه 
مانع زدایی هــا« نیــاز اســت کــه واحــد ســازمانی خاصــی در 
بنگاه هــای اقتصــادی، متولــی ایــن موضــوع شــود.معموال 

یــا  برنامه ریــزی  اداری،  تحــول  واحدهــای 
مهم تر از همه واحد تحقیق و توســعه این 
وظیفــه را برعهــده می گیرند. واحد تحقیق 
و توســعه ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی 
دارد و تمرکز آن مهیا کردن زمینه ای است 
کــه ســازمان بــه تهدیدهــا و فرصت هــای 
خارجی )مانند مشــتریان، تامین کنندگان، 
رقبــا، صــادرات، واردات و...( یــا تهدیدهــا 
ســاختار  )ماننــد  داخلــی  فرصت هــای  و 

سازمانی، پرسنل، هم افزایی سازمانی و...( پاسخ مناسبی 
ارائه دهد. 

طبــق تعریــف ارائه شــده از ســوی ســازمان همــکاری 
 OECD: Organisation for Economic( اقتصادی و توسعه
توســعه  و  تحقیــق   )Co-operation and Development
مجموعه فعالیت های خالق و منظمی اســت که به  منظور 
افزایــش ذخیــره علمی و دانش فنی و همچنین بهره گیری 
از این دانش در کاربردهای جدید )از جمله تکوین فناوری 
جدیــد، ابــداع، اختــراع، بهبــود کمی و کیفــی محصوالت یا 
خدمات( و بهبود کاربردهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی 

به منظور تأمین نیازهای روزافزون جوامع انجام می شود.

۱۴ راه حل   پیشنهادی مهم
به منظور بهبود فضای اقتصادی کشور می توان راه ها 
و روش هــای گوناگونــی را پیشــنهاد کــرد و بــه گونه هــای 
مختلفــی آن را تقســیم بندی کــرد که در ایــن تحلیل صرفا 
به بهبود محیط صنعتی داخل کشور پرداخته شده است. 
راه حل هایــی کــه بنگاه های اقتصادی می توانند در راســتای 
تحقق و اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۰ به کار گیرند عبارتند 

از: 
۱- تولیــد محصــوالت یــا ارائه خدمات جدیــد: امروزه 
بــا توجــه به وقوع انقالب صنعتی چهــارم و نیازهای جدید 
به وجود آمده، تولید کاال و خدمات جدید در اولویت است.
 2- بهبــود ویژگی هــای محصــوالت و خدمات فعلی: 

بی تردیــد اگــر محصــوالت وخدمــات فعلــی طبــق اصــول و 
اســتانداردهای ملــی و بین المللــی تولیــد و عرضــه شــود با 
استقبال خوبی در بازار داخلی و همچنین جذب بازارهای 

خارجی روبه رو خواهد شد.
 3- کشــف دانــش جدیــد در حــوزه  مربوطــه: امروزه 

دســتیابی بــه دانــش روز از ارکان مهــم تولیــد محســوب 
می شــود؛ زیرا دانش سبب دستیابی به تکنولوژی باالتری 
برای تولید، بازاریابی، عرضه و کل زنجیره تامین می شود.

 ۴- بهینه سازی فرآیندها: مهندسی مجدد فرایندها 

و مهندســی معکوس ســبب می شــود گره های های موجود 
در فعالیت ها شناســایی شــود؛ همچنین سبب شناسایی 
فعالیت هایــی خواهــد شــد که هیــج ارزش افــزوده ای برای 
بنــگاه اقتصــادی ایجاد نمی کند و باید حــذف یا برای بهبود 

آنان اقدام شود.
 5- بهبــود عملکرد: هماهنگ بــودن برنامه راهبردی 

بنــگاه  اقتصــادی بــا برنامــه اجرایــی و ســند توســعه ســبب 
می شود که شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( مناسبی به 
منظــور تحقق اهداف تدوین شــود که این همراســتا بودن 
برنامه ها و اســناد باالدســتی بنگاه اقتصادی ســبب بهبود 

عملکرد خواهد شد.
 6-کشف فرصت های جدید: در بدترین و سخت ترین 
وضــع تولیــد، فرصت هایی نهفته اســت که فقط ذهن های 
خالق قادر به شناسایی و استفاده بهینه از آنان هستند؛ 
بنابراین با آموزش دیدن و پرورش ذهن در راستای تقویت 
نگرش اقتصادی و صنعتی می توان در راســتای شناســایی 
فرصت های ناب اقتصادی نقش مهمی داشــت. در همین 
دوران کوویــد-۱۹ شــاهد بودیــم کــه برخــی از بنگاه هــای 
اقتصــادی بــا بهره گیــری از عنصــر خالقیــت توانســتند بــه 

