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سخن اول

منابع و قابلیت های شرکت را دریابیم

در كتاب هاي مديريت، منابع هر شركت را سه دسته مي دانند: 

منابع مشهود، منابع نا مشهود و قابلیت هاي شركت. منابع 

قابل  به راحتي  كه  است  شركت  از  دارايي هايي  مشهود، 

شده اند.  ثبت  حسابداري  دفترهاي  در  و  است  شناسايي 

همچون ساختمان ها، تجهیزات، منابع مالي و ..... اما منابع 

كه  است  شركت  براي  ارزشمندي  دارايي هايي  نامشهود، 

اعتبار  و  شهرت  مانند  نیست.  مشاهده  قابل  آسانی  به 

نیروهای  و  نوآوري  منابع  سازماني،  فرهنگ  شركت،  نام 

دارايي هاي  شامل  شركت  قابلیت هاي  اما  آن.  متخصص 

مهارت ها  فرايندها،  بلکه  نیستند،  مشهود  نا  يا  و  مشهود 

و توانايي ها يي هستند كه توسط شركت در تبديل " نهاده" 

)ورودي( به "ستاده" )خروجي( استفاده مي شوند. در واقع، 

توانايي شركت در به كارگیري منابع مشهود و نامشهود 

است. سیستم مديريت روابط با مشتريان مؤثر، فرايند هاي 

نوآورانه تولید و فرايند هاي تولید، نمونه هايي از قابلیت هاي 

شركت به شمار مي رود. طبیعي است اگر منبع يا قابلیتي 

اين  و  شود  تبديل  رقابتي  فرصت  به  بتواند  شركت  در 

سودآوري  منبع  طوالني،  مدت  براي  نیز  رقابتي  فرصت 

شركت باشد، در آن صورت، حیات شركت تداوم خواهد 

يافت و سیر پیشرفت آن متوقف نخواهد شد.

بهاريه در سال جديد امیدوار است همة مديران شركت، 

منابع و قابلیت هاي شركت را دريابند! 

پیشاپیش حلول سال نو بر همة همکاران گرامي مبارك باد!

واحد تحقیق، توسعه و اطالع رسانی
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                پیام

حکایت دیروز تا امروز

روزي كه براي نخستین بار، پا به شركت چاپ و نشر بانك 

ملي ايران گذاشتم، تصور اينکه نزديك به بیست سال از 

عمرم را در آن سپري كنم، باور كردني نبود، ولي ماندم 

الکترونیکي  و امروز كه آخرين يادداشت را براي نشريه 

اين شركت مي نويسم، نزديك به بیست سال از آن روز 

مي گذرد.

بیست سال كه بدون اغراق، هر روز و ماه و سال آن، برايم 

پُر از خاطره ها و تجربه ها و ايده ها و احساس  ها بود؛

و  تلخ  برخي  و  امیدبخش  و  شاد  عمدتًا  كه  خاطره هايي 

آموزنده بود؛

تجربه هايي كه به آساني و ارزاني به دست نیامد و قدم 

زدن در مسیر، تعالي شركت را هموارتر ساخت؛

خالقانه  و  گروهي  كارهاي  فرآيندهاي  در  كه  ايده هايي 

كسب شد و اغلب به دستاوردهاي ارزشمند تبديل گشت؛

احساس هايي كه آكنده از عشق و احترام متقابل به كاركنان 

اعم از مديران و كارگران بود و اگر آن نبود، تحمل اين 

مسیر بیست ساله را واقعًا سخت و تحمل ناپذير مي نمود.

با كوله باري از اين خاطره ها و تجربه ها و ايده ها و  اينك 

برادر  به  سنگین  مسئولیت  اين  تحويل  زمان  احساس ها، 

ارزشمند و بزرگوار ديگري رسیده است. دنیا يعني حکايت 

آخرین یادداشت دکتر رضا منصوري براي بهـاریه
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همین آمدن ها و رفت نها، تحويل گرفت نهـا و تحويل دادن هـا.

امروز خوشحالم كه در طول اين مدت، خالصانه و صادقانه، 

هرآنچه در چنته داشتم، فروگذار نکردم. با همه وجود براي 

تعالي و پیشرفت شركت گام برداشتم و در همة اين روزها، 

را  عزيزم  همکاران  گرم  و حضور  لطف خدا  همواره، دست 

احساس كردم.

ايده آل هـايم  تحقق  در  من  اصلي  رويكردهاي   
اين هـا بود:

توسعه كمي و كیفي محصوالت چاپي و ارائه خدمات چاپي 

مطلوب و ارتقاي جايگاه حرفه اي و فني شركت در خانواده 

صنعت چاپ ايران؛

افزايش رضايت مندي مشتريان و گسترش چرخه مشتريان 

و ارائه خدمات چاپي متنوع با رعايت استانداردهاي جهاني؛

بهبود كیفیت فرآيندهاي مديريتي و ايجاد فضاي مشاركت 

مديران و كاركنان و ايجاد فضاي شوق انگیز در همه كاركنان 

و كارگران )انگیزش شغلي(؛

فضاي  ايجاد  و  مديريت  در  انساني  رفتارهاي  بر  تأكید   
عین  در  عاطفي  پیوندهاي  تقويت  و  روابط  همة  در  اخالقي 

رعايت ضوابط اداري؛

 بهره مندي از ظرفیت هاي فني و علمي- كاربردي مراكز 
دانشگاهي و صاحب نظران صنعت چاپ و تأكید بر آموزش 

به عنوان محور توسعه؛

فناورانه  پیشرفت هاي  لحاظ  به  شركت  ساختن  روزآمد   
از  استفاده  فرهنگ  بهبود  و  فني  زيرساخت هاي  بهبود  و 

فناوري هاي نوين در فرآيندهاي صنعت چاپ؛

تحقق اين رويکردها، خود نیاز به طراحي منسجم و برنامه ريزي 

جامع و واقع بینانه و البته حضور همکاران فهیم و دلسوز در 

رده هاي معاونت ها، مديران و رؤسا بود.

مديريت  يك  محصول  داد،  رخ  دهه  دو  اين  در  آنچه 

كارگروهي خالق و نوآور و دلسوز بود و نقش من، در اين 

میان صرفًا نقش »راهبردي و هماهنگي كالن« بود.

طول  در  ايران  ملي  بانك  ارشد  مديران  حمايت هاي  قطعًا 

اين سال ها، حضور اعضاي محترم هیأت مديره در دوره هاي 

كسوت  در  علمي  بهره هاي  برخي  از  استفاده  و  گوناگون 

مشاوران شركت، در تسهیل و تسريع و تعمیق اين برنامه ها، 

بي تأثیر نبوده است.

مستندسازي  شركت،  فعالیت  دهه  دو  كارنامه  خوشبختانه 

شده است و به نظرم اين سند، چراغ راهنماي خوبي براي 

استمرار رويه تعالي گراي شركت خواهد بود.

اما  اگرچه گام هاي بلندي براي توسعه برداشته شده است، 

كرد.  مرزي مشخص  پیشرفت،  و  تعالي  براي  مي توان  مگر 

در  جهاني  چشم گیر  تکاپوي  و  بشر  طلب  بي نهايت  روح 

نخواهد  توقف  و  ايستايي  دچار  را  ما  هرگز  چاپ،  صنعت 

ساخت، كه اگر چنین شود، مرگ محتوم ماست. 

انتساب شايسته يك مدير فهیم و  با  اين است  آروزي من 

همکاري و همدلي و هم فکري همه مديران دلسوز و جّديت و 

دلسوزي كارگران، آينده اي روشن تر از گذشته براي »شركت 

بزرگ چاپ و نشر بانك ملي ايران« رخ نمايي كند.

من به حکم ادب و اخالق، از همه همکارانم در طول اين دو 

رخ  قصوري  چنانچه  و  مي كنم  سپاسگزاري  صمیمانه  دهه، 

داده است، عمیقًا پوزش مي خواهم.

از ذات اقدس الهي براي تك تك شما همکاران عزيز، روزها 

سرافرازي  و  سالمت  و  سعادت  از  پر  سال هايي  و  ماه ها  و 

و  تبريك  را   1398 سال  حلول  پیشاپیش،  و  آرزومندم 

شادباش عرض مي كنم.

رضـا منصـوري
ديمـاه 1397
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اشاره

گفت وگو

گفت و گو با مهندس حمید شهرابی

با الگو سازی از میراث مدیریتی دکتر منصوری، آینده  ای امیدبخش خواهیم ساخت.

سرپرست شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران

پس از دو دهه مديريت مستمر و پويا دکتر رضا منصوری در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران، زمان آن رسیده است 

تا فرد شايسته ديگری، سكان دار اين کشتی بزرگ شود.

مهندس حمید شهرابی از مديران مجرب، تحصیل کرده و دلسوز شرکت در طول دو دهه اخیر، با پیشنهاد دکتر منصوری 

و تايید اعضای محترم هیئت مديره، به عنوان "سرپرست شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران" معرفی شدند.

فرصتی دست داد تا در آستانه سال نو با ايشان به گفت  وگو بپردازيم. آنچه در ادامه می  آيد، حاصل اين گفت  وگو است.
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 تحلیل کلی  تان از شرايط شرکت در سال 1397 چیست؟

سال 1397 با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. با توجه به 

تحوالت سیاسی و اقتصادی در جامعه و مسائل مختلفی كه 

در اين سال رخ داد، عمال تأمین مواد اولیه، ملزومات تولیدی، 

قطعات يدكی و... برای تولیدكنندگان داخلی با مشکل مواجه 

شد. شركت چاپ و نشر بانك ملی ايران نیز از اين قاعده 

با  شرايط،  اين  با  خود  انطباق  منظور  به  اما  نبود،  مستثنی 

برنامه  ريزی منسجم سازماندهی منابع، فعالیت هايی را برای 

از  رساند.  انجام  به  شركت  فعالیت  های  گسترش  و  حفظ 

تولیدی واحد كارت،  اولیه  تأمین مواد  فعالیت  ها،  اين  جمله 

در  همکار  شركت  های  با  تعامل  امنیتی،  كاغذهای  تأمین 

اقتصادی  و  فنی  توجیه  طرح  های  تهیه  گوناگون،  زمینه  های 

در زمینه ماشین برش رول حرارتی، امحاء صنعتی، ماشین 

پاكت گذاری، فاز اول طرح توسعه واحد كارت، ماشین چاپ 

افست و... بود. همچنین با تحلیل داده  های آماری و پیش  بینی 

بازار در سه سال آينده، نسبت به مناقصه خريد مواد اولیه 

تولیدی شركت اقدامات خوبی صورت پذيرفته است.

 چالش  های امروزی صنعت چاپ ايران و شرکت چیست؟ 

راه  های برون رفت از آن  ها کدام است؟

در چند سال اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزايش 

گوناگون،  حوزه  های  در  الکترونیکی  خدمات  ارائه  چشم گیر 

جمله  از  خصوصی  و  دولتی  نهادهای  و  شركت  ها  وابستگی 

خود،  اين  و  است  كمتر شده  كاغذی  مطبوعات  به  بانك  ها 

مشکالتی را برای چاپخانه  ها و شركت  های چاپی پديد آورده 

است. اين موضوع باعث شده تا شركت  هايی كه طی سالیان 

اخیر طرح  های توسعه  ای مناسبی را اجرا نکرده  اند، با مشکل 

مواجه شوند. البته به عقیده من، پیشرفت تکنولوژی در همه 

چاپی  سفارش  های  رفتن  دست  از  به  منجر  نه تنها  زمینه  ها 

نمی  شود، بلکه با همگام شدن در مسیر توسعه، بقای شركت 

را تضمین می كند. به عنوان مثال، با كم شدن نیاز جامعه به 

غیر  و  امنیتی  بسته  بندی  به  نیاز  چاپی،  ملزومات  و  كاالها 

امنیتی، چاپ مدارهای الکترونیکی، تولید تگ  های RFID، ارائه 

بهادار  امنیتی و  تولید محصوالت چاپی  خدمات نرم  افزاری، 

با كاغذهای هوشمند دارای تراشه و... بیش از پیش احساس 

می  شود.

زمان- ايران،  چاپ  صنعت  امروز  مشکالت  از  ديگر  يکی 

و  فرهنگ  وزارت  از  چاپ  صنعت  انتقال  فرآيند  شدن   بر 

است.  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  اسالمی  ارشاد 

اكنون، متولی صنعت چاپ در ايران وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی است كه اين موضوع باعث شده تا شركت  های چاپ 

مشکالتی را در واردات مواد اولیه با وزارت صنعت، معدن و 

تجارت داشته باشند. البته در چند سال اخیر موضوع انتقال 

صنعت چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به وزارت 

اين  امیدوارم  كه  شده  آغاز  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت، 

فرآيند هرچه سريع تر انجام شود.

در شرکت  در سال 1397  اصالحی  اقدامات  مهم ترين   

چه اقداماتی بود؟

طبق برنامه  ريزی انجام شده در سه ماهه پايانی سال 1396 

برای سال كاری 1397، خوشبختانه اقدامات اصالحی بسیار 

خوبی در چارچوب اهداف شركت انجام شد. به عنوان مثال، 

اجرايی  تخصصی،  كمیته  های  اعضای  تعیین  شیوة  در  تغییر 

كارگروه  های  تقويت  كمیته  ها،  مصوبات  شدن  عملیاتی  تر  و 

رسمی،  جلسات  كاهش  مختلف،  حوزه  های  در  تخصصی 

ايجاد  بازنگری و  چابك سازی فرآيندهای سازمانی، بررسی، 

بهبود در بروكراسی  های اداری، تدوين برنامه منظم آموزش 

اضافه  توسعه ای،  طرح  های  شدن  اجرايی  پیگیری  كاركنان، 

كاغذی  امنیتی  چاپ  حوزه  در  جديد  محصوالت  كردن 

تأمین  شیوه  و  اطالعاتی  بانك  در  بهبود  ايجاد  پلیمری،  و 

حوزه  در  مرتبط  فرايندهای  بهبود  اولیه،  مواد  و  ملزومات 

وصول  مشتريان،  نگه داشت  و  جذب  فروش،  و  بازاريابی 

و 
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سال  در  شركت  اصالحی  اقدامات  جمله  از  و...  مطالبات 

1397 بود كه اين مهم به ياری خدا و همکاری مديران و 

كاركنان شركت حاصل شد.

را توضیح  برنامه  های توسعه  ای شرکت در سال 1398   

دهید.

توسعه ای  برنامه  های  ايران  ملی  بانك  نشر  و  چاپ  شركت 

مناسبی را در حوزه  های گوناگون در نظر گرفته است. برخی 

از اين برنامه  ها عبارتند از: اجرايی شدن طرح توسعه واحد 

كارت و شخصی  سازی، ايجاد توسعه در حوزه تولید محصوالت 

پلیمری و هوشمند، توسعه در خطوط تولیدی كاغذی از جمله 

واحدهای پیش از چاپ، چاپ و عملیات تکمیلی، الغرسازی 

از  بهینه  استفاده  فعلی،  ماشین  آالت  كردن  اورهال  سیستم، 

فضاهای فیزيکی، استفاده از شیوه  های نوين به منظور دستیابی 

به چابکی زنجیره تأمین و ... .

 مهم  ترين میراث مديريتی دکتر منصوری در طول نزديک 

به دو دهه چه بود؟

بنده جا دارد از زحمات بی  دريغ و اثربخش جناب آقای دكتر 

به دو دهه مديريت در شركت  نزديك  منصوری در طول 

چاپ و نشر بانك ملی ايران صمیمانه تشکر و قدردانی كنم. 

سالیان  طی  شركت  موفقیت  های  دلیل  مهم ترين  بی  شك، 

مديريت  ثبات  برقراری  بود.  ايشان  مستمر  حضور  اخیر، 

ايجاد پیشرفت  های چشم گیر در  در اين مجموعه، منجر به 

حوزه چاپ امنیتی و تولید كارت  های هوشمند و اعتباری شد. 

ايشان با درايت، جديت و روحیه خستگی  ناپذيری كه داشتند، 

به جای  از خود در شركت  را  ارزشمندی  میراث  توانستند 

نتايج  سال،  سال  های  تا  گفت  می  توان  كه  به نحوی  بگذارند 

زحمات ايشان همچنان در شركت قابل لمس خواهد بود.

از جمله میراث ارزشمندی كه ايشان در طول مديريت خود 

به جای گذاشتند، می  توان به: جانشین پروری، ايجاد سیستم 

كارگروه های  و  كمیته  ها  تشکیل  مشاركتی،  تصمیم گیری 

تخصصی، ايجاد مستندات اداری تولیدی، تدوين شیوه نامه های 

اجرای  كارآمد،  و  منضبط  مديريتی  كادر  تربیت  موضوعی، 

تولیدی،  و  فنی  مختلف  زمینه  های  در  توسعه  ای  طرح های 

تدوين  به  ويژه  توجه  بهره  وری،  و  كارايی  به  ويژه  توجه 

منظم نشست- منظم، تشکیل جلسات  برنامه  های آموزشی 

 های نقد و بررسی عملکرد واحدها، پیگیری مصوبات كمیته-

 ها تا حصول نتیجه و... اشاره كرد. امیدوارم با الگوسازی از 

میراث مديريتی دكتر منصوری، آينده  ای امیدبخش بسازيم.

در  همكاران تان  با  و سخنی  پیام  نو، چه  آستانه سال  در   

شرکت داريد؟

واحدهای  و  بخش  ها  در  همکارانم  همه  تالش  از  بجاست 

كنم  قدردانی  صمیمانه   ،1397 سال  در  شركت  مختلف 

راستای  در  و  توسعه  مسیر  در  شركت  كه  شوم  يادآور  و 

دستیابی به اهداف خود، نیاز مبرم به لطف خداوند و ياری 

همه همکاران دارد. با توجه به مشکالت متعددی كه كشور 

پنجه نرم می  كند،  با آن دست و  به دلیل تحريم  عزيزمان 

داشتن برنامه  ريزی منظم و منسجم، می  تواند عالوه بر رشد 

شركت، كمك شايانی به ارائه خدمات چاپی مطلوب و كسب 

رضايت مشتريان كند.

فعلی  موقعیت  حساسیت  و  اهمیت  به  می  دانم  الزم  مجدد 

تأكید كنم و از همه همکارانم بخواهم در سال آينده با دقت و 

جديت، شركت را در راستای نیل به اهداف خود ياری دهند 

و در انجام شرح وظايف، همه توان خود را به كار ببندند.

بنده از عمق وجودم فرا رسیدن نوروز و سال 1398 را خدمت 

همکاران عزيز و خانواده گرامی ايشان تبريك عرض می  كنم 

و از خداوند متعال سالی سرشار از سالمتی، توفیق و بهروزی 

را برای ايشان خواستارم و اعتقاد دارم سال پیش رو، سالی پر 

از موفقیت و پیشرفت برای شركت به همراه خواهد داشت.



8

1398

8

1398

بازتاب

واحد برنامه ریزي تولید

     الف( آمار تولیدات

ب( اقدامات و فعالیت های شاخص

معاونت  سازمانی  ساختار  به  كیفیت  كنترل  واحد  الحاق   

برنامه ريزی تولید؛

 طرح ادغام واحدهای عملیات تکمیلی )بخشی از اوراق 

بهادار و صحافی(؛

 جابجايی مکان انبار تحويل؛

فیلم  بین المللی  بلیت های جشنواره  و شخصی سازی  تولید   

فجر برای اولین بار؛

تهران  شهرداری  شهری  عوارض  سازی  شخصی  و  تولید   

برای اولین بار؛

واحدهای  بهداشت  و  ايمنی  دستورالعمل  پیش نويس  تهیه   

تولیدی و ارجاع به كمیته تخصصی بهداشت؛

 اجرای طرح چاپ شماره به صورت پشت و رو و همزمان 

در ماشین چاپ رول؛

شرح تعداد

پاکت 7,016,029

کتاب 69,127

مجله 88,000

دفتر 197,183

دفترچه 5,299,940

پوستر و بروشور 16,827,500

اوراق مشارکت و گواهی سپرده 1,600,000

بلیت و بن های غیرنقدی 3,276,120

دسته چک شخصی سازی

25 11,906

50 8,435

100 690

فرم های فاقد شماره سریال 414,918,647

فرم های دارای شماره سریال 31,790,2385

فرم پیوسته کامپیوتری 1,400,000

PVC کارت 17,919,081
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مصرفی  مواد  انواع  از  استفاده  امکان  خصوص  در  تحقیق   

جايگزين در خطوط تولیدی و تهیه نمونه های آزمايشی؛

 تولید و اجرای افکت پرفراژ موضعی آنالين؛

 تولید و اجرای افکت برجسته نگاری موضعی آنالين؛ 

 تولید نمونه محصوالت پلیمری هوشمند و ارائه به واحدهای 

بازاريابی و تحقیق و توسعه؛

 تغییر تیم كارشناسی برنامه ريزی تولید؛

كاهش  راستای  در  گوناگون  سفارش های  فرم بندی  بهبود   

هزينه مواد اولیه، كاهش نفرساعت، كاهش مدت زمان تولید 

و در نهايت  كاهش هزينه تمام شده محصول؛

 مديريت و بهینه سازی توزيع سفارش های بین ماشین آالت مختلف؛

در  كاری  ايستگاه های  كارسنجی  اجرای  و  برنامه ريزی   

تحلیلی  نمودارهای  ارائه  و  بهادار  اوراق  و  تکمیلی  عملیات 

عملکرد افراد؛

 اجرای طرح ارزشیابی ماهانه كاركنان واحدهای تولیدی؛

محوريت  با  آموزشی  های  كالس  اجرای  و  برنامه ريزی   

آموزش توسط كارشناسان داخلی با موضوع شخصی سازی و 

چاپ متغیر و آشنايی با انواع حافظه؛

 ارائه پیشنهاد در بهبود و اصالح چارت سازمانی در معاونت 

برنامه ريزی تولید؛

 اجرای طرح مستندسازی پیشنهادها و طرح های خالقانه 

كاركنان در حوزه تولید؛

  برنامه ريزی به منظور ايجاد امکان تولید انواع لیبل؛

 اصالح شیوه صدور حواله كاغذ به منظور حذف حواله كاغذی؛

 تغییر شیوه ثبت كاركرد ايستگاه های تولیدی و ساده سازی 

فرم های مربوط در بخش عملیات تکمیلی؛

 بازديد از مراكز ارائه دهنده خدمات برون سپاری؛

 نظارت بر تولیدات برون سپاری شده؛

 تغییر شیوة ترمیم نوردهای تونل حرارت دستگاه های شرينك؛

امنیتی و  با طراحی  بنیاد شهید  تولید كارت های شناسايی   

بهره گیری از انواع مركب های كددار ساختگی و امنیتی؛

 اجرا و پیاده سازی تلفیق نمراتورهای معمولی و خمره ای در 

ماشین آالت رول برای اولین بار؛

 ساخت نرم افزارهای اختصاصی به منظور ساخت ديتابیس 

سازگار با تجهیزات شخصی سازی موجود؛

از نمراتور خمره ای بر روی دستگاه مولر مارتینی   استفاده 

برای اولین بار؛

 مديريت ضايعات ناشی از كار و بهره مندی حداكثری از 

انواع كناره و پرت )چاپ كاغذ عرض 15 سانت برای اولین 

بار(؛

با استفاده از ظرفیت های سخت   برش و تولید نوار شمارش 

افزاری موجود و جلوگیری خريد از منابع خارجی برای اولین بار؛

 پیاده سازی و اجرای چاپ Black Mark ممتد و حذف 

با بهره گیری از  فضای شکاف سیلندر در ماشین های رول 

تکنیك های طراحی و ايجاد امکان تولید مارك ممتد برای 

تولید انواع كاغذ های حرارتی؛

 ارائه پیشنهاد و تولید اولیه كارت های ويژة روشندالن با 

كاركردهای مالی، شناسايی و ...؛

 اجرای پايلوت پروژه اسکن اسناد اداره كل سرمايه انسانی 

بانك ملی ايران.



10

1398

بازتاب

واحد بازاریابی و فروش

مجتمع آموزشي سراوانموسسه رسانه هاي تصویريتوسعه ارتباط مشهد

صندوق انصارالمهدي

تجارت سامان ویاناتوسعه فرایند آسایشصندوق امداد والیت

شرکت کتیبه ایرانیان

شرکت سام پخشبیمه حافظموسسه اعتباري نور

سامانه انصار

1 - جذب مشتریان جدید؛

2-شرکت در 21 مورد مناقصه؛ 

3-ارائه  1080  مورد استعالم قیمت به بانك ها، موسسات و شرکت ها؛ 

4- پیگیري  سفارش هاي در خط تولید و پاسخ گویي با محوریت مشتري مداري؛ 

5- افزایش میزان فروش  و همچنین وصول مطالبات شرکت نسبت به سال 96؛ 

6- انعقاد 40 مورد قرار داد  مربوط به تولید مطبوعات چاپي و کارت هاي هوشمند؛ 

7-ارائه  مشاوره هاي فني و تخصصي به مشتریان، بررسی ارتقا کیفي مطبوعات درخواستي؛ 

8-برگزاري جلسات کارشناسي  با حضور مشتریان در محل شرکت چاپ و نشر بانك ملي و محل کار ایشان؛ 

9-بایگاني دقیق منظم سوابق سفارشات مربوط به 10 سال گذشته و همچنین نسخه الکترونیکي محاسبات از 94 تاکنون؛ 

10- انجام محاسبات فروش در کوتاه ترین زمان  با استفاده از نرم افزارمحاسبات و بایگاني سوابق الکترونیکي طي 2 سال گذشته؛ 

11- ارسال و دریافت بیش از 1000 مورد تاییدیه نمونه هاي درخواستي از طریق پست الکترونیکي به منظورمدیریت مدت زمان اخذ تاییدیه.
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بازتاب

و اطالع رسانی)R&D( واحد تحقیق، توسعه

تحقیق و توسعه

 1397 سال  برنامه های  و   1396 سال  عملکرد  گزارش  تهیه   

جهت ارائه به مجمع عمومی شركت؛

 پیگیری تولید اقالم درخواستی دانشکده پرستاری بانك ملی ايران؛

 ساخت اطالعات شخصی سازی باقی مانده دسته چك های سیستم 

متمركز و طرح صیاد بانك ملی ايران؛

 ساخت و تبديل ديتای كارت شناسايی پیشکسوتان بانك ملی ايران؛

 پیگیری نصب و راه اندازی ماشین چاپ ديجیتال واحد كارت؛

 ثبت نام شركت در سامانه جامع تجارت ايران؛

 تست كنترل كیفی كارت هوشمند سوخت )3 نوبت(؛

 بازنگری و اصالح در فاز دوم طرح توسعه واحد كارت؛

اسناد  پروژه تصويربرداری ديجیتال  اجرايی  پیشنهاد  و  بررسی   

شركت مترو تهران؛
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  تهیه گزارش طرح توسعه واحد كارت؛

  تکمیل و ارسال اطالعات افراد مرتبط با شخصی سازی به 

حراست وزارت آموزش و پرورش؛

  تست شبیه ساز Mifare در چیپ های هوشمند Dual Interface؛

  مطالعه و بررسی پروژه احراز هويت بانك ملی ايران؛

كارت خوان  و  هوشمند  كارت  پروژه  بررسی  و  مطالعه    

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

  ارائه پیشنهاد جهت تولید كتاب های انتشارات خیلی سبز؛

علوم  دانشگاه   )Mifare + UHF( هايبريد  كارت  پروژه    

پزشکی تهران؛

  بررسی طرح تولید كارت هوشمند نخبگان بانك ايران زمین؛

  پیگیری ترخیص بردهای الکترونیکی و سینی های لمیناسیون از 

بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

  پیگیری تولید بدنه كارت هوشمند سوخت؛

و  كارت  پرينتر  رومیزی  تجهیزات  پیشنهاد  ارائه    

كارت خوان به بانك اقتصاد نوين؛

  ثبت اطالعات در سامانه بهین ياب جهت تخصیص شناسه 

كسب و كار؛

  پیگیری تولید نمونه سیم كارت همراه اول و رايتل؛

  پیگیری اخذ معرفی نامه از اداره كل ارشاد استان تهران؛

  پیگیری طراحی بروشور مشخصات فنی كارت هوشمند بنیاد 

شهید جهت استفاده در مسابقات جشنواره صنعت چاپ؛

  برگزاری جلسه با مديركل برق و الکترونیك وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در خصوص واردات ملزومات تولیدی.

  پیگیری ترخیص بردهای الکترونیکی ماشین آالت از گمرك؛

  پیگیری مجوز تولید دسته چك مطابق طرح صیاد؛

  بررسی چیپ مورد نیاز شركت فراديس البرز؛

  تهیه بروشور مشخصات فنی كارت هوشمند بنیاد شهید 

جهت استفاده در مسابقات جشنواره صنعت چاپ؛

خدمات  شركت  سکه  پلمپ  پروژه  بررسی  و  مطالعه    

انفورماتیك كیش؛

  برگزاری دوره آموزشی پايگاه داده و تراشه های هوشمند؛

  ايجاد ايمیل برای استفاده واحد بازاريابی و فروش روی 

دامنه ir. شركت؛

  كدينگ میکروماژول نمونه دانشنامه هوشمند؛

  بررسی تراشه های پیشنهادی مناقصه خريد پريلم؛

اداره  اسناد  تصويربرداری ديجیتال  پروژه  انجام  بررسی    

كل سرمايه انسانی بانك ملی ايران؛

  اولويت بندی طرح های توسعه ای زود بازده؛

  تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی ماشین پاكت سازی؛

رول  برش  ماشین  فنی  توجیه  طرح  اطالعات  تکمیل   

حرارتی؛

  تکمیل و به روزرسانی طرح توجیه فنی و اقتصادی ماشین 

لمیناسیون و پانچ؛

  تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی ماشین امحا اسناد؛

  تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی ماشین چاپ افست 4,5 ورقی؛

  تحقیق در خصوص سیستم الکترولیز نمك و تولید آب 

ژاول؛

  پیگیری مصوبات كنسرسیوم تولیدكنندگان كارت هوشمند؛

  حضور / بازديد از نمايشگاه ها، همايش ها، سمینارهای تخصصی.
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اطالع رسانی

  تهیه محتوا، پشتیبانی فنی و به روز رسانی وب سايت شركت؛

  برگزاری بازديدها از شركت؛

  ساخت فیلم شركت در سالی كه گذشت؛

  همکاری در برگزاری جشن روز كارگر؛

  پیگیری تولید كتابچه های بیمارستان و دانشکده پرستاری 

بانك ملی ايران؛

  بازديد از نمايشگاه جعل اسناد؛

  پیگیری تمديد ايمیل پلن com. و ir. شركت؛

  تمديد قرارداد  هاست و پشتیبانی وب سايت شركت؛

  تمديد قرارداد وب سايت دوم شركت؛

  همکاری در ساخت فیلم تبلیغاتی بانك ملی ايران؛

  پیگیری مصوبات كمیته تبلیغات و اطالع رسانی؛

  تهیه خبر جهت درج در وب سايت بانك ملی ايران؛

  تهیه محتوا و خبر جهت درج خبرگزاری ها؛

  تهیه محتوا و خبر جهت درج در نشريات تخصصی صنعت چاپ؛

  همکاری در برگزاری مجمع عمومی ساالنه شركت؛

  پیگیری تولید نمونه كتابچه معرفی بیمارستان بانك ملی ايران؛

  تهیه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1397 جهت 

درج در نشريه راه توسعه؛

  پیگیری تهیه نسخه ديجیتال نشريه راه توسعه؛

  پیگیری روزانه اخبار و رويدادهای مرتبط با فعالیت های شركت؛

 حضور و برپايی غرفه در نمايشگاه چاپ و بسته بندی تهران.
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) IT( عملکرد سالیانه فناوری اطالعات

  خدمات پشتیباني و نگهداشت  سخت افزاری:

  65 ايستگاه كاری، 18چاپگر و تجهیزات كاری؛

  6 دستگاه سرور سخت افزاری و ماشین های مجازی؛

  نگهداشت اتاق Server    و تجهیزات سرمايشی و 

مانیتورينگ دما؛

.LAN شبکه كابلی و بیسیم  

  خدمات پشتیبانی و نگهداشت نرم افزاری:

  اتوماسیون اداري پارس سیستم؛

  Active Directory؛

  سامانه حضور و غیاب؛

  سامانه اتوماسیون رستوران؛

   Internet؛

   راه اندازی  Microsoft Exchange Server 216 ؛

  نرم افزار مالي و حسابداري سپیدار سیستم؛

   File Server؛

   Kasper Administration Center؛

  برگزاري كمیته تخصصي IT جهت بحث و تبادل نظر در 

حوزه فناوري اطالعات؛

نرم افزارهاي  عامل،  سیستم هاي  افزاري  نرم  ارتقاء   

كاربردي، سامانه هاي نرم افزاري؛

زيرساخت  و  كاري  ايستگاه هاي  افزاري  سخت  ارتقاء    

شبکه شركت؛

حوزه  در  قراردادها  و  خريد ها  استعالم  و  فني  بررسي    

فناوري اطالعات؛

 تمديد اعتبار 65 نسخه نرم افزار ضد ويروس Kaspersky؛

 شركت در دوره هاي آموزشي و كمیته هاي تخصصي مرتبط.
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بازتاب

واحد فنی و مهندسی

1- نگهداري پیشگیرانه )PM( ماشین آالت؛

2- شست و شوي مخازن  زمیني شامل:

1-2- جنوبي به ظرفیت 200 متر مکعب به تعداد دو عدد؛

به ظرفیت 200 متر  2-2- شست و شوي مخازن شمالي 

مکعب به تعداد دو عدد؛

3- تعمیر وبازسازي يك دستگاه جکوزي آب گرم شامل:

از  جلوگیري  جهت  لوله كشي  مسیر  وتعیین  طراحي   -3-1

پديده كاويتاسیون؛

2-3-تخريب كامل حوضچه جکوزي وجمع آوري نخاله؛

جهت  مکش  لوله  مسیر  نمودن  باز  و  كاري  كنده   -3-3

نوع  از  لوله  وعبور  عنوان غالف  به  موجود  لوله  از  استفاده 

پلي اتیلن  وتعبیه دو عدد كف شوي جهت جلوگیري از پديده 

كاويتاسیون؛

4-3- نصب دو عدد رينگ استیل ده نفره وديوار چیني به 

شکل بیضي ومونتاژ شلنگ هاي نازل هوا؛

5-3- هموار نمودن مسیر لوله كشي جهت لوله دهش از نوع 

پمپ  و  رينگ جکوزي  به  اتصال  و  كاذب  از سقف   UPVC

جکوزي؛

دورتا  ومواد آب بندي  سیمان  با مالت  6-3- سیمان كاري 

دور حوضچه به صورت كامل؛

7-3- تست نشتي آب حوضچه و لوله ها در دو مرحله؛

8-3- كروم بندي و آماده سازي جهت كاشي كاري داخل و 
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محوطه و ديوارچیني رايزر و لوله هاي دهش؛

9-3- كاشي كاري به همراه مالت آب بندي بر روي محوطه، 

داخل حوضچه و ديوار رايزر به صورت كامل مطابق با طرح 

قبلي به علت قرينه بودن با حوضچه شماره دو؛ 

لوله كشي  وتغییرات  سیستم  اصالح  و  نازل  مونتاژ   -3-10

و  گرم كن  آب  وگردش  مبدل  نواقص  ورفع  گرم كن  مسیر 

راه اندازي به صورت كامل؛

ديواري،  چراغ  مونتاژ  شامل:   VIP رستوران  بازسازي   -4

كاغذ  بابت  زيرسازي  و  داكت كشي  كوئل،  فن  سرويس 

ديواري؛

5- سرويس و نگهداري لیفت تراك هاي بنزيني وگازوئیلي؛

6- سرويس و نگهداري دستگاه هاي كپي و زيراكس؛ 

7- سرويس و نگهداري دوربین ها  و آسانسورها؛

8- انجام كلیه امور جوشکاري؛

9- تست نشتي آب و گاز؛

10- كلراسیون و تست میزان كلر آب شرب مصرفي؛ 

11- راهبري كلیه سیستم هاي تاسیساتي؛

12- راهبري تصفیه خانه فاضالب انساني و استفاده از پساب 

تصفیه خانه جهت آبیاري فضاي سبز؛

13- آزمايش های دوره اي و آنالیز پساب خروجي فاضالب 

زيست  محیط  سازمان  به  ارائه  و  اظهاري  خود  طرح  برای 

تهران؛

14- رفع كريستال ABSORPTION و احیاي 850 لیتر لیتیم 

برومائید؛

دو  و  بخار  بويلر  دستگاه  پنج  هیدرواستاتیك  آزمايش   -15

دستگاه بويلر آب گرم ؛ 

16- سرويس آچاركشي تابلو برق سالن هاي چاپ، صحافي، 

اوراق بهادار و انبار مركزي؛

17- تعمیراساسي پکیج تبريد 30Th  كمپروسورخانه؛

18- تعويض چوب هاي سوناي خشك؛

و  بنزيني  لیفت تراك هاي  ايمني  گواهینامه  و  آزمايش   -19

گازوئیلي به تعداد چهار عدد؛

ولتاژ  افت  عیب  رفع  جهت  سیني  ومونتاژ  كابل كشي   -20

موتورخانه طرح توسعه؛



17

1398

21- ايجاد ارتباط بین موتورخانه قديم به موتورخانه طرح 

وتوسعه شامل:

1-21-  جابجائي لوله هاي COOLING TOWER؛

2-21- ساخت و مونتاژ راه پله؛

3-21- ديوار چیني و ساخت در؛

22- تعیین ظرفیت و تهیه UPS  جهت دستگاه چاپ ديجیتال؛

 MITSUBISHI نوع   PLC تهیه  جهت  تحقیق  و  بررسي   -23

برای ماشین MULLER MARTINI  از داخل كشور به تعداد 

دو عدد؛

24- سرويس ديزل ژنراتور به ظرفیت KVA 550؛

25- تعويض برد اصلي لیفتراك برقي واحد صحافي؛

26- طراحي و ساخت میله و بادامك جهت ماشین RZK شامل:

CMM -26-1 میله وبادامك؛

2-26- آنالیز متريال و ساخت توسط منابع داخل كشور.