فروش خود ادامه دهند.
  7- درک نیــاز مشــتریان: امــروزه مشــتریان دارای 

نیازهایی هســتند که بنگاه های اقتصادی باید برای تامین 
و رفــع آن نیازهــا اقــدام کنند. اینکه ما چــه کاالیی را با چه 
ویژگی هایی و با چه مشــخصاتی تولید و عرضه کنیم مهم 
نیست، مهم این است که مشتری از ما چه انتظاری دارد. 
شــنیدن صدای مشــتریان از ارکان مهم، حیاتی و شرط بقا 

در دنیای امروز است.
 8- بررســی تغییــر ســالیق بازارهــای هــدف: دنیــای 

امــروز دنیــای تغییــرات اســت. ســلیقه مشــتریان امــروز 
همانند مشــتریان ده سال گذشته نیست. 
با تغییرات و تحوالت سبک زندگی جوامع، 
سالیق و انتظارات مشتریان نیز دستخوش 
تغییرات می شود. بنگاه های اقتصادی فعال 
در حــوزه صــادرات باید این موضوع را بیش 

از دیگر بنگاه ها مدنظر قرار دهند. 
 9- بررســی رفتــار رقبــا: خواه ناخــواه 

فضــای  داخــل  اقتصــادی  بنگاه هــای  اکثــر 
رقابتــی هســتند. امــا این رقبا ممکن اســت 
صرفا همگن یا هم جنس بنگاه اقتصادی ما نباشــند. یکی 
از مدیران ارشــد شــرکت خودروســازی مرســدس بنز اظهار 
می کند: رقبای امروز مرسدس دیگر شرکت های خودروساز 
نیســتند بلکه شــرکت های دانش بنیان مانند گوگل رقبای 
ما هستند. در همین راستا می توانیم به آژانس های داخل 
شــهری در کشــور خودمان نیز اشــاره کرد. طی چند ســال 
گذشــته رقبــای آژانس هــای داخــل شــهری، از جنــس خود 
آن هــا بــود امــا نــرم افزارهای درخواســت کننده خــودرو، به 
سرعت برای آنان به رقیبی سرسخت تبدیل شدند. این در 
حالی است که با وقوع انقالب صنعتی چهارم و بهره گیری 
چندین برابری از »هوش مصنوعی، اینترنت اشــیا، نانو و 
بایو« تمام بنگاه های اقتصادی وارد فضای رقابتی شده اند 
و مدیرانــی موفــق هســتند کــه از امــروز رقبــای همگــن و 
غیرهمگن را شناســایی و خود را برای فضای رقباتی آماده 

کنند.
 ۱۰- افزایــش تــوان رقابتــی: همانطــور کــه ذکــر شــد 
در فضــای رقابتــی قــرار داریــم؛ بنابرایــن بایــد خــود را برای 
ایــن رقابــت آمــاده کنیــم. بی شــک آمــاده شــدن بنگاه های 
اقتصادی برای یک رقابت ســخت، شــامل بسیاری از موارد 
از جمله مهیا کردن زیرســاخت ها و بســترهای نرم افزاری و 
سخت افزاری می شود. بنابراین پیشنهاد می شود بنگاه های 
اقتصــادی بــه اولیــن بســترهای ســخت افزاری و نرم افزاری 

مجهز شوند.
 ۱۱- بهره گیری از نوآوری: در چنین فضایی است که 
عنصر خالقیت و ایده های نو ظهور می کند. در فضایی که با 
سختی همراه است و مسیر پیش رو دارای ناهمواری هایی 
زیــادی اســت، خالقیــت و ایده هــای نــو، بــه  منظــور ارائــه 
راهکارها و راه حل های مســائل، آشــکار می شــود. خالقیت 
عنصــری اســت که در ذهن های پویا وجــود دارد و برخی از 
افراد در طول حیات خود سعی دارند با پرورش ذهن خود، 
خالقیت ذهنی را پرورش دهند. به طور کلی، از ذهن های 
خــالق ایده هــای بدیــع و نو نشــات می گیــرد. حــال اگر این 
ایده ها به تولید انبوه رســد و به جامعه عرضه شــود، حکم 
نوآوری را خواهد داشت و اگر در محیط آزمایشی )پایلوت( 

باقی ماند حکم اختراع را خواهد داشت. 
ارتقــای  امــروز  صنعــت  در  بهــره وری:  ارتقــا   -۱2
قابــل  آثــار مثبــت و دســتاوردهای  بهــره وری  مولفه هــای 
توجهــی را بــرای ســازمان ها بــه ارمغــان مــی آورد. بهبــود 
اثربخش در راستای افزایش بهره وری مانند سایر مولفه ها 
و فرآیندهــای نرم افــزاری ســازمان، از ضرورت هــای کاری 
مدیــران سازمان هاســت. این در حالی اســت کــه بهبود در 
بنیان بهره وری نهفته اســت و دســتیابی به حد مطلوبیت 
بهره وری در بهبود و اصالح مولفه های آن است. نکته قابل 