27-سرويس ترانسفورماتور 400V-20KV  به ظرفیت 1250 

KVA شامل:

1-27- رفع نشتي و تعويض واشرينگ مقره ها؛

2-27- رفع نشتي و تعويض واشرينگ رله بوخهلتس؛

3-27- رفع نشتي و تعويض اورينگ تب چنجر؛ 

28- آزمايش و كالیبراسیون باسکول 60 تني؛

29- مونتاژ بوش و شفت نورد صاليه ماشین R206؛

30-تعمیر برد CPU ماشین برش WOHLENBERG 115 به 

تعداد دو عدد؛

تعويض گپ هاي مخازن  كوئیلي آب گرم  و  بازسازي   -31

چاپ، صحافي، ساختمان اداري و...   

32- رفع عیب و راه اندازي ماشین NIPSON 8000؛

33- تعمیر درب ورودي در ضلع شمالي شركت؛

مصرفي  آب گرم  برگشت  و  رفت  كلکتور  بازسازي   -34

ساختمان اداري؛

35- تعويض لوله هاي سرد وگرم ساختمان اداري؛

36- ساخت اتاق اپراتور و كانال كشي هواجهت موتورخانه 

استخر؛

37- تحويل و تحول تصفیه خانه فاضالب انساني به پیمانکار 

تاسیسات؛

38- سرويس 8000 ساعته كمپرسور مدل ATLAS COPCO؛

39- راه اندازي DRIVE ماشین RZF؛

40- جابجايي ماشین آالت وتجهیزات از سوله اوراق بهادار 

به سوله صحافي شامل: 

1-40- ماشین برش   WOHLENBERG 115به تعداد يك دستگاه؛

2-40- مفتول زني به تعداد دو دستگاه ؛

3-40- عطف چسباني به تعداد يك دستگاه؛

4-40- شرينگ KALLFASS به تعداد يك دستگاه؛

41- تعمیر لیفتراك برقي سهند واحد صحافي؛

پرينترهاي  جهت   STABILIZER انتقال  و  كشي  كابل   -42

شخصي سازي؛

43- تعمیر كلید CHANGE OVER برق اضطراري؛

44- مونتاژ سقف راه پله موتورخانه استخر؛

45- جابجائي TURNER BAR از يونیت سوم به يونیت چهارم 

ماشین DRENT U-1127؛

46- تعمیر DG )توزيع برق ( اضطراري؛

47- تعمیر گیربکس دور متغیر ماشین KOLBUS؛

48- تنظیم TIMMING قسمت ته چسب ماشین KOLBUS؛

49- تعويض دنده اصلي ماشین برش SCHNEIDER واحد صحافي؛

50- عايق بندي سقف و ديوار پاركینگ لیفتراك؛

51- تعويض مخزن 300 لیتري تحت فشار آبرساني؛

52- راه اندازي، رفع عیب و تنظیم واگن ماشین R206؛

 BOSCH كارخانه  از   ENGINEERING SUPPORT  -53

REXROTH جهت راه اندازي ماشین DRENT U-1031؛

.CP2020 ماشین MAIN BOARD 54- تعمیر وراه اندازي قسمت
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بخش کمیته ها

برگزاري 11 جلسه كمیته مديريت انرژي 

برگزاري16 جلسه كمیته فني و مهندسي 

میزان مصرف گاز به دلیل عدم ارسال قبض، هشت ماه محاسبه شده است.
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بازتاب

واحد مالی

افزايش حقوق ساالنه بر اساس بخش نامه   صدور احکام 

وزارت كار براي سال 1397؛

به  منتهي  ماهه   12 مالي  صورت هاي  تنظیم  و  تهیه   

1396/12/29؛

 پیگیري و ثبت صورت جلسه های شركت؛

 حسابرسي صورت هاي مالي و دريافت گزارش حسابرسي 

مطلوب براي عملکرد سال 1396؛

و  تهیه  با  همراه  ساالنه  عادي  عمومي  مجمع  برگزاري   

تنظیم گزارش فعالیت سال 1396؛

 پیگیري نکات گزارش های حسابرسي و تکالیف مجمع و 

نامه مديريت مربوط به سال مالي 1396؛

 تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتي براي سال 1396؛

 تنظیم و ارائه گزارش هاي فصلي، ارزش افزوده، خريد و 

فروش به سازمان امور مالیاتي؛
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 تهیه گزارش های سود و زيان ماهانه به همراه اطالعات 

تکمیلي و تجزيه و تحلیل عملکرد شركت؛

 تهیه صورت هاي مالي تعاوني مصرف و تعاوني مسکن و 

تنظیم و ارائه اظهارنامه هاي مالیاتي آن ها براي سال 1396؛

تا   1397/7/1 از  كاركنان  قرارداد  صدور  و  تنظیم   

1398/6/31؛

 تهیه صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 1397/6/31؛

 دريافت برگ قطعي مالیات هاي عملکرد، حقوق، تکلیفي 

و ارزش افزوده سال 1395 و تسويه حساب با سازمان امور 

مالیاتي تا پايان سال مذكور؛

تسويه  و   1395 سال  بیمه  حسابرسي  پرونده  پیگیري   

حساب تا پايان سال 1394 با سازمان مذكور؛

 نظارت بر اجراي سیستم  جامع پارس و پیگیري هاي الزم 

به منظور رفع اشکاالت و نیاز كاربران؛

 محاسبات كاركرد كلیه كاركنان و پرداخت به موقع كلیه 

مزاياي نقدي و غیر نقدي كاركنان طبق برنامه زمان بندي در 

مناسبت هاي گوناگون؛

و  حسابرسي  جهت  الزم  گزارش هاي  تنظیم  و  پیگیري   

و  دارايي  وزارت  حسابرسي،  سازمان  توسط  ممیزي شركت 

تامین اجتماعي و شركت در جلسات رسیدگي به پرونده و 

ارائه دفاعیات مؤثر در جهت كاهش پرداخت هاي مضاعف؛

انعقاد  جهت  سفارش های  شده  تمام  بهاي  برآورد   

قراردادهاي فروش؛

 تهیه گزارش بودجه سال مالي منتهي به 1398/12/29؛

 پیگیري و وصول مطالبات از اداره كل كارپردازي بانك 

ملي ايران؛

 تهیه صورت سود و زيان از تیر ماه 1397 تا پايان سال؛

 پیگیري و انجام مکاتبات در رابطه با طرح  افزايش سرمايه 

با بانك ملي ايران و بانك مركزي؛

 اخذ مفاصا حساب هاي بیمه براي قراردادهاي فروش؛

 اجراي عملیات انبارگرداني پايان سال مالي 1397؛

 ساير امور ارجاعي به امور مالي؛
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مقاله

مهندس شهاب مرادي، مدير اداری

توسعه سرمایه انسانی محوری برای توسعه پایدار

مقدمه

امروزه جايگاه سرمايه انساني در گرو توسعه منافع انساني است که مدار و محور تمام تحوالت فكري و رشد و ارتقا 
کیفیت فعالیت هاي انساني را در برگرفته است.

ابعاد گوناگون در زير چتر  به اهمیت آن تمام مسائل مرتبط جهان مدرن را در  با توجه  اين نكته فرآيندي است که 
پوشش خود قرار داده است. سیر تحول سرمايه مادي به سرمايه هاي انساني و مغزهاي متفكر تمامي معادالت را نیز دچار 
تحول کرده و در شرايط فعلي سرمايه انساني کارآمد را برتر از مرزهاي سرزمیني و روي زمین در صدر نشانده است، 
به طوري که سخن از برابري سرمايه هاي مادي يک شهر با ذهن و انديشه يک دانشمند مي رود. بنابراين در دورة کنوني 
ذکر اهمیت نیروي انساني سخني تكراري است، اما غني سازي و توسعه نیروي انساني با استفاده از خط مشي هاي مدرن يا 
روش هاي اجرايي سخني روزآمد و قابل بحث است که هر روز بر دامنه آن افزوده مي شود. در واقع،  اين نكته به مباحثي 
باز مي گردد که در عرصه جهاني به صورت آشكار مورد توجه است، اما تربیت نیروي انساني کارآمد به روش هاي غیر 

آشكار فصل پر اهمیتي است که در واقع میزان توجه دولت ها و نظام هاي حكومتي جهان را به نمايش مي گذارد.
که  نظام هايي  مي باشند،  پیشرو  تربیت  و  تعلیم  نظام هاي  داراي  همواره  پیشرو  کشورهاي  که  افزود  بايد  نكته  اين  بر 
محصوالت فكري و تربیتي آن ها به پیكره سرمايه انساني جامعه افزوده مي شود و نیروي انساني کار و تحرك تفكري 
براي توسعه همه جانبه را فراهم مي کند. اين که نیروي انساني به عنوان شاه فنر توسعه اجتماعي، اقتصادي و سیاسي نقطه 
عزيمت و منبع انرژي براي حرکت به حساب مي آيد. نكته اي تازه به شمار نمي آيد، اما به نظر مي رسد که در کشورهايي 
که آموزش و پرورش شان و منزلت واقعي خود را نیافته و به  تبع آن رسالت شايسته و وظیفه نیرو  پروري خود را در يک 
فرآيند آغاز تا انجام، عملي نمي کند، چالش هاي فراواني در مسیر رشد توسعه نیروي انساني موثر وجود دارد که نقصان ها 

و کمبودهايي را فراروي اين حرکت به وجود مي آورد.
در اين نوشتار، ضمن طرح مسئله مذکور به اجمال به برخي از مولفه ها اشاره مي شود و اذعان به اين نكته مي رود که ديدن 
ابعاد اين موضوع نیازمند و رويكردي سیستمي است که مي توان بر اساس آن حجم نوشتار را به چندين تاب افزون کرد، 

اما نگاه و زاويه ديد اين نوشتار در چارچوب چند مولفه متمرکز شده است.
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نیم نگاهي به چالش ها 

مانع  چند  با  آن  توسعه  و  انساني  نیروي  مسئله  طرح  در 

جدي روبه رو هستیم.

كارآمد  انساني  نیروي  مهاجرت  بحث  موارد  اين  از  يکي 

به خارج از كشور است كه فرآيند » فرار مغزها« را شکل 

مي دهد.

خارج  در  ايراني  میلیون   4 تا   3 كه  مي دهد  نشان  آمارها 

در  آمار  بر  بنا   1990 سال  در  مي كنند.  زندگي  كشور  از 

مجموع 220 هزار ايراني در آمريکا بوده اند كه 73 درصد 

كشور  انساني  سرمايه  جزو  و  عالي  آموخته  دانش  آن ها 

در  مهاجر  ايراني  متخصصان  میزان   1990 در  كه  هستند 

كشورهاي جهان 25 درصد كل متخصصان خود ايران بوده 

ايران در  نخبگان دانشجويان  است در  همین سال میزان 

خارج 23 درصد از كل دانشجويان نخبه كشور است.

نکته ديگر اين است كه فرار مغزها، فرآيند فرار مغزها را 

باز تولید مي كند، چون سطح توسعه را پايین مي آورد. در 

آمريکا شاغلین ايراني 17 درصد در رديف مديران هستند.

كه  گفت  بايد  و  هستند  متخصص  شاغلین  از  درصد   37

انساني بي سواد را وارد كرده ايم و به جاي آن  نیروي  ما 

فرار  نیروي تخصصي را صادر كرده ايم. نیك مي دانیم كه 

مغزها از روي آگاهي و اراده است در حالي كه پناه جويي از 

روي عجز و بیچارگي است.

چالش دوم، توسعه نیروي انساني، موضوع سالمندي است. 

در سال 2006 نزديك به 7/1 درصد جمعیت كشور باالي 

60 سال سن داشته اند. در سال 2050 اين نسبت به 26 

ايراني  نفر   4 هر  از  زمان  آن  در  و  رسید  خواهد  درصد 

جمعیت  سالخوردگي  بود.  خواهد  سال   60 باالي  نفر  يك 

پديده اي بي سابقه، فراگیر و الزامات مهمي براي جنبه هاي 

سطح  مي دهد  نشان  مطالعه  دارد.  پي  در  انساني  زندگي 

تا   1346 از  سطح  اين  بود.  باال   1340 سال  در  باروري 

1357 كمي كاهش يافت، ولي افزايش باروري طي1364-

نهايت  در  و  شد  منجر  ولد  و  زاد  انفجار  اوج  به   1357

اين  بوديم.  شاهد  را  باروري  سريع  كاهش   1380-1386

دارد.  پي  در  را  جمعیت  شدن  سالخورده  فرآيند  روند 

بنابراين ايران به لحاظ جمعیتي به كشورهاي توسعه يافته 

نزديك مي شود كه سالمندي يك مولفه مهم آن است. در 

فعال،  سالمندي  و  سالمت  امنیت  و  مشاركت  حاظر  حال 

شعار دنیاست. در حال حاظر شاخص امید زندگي، تبديل 

به امید زندگي توام با سالمت شده است.

تا كنون  از سال 1357  امید زندگي  آمارها نشان مي دهد 

و  است  يافته  افزايش  و  رسیده  سال   72 به  سال   59 از 

نیز  افزايش  به زندگي،  امید  از  اين میزان  احتمال زياد  به 

خواهد يافت.

در سال 2050 جمعیت سالخورده به 17 درصد كل كشور 

مي رسد و در آن موقع ايران با سالخوردگي جمعیت روبه رو 

مشخص  توسعه  دوم  و  اول  برنامه  مرور  با  شد  خواهد 

سوم  برنامه  در  نشده  سالمندان  به  اشاره اي  هیچ  مي شود 

هم اشاره اي شد و كاري انجام نشده است. ما نیاز به ايجاد 

در  داريم  سالمندان  با  برخورد  جهت  سازماني  رفتار  يك 

واقع از اين زاويه يعني افزايش امید به زندگي و طراحي و 

برنامه ريزي براي يك جوان 20 ساله كه حداقل 50 سال 

زندگي را در پیش دارد امري است كه يك ضرورت براي 

رشد و توسعه كیفي نیروي انساني به شمار مي رود.
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آينده پژوهي

يك  آينده پژوهي  فرآيند  انساني  سرمايه  توسعه  مورد  در 

اصل بنیادي به شمار مي آيد. از اين منظر دو نکته مهم است:

  اول آنکه در فرآيند برنامه ريزي نیروي انساني از آينده 

به امروز نگاه شود.

نیروي  داشتن  نظر  در  با  آينده  اقتضائات  آنکه  دوم    

انساني ترسیم شود.

آينده پژوهي فرايندي است كه به برنامه ريزان كمك مي كند 

و  دشوار  شرايط  براي  آينده  الزامات  كه  اين  از  قبل  كه 

آينده در  بسازند. ساختن  را  آورد آن  فراهم  را  گريز ناپذير 

گرو درك ماهیت فراز و فرود نیروي انساني است.

 از اين منظر تهديدات را مي توان به فرصت تبديل كرد.

 يکي از اين فرصت هاي مهم باز شدن پنجره جمعیتي است 

را فرصت مهم و هديه جمعیتي در  كه جمعیت شناسان آن 

توسعه معرفي مي كنند.

پنجره جمعیتي يا هديه جمعیتي

جمعیتي  پنجره  مرحله  به  ايران   2035 تا   2020 سال  در 

سال   15  -64 كار  جمعیت  به كارگیري  آن  در  كه  مي رسد 

مي تواند فرصت هاي اقتصادي كشور را باال ببرد و اگر كشور 

به  پنجره  اين  نکند  برنامه ريزي شده  استفاده  اين فرصت  از 

جمعیتي  پنجره  مي شود.  تبديل  خطر  يك  به  فرصت  جاي 

در  است.  ايران  در  اقتصادي  توسعه  براي  طاليي  فرصت 

كشور پاكستان 4 درصد رشد اقتصادي با رشد جمعیت 3/5 

درصد وجود دارد كه فاجعه است.

بازار  نیرو وارد  نفر  در حال حاضر، حداقل سالي 800 هزار 

كار ايران مي شود. در حالي كه در طول تاريخ هیچ گاه باالتر 

از 400 هزار نفر نبوده است حال اگر نرخ مرگ و میر ثابت 

بماند اين روند ادامه مي يابد.

اگر از ديد بازار كار، جمعیت را به 14-0 ساله، 64-15 و 

65 به باال تقسیم كنیم، در واقع جمعیتي كه 64-15 هستند 

در سن كار هستند كه االن حدود 60 میلیون نفر می باشند.

در واقع با كاهش مرگ و میر نسبت به جمعیت فعال، نسبت 

به كل جمعیت زياد مي شود هرم جمعیتي در سطح 15 تا 64 

سال بزرگتر مي شود و براي مشاركت در تولید نیروي انساني 
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داريم كه به آن هديه جمعیتي مي گويند. يا به عبارتي پنجره يا 

هديه بالقوه جمعیتي.

آيا اقتصاد ما مي تواند اين هديه بالقوه را به بالفعل تبديل كند؟ 

البته امکان عدم تحقق آن نیز وجود دارد. بنابراين از هم اكنون-

كه بسیار دير است- بايد با ذره بیني قوي، نیروي انساني را زير 

نظر داشته باشیم، زيرا همین فرصت و پنجره جمعیتي در رشد 

آن ها  و  است  داشته  كلیدي  نقش  شرقي  جنوب  آسیاي  اقتصاد 

سیاست مناسبي را براي استفاده از آن تنظیم كرده اند، به طوري 

باال برده و  با جهان حجم كار را  كه روابط مسالمت آمیز آنان 

قرار  اقتصاد  و شکوفايي  پنجره جمعیتي در خدمت رشد  نیروي 

گرفته است.

پنجره  از  بهره گیري  زمان  در  كه  باشیم  داشته  نظر  در  بايد 

جمعیتي نسبت بستگي، كاهش مي يابد. جامعه پس اندازش زياد 

پايین آن مصرفش  و  باالي هرم  به طوري كه جمعیت  مي شود 

كمي مي شود. اين كار موجب باال رفتن كار و باال رفتن پس انداز 

خواهد شد و كاهش فقر را دنبال دارد. بر اساس تئوري چرخه 

بهره  بیشترين  پنجره جمعیتي  از  كه  بوده  زندگي، چین كشوري 

مانند  زير بنايي  خدمات  به  جمعیت  رشد  دوران  در  و  برده  را 

آموزش و بهداشت پرداخت و در سال هايي كه با تجربه پنجره 

جمعیتي مواجه شد، بیشترين استفاده را به عمل آورد و در سال 

بود كه  اين  از  ناشي  امر  اين  به رشد و شکوفايي رسید.   1990

چین در مورد اين هرم تا آن جا كه توانست به خدمات زير بنايي، 
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آموزش و بهداشت فرزندان پرداخت و به يك باره در سال 

1990 از اين هديه ارزشمند نهايت استفاده را كرد كه هنوز 

ادامه دارد.

ساختار  مانند  ما  كشور  جمعیتي  هرم  ساختار  واقع  در 

آن  براي  بايد  كه  است  شده  يافته  توسعه  كشورهاي 

برنامه ريزي كرد. اگر به همین صورت تداوم يابد و برنامه 

خطر  يك  به  جمعیتي  پنجره  باشد،  نداشته  وجود  ريزي 

تبديل مي شود. 

ارتقا کیفیت آرمان هاي انساني و داشتن نگاه فرآيند

آن  نظري  مبناي  در  انساني  نیروي  سازي  غني  و  توسعه 

مستلزم تدوين الگوی فکري است.

شکل دهي  براي  اولیه  نیاز  فکري  توسعه  آن  در  كه  مدلي 

نیازهاي  انسان ها و مرزهاي  بايد  يافته است.  انسان توسعه 

اولیه عبور كنند و به قول موالنا، مرحله » آدمي اول حريص 

نان بود « را طي كرده و از ارزش هاي مادي به ارزش هاي 

پرورش  مرحله  اين  در  دلیل،  همین  به  برسند،  فرامادي 

بلندنظر كه كیفیت خواست ها  انساني آرمان گرا و  نیروهاي 

مي كند،  تبعیت  هوشمندانه  الگوی  يك  از  آن ها  منويات  و 

واقعیت گرايي  مقابل  در  گرچه  آرمان گرايي  است.  ضروري 

كارل  تعبیر  به  كه  باشیم  هوش  به  بايد  اما  مي گیرد،  قرار 

به  را  هیچ كس  كه  مانند  ستارگان  به  »آرمان ها  شورتس 

آن ها دسترسی نیست، اما مي توان آن ها را مانند ستارگاني 

بر پهنه آب مدنظر داشت و به ساحل مقصود رسید.«

افزون بر نکته فوق ضروري است كه مقوله تربیت نیروي 

شود،  ديده  گسست ناپذير  و  فرآيندي  نگاه  يك  در  انساني 

تنها  نه  هم  از  جدا  جزاير  صورت  به  مقطع  هر  ديدن  زيرا 

نیز  تداوم آن  بلکه در  برد  بین مي  از  را  برنامه ريزي  فرصت 

مشخص مي شود كه اين شیوه نگاه يك نقصان بزرگ در خود 

داشته است.

سرمايه اجتماعي

تازه  مفهوم  يك  با  دنیا  فعلي  شرايط  انساني  نیروي  توسعه 

اجتماعي به شکلي فراگیر مرتبط شده است.

آثار  داراي  كه  است  مادي  غیر  سرمايه  يك  مفهوم  اين   

مادي زيادي است. در فرهنگ سنتي همواره از واژه »وجهه 

به میان  اجتماعي سخن  اقتصادي و  اعتبار« در مراودات  و 

مي رود و به نظر مي رسد كه اين مفهوم با يك لعاب جديد 

به حرف روز دنیا تبديل شده است و نظريه پردازان مهمي 

براي خود يافته است.

سرمايه  سرمايه،  غیرپولي  اشکال  از  يکي  امروز،  دنیاي  در 

اجتماعي است. سرمايه اجتماعي يك كاالي عمومي و يك 

دارايي جمعي است. در حقیقت اين سرمايه در معناي عام 

و ساده سرمايه گذاري در روابط و تعامالت اجتماعي است . 

به طوري كه از اين نگاه خانواده، گروه دوستان، همکاران و 

افراد جامعه دارايي بسیار مهمي را تشکیل مي دهند كه يك 

فرد در شرايط بحراني مي تواند آن ها را به كار گیرد و نحوه 

شکل گیري آن به اين صورت است كه كیفیت روابط فرد بر 

اساس دو اصل مهم اعتماد و همیاري متقابل مي تواند منجر 

مثبتي  نتايج  هم  كه  شود  جمعي  امور  در  او  مشاركت  به 

براي فرد و هم براي جامعه به دنبال آورد. شکل گیري اين 

سرمايه نیاز به نیروي انساني آزموده اي دارد كه كنش هاي 

اجتماعي و جمعي را در سوددهي آني تلقي نکند و آن را در 

منافع بزرگتر آتي ببیند.

نکته قابل توجه و جالب در ويژگي هاي سرمايه اجتماعي اين 

بر خالف  بیشتر  استفاده  در صورت  سرمايه  اين  كه  است 

ساير اشکال سرمايه نه تنها مستهلك نمي شود، بلکه افزايش 

مي يابد و در صورتي كه مصرف نشود رو به زوال مي گذارد. 

وجود روابط اجتماعي افراد با يکديگر است كه هماهنگي و 
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ارتباط فعال و  اين ديدگاه مي گويند مردمي كه  همکاري را براي دسترسي به منافع متناسب تسهیل مي كند. صاحب نظران 

اعتماد آمیز با يکديگر دارند خصوصیات شخصیتي مفید به حال جامعه در آن ها گسترش مي يابد. اين افراد بردبارترند، كمتر 

بدبین و خودخواه هستند و بیشتر با مشکالت مردم همدلي دارند.

اداي  اساس صداقت  بر  كه  اجتماعي  اجتماعي در گروه هاي  عنوان شالوده هاي سرمايه  به  اعتماد  و  همیاري  ترتیب،  اين  به 

سرمايه  كه  نبريم  ياد  از  باشد.  سرمايه  اين  تشکیل  براي  عزيمتي  نقطه  مي تواند  مي كنند،  كار  مساعي  تشريك  و  تعهدات 

اجتماعي متعلق به گروه است و نه به افراد و يکي از نتايج آن باال رفتن و ارتقا كارآمدي اقتصادي است و تمام اين موارد در 

گرو تربیت نیروي انساني است كه بتوانند درك روشني از آن در خود به وجود آورد.

حاال آيا نیروهاي آموزش ديده يا در حال آموزش به اين باور رسیده اند كه مي توانند يك گروه مولد سرمايه اجتماعي براي 

افزايش دارايي هاي جمعي باشند؟ به طور حتم اين توان در انديشه نیروهاي انساني فکور موج خواهد زد.

جمع بندي

بدون ترديد براي توسعه سرمايه انساني كه بتوان با آن كوله بار فرآيند توسعه پايدار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به مقصد 

رساند بايد چند حركت را به شکل هماهنگ طراحي كرد:

  آموزش فراگیر شامل آموزش هاي عمومي و اختصاصي براي تمام اقشار اجتماعي و به طور كلي آموزش بزرگساالن؛
  جدي گرفتن نظام آموزش و پرورش كشور و رفع كاستي ها و مشکالت آن، زيرا هر چه  كه اين نظام در انجام وظايف 

و كاركردهاي خود دچار مشکل شود در آينده هزينه هاي جبران آن به میزان چند برابر افزايش خواهد يافت؛

  آموزش نیروي انساني درحین كار، به گونه اي كه سازمان هاي فعال بايد به سازمان هاي يادگیرنده تبديل شوند.

منابع :
1- مجموعه مقاالت چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، موسسه مطالعات بهره وری و 

منابع انسانی، انتشارات سرآمد؛

2- مقاالت کنفرانس جمعیت و برنامه ريزی )1396(، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن جمعیت شناسی ايران.
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يادداشت

توحید خلیلی،کارشناس تحقیق و توسعه

نقش مدیریت دانش در بهره وری شرکت با تأکید بر تحقیق و توسعه

)R&D(

عصری كه انسان امروز در آن زندگی می كند، با چنان سرعتی 
برای ذهن، چیزی  تغییر و تحول است كه فهم آن  در حال 
جزء لذت و حیرت درك اعجاز نوع عادی بشر، نخواهد بود. 
با چالش های  تغییرات سريع محیطی شركت ها و مديران را 
و  كوتاهی  امکان كوچك ترين  كه  ساخته،  مواجه  افزونی  روز 
غفلت را از شركت ها گرفته است. برای مقابله با اين وضعیت 
و  فرصت  به  تبديل  را  تهديدها  پیشرو  و  پويا  شركت های 
از  می نمايند.  نظیر  كم  موفقیت های  به  تبديل  را  فرصت ها 
اين رو بدون استفاده درست از منابع ارزشمند و استراتژيك 
شركت ها، از جمله عامل دانش و نیروی انسانی، نمی توان با 
چالش های فراروی شركت ها مقابله كرد. دانش در اين نگرش 
بعنوان يك منبع ارزشمند در كنار منابعی كه قباًل در اقتصاد 
مورد توجه بوده )كار ـ زمین ـ سرمايه( به عنوان يك دارايی 
محسوب می شود. از اين رو، ارزش افزوده در اغلب شركت ها 
عالوه بر شکل كلی، به شکل دانش ارائه می شود. مديريت 
دانش به عنوان فرآيندی منسجم و دانش مدار برای تولید، 
در هر شركت  است.  منابع سازمان  كلیه  وری  بهره  و  حفظ 
ساز  جمله  از  آن ها،  رقابتی  مزيت  حفظ  سبب  به  بهره وری 
مديران  رصد  و  توجه  مورد  بايد  دائمًا  كه  است  كارهايی  و 
است  وری  بهره  اساس  شركت  در  كه  آنچه  باشد.  سازمان 

انسان های فرهیخته و دانش آفرين است كه با درايت توان 
تبديل فکر به كاال، محصول و خدمت را دارند . اساس بهره 
وری در شركت، بهره وری در فکر و انديشه است، در كل 
سازمان گسترش  در  دانش  می شود  باعث  بهره وری  انديشه 
پیدا كند و در اين میان به با تاكید بر جايگاه كلیدی تحقیق 
و توسعه در فردای سازمان  در عرصه رقابت، برنامه ريزی 

منسجم و مداوم و نظارت دقیق بر اين بخش تقويت شود.
موفقیت شركت ها  ترين عوامل  از مهم  يکی  دانش سازمانی 
در شرايط رقابتی است. امروزه دانش بهره وری به عنوان يك 
ديدگاه فکری و به مفهوم هوشمندانه كاركردن و عمل كردن 
وجود  هر آنچه  بهبود  و  پیشرفت  تداوم  برای  تفکری  وطرز 
دارد؛ عنوان می شود. بهره وری اطمینان به قابلیت انجام دادن 
كارهای امروز بهتر از ديروز به طور مداوم است.  بهره وری، 
استفاد ه مؤثر و بهینه از زمان و ارزش حاصل از سرمايه، عمر، 
فکر، انديشه و توان ها و استعدادها دريك واحد زمان و استفاده 
دانش  كشف  توسعه،  و  تحقیق  است.  منابع  همه  از  مطلوب 
كارگیری  به  و  خدمات  فرآيندها،  محصوالت،  درباره  جديد 
و  جديد  خدمات  و  فرآيندها  محصوالت،  ايجاد  برای  دانش 
توسعه يافته است كه نیازهای بازار را پوشش دهی می نمايد. 
تحقیق و توسعه عبارت از كاری خالق كه به طور منظم برای 
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افزايش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از اين دانش 
در نوآوری و طرح كاربردهای جديد، انجام می شود. نیاز به 
مديريت دانش، از اين واقعیت سرچشمه می گیرد كه دانش در 
عملکرد سازمانی و دسترسی به مزيت رقابتی پايدار، عنصری 

مهم تلقی می شود. 

الگوهای مديريت دانش

سازماندهی،  خلق،  با  توأم  كه  اثربخش  يادگیری  فرآيندهای 
اشتراك دانش و به كارگیری آن است كه سبب ارتقاء سرمايه 

عقالنی شركت و بهبود عملکرد آن می شود.
 خلق دانش: خلق دانش را می توان فرآيند ايجاد دانش يا 
روابط  از طريق  بهسازی دانش سازمانی موجود  و  جايگزينی 

اجتماعی و همکاری های سازمانی دانست. 

 ذخیره دانش: مجموعه ای از عقايد و رفتارهايی در مبادله 
افراد  میان  در  يادگیری  گسترش  به  منجر  كه  است  دانش 

مختلف و يا در يك سازمان واحد می شود.
 به کارگیری دانش: مزيت رقابتی متعلق به شركت هايی كه 
بهترين دارايی را دارند نیست؛ بلکه متعلق به شركت هايی است 
كه به بهترين صورت از دانش خود در عمل استفاده می كنند. 
كاربرد دانش باعث می شود شکاف بین دانستن با عمل كردن 
انجام دادن و  با  يادگیری  بازخورد  برود و حلقه مهم  بین  از 

كاربرد به وجود آيد.
 بهره وری: در ديدگاه مديريتی، بهره وری میزان موفقیت 
سیستم را در استفاده از منابع برای كسب اهداف بیان می كند. 
را در  اثربخشی  و هم  كارايی  مفهوم  بهره وری هم  واقع،  در 

بردارد.
به  يا  درآمـد  كسب  همیشه  شركت،  يك  هدف  عمده ترين 
تـا حـد  نیـز  است. سود يك شركت  ديگر سودآوری  بیان 
زيـادی بـه بهـره وری آن در دراز مـدت بسـتگی دارد. انواع 
شاخص های اصلی بهره  وری كاركنان نوآور و با عملکرد باال، 
سازمان،  برنامه های  و  استراتژی  اثرگذار،  رهبران  و  مديران 
اولويت بندی  فردی،  و  گروهی  اهداف  تعیین  وظايف،  تعیین 
از  پشتیبانی  مؤثر،  پاداش  عملکرد،  معیارهای  تعیین  اهداف، 
اعضای گروه، به  اشتراك گذاری ايده ها، پشتیبانی از نوآوری، 
تفويض اختیار،  عوامل غیرمالی،  ورودی های مناسب، برطرف 
دانش  و  مهارت ها  به  روزرسانی  بهره  وری،  موانع  كردن 
تکنولوژی،  اطالعات،  تأمین  مؤثر،   ارتباط  برقراری  كاركنان، 
ابزار و تجهیزات، اتحاد، عوامل خارج از سازمان است از عوامل 
فقط  آن  سطح  افزايش  برای  كه  می باشد  بهره وری  در  موثر 

يك شاخص را نمی توان ارائه نمود بلکه ارتقاء بهره وری معلول 
تركیبی از عوامل گوناگون می باشد.

سـودآوری مبـین وضـعیت مـالی شـركت در زمـان حـال 
اسـت و بهره وری، ترسیم كننده وضعیت يك شركت در آينده، 
تنها در صورتی می تواند به سودآوری مستمر خود امیدوار باشد 

كه موضوع بهره وری را جدی بگیرد.
امروزه سیستم تحقیق و توسعه در قلب فعالیت های علمی جا 
دارد. تحقیق و توسعه وسیله ای برای رسیدن به اهداف معین 
و مشخص كه نتايجی از قبیل تسهیل در نیل به اهداف، ايجاد 
هماهنگی در نحوه كارهای سازمان، افزايش میزان سود دهی و 
همبستگی كاركنان، توسعه فنی دانش سازمان و فراهم آوردن 
زمینه ايجاد سازمان يادگیرنده را فراهم می آورد. امروزه مزيت 
يافته  توسعه  و  فرهیخته  انسانی  منابع  در  سازمان ها  رقابتی 
است و اين به خاطر آن است كه تجهیزات مواد و امکانات 
فیزيکی، دارای حد مشخصی است و قابلیت تبديل شدن آن به 
مزيت پايدار محدود است، ولی آنچه دارای قابلیت نامحدود 
بوده و ماندگاری پايدار در بازار رقابت تضمین می كند بهره 
وری و مديريت دانش در شركت ها است كه كامال با هم در 
ارتباط بوده و هر دو موجب افزايش توانمندی منابع انسانی و 
افزايش قدرت رقابت شركت ها می شود. میان مديريت دانش 
و بهره وری در شركت، همواره رابطه مستقیم و معناداری وجود 
دارد. به عبارتی با توسعه و گسترش دانش موجود در سازمان، 
بهره وری و به ويژه بهره وری منابع انسانی نیز افزايش می يابد. 
برای تبیین بهتر اين رابطه جا دارد به نقش سرمايه عظیم و 
ارزشمند نیروی انسانی اشاره شود. مديريت دانش در برگیرنده 
تحقق مفهوم بهره وری نیز می باشد. مديريت دانش و تحقیق و 
توسعه از مفاهیمی هستند كه كامال با هم در ارتباط بوده و 
هم ديگر را تکمیل كرده و خاصیت هم افزايی دارند و موجب 
رقابت  قدرت  افزايش  و  انسانی  سرمايه  توانمندی  افزايش 
قوی  همبستگی  گويای  مختلف  مطالعات  می شودند.  سازمان 
میان مديريت دانش و بهره وری و تحقیق و توسعه است. به 
طوری كه با تاكید و اجرای اصولی و كاربردی مديريت دانش 
حاصل از نوآوری های عرصه تحقیق و توسعه در شركت باعث 
نتیجه،  اجرائی و كاركردی و در  نتايج مثبت در روند  ايجاد 

نهايت افزايش بهره وری سازمانی را فراهم خواهد آورد. 