تامل مستمر بودن بهبود است.
 ۱3- بهبود کیفیت: کیفیت از آن دسته موضوعاتی 

اســت کــه در هــر منطقــه جغرافیایــی از دنیــا بــه گونه ای 
خــاص تعریــف میشــود. بهعنــوان مثــال، در شــرق آســیا 
کیفیــت بــه معنای رضایت مشــتری اســت؛ امــا در برخی 
از کشــورهای اروپایــی کیفیــت به معنای دقــت و ظرافت 
در فعالیت هاســت. بنابرایــن بایــد بــه تعریــف واحــدی از 
کیفیــت در بنــگاه اقتصــادی خــود برســیم و آن را بهبــود 

دهیم.
 ۱۴- آنالیــز وضعیــت موجود: برآورد میــزان کارآمدی 

فعلــی از طریــق ارزیابــی عملکردهــا ســبب می شــود کــه 
مدیران بنگاه های اقتصادی درباره میزان تحقق برنامه های 
تعیین شــده، بــه ایــن نکتــه پــی برنــد و در راســتای هرچــه 
ســریع تر رســیدن بــه اهــداف از طریــق کمتریــن اســتفاده 
از منابــع ســازمان، اقدامــات و برنامه ریزی هــای مطلوبی را 

تدوین کنند.

به گفته میخائیل اولیانوف، نماینده دائمی روســیه 
در سازمان های بین المللی در وین کشورش آماده است 
در صــورت لــزوم تمــاس هــای غیرمســتقیم بیــن ایــران و 
آمریکا درباره برنامه جامع اقدام مشترک را تسهیل کند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: اتحادیه 
در  را  مشــترک  کمیســیون  نقــش هماهنگ کننــده  اروپــا 
نشست وین ایفا خواهد کرد و انتظار می رود سرویس امور 
خارجه اتحادیه اروپا به عنوان نقطه تماس عمل کند. این 
رسانه با اشاره به اظهارات اولیانوف نوشت: اما این مساله 
احتمــال و ضــرورت تماس هــا در قالب هــای دیگــری بــدون 
مزاحمت در کار نماینده اتحادیه اروپا را نقض نمی کند. ما 
بر اساس نحوه پیشرفت مسائل در صورت الزم به تسهیل 
مذاکرات کمک خواهیم کرد. این دیپلمات روس همچنین 
تاییــد کــرد که طبق برنامــه هیچ مذاکرات مســتقیمی بین 

طرف ایرانی و آمریکایی در کار نخواهد بود.
او تکــرار کــرد کــه روســیه به عنــوان عضــوی از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( عالقه مند به احیای کامل این 
توافق است و آمادگی دارد »همه گام های ضروری را برای 

تسهیل دستیابی به توافقاتی قوی بردارد.«
مقام هــای ایرانــی هــر گونــه مذاکــرات مســتقیم یــا 

غیرمســتقیم بــا نماینــدگان آمریــکا در ویــن را رد کرده انــد 
و گفته انــد کــه در ایــن مذاکــرات طــرف ایرانــی بــر شــروط 
جمهوری اسالمی برای بازگشت به توافق هسته ای به ویژه 
لغــو تحریم هــا از ســوی واشــنگتن تاکیــد خواهند داشــت. 
ایــران بعــد از راســتی آزمایی لغــو تحریم ها آماده بازگشــت 

فوری به تعهداتش خواهد بود.
واشنگتن هفته گذشته اعالم کرد که مذاکره کنندگانی 
را در جریــان نشســت دیگــر کشــورهای امضا کننــده توافق 
هسته ای ایران که انتظار می رود روز سه شنبه برگزار شود 
به وین اعزام خواهد کرد. انتظار نمی رود به دیپلمات های 
آمریکایــی اجــازه ورود بــه اتــاق مذاکــرات داده شــود و یک 
دیپلمــات اروپایــی گفتــه کــه از رویکــرد دیپلماســی رفت و 
برگشت استفاده خواهد شد.  دیپلماسی رفت و برگشت 
اصطالحــی اســت به معنــی میانجی گــری بیــن طرف هــا از 
طریــق رفت وآمــد نمایندگان میانجی بیــن پایتخت های دو 

کشور به منظور حصول به یک راه حل قطعی.
هجدهمین نشســت کمیســیون مشــترک برجام روز 
جمعــه بــه صــورت برخط با حضــور نمایندگان ایــران و ۴+۱ 
برگزار شــد و قرار اســت این گفت و گوها امروز )سه شــنبه( 

به صورت حضوری در وین برگزار شود.
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