منابع :

1-بهره وری و تجزيه و تحلیل آن در سازمان ها )مديريت بهره وری فراگیر(

2-نقش مديريت دانش در بهره وری سازمان ها  )دومین همايش ملی مديريت(
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يادداشت

ترجمة امیر بحری، واحد برنامه ريزی و تولید 

الکتریسیته ساکن و تأثیر آن بر کاغذ

در صورتي كه كاغذ، الکتريسیته ساكن داشته باشد، در فرآيند چاپ 

آن ها  از  برخي  كه  آمد  خواهد  وجود  به  مشکالتي  محصول  يك 

عبارتند از: كاغذها به خوبي از يکديگر جدا نشده و حالت چسبندگي 

پیدا كرده و در نهايت، به صورت دوتايي به داخل دستگاه هدايت 

مي شوند، حركت يکنواخت كاغذ به داخل دستگاه با اختالل مواجه 

ممکن  حتی  كاغذ  يکنواخت  حركت  در  اختالل  دلیل  به  مي شود، 

است گونیا شدن لبه كاغذ در قسمت سنجاق نیز دچار مشکل شود. 

وجود بار الکتريکی در كاغذ حتی می تواند موجب جذب آلودگی های 

محیط از طريق هوا شده و بر اثر آن مشکالتی مانند لکه آوردن و يا 

كچلی ايجاد كند. اگر مقدار الکتريسیته ساكن در كاغذ بیش از حد 

باشد، با وجود گذشتن از بین سیلندرها می تواند در پاشش يکنواخت 

پودر در قسمت تحويل نیز اخالل ايجاد كند و عالوه بر چسبندگی 

كاغذها بر روی يکديگر موجب دسته نشدن كاغذ و همچنین عدم 

پخش يکنواخت مركب بر روی كاغذ گردد. اگر رسانايی كاغذ و 

همچنین رطوبت محیط اطراف به طور پیوسته كنترل شود، مشکل 

الکتريسیته ساكن را به شکل بهتری می توان مديريت كرد. 

علل رايج پیدايش الكتريسیته ساکن در چاپ

  اتصال نامناسب به زمین

اتصال نا مناسب دستگاه به زمین باعث عدم عملکرد صحیح قطعات 

به  اتصال  اين  اگر  اما  به كار رفته در دستگاه چاپ می شود  فلزی 

خوبی و طبق استانداردها صورت گرفته باشد، تجهیزات موجود در 

طور  به  می توانند   - شده اند  طراحی  منظور  همین  به  -كه  دستگاه 

تأثیرگذاری بار الکتريکی كاغذ را خنثی كنند. تا كنون متوجه شديم 

كه اتصال نامناسب دستگاه به زمین موجب می شود كه الکتريسیته 

ساكن كاغذ همچنان درون كاغذ مانده و به خوبی تخلیه نشود، اما 

می تواند موجب  تنها  نه  زمین  به  و صحیح دستگاه  مناسب  اتصال 

تخلیه بارهای الکتريکی با جريان پايین شود، بلکه بارهای الکتريکی 

با جريان باال را نیز از بین برده و مشکالت موجود در اين زمینه را 

به خوبی كنترل می كند.

  رطوبت پايین

محیط بسیار خشك و يا به كار بردن مواد و الیافی با سطح رطوبت 

بسیار پايین در تولید كاغذ می تواند تجمع مقادير الکتريسیته ساكن 

و  ساكن  الکتريسیته  بردن  بین  از  برای  كند.  زيادتر  را  كاغذ  در 
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الکتریسیته ساکن و تأثیر آن بر کاغذ

بارهای  بهتر  تخلیه  منظور  به  كاغذ  رسانايی  افزايش  همچنین 

در  كاغذ  روی  بر  چاپ  عملیات  است  قرار  كه  محیطی  الکتريکی، 

در  اساسًا  باشد.  برخوردار  كافی  رطوبت  از  بايد  شود  انجام  آن جا 

باشد كاغذهای  نداشته  صورتی كه رطوبت كافی در محیط وجود 

گالسه و حتی هوا نیز خاصیت رسانايی ندارند. كاغذی كه رطوبت 

گرفتن  قرار  واسطه  به  چه  و  طراحی  واسطه  به  چه  باشد،  كم  آن 

در معرض محیطی خشك، می تواند به شدت مشکل ساز باشد. به 

عنوان مثال كاغذهای رول روكش دار يا همان گالسه كه با رطوبت 

پايین تری تولید می شوند ممکن است پس از تغییر اندازه و شیت 

شدن نسبت به جريان الکتريسته ساكن حساسیت و واكنش بیشتری 

از خود نشان دهند. 

  دمای محیط

هوا  رطوبت  میزان  سرد،  هوای  و  آب  در  و  زمستان  ماه های  در 

كاسته شده و به موجب آن هوای محیط خشك می شود و اين پديده 

افزايش می دهد. هوای رقیق  الکتريکی را  بار  احتمال بوجود آمدن 

موجود در ارتفاعات باالتر از سطح دريا نیز تمايل به خشك شدن 

داشته و در چنین ارتفاعی دمای هوا بسیار متغیر بوده و از اين رو، 

رطوبت هوا دچار نوسان می شود. هرچه دمای كاغذ پايین تر بیايد 

به مراتب خاصیت رسانا بودن خود را از دست می دهد و در نتیجه 

وقوع  از  جلوگیری  برای  می كند.  تولید  بیشتری  ساكن  الکتريسیته 

چنین پديده ای، كاغذ را در محیط چاپ با دمای استاندارد و توصیه 

شده قرار می دهند تا در اصطالح كاغذ با محیط سازگار شود.

  نحوة تشخیص مقدار الكتريسیته ساکن در کاغذ

می توان  كاغذ،  در  موجود  ساكن  الکتريسیته  مقدار  تشخیص  برای 

باقی ماندة  از  و  برداشته  را  كاغذ  پالت  باالی  از  برگ   30 حدود 

كاغذهای روی پالت، اولین برگ بااليی را بدون اينکه از روی تخته 

در  مقاومتی  كار  اين  اثر  بر  اگر  بکشیم.  جلو  سمت  به  كنیم  بلند 

چسبندگی  و  مقاومت  اين  علت  شد،  احساس  كاغذ  شدن  كشیده 

كاغذها به يکديگر را می توان وجود بار الکتريکی تشخیص داد. 

هزينه ها،  و  وقت  در  برای صرفه جويی  چاپخانه ها  در  اوقات  گاهی 

كاغذ را به صورت رول و شیت در ابعاد بزرگ خريداری می كنند 

و توسط ماشین آالت مخصوص ابعاد آن را كوچکتر می نمايند و در 

اختیار دستگاه های چاپ با ابعاد تولیدی كوچکتر قرار می دهند. در 

اين فرآيند و همین طور فرآيندهای مشابه مانند حركت كاغذ در 

مسیر سینی تغذيه در دستگاه چاپ، مقداری الکتريسیته ساكن در 

كاغذ تولید می شود، اگر بخواهیم قبل از برش كاغذ و استفاده از آن 

در دستگاه چاپ چنین شرايطی را شبیه سازی كنیم و متوجه شويم 

تولید  كاغذ  اين  از  استفاده  اثر  بر  الکتريسیته ساكن  مقدار  كه چه 

می شود بايد كاغذ بااليی كه بر روی تخته چیده شده است را به 

كاغذهای پايینی مالش بدهیم. در صورت وجود هرگونه عامل بالقوه 

برای تولید الکتريسیته ساكن، با اين كار می توانیم قبل از هر گونه 

اقدامی متوجه اين موضوع شده و در صورت باال بودن الکتريسیته 

ساكن، كاغذ ديگری را برای استفاده در چاپخانه بررسی و سپس 

استفاده كنیم.

راه حل ها و گزينه های موجود

  اتصال دستگاه به زمین

دستورالعمل های  ولتاژ،  جريان  به  بسته  كارخانجات  ماشین آالت 

يك  با  بايد  دستگاه  سازنده  فنی  مشخصات  و  محلی  برق  اداره 

 43 و  متر  دو  معادل  كه  فوت   8 حداكثر  عمق  به  فوالدی  میله 

به  خوبی  به  كه  دستگاهی  شوند.  متصل  زمین  به  است  سانتی متر 

زمین متصل شده باشد، حجم زيادی از الکتريسیته ساكن موجود در 

نیمه رساناهايی مانند كاغذ گالسه را خنثی می كند. در اصطالحات 

تخصصی چاپ در تمامی دستگاه های موجود قطعه ای وجود دارد كه 

به آن گازگیر می گويند. گازگیر میله ای فلزی است كه از سیم های 

ريز در هم تنیده تشکیل شده است. در صورتی كه گازگیر به خوبی 

و به صورت استاندارد به زمین متصل شده باشد، می تواند با القاء 

الکتريکی موجب از بین رفتن الکتريسیته ساكن شود. گازگیر بدون 

اينکه با سطح كاغذ تماسی داشته باشد بايد با فاصله ای حدود 4/5 

سانتی متر در امتداد كاغذ كشیده شود و بهترين مکان برای نصب 

به  نزديك  و  كاغذ در قسمت ورودی دستگاه  تخته  باالی  گازگیر 

آپارات و همچنین باالی سینی تغذيه در جايی كه تهويه هوا به خوبی 
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گازگیر  آن  از  پس  است.  می گیرد  انجام  كاغذ  تغذيه  مسیر  زير  در 

و  است  زمین وصل شده  به  به خوبی  كه  رابط خارجی  به يك  بايد 

خاصیت رسانايی بااليی دارد وصل شود. در بیشتر ماشین آالت چاپ، 

در صورتی كه بدنه دستگاه به خوبی به زمین متصل شده باشد، اين 

قطعه به بدنه متصل می شود.  

  کنترل رطوبت و دما

رطوبت كافی در يك كارگاه چاپ با شرايط استاندارد می تواند موجب 

افزايش رسانايی شده و الکتريسیته ساكن را از بین ببرد. كارگاهی با 

الی 77 درجه  با دمای 67  نیز  الی 50 درصد و  میزان رطوبت 40 

در آمريکای شمالی و همچنین كارگاهی با میزان رطوبت 47 الی 57 

درصد و نیز با دمای 21 درجه سانتی گراد در اروپا نمونه كارگاه هايی 

استاندارد  و  شده  كنترل  آن  رطوبت  شرايط  خوبی  به  كه  هستند 

می باشند. محیطی با رطوبت نسبی كمتر از 35 درصد تأثیر نامطلوبی 

بر روی كاغذ گذاشته و رسانايی آن را كاهش می دهد كه در نتیجه 

خود عاملی می شود برای به وجود آوردن الکتريسیته ساكن. كاغذی كه 

دمای آن با دمای محیِط استاندارد يکسان شده در مقايسه با كاغذی 

كه سرد باشد و دمای پايینی داشته باشد كمتر دچار مشکالتی مانند 

باال بودن الکتريسیته ساكن می شود. زمانی كه كاغذ در كارخانه تولید 

نسبی  اين كه رطوبت  برای  نسبی است.  می شود، دارای يك رطوبت 

كاغذ از بین نرود بايد بسته بندی و يا به اصطالح لفاف كاغذ را تنها 

دقايقی قبل از استفاده در دستگاه چاپ باز كنید. برخی معتقدند كه 

بايد چند ساعت قبل از عمل چاپ بايد بسته بندی كاغذ باز شده تا 

كاغذ با محیط سازگار بشود، اما از نظر علمی و طبق بررسی های انجام 

كاغذ  نیز  بسته بندی  كردن  باز  بدون  حتی  كارشناسان  توسط  شده 

می تواند با شرايط محیط سازگار بشود.

از ذخیره كردن كاغذ در جاهايی كه نزديك به منابع بسیار گرم و يا 

بسیار سرد هستند خودداری كرده و نیز در مرحله خشك شدن، آن 

را در معرض گرمای زياد قرار ندهید، زيرا ممکن است چنین شرايطی 

بر روی رطوبت كاغذ اثر منفی بگذارند. المپ های خشك كن مادون 

قرمز دستگاه چاپ را در حالت حداقل تواِن خود قرار دهید و اجازه 

ندهید كه دمای آن به باالتر از 95 درجه فارنهايت و يا 35 درجه 

سانتی گراد برسد. اگر الکتريسیته ساكن و يا كاغذهايی با سطح صاف 

و صیقلی در امر تغذيه كاغذ تداخل ايجاد كردند و در ضمن شرايط 

محیط چاپ طوری بود كه دمای آن به خوبی كنترل شده و از طرفی 

رطوبت كارگاه به میزان 40 درصد و يا باالتر بود، می توانید با بُر زدن 

مجدد كاغذها و چیدن آن ها در تخته قبل از اين كه بخواهید آن ها را 

چاپ كنید تا حد زيادی اين مشکل را برطرف كنید. توجه به اين نکته 

بهتر  جداسازی  همچنین  و  بیشتر  انعطاف پذيری  باعث  است  ممکن 

كاغذها از يکديگر شود، اما مطمئن شويد كه هر نوع عاملی را كه در 

طول فرآيند چاپ موجب اصطکاك سطحی بین كاغذها می شود را نیز 

به حداقل ممکن رسانده ايد. 

سیستم  كه  چاپ  از  پس  عملیات  نیز  و  رول  چاپ  دستگاه های  در 

به علت گرمای  است،  به وسیله حرارت  خشك شدن مركب آن ها 

به  مشکل  اين  و  رسیده  خود  میزان  حداقل  به  كاغذ  رطوبت  زياد 

صورت پديده ای رايج به چشم می خورد. 

از  استفاده  با  و  كردن  خنك  مرحله  در  رول  به  مجدد  رطوبت دهی 

با خود حمل می كنند،  را  از آب  نوردهای خنك كننده كه درصدی 

)1( می تواند موجب  نرم كننده مخصوص  مايع  و همچنین  سیلیکون 

افزايش رسانايی كاغذ شده و تماس سطحی كاغذها با يکديگر را به 

حداقل برساند كه در نتیجه در مدت زمانی كه كاغذ به آن احتیاج 

دارد تا خود را مجدد با محیط اطراف وفق داده و سازگار بشود، كاغذ 

دارای حداقل بار الکتريکی خواهد بود. 

وب سايت های متعددی وجود دارند كه محصوالت و راه حل های مقابله 

خنثی  در  مؤثری  طور  به  كه  می دهند  ارائه  را  ساكن  الکتريسیته  با 

نکته  اين  به  بايد  وجود  اين  با  دارند.  نقش  الکتريسیته ساكن  كردن 

توجه داشت كه هیچ زمانی نمی شود الکتريسیته ساكن را به طور كامل 

از بین برد و با اين راهکارها تنها می شود اين مشکل را مديريت كرد. 

مواد نیمه رسانايی مانند كاغذ گالسه همیشه به دلیل تماس بیش از 

حد با محیط اطراف و تحت فشار قرار گرفتن و همچنین اصطحکاك و 

نیز رطوب كم مستعد تولید الکتريسته ساكن هستند. 

1- از اين محلول با يك تركیب شیمیايی متفاوت در صنعت پوشاك 

نیز استفاده می شود كه بر اثر آن میزان الکتريسیته ساكن در لباس به 

حداقل میزان خود می رسد.

منبع: سايت ساپی
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يادداشت

ابراهیم موسوی، بهداشت يار شرکت

مهندسی فاکتورهای انسانی )ارگونومی(

ارگونومي شاخه اي از علوم كاربردي است كه به بررسي رابطه انسان با 
محیط كاري وي مي پردازد. ارگونومي در اطراف ماست. از بدو خلقت 

بشر بر روي كره زمین ارگونومي نیز زاده شد. تاكنون مطالعات فراواني 

در خصوص كارسنجي و میزان خستگي ناشي از كار و علل آن و همچنین 

آسیب ها و بیماري هاي ناشي از آن و همچنین ساخت ابزار و وسايلي كه 

بتواند به نوعي در كاهش خستگي افراد تأثیر بگذارد انجام شده است.

ارگونومي علمي است كه به بررسي شرايط محیطي كار و برقراري تناسب 

و تطابق میان توانايي هاي فیزيکي، جسماني و روحي و رواني  انسان و 

محیط كار مي پردازد و از اين رو دامنه بسیار وسیع و پركاربردي دارد.

ارگونومي از سال 1945 مورد توجه دانشمندان و مهندسین قرار گرفت. 

از سال 1960 با رشد برنامه هاي فضايي و نظامي در كشورهاي اروپايي 

و آمريکايي توسعه يافت.  با بررسي هاي انجام شده مشخص شد يکي 

از دالئل سقوط و بروز سوانح هوايي خستگي و محدوديت هاي فیزيکي 

خلبانان و نامناسب بودن وضعیت صندلي، كلیدها يا اهرم هاي كنترل 

در كابین خلبان است. از طرفي در ساير صنايع نیز به تدريج نقش و 

اهمیت ارگونومي احساس شد بروز خطاهاي متعدد كاركنان در تولید 

محصوالت و در نتیجه ضايعات بیشتر، باعث اين شد تا كارشناسان 

بیش از پیش به شرايط محیطي و وضعیت كاركنان حین انجام كار 

دقت نمايند.

براساس آمار ارائه شده سازمان هواپیمايي بین المللي، علل بیش از دو 

سوم حوادث هوايي دنیا خطاهاي انساني است.
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هدف از ارگونومي عبارت است از تقلیل فشارهاي كار، خستگي 

و فرسودگي كه در اثر كار كردن رخ می دهد و تطبیق دستگاه 

ها با وضع صحیح بدن كه به حفظ سالمت كارگر و افزايش 

ارگونومي  مفهوم  بهتر  براي درك  منجر مي شود.  بهره وري 

توجه شما را به چند مثال جلب مي نمايیم: آيا تاكنون زماني 

اين  به  گرفته ايد  در دست  را  )انبردست(  كار  ابزار  يك  كه 

موضوع توجه كرده ايد كه چقدر راحت مي توان ابزار كار را 

در دست گرفت و با آن كار كرد؟ آيا زماني كه روي صندلي 

خودرو و پشت فرمان قرار مي گیريد به وضعیت بدني خود 

دقت كرده ايد؟ وضعیت قرارگیري فرمان، پدال ها، آينه، دنده 

و ... با توجه به اندازه گیري ها و محاسبات انجام شده در بخش 

ارگونومي و با توجه به قد و وزن، جنسیت، سن و ... طراحي 

به  افراد  قرار گرفتن  به وضعیت  به حال  تا  آيا  شده است؟ 

كرده ايد؟  دقت  دستگاه ها  و  ماشین آالت  انواع  با  كار  هنگام 

كارخانه هاي سازنده با بررسي و اندازه گیري اندام هاي بدن و 

مطابق با توانايي افراد نسبت به ساخت دستگاه ها و تجهیزات 

اقدام مي نمايند.

 

استفاده از نقاله ها، میز كار مناسب، به كارگیري رنگ ها جهت 

و  میز  ساخت  سقف،  از  آويخته  شده  كار  ابزار  تشخیص، 

صندلي با اندازه هاي استاندارد و ساخت ابزار هاي كار متناسب 

دانش  دستاوردهاي  از  نمونه اي  بدن  فیزيکي  وضعیت  با 

ارگونومي است.

 

شاخص هاي وجود وضعیت نامناسب شرايط ارگونومیک در 

محیط کار موارد زير است:

  كاهش بهره وري؛
  مشکالت كیفیت؛

  غیبت و گردش شغلي؛
  اختالالت عضالني - اسکلتي؛
  شکايت از خستگي و ناراحتي؛

فوايد پیاده سازي ارگونومي در محیط کار عبارتند از:

  افزايش بهره وري و كارايي؛
  كاهش حوادث و مخارج درماني كاركنان؛

  افزايش كیفیت محصول؛
  كاهش خطاهاي انساني؛
  كاهش هزينه هاي تولید.

منابع:

1 ـ ارگونومي کار ـ دکتر مرعشي

2 ـ ارگونومي محیط کار ـ دکتر ايرج شريفي

3 ـ اصول ارگونومي ـ حسن صادقي نائیني

4 ـ انسان، آنتروپومتري، ارگونومي و طراحي ـ دکتر چوبینه

5 ـ مهندسي فاکتور انساني ـ محمد ممقاني
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يادداشت

مهدی عظیمی، مدير تدرکات و خريد

اهمیت واحد تدارکات و خرید 

واحــد تــداركات و خريــد مســئول اصلــی خريــد تجهیــزات، كاال 

ــه  ــا مقايس ــد ب ــن واح ــد. اي ــركت می باش ــرای ش ــات ب و خدم

قیمت هــا و كیفیــت كاالهــا و خدمــات، بهتريــن و ارزشــمند ترين 

ــد. ــه می كن ــرای شــركت تهی ــا را ب آن ه

مديريــت تــداركات و خريــد يکــی از فعالیت هــای اصلــی 

ــه  ــیدن ب ــت رس ــركت در جه ــا ش ــازمان ي ــر س ــتادی ه و س

ــد كاال و  ــا خري ــط ب ــور مرتب ــی ام ــد و تمام ــی باش ــش م اهداف

ــر  ــا را در ب ــی فراينده ــرای انجــام تمام ــاز ب ــورد نی ــات م خدم

ــای  ــش ه ــی بخ ــا تمام ــد ب ــداركات و خري ــد ت ــرد. واح می گی

شــركت در ارتبــاط اســت و بــه نوعــی ارتبــاط شــركت بــا تامین 

ــازد.  ــرار می س ــی را برق ــدگان خارج كنن

ــن  ــازار و شناســايی تامی ــا جســتجوی وســیع در ب ــن واحــد ب اي

كننــدگان، بهتريــن آن هــا از نظــر قیمــت و كیفیــت محصــوالت 

را انتخــاب مــی كنــد. بــرای انتخــاب تامیــن كننــده مــورد نظــر 

مناقصــه يــا مزايــده برپــا مــی شــود كــه مســئولیت پیگیــری و 

اجــرای كلیــه امــور آن بــر عهــده مدير تــداركات و خريد اســت.

امــروزه بــا توجــه بــه تنــوع تامین كننــدگان، شــیوه های مختلــف 

تامیــن كاال و خدمــات و نوســان قیمت هــا، فرآينــد خريــد كاال، 

ــده  ــخت تر ش ــده و س ــیار پیچی ــز بس ــات نی ــزات و خدم تجهی

اســت.نرم افزارهــای مرتبطــی كــه در بــازار وجــود دارد تــا حــد 

زيــادی از ايــن پیچیدگی هــا می كاهنــد و كمــك خوبــی در 

ــات  ــزات و خدم ــع و درســت كاال، تجهی ــه موق ــه ب ــت تهی جه

ــند. ــداركات می باش ــد و ت ــر خري ــرای مدي ب

مديــر تــداركات و خريــد می بايســت در مذاكــره و ايجــاد 

ــا اعــداد و ارقــام  ارتبــاط قــوی بــوده و توانايــی خوبــی در كار ب

ــد. ــل كن ــه عم ــاختار يافت ــم و س ــد و منظ ــته باش داش

وظايف واحد خريد و تدارکات

 اطالع از نیاز  واحدها و بخش های مختلف؛
در هــر شــركتی معمــوال بخش هــای مختلــف نیازهــای خــود بــه 

كاال، تجهیــزات و يــا خدمــات خاصــی را بــه صــورت دســتی يــا 

از طريــق برنامــه هــای نــرم افــزاری بــه واحــد خريد و تــداركات 

ــالم می دارند. اع

 نظارت و پیش بینی موجودی انبار؛
ــد  ــزات رون ــه كاال و تجهی ــركت ب ــاز ش ــوارد نی ــیاری م در بس

ــد  ــداركات و خري ــر ت ــی ای دارد. مدي ــش بین ــل پی ــت و قاب ثاب

بــا توجــه بــه ســوابق قبلــی بــا همــکاری مســئول انبــار، موجودی 

انبــار را كنتــرل می كنــد تــا بــه هیــچ وجــه موجــودی انبــار خالی 

نشــود و در صــورت نیــاز، خريــد انجــام  دهــد.

 تحقیق و شناسايی محصوالت و تامین کنندگان؛
مديــر تــداركات و خريــد بــا توجــه بــه لیســت كاالهــا، تجهیزات 

ــازار و  ــا در ب ــواع آن ه ــايی ان ــه شناس ــاز ب ــورد نی ــات م و خدم

ــردازد. ــدگان می پ ــن كنن تامی

ــن  ــاب تامی ــرای انتخ ــا ب ــا و مزايده ه ــی مناقصه ه  ارزياب
ــدگان؛ کنن

ــا مزايــده  در مرحلــه انتخــاب تامیــن كننــده اصلــی، مناقصــه ي

ــزار می شــود  ــدگان شناســايی شــده برگ ــن كنن ــه تامی ــن هم بی

تــا بــا توجــه بــه شــرايط اعــالم شــده از ســوی آن هــا، بهتريــن 

مــورد انتخــاب شــود. 

 مذاکره بر سر قیمت و توافق روی قراردادها؛
ــی كــه  ــی خوب ــوان چانه زن ــا ت ــد ب ــد باي ــداركات و خري ــر ت مدي
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ــق  ــه تواف ــدگان ب ــن كنن ــا تامی ــا ب ــت قرارداده دارد، روی قیم

برســد.

ــط  ــار توس ــه انب ــا ب ــع خريده ــه موق ــال ب ــان از ارس  اطمین
ــدگان؛ ــن کنن تامی

 بررســی پرداخــت هــا و فاکتورهــا  مديــر خريد و تــدارکات 
ــد  ــه در فرآين ــت ک ــی اس ــای مال ــر کاره ــارت ب ــئول نظ مس

خريــد اتفــاق مــی افتــد.

بــه عنــوان مثــال بــا بررســی فاكتورهــا و اطمینــان يافتــن از نــوع 

و كیفیــت محصــوالت خريــداری شــده، مبالــغ چك هــای صــادره 

بــرای تامیــن كننــدگان و صحــت آنهــا را كنتــرل مــی كنــد.

شخصیت های مناسب شغل کارشناس تدارکات و خريد

در يــك انتخــاب شــغل صحیــح و درســت، عوامــل مختلفــی از 

جملــه ويژگــی هــای شــخصیتی، ارزش هــا، عاليــق، مهــارت هــا، 

ــرای هــر فــرد بايــد  شــرايط خانوادگــی، شــرايط جامعــه و ... ب

در نظــر گرفتــه شــوند. يکــی از مهــم تريــن ايــن عوامــل ويژگــی 

هــای شــخصیتی مــی باشــد. شــناخت درســت شــخصیت هــر 

فــرد فرآينــدی پیچیــده ای دارد و محتــاج بــه تخصــص و زمــان 

كافــی اســت. البتــه هــر فــردی ويژگــی هــای منحصربــه فــرد 

ــپ شــخصیتی  ــی تی ــه نوع ــه ب ــرادی ك ــی اف ــود را دارد، حت خ

مشــابه دارنــد، بــاز هــم در برخــی مــوارد بــا يکديگــر متفــاوت 

هســتند.

بــه طــور كلــی همیشــه افــراد موفقــی از تیــپ هــای شــخصیتی 

مختلــف در تمــام مشــاغل هســتند و نمــی تــوان دقیقــا اعــالم 

كــرد كــه فقــط تیــپ هــای شــخصیتی خاصــی هســتند كــه در 

ايــن شــغل موفــق مــی شــوند. امــا طــی تحقیقاتــی كــه صــورت 

گرفتــه تیــپ هــای شــخصیتی ای كــه بــرای ايــن شــغل معرفــی 

ــت  ــنديده و رضاي ــتر پس ــن كار را بیش ــا اي ــوند، عموم ــی ش م

شــغلی بیشــتری در آن داشــته انــد.

منابع:

1. پرتال تخصصی طرح تجاری )بیزينس پلن( و تامین مالی

2. وب سايت پارس مدير
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همــراه بــا تغییــرات در ســاليق و ذائقــه مصــرف كننــدگان، محیط 

رقابتــي بــراي كســب و كار بــه وجــود آمــده و عملیــات تولیــد را 

نســبت به گذشــته بســیار پیچپــده تر ســاخته اســت . هرچنــد اين 

تغییــرات فرصــت هايــي را بــراي كســب در آمــد بیشــتر ايجــاد 

ــود در آن  ــاي موج ــي ه ــر پیچیدگ ــرف ديگ ــا از ط ــد ، ام می كن

هزينــه هــاي تولیــد را نیــز افزايــش داده و قیمت محصــوالت را در 

معــرض رقابــت ســختي قــرار می دهــد. مهمتريــن حــوزه هايي كه 

بايــد در آن هــا ، هزينــه هــا را شناســايي و مديريــت نمــود عبارتنــد 

از نیــروي انســاني، فــن آوري، تامیــن كننــدگان، مصــرف كنندگان، 

و دارايــي هــا.

 الزمــة قــرار گرفتــن در ســطح مطلــوب از رقابــت ، دسترســي بــه 

مزيــت رقابتــي پايداردرمــوارد زيــر اســت:

كیفیت ، قیمت ، سرويس دهی و خدمات ويژه.

ــازمان ها،  ــاي س ــت و بق ــدي موفقی ــل كلی ــا عام ــش هزينه ه كاه

ــود. ــي مي ش ــود آوري تلق ــد پايدارس ــور رش ــركت ها ، و موت ش

از جملــه راهبردهايــی كــه در زمینــة كاهــش هزينه هــا  مــي تــوان 

پیــاده ســازي كــرد بــه قــرار زيــر اســت:

1- سازمان دهی مشاغل در دوران ركورد اقتصادي؛

 2- كاهش روزهاي كاري هفته؛

ـ گنجاندن كسب مهارت های چند گانه  در برنامه آموزشی كاركنان؛  3

ـ  كاهش سوخت شدن مطالبات؛  4

ـ  برنامه ريزی جهت دريافت مطالبات؛  5 

ـ  كاهش ضايعات در بخش های مختلف؛  6 

ـ  تعیین اولويت در شناسايی نیازهای مشتريان؛  7 

ـ  انتخاب ويژگی های محصول بر اساس نظر مشتريان؛  8

ـ  افزايش كیفیت محصول؛  9

ـ  به حداقل رساندن اشتباهات؛  10

ـ  استفاده از وسايل و تجهیزات شركت به طور مشترك؛  13

ـ  استفاده از ظرفیت های ماشین آالت حمل و نقل و وسايل به طور   14

 كامل؛

ـ  كاهش منابع راكد )فاقد ارزش افزوده(؛  15 

ـ  كاهش مدت زمان نگهداری موجودی كاال؛  16 

ـ  كوتاه كردن دورة وصول حساب های دريافتنی؛  17 

ـ  مجاب كردن تامین كنندگان مواد اولیه شركت به قبول قیمت   18

 پايین تر؛

ـ  اقدام به برگزاری مناقصه عمومی به منظور كاهش قیمت مواد   19

 اولیه؛

ـ  انجام خريدها بر مبنای ارزش افزوده و نه  بر اساس هزينه ها؛  20

ـ  اجتناب از جلسات غیرضروری؛  21 

ـ  استفاده از فناوری های نوين جهت افزايش بهره وری؛ 22

ـ  ارسال و دريافت  اسناد و مدارك با استفاده از اينترنت؛ 23 

ـ  استفاده از فن آوری در تعیین درجه قابلیت اعتماد يا كیفیت كاال؛ 24 

ـ  استفاده از فناوری جهت مديريت تامین مواد اولیه و ارتباط با  25

فروشندگان؛

ـ  راضی نگه داشتن مشتريان؛ 26 

ـ  صرف نظر كردن از مخارج از دست رفته. 27

منابع:

1- اصول بازاريابی، فلیپ کالتر

2- اصول بازاريابی، مايكل سولومن

يادداشت

داوود محمدی تبار، مدير بازاريابی و فروش

کاهش هزینه ها  گامي در مسیر رشد پایدار و سود آوري
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الف( ده نوع مشتری که باید بشناسید 

ــد  ــم می كنی ــما فراه ــه ش ــزی ك ــا چی ــه: آن ه  بیعالق
ــرای  ــالش ب ــا ت ــد: ” ب ــلمن می گوي ــد. هانس را نمی خواهن

ــد“. ــف نکنی ــان را تل ــا وقتت ــر آن ه تغیی

جداافتــاده: فاقــد وفــاداری هســتند. شــما را صرفــًا يــك 

تامین كننــده ی ديگــر می بیننــد كــه گاهــی می توانیــد 

ــد. ــدی ندارن ــد و هیــچ خري كمکشــان كنی

خوشــحال: از انتظــارات ايــن مشــتريان فراتــر رفته ايــد 

و ممکــن اســت نتوانیــد انتظــارات آن هــا را برآورده ســازيد.

ــركت  ــه ش ــا ب ــد. آن ه ــی دارن ــارات باالي ــادار: انتظ  وف

ــه  ــع ب ــد و راج ــرج می كنن ــتر خ ــد، بیش ــما برمی گردن ش

ــد.  ــت می كنن ــران صحب ــا ديگ ــما ب ش

ــن  ــرود، ممک ــش ن ــت پی ــا درس ــی كاره ــد: وقت  ناامی
اســت يــك مشــتری ناراضــی گیرتــان بیايــد. ايــن ســوال را 

بپرســید:” آيــا از آنچــه انجــام میدهیــم رضايت داريــد؟ “ در 

ــا شــويد. صــورت راضــی نبــودن دلیلــل اش را جوي

ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــدی ك ــتريان ناامی ــرخورده: مش  س

ديگــران  بــه  را  تجربه شــان  و  می شــوند  آزرده  نمی دهیــد 

می گوينــد. ” بــه هــر قیمتــی از بــه وجــود آوردن مشــتريان 

ــه  ــدی مقابل ــا ناامی ــريعتر ب ــه س ــد. هرچ ــز كنی ــرخورده پرهی س

ــد. كنی

 خامــوش: ايــن آدم هــا در گذشــته مشــتريان خوبــی بودنــد 

يادداشت

بهنام میرزايی کارشناس بازريابی و فروش

نکاتی در بارة مشتریان
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نکاتی در بارة مشتریان

ــد. بهتــر اســت بــه جــای كســب  ــه آرامــی كنــار رفته ان امــا ب

يــك مشــتری كامــال تــازه، آن هــا را به بازگشــت ترغیــب كنید.

ــول و  ــتند، پ ــودآور نیس ــتريان س ــن مش ــده: اي ــهکنن  تخلی

ــار  ــل از كن ــد.  قب ــه می كنن ــان را تخلی ــان و انرژيت ــن زم همچنی

ــد.  ــودآور كنی ــا را س ــد آن ه ــعی كنی ــروه، س ــن گ ــتن اي گذاش

 رهاشده: زمانی كه معیارهای مشخصی داشته باشد.

ــید  ــان بپرس ــید؛ از خودت ــتری ها نهراس ــردن مش   از رد ك

آيــا مشــتريان تخلیــه كننــده ی ديگــری هــم وجــود دارنــد 

كــه الزم اســت رهــا شــوند. 

ــد و  ــه می خواهی ــتند ك ــتريانی هس ــا مش ــدهآل: اين ه  ای

بايــد مــدام بــه دنبالشــان باشــید. 

ــاوی  ــتريان مس ــت مش ــناخت درس ــت ش ــه: در حقیق نتیج

ــانی. ــی و انس ــی، مال ــع زمان ــه مناب ــرف بهین ــا ص ــت ب اس

ب- مشتری واقعًا چه چیزی از یك شرکت می خواهد؟

ــاير  ــش از س ــدی بی ــه كلی ــار مقول ــتريان روی چه ــه مش هم

ــن  ــرآورده شــدن اي ــد و در صــورت ب ــد دارن ــات تاكی موضوع

انتظــارات چهارگانــه، بــه طرفــداران دائمی و مبلغــان محصوالت 

ــوند.  ــل می ش ــد تبدي ــتفاده می كنن ــه اس ــی ك و خدمات

اين چهار مقوله در سطوح زير طبقه بندی می  شوند:

ســطح يــک: در نازلترين ســطح، مشــتريان از يک شــرکت 

ــت« دارند.  انتظار »دق

ايــن  نتواننــد  شــركت ها  چنان چــه  ســطح،  ايــن  در 

از  ســازند، صرف نظــر  بــرآورده  را  حداقلــی  انتظــارات 

ــا  ــتانه ای ب ــورد دوس ــزان برخ ــا چه می ــان، ت ــه كاركن اين ك

آن هــا داشــته باشــند و مــواردی از ايــن دســت، نارضايتــی 

ــود. ــد ب ــر خواه ــاب ناپذي ــری اجتن ــتريان ام مش

سطح دو: سطح بعدی، »فراهم بودن« است. 

ــد، تأمیــن كننــده مــد  در ايــن ســطح مشــتريان توقــع دارن

ــرای  ــانی ب ــه خدمت رس ــر ب ــاعات طوالنی ت ــان در س نظرش

مشــتريان پرداختــه و كارمنــدان بیشــتری جهــت پاســخ گويی 

حضــور داشــته باشــند و همچنیــن تأمیــن كننــده از امکانــات 

بیشــتری برخــوردار باشــد.   

ــات از  ــن امکان ــم آوردن اي ــه فراه ــد ك ــتريان معتقدن مش

ــت و  ــود و دق ــوب می ش ــركت ها محس ــی ش ــف بدیه وظاي

فراهــم بــودن امکانــات، شــرط الزم بــرای كســب رضايــت 

ــرآورده  ــرای ب ــتند و ب ــی نیس ــا كاف ــتند، ام ــتری هس مش

ــد از مشــتريان  ــا از ســوی شــركت ها نمی توان ــاختن آن ه س

ــازد. ــگی بس ــه و همیش ــداران دوآتش ــی، طرف معمول

ســطح ســوم: در ايــن ســطح، مشــتريان، توقــع شــراکت و 

همراهــی دارنــد. 

ــوش  ــا گ ــه آن ه ــه ب ــد ك ــار دارن ــركت ها انتظ ــا از ش آن ه

ــان  ــش نش ــان واكن ــه خواسته هايش ــبت ب ــد، نس ــرا دهن ف

داده و به گونــه ای رفتــار كننــد كــه مشــتری مطمئــن 

ــان.  ــه در مقابل ش ــت و ن ــار آن هاس ــركت در كن ــود ش ش

ــه خاطــر وجــود همیــن انتظــارات اســت كــه بانك هــا در  ب

ــد.  ــك می گوين ــتريان را تبري ــد مش ــان روز تول پیامك هايش

ســطح چهــارم: پیشــرفته ترين ســطح انتظــارات مشــتريان، 

مشــاوره است. 

ــود  ــتريان خ ــه مش ــه ب ــازون، همیش ــهور آم ــركت مش ش

توصیــه  را  كتاب هايــی  از  كامــل  و  دقیــق  فهرســتی 

ــی  ــذاب و خواندن ــان ج ــت برايش ــن اس ــه ممک ــد ك می كن

ــا  ــه آن ه ــع ب ــاوره ها، در واق ــن مش ــا اي ــازون ب ــد. آم باش

ــای  ــه ارزش و كاربرده ــد ك ــی می ده ــای رايگان آموزش ه

ــا دارد.  ــرای آن ه ــی ب فراوان

ــی، ســطوح ســوم و چهــارم انتظــارات مشــتريان  به طــور كل

ــت  ــا دق ــی و ب ــه خوب ــر ب ــاوره، اگ ــکاری و مش ــی هم يعن

ــه  ــی ب ــتريان معمول ــل مش ــث تبدي ــوند، باع ــرآورده ش ب

ــد. ــد ش ــگی خواهن ــه و همیش ــداران دوآتش طرف

حــال ســوال اينجاســت كــه چگونــه می تــوان ايــن انتظــارات 

ســطح بــاال را بــرآورده ســاخت؟ 

ــط در  ــوال فق ــن س ــه اي ــخ ب ــه پاس ــت ك ــت آن اس واقعی
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مــواردی همچــون اســتفاده از پیشــرفته ای فناورانــه يــا تنظیم 

دقیــق مراحــل كار خالصــه نمی شــود و بــرای تحقــق آن هــا 

بــه كارمنــدان زبــده، بــا اســتعداد و باانگیــزه در خــط مقــدم 

ارتبــاط بــا مشــتريان نیــاز هســت كــه بــا اســتفاده از واژگان 

ــرای هــر كــدام از  ــا انتخــاب لحنــی مناســب ب درســت و ب

ــه  ــه ب ــد ك ــا برخــورد كنن ــا آن ه ــه ای ب ــه گون مشــتريان ب

ــاوره  ــن مش ــودن و همچنی ــار ب ــکار و همی ــس هم ــا ح آن ه

ــه مشــتريان  ــا را ب ــی آن ه ــس از مدت ــرده و پ ــا ك دادن الق

ــد.  ــل كنن ــادار شــركت تبدي پروپاقــرص و وف

به خوبــی  بــزرگ  مديــران  كــه  داده  نشــان  بررســی ها 

توانســته اند كارمندانشــان را بــه گونــه ای هدايــت كننــد كــه 

در وهلــه اول، از ايجــاد و گســترش نارضايتــی بیــن مشــتريان 

ــای  ــت مهارت ه ــا تقوي ــدی ب ــد و در گام بع ــری كنن جلوگی

ــا  ــه ای ب ــه ديگــران، به گون گــوش كــردن و آمــوزش دادن ب

ــا از يك ســو حــس  ــه آن ه ــه ب ــد ك مشــتريان برخــورد كنن

همیــاری و از ســويی ديگــر حــس يادگیــری القــا كننــد و بــه 

ايــن ترتیــب از آن هــا طرفدارانــی دوآتشــه و دائمــی بســازند.

ج( ارزش حفظ مشتریان را دستکم نگیرید!

اگــر تمركــز خود را روی مشــتريان نگذاريــد و كارهايی انجام 

ندهیــد تــا احســاس بــاارزش بــودن كننــد، در نهايــت هزينه 

هنگفتــی متحمــل می شــويد و مشــتريان دائمــی را از دســت 

خواهیــد داد. بــا توجــه بــه نظــر Bain & Company يکــی 

ــذب  ــب وكار، ج ــاوره كس ــركت های مش ــن ش از مطرح تري

مشــتری جديــد بــرای كســب وكار هزينــه ای معــادل 6 تــا 7 

برابــر بیشــتر از حفــظ مشــتری فعلــی در بر دارد. الزم اســت 

هــر كاری كــه می توانیــد انجــام دهیــد تــا همــواره وفــاداری 

ــظ مشــتريان  ــز ارزش حف ــد و هرگ ــب كنی مشــتريان را جل

را دســت كــم نگیريــد. در زيــر بــه بررســی عوامــل اصلــی 

ــرای افزايــش درآمــد  دســتیابی به میــزان حفــظ مشــتری ب

می پردازيــم.

1. شناخت بیشتر مشتريان

ــرآورده  ــر احتیاجــات مشــتريان از ســوی كســب وكاری ب اگ

شــود، مشــتری آن كســب وكار را بــه ســاير كســب وكارهــا 

ــوند،  ــه می ش ــر گرفت ــوان مشــتری در نظ ــه عن ــا ب ــه صرف ك

ــد.  ــح می ده ترجی

ــرای  ــان بیشــتر ب يکــی از تاكتیك هــای موفقیــت، صــرف زم

هــر مشــتری اســت. بهتــر اســت درتمــام راه كارهــای افزايــش 

كســب  وكار ايــن اســتراتژی ســاده را در نظــر گرفــت. 

2. اجرای سیستم های بازخورد

فراهــم كــردن فضايــی بــرای مشــتريان بــرای مطــرح كردن 

نیازهــا، نقــش مهمــی در ايجــاد تجربــه مشــتری مثبــت ايفــا 

می كنــد. سیســتم هايی ماننــد نظرســنجی يــا مطــرح كــردن 

ســوال دربــاره بازخــورد از مشــتريان قديمــی كمــك خواهــد 

كــرد تــا از نظــرات آن هــا دربــاره كســب وكار، محصــوالت و 

خدمــات ارائــه شــده، اطــالع پیــدا كنیــد. 

3. رفتار خوب و مؤدبانه

يــك روش ديگــر بــرای جلــب رضايــت مشــتريان، قدردانــی 

از آن هــا اســت؛ امــا غافل گیــری راهــکار تاثیرگذارتــری 

اســت. 

افــراد هرگــز اتفاقــات خوشــايند و غیرمنتظــره ای را كــه در 

ــد و  ــوش نمی كنن ــد، فرام ــاق می افت ــان اتف ــی برايش زندگ

ــر جــای خواهــد گذاشــت. ســعی  ــر دائمــی ب ــی تاثی مهربان

كنیــد بــا ايجــاد خالقیــت در كســب وكار، عملکــردی 

متفاوت تــر از ديگــران داشــته باشــید و تشــکر و حــق 

ــد.  ــرار دهی شناســی از مشــتريان را در دســتور كار خــود ق

4. ارائه خدمات پیشگیرانه

نکاتــی در مــورد ارائــه خدمــات بــه مشــتريان وجــود دارد 

ــی  ــت. يک ــا را آموخ ــد آن ه ــب وكاری باي ــر كس ــه در ه ك

ــات  ــی »خدم ــتری يعن ــات مش ــبکی از خدم ــکات، س از آن ن

ــی  ــکالت احتمال ــی مش ــا پیش بین ــه ب ــت ك ــگیرانه« اس پیش
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ــات  ــی از اتفاق ــع روی دادن برخ ــوان مان ــوع، می ت ــل از وق قب

شــد.

می توانیــد كارهــای ســاده ای انجــام دهیــد بــرای مثــال پیــش 

از اين كــه مشــتريان بــا شــما تمــاس بگیرنــد و ســواالت يــا 

ــاط  ــا در ارتب ــا آن ه ــد ب ــرح كنن ــود را مط ــته های خ خواس

ــا متوجــه نیازهــا و پرسش هايشــان شــويد.   باشــید ت

ــتر و  ــما را بیش ــد ش ــتريان، درآم ــر مش ــرمايه گذاری ب س

ــتری  ــد. مش ــن می كن ــب وكار تضمی ــان را در كس موفقیت ت

ــه  ــظ مشــتريان هم ــرای حف ــازمان اســت، ب ــده س ــب تپن قل

ــد. ــه كار گیري ــود را ب ــالش خ ت

د(نبایدها در ارائه خدمات به مشتریان

  نبايد فکر كنید كه بايد برای مشتری خود تا زمانی كه 
مشتری شماست وقت بگذاريد.

  هزينه هــا را كاهــش ندهیــد، مگــر آن كــه بتوانیــد 
ــا  ــد ي ــظ كنی ــود حف ــب مشــتری می ش ــه نصی ــی را ك منافع

ــما ارزش  ــورت ش ــن ص ــر اي ــد. در غی ــش بدهی ــی افزاي حت

ــته ايد. ــود گذاش ــتری خ ــرای مش ــری ب كمت

ــود  ــل می ش ــتری متحم ــه مش ــی را ك ــای غیرمال  هزينه ه
كمتــر از انــدازه ارزيابــی نکنیــد. ايــن كار باعــث تقلیــل ارزش 

شــما و بهايــی كــه مشــتری حاضــر اســت بپــردازد خواهد شــد.

ــای  ــه وعده ه ــا آمران ــد ي ــای تن ــری از واژه ه ــا بهره گی   ب
خــود را ابــراز نکنیــد. بلکــه آن هــا را صريــح، قاطــع و قابــل 

ــد. ــراز كنی ــری اب اندازه گی

ــه انجــام  ــه )چگون ــب روي   اســتانداردهای خــود را در قال

دادن( يــا وظیفــه )چــه كاری انجــام دادن( بیــان نکنیــد. ايــن 

اســتانداردها هســتند كــه بايــد بپرســند »چــرا؟« - يعنــی چه 

ــی  ــف و رويه هاي ــرای مشــتری وجــود دارد؟ وظاي ــی ب منفعت

را كــه منفعتــی بــرای مشــتری نمی رســانند، حــذف كنیــد.

ــم  ــای اداری و پشــتیبانی ه ــه واحده ــد ك ــوش نکنی  فرام

ــد.  ــد ارزش ايجــاد كنن ــز می توانن ــا نی ــد. آن ه مشــتری دارن

ــد. ــم می توانن ــی ه ــره مال ــان داي ــی حسابرس حت

ــان  ــوری بی ــود را ط ــای خ ــش هزينه ه ــای كاه  برنامه ه

ــد  ــه كنی ــد ارائ ــه می خواهی ــی ك ــطح خدمات ــه س ــد ك نکنی

ــی  ــه بازده ــت ب ــن اس ــما ممک ــد. ش ــا نباش ــی از آن ه بخش

ــز از  ــود را نی ــی خ ــت رقابت ــا مزي ــد، ام ــت يابی ــی دس خوب

ــد داد.    ــت خواهی دس

 استانداردهای برتری خود را مخفی نکنید. در تمام دوره های 

آموزشی آن ها را معرفی كنید.

ــده  ــته كنن ــی خس ــتانداردهای مال ــه اس ــد ك  كاری نکنی

شــوند و حتــی آن هــا را در قالــب دفترچــه راهنمــای بــزرگ 

ــن  ــان در اي ــورد نظرت ــتانداردهای م ــرا اس ــد. زي ــه نکنی ارائ

حجــم بــزرگ گــم مــی شــوند. از تصويــر، جلــوه هــای بصری 

ــان  ــا مخاطب ــد. ارتباطــات خــود را ب ــون اســتفاده كنی و كارت

خــود هماهنــگ كنیــد.

  غــره افتخــارات گذشــته خــود نشــويد. ايــن رقابت اســت 
كــه پوياســت و جــواب مــی دهــد. هرچنــد وقــت يــك بــار 

ــا بتوانیــد اســتانداردهای  وضعیــت خــود را ارزيابــی كنیــد ت

برتــری خــود را بهینــه كنیــد.

www.crmroom.com منبع: سايت
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يادداشت

بهرام ناجی، رئیس حراست

توصیه هاي حفاظتي دربارة تخلیه تلفني

نشانة انسان عاقل اين است که هرچه را میداند نگويد.

 امام علي )ع( 

مقدمه

ــمن  ــه دش ــالش آگاهان ــارت اســت از ت ــي عب ــه تلفن   تخلی

ــه  ــودي ب ــل خ ــب عوام ــا فري ــت و ي ــري از غفل ــا بهره گی ب

ــته  ــاي خواس ــا الق ــات مورد نیــاز و ي ــب اطالع منظوركس

ــه  ــي. در تخلی ــاط تلفن ــراري ارتب ــق برق ــود از طري ــاي خ ه

ــا  ــراري ارتبــاط تلفنــي ب تلفنــي، عامــل دشــمن پــس از برق

عامــل خــودي يــا بــدون فــاش كــردن هويــت واقعــي خــود 

ــدام  ــي و ترفندهــاي خــاص اق ــوان جعل ــا اســتفاده از عن و ب

بــه جمــع آوري اطالعــات طبقــه بنــدي شــده. مهــم و بعضــًا 

اطالعاتــي كــه در ظاهــر ارزش چندانــي ندارنــد، ولــي بــراي 

ــد.  ــتند را مي نماي ــم هس ــمن مه دش

اهداف دشمن از تخلیه تلفني  

ــارة مشــکالت داخلــي كشــور   جمــع آوري اطالعــات درب

هماننــد تــورم، گرانــي، بیــکاري، افزايــش قیمت هــا، تعطیلــي 

ــردم و ...؛  ــل م ــا، عکس العم ــي از كارخانه ه بعض

 بــزرگ و الينحــل جلــوه دادن آن هــا بــراي ايجــاد يــأس و 

ناامیــدي در مــردم نســبت بــه آينــده؛ 

ــر  ــه و غی ــه مترقب ــه حادث ــات از هرگون ــب اطالع  كس

ــات و  ــه، تصادف ــیل، زلزل ــل س ــار آن از قبی ــه و آث مترقب

اقدامات دولت در اين رابطه؛

ــور  ــي كش ــتگاه هاي اجراي ــکالت دس ــايي مش  شناس

ــد نشــان  ــراي ناكارآم ــا ب ــي از آنه ــرداري تبلیغات ــره ب و به

ــام؛  دادن نظ

 كســب اطالعــات در خصــوص مســائل مهــم كشــور مثــل 

میــزان حضــور مــردم در انتخابــات و نتیجــه آن، پیامدهــاي 

احتمالــي انتخابــات مثــل اعتراضــات و اختالفــات جناح هــاي 

سیاســي و ... ؛ 

 تــالش بــراي ايجــاد اختالفــات مذهبــي، سیاســي و قومــي 

در كشــور؛
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 اطــالع يافتــن از میــزان حساســیت مــردم و نظــام نســبت 

بــه مســائل مختلــف جهانــي، منطقــه اي و داخلــي؛ 

ــا هــدف ايجــاد اخــالل در  ــات، ب ــار و اطالع  كســب اخب

روابــط جمهــوري اســالمي ايــران بــا مجامــع بیــن المللــي و 

كشــورهاي ديگــر؛

ــا   عملیــات روانــي و القــاي اخبــار فريــب بــراي ايجــاد ي

تشــديد اغتشــاش در كشــور؛

ــط  ــات توس ــام عملی ــراي انج ــات الزم ب ــب اطالع  كس

ــور؛ ــل كش ــه داخ ــي ب ــتي اعزام ــاي تروريس تیم ه

 جمــع آوري و فــروش اطالعــات بــه ســرويس هاي اطالعاتي 

كشــورهاي متخاصــم بــا نظام جمهــوري اســالمي ايران 

شیوةهاي   دشمن  در تخلیه تلفني و راهكارهاي مقابله با آن  

ــل و  ــرف مقاب ــا ط ــرم ب ــي گ ــوال پرس ــیوة اول: اح  ش

خودمانــي نشــان دادن خــود بــراي جلــب اعتمــاد وي؛

 راه مقابلــه: ضمــن رعايــت احتــرام تمــاس گیرنــده، 

صــرف ابــراز دوســت و آشــنايي بــه او اعتمــاد نکــرده و از 

ــد.  ــره روي ــؤاالت وي طف ــه س ــخ ب دادن پاس

ــت  ــر رياس ــر دفت ــي نظی ــتفاده از عناوين ــیوة دوم: اس  ش

جمهــوري، وزارت كشــور، اســتانداري، خبرگــزاري، بازرســي 

و ... گفتــن اســامي مســئولین مربــوط بــراي كســب اطالعات؛

ــد  ــناخته و بع ــال ش ــده را كام ــدا تماس گیرن ــه: ابت   راه مقابل

ــا صــرف ادعــاي كســي كــه خــود را  ــه او جــواب بدهیــد. ب ب

ــاد  ــه او اعتم ــد ب ــد نباي ــي مي نماي ــي معرف ــه ارگان ــب ب منتس

كــرد. 

 شــیوة ســوم: گرفتــن حالــت حــق بــه جانــب و برخــورد 

ــیوة  ــن ش ــوال اي ــده )معم ــاال توســط تماس گیرن از موضــع ب

بیشــتر در رابطــه بــا ادارات و ارگان هــاي رده پايیــن صــورت 

ــا م فــالن  ــه محــض اين كــه ن ــرد مخاطــب ب ــرد و ف مي گی

ــت  ــط دس ــت خ ــنود پش ــئول را مي ش ــا مس ــخصیت ي ش

ــتي را در  ــات درخواس ــرده و اطالع ــم ك ــود را گ ــاي خ و پ

ــد؛ ــرار مي ده ــار وي ق اختی

ــئولین  ــا مس ــاال ب ــئولین رده ب ــوال مس ــه: اص    راه مقابل

متناظــر خــود صحبــت مي نماينــد . بنابرايــن ادعــاي 

باشــد مگــر  تماس گیرنــده نمي توانــد صحــت داشــته 

ــید. ــته باش ــل داش ــان كام ــه اطمین اينک

 شــیوة چهــارم: تهديــد مخاطــب بــه اخــراج يــا تنبیه هــاي 

ــا معرفــي خــود  اداري در صــورت عــدم ارائــه اطالعــات ب

بــه عنــوان مســئول مافــوق و يــا معرفــي خــود از نزديــکان 

ــوط؛ ــا رئیــس اداره مرب شــخصیت ها ي

ــناس از  ــراد ناش ــه اف ــات ب ــدادن اطالع ــه: ن      راه مقابل

ــه  طريــق تلفــن جــرم و تخلــف نبــوده و هیــچ كارمنــدي ب

ــرد. ــرار نمي گی ــازات ق ــذه و مج ــورد مواخ ــر م ــن خاط اي

ــات  ــردن اطالع ــود ك ــت وانم ــم اهمی ــم: ك ــیوة پنج  ش

ــد در  ــا تردي ــوك و ي ــاد ش ــك و ايج ــتي و تحري درخواس

ــر؛ ــورد نظ ــات م ــن اطالع ــراي گرفت ــب ب مخاط

ــه  ــر چ ــمن اگ ــر دش ــورد نظ ــات م ــه: اطالع     راه مقابل

ــوب  ــا ارزش محس ــراي او ب ــد ب ــت باش ــم اهمی ــرا ك ظاه

مي شــود. پــس اطالعــات كــم اهمیــت را هــم نبايــد ارائــه 

ــد. دهی

 شــیوة ششــم: تشــويق مخاطــب بــه حفــظ اســرار اداره و 

بــراي اين كــه ترديــد تخلیــه شــونده را برطــرف نمايــد وي 

را هــم ماننــد خــود بــه عنــوان محــرم اســرار خطــاب نمــوده 

و در حالــت شــرايط روانــي مناســب اطالعــات مــورد نیــاز 

ــد؛ ــب مي نماي را كس

ــرار  ــظ اس ــراي حف ــويق ب ــي تش ــر كس ــه: اگ   راه مقابل

مي كنــد پــس خــود نیــز نبايــد اطالعــات مهــم را از طريــق 

ــد. ــن درخواســت نماي تلف

ــك  ــا تحري ــط و ب ــات غل ــا دادن اطالع ــم: ب ــیوة هفت  ش

ــورد  ــه م ــتري از واقع ــات بیش ــب، جزئی ــات مخاط احساس

نظــر را درخواســت مي كنــد؛
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 راه مقابلــه: مطالبــي را كــه تماس گیرنــده مي گويــد 

حتــي اگــر بدانیــد صحیــح نیســت بصــورت احتمالــي و كلــي 

ــد. ــاع كنی ــد كــرده و از دادن اطالعــات بیشــتر امتن تأيی

ــرد  ــا ف ــي ت ــي در پ  شــیوة هشــتم: طــرح پرســش هاي پ

تخلیــه شــونده فرصــت ســؤال كــردن نیابــد؛

ــه  ــره رفت ــؤاالت طف ــه س ــخ دادن ب ــه: از پاس    راه مقابل

ــري  ــم فک ــه اوال نظ ــد ك ــخ دهی ــؤال پاس ــا س ــؤال را ب و س

ــزد ،  ــم بري ــه ه ــده را ب ــاس گیرن ــاي تم ــش فرض ه و پی

ثانیــًا فرصــت الزم بــراي طــرح ســؤال و فکــر كــردن و پــي 

ــید . ــته باش ــده را داش ــت تماس گیرن ــه ماهی ــردن ب ب

ــال  ــه احتم ــواردي ك ــده در م ــاس گیرن ــم: تم ــیوة نه  ش

مي دهــد مخاطــب حســاس شــده موضــوع صحبــت را 

تغییــر و ماهیــت خــود را مخفــي نگــه داشــته و در فرصــت 

ــردد؛ ــاز مي گ ــي ب ــوع اصل ــه موض ــدداً ب ــب مج مناس

   راه مقابلــه: اگــر تمــاس گیرنــده قصــد تغییــر موضــوع و 

فاصلــه گرفتــن از موضــوع اصلــي را دارد بايــد بدانیــد كــه 

از حساســیت مــا احســاس خطــر كــرده و قصــد گريــز از لــو 

رفتــن را دارد. 

 شــیوة دهــم: در مواقعــي كــه مخاطــب از هويــت 

دادن،  بجــاي جــواب  او  مي كنــد  تماس گیرنــده ســؤال 

ســؤال ديگــري مطــرح مي كنــد.

    راه مقابلــه: الزم اســت آنقــدر بــر ســؤال خــود اصــرار و 

پافشــاري كنیــد كــه تمــاس گیرنــده از طــرح ســؤال منصــرف 

شــده و مجبــور بــه پاســخ گويي بــه ســؤال شــما بشــود.

 شــیوة يازدهــم: تماس گیرنــده خــود را بــه عنــوا ن يکــي 

ــي  ــب معرف ــرد مخاط ــداران ف ــواداران و طرف ــوه ه از انب

كــرده و از موضــع طرفــداري، همــدردي و حتــي دلســوزي 

مي شــود؛ وارد 

 راه مقابلــه: صــرف ادعــا آن هــم از طريــق تلفــن دلیلــي بر 

آشــنا يــا دلســوز بــودن تماس گیرنــده نمي توانــد باشــد لــذا 

منطقــي نیســت بــه ادعــاي افــراد ناشــناس اعتمــاد كــرده و 

ســفره دل خــود را بگشــايید.

ــماره  ــت ش ــن اس ــده ممک ــم: تماس گیرن ــیوة دوازده  ش

ــن  ــت آورده و ضم ــر را بدس ــورد نظ ــرد م ــراه ف ــن هم تلف

ــد. ــي نماي ــه تلفن ــه تخلی ــدام ب ــا وي اق تمــاس ب

ــن  ــماره تلف ــا ش ــي ب ــه كس ــرف اينک ــه: ص      راه مقابل

ــه او اعتمــاد كــرد چــرا  ــد ب ــا تمــاس گرفــت نباي همــراه م

كــه بدســت آوردن شــماره تلفــن همراه كار مشــکلي نیســت.  

 شــیوة ســیزدهم: اســتفاده از كلمــات و اصطالحــات 

خــاص هــر گــروه اجتماعــي )روحانــي، نظامــي، اداري، 

ــان و بدســت  ــب اعتمــاد مخاطب ــراي جل دانشــگاهي و ...( ب

ــر؛ ــورد نظ ــات م آوردن اطالع

ــا  ــات ب ــن اصطالح ــنیدن اي ــا ش ــد ب ــه: نباي   راه مقابل

و  نمــوده  نزديکــي  و  قرابــت  احســاس  تماس گیرنــده 

اطالعــات درخواســتي را ارائــه كنیــد بلکــه ضمــن صحبــت، 

ــد. ــايي نمايی ــت او را شناس ــد هوي ــعي كنی ــد س باي

منبع: سازمان اطالعات تهران - حراست کل
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اخبار

به کوشش امور اداری 

شرکت در سالی که گذشت

 همکاري در برگزاري جشن روز اول كار سال جاري؛

دريافت  رتبه  نفر   18(  96 سال  دوم  ماهه  ارزشیابي6   

كردند( و ارزشیابي شش ماهه اول سال 97 كاركنان و انجام 

مقدمات ارزشیابي شش ماهه دوم سال 97؛

 همکاري در برگزاري جشن روز كارگر؛

عائله مندي  حق  برقراری  عائله مندي:  وضعیت  بررسي   

براي 8 نفر از كاركنان و پرداخت هديه تولد فرزند به آنان 

و قطع حق عائله مندي براي 20 نفر از همکاران؛

 واريز مبلغ معادل ريالي سهمیه برنج و روغن شش ماهه 

اول و دوم و واريز به حساب بن كارت خريد كاركنان؛

 تمديد مجوز تابلو مجموعه ورزشي شركت چاپ و نشر 

بانك ملي ايران؛

 تمديد مجوز صندوق پستي شركت؛

هزينه هاي  دريافت  شامل  كاركنان،  بیمه اي  امور  انجام   

بیمه  از شركت سهامي  بیمارستاني(  و  )پاراكلینیکي  درماني 

پارسیان و هماهنگي جهت صدور معرفي نامه بستري همکاران 

و اعضاي خانواده  ايشان؛

 انجام مقدمات انعقاد قرارداد بیمه تکمیلي درمان مازاد كاركنان؛

 انجام مقدمات انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه كاركنان؛

 انجام مقدمات انعقاد قرارداد پیمانکار سفره خانه؛

 انجام مقدمات انعقاد قرارداد شركت تأمین نیروي انساني؛

 انجام مقدمات انعقاد قرارداد پیمانکار ناجیان استخر؛

 اخذ تأيیديه گزينش كاركنان جهت تمديد قرارداد؛

 انجام مراحل تمديد قرارداد كاركنان براي سال 98 - 97؛

  ارتقا شغلي 55 نفر از همکاران در كمیته طبقه بندي مشاغل؛

 انجام امور جذب  و استخدام 1 نفر در واحد پس از چاپ؛

 واريز مبلغ جايزه تحصیلي فرزندان ممتاز همکاران )سه مرحله(؛

 واريز مبلغ هزينه تحصیلي فرزندان همکاران )2 مرحله(؛

 ساماندهي پرونده هاي پرسنلي كاركنان؛

 پرداخت 5 مرحله بن غیر نقدي؛

 سم پاشي و طعمه گذاري علیه آفات و جوندگان )دو مرحله(

  ارزيابي عوامل زيان آور شغلي و سنجش آالينده هاي محیط كار؛

 انجام آزمايشات و معاينات ادواري كاركنان؛

 ثبت 3100 فقره نامه وارده به شركت؛

 ثبت 3200 فقره نامه صادره از شركت؛

 ثبت 300 فقره نامه داخلي؛

 بايگاني 6600 فقره نامه؛



46

1398

مشخصات دوره هاي آموزشي سال 1397

202 نفرات آموزش ديده

1554 میزان نفر ساعت آموزش

تعداد ساعت به نفر دوره آموزشي

16 دوره تخصصي كمیته هاي طبقه بندي مشاغل  )1 نفر(

8 EPL )سامانه جامع امور گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي )1 نفر

656 آموزش فرآيند تولیدكاركنان واحد تولیدي )82 نفر(

16 مديريت استراتژيك يادگیري و آموزش )2 نفر( 

200 مباني حريق و روش هاي اطفاي آن )50نفر(

6 آمادگي نجات غريق )1 نفر(

280 اصول سرپرستي نوين )14 نفر(

152 ارتباطات انساني واحد انتظامات )19 نفر(

60 آشنايي با پايگاه هاي داده و تراشه هاي هوشمند )15 نفر(

96 شخصي سازي )12 نفر(

8 مقررات صادارت و واردات و آشنايي با گمرك الکترونیك )1 نفر(

48 كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني )3 نفر(

8 سمینار آشنايي با راه كارهاي طاليي براي توانمندسازي مسئولین دفاتر و منشي گري 
مدرن حرفه اي )1 نفر(

تصويب جدول آموزشي سال 1397؛

آموزش
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  تولد فرزند:
 مصطفي معین رضاخانلو

  كاظم علیزاده
  خواجه پرپین

  محمد علي تركیان
  حمید گرجي

  علي برزگر فالیزاني
  مجید مردپور

  مجید زندوكیلی
  علی مشهدی مهدی صحاف

صمیمانه ترین تبریك ها تقدیم شما باد!

  انتصاب:
   سید محمدعلي خسروي حسیني )معاون فني و مهندسي(

   حسین فیروزي )معاون برنامه ريزي و تولید(
   نويد شیرمحمد )مدير تحقیق و توسعه(

   مهدي عظیمي رمضاني )مدير تداركات و خريد(

  همكاران منفک شده:
   رضا فالحي

    محمدرضا اسالمي دويران
   مجتبي شاه آبادي

   علي فالح
   مهدي حري

   علي عظیمي مجد
   محسن امیني

   محسن زهره وند
   موسي مهدوي روچي

   مهران آرتین مهر

  با آرزوي سالمتي و بهروزي براي ایشان!

  همكاران بازنشسته:
    عطااله مددي

    اسماعیل ناصري
    حیدرعلی كامرانی 

  با آرزوي سالمتي و بهروزي براي ایشان!

  با آرزوي سالمتي و بهروزي براي ایشان!
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  ازدواج فرزند همكاران:
   علي شفافر

   صفر موسي زاده
   اكبر تقی زاده

  شروع
زندگي مشترکتان

مبارك باد!

  درگذشت بستگان
  حبیب اله رشید ارده عضو محترم هیئت مديره )پدر(

  امیر عباس رحیمي )پدر همسر(

  حمیدرضا دودانگه )مادر(

  محمدرضا صبور )مادر بزرگ همسر(
  ماهیار ايماني )پدر(

  توحید خلیلي )مادر(

  محمد علي سبحاني )پدر(

  علي صادقي )مادر(

  يونس اسدي )عمو، پسرعمو و همسر خاله(

  سید محمد طباطبايي )پدر(

   منصور رزاقي )همسر خواهر(

   سید كريم حسینی )پسر عمو(

  مهدي خداپرست )مادربزرگ(

  ابراهیم موسوي )پسر خاله(

  محمد بنوخو )برادرزاده(

  امیر بحري )مادر بزرگ(

   صفرموسي زاده )دايي( 

  سیدعلیرضا ذوقي )پدر(

 مجید زندوكیلي )برادر(

  محمدرضا بیطرف )همسر خواهر(

  ابراهیم بهدري )برادر همسر(

  فرزاد اشرفی )مادر(

   فرشاد باستانی )عمو(

  از خداي بزرگ، براي همكاران، 
شكیبايي و براي رفتگان، آرامش 
در جوار حضرت حق آرزومنديم!

  سفر کربالي معلي:
   بهرام ناجي

   علي خدابنده

   سعید محمدي
   مهدي شفقي

   بشیر دهقانپور
   علیرضا محمدي

   حجت مروتي
   سید سعید شکراله زاده

   محمود ذوقي
   محمد قادي
   امیر بحري

   فريدون صفرپور

   بهزاد زارعي
   حمیدرضا میرزايي

   محمد حسین جمالي فشي
  علي حواصلي آشتیاني

زیارتتان قبول و شهد شیرین

 زیارت، گوارای وجودتان باد!
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  مهدي خداپرست )مادربزرگ(

  ابراهیم موسوي )پسر خاله(

  محمد بنوخو )برادرزاده(

  امیر بحري )مادر بزرگ(

   صفرموسي زاده )دايي( 

  سیدعلیرضا ذوقي )پدر(

 مجید زندوكیلي )برادر(

  محمدرضا بیطرف )همسر خواهر(

  ابراهیم بهدري )برادر همسر(

  فرزاد اشرفی )مادر(

   فرشاد باستانی )عمو(

در قاب دوربین )خانواده بزرگ شرکت(

معاون فنی و مهندسی

معاون برنامه ریزی و تولید

معاون مالی و اداری
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)IT ( فناوری اطالعات

تحقیق وتوسعه )R&D( و اطالع رسانی
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مالی

مسئوالن دفاتر
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برنامه ریزی تولید

تدارکات و خرید 
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اداری

بازاریابی و فروش
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پیش از چاپ

حراست و حفاظت
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چاپ

عملیات تکمیلی و اوراق بهادار
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کارت و شخصی سازی

فنی و مهندسی
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تربیت بدنی

)Q.C ( کنترل کیفیت



58

1398

مخابرات و مداربسته

انبار
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سفره خانه

خدمات و ترابری






