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كيفيت و رقابت در توليد و خدمات

سال 1388، سال «اصالح الگوي مصرف» ناميده شده است. در دنياي كنوني، همة شركت هاي صنعتي و 

اقتصادي، به دنبال ايجاد، تقويت و توسعة فرهنگ استفاده مناسب از منابع و انرژي اند.

در اين مسير، تأكيد بر «كيفيت» در روند توليد كاال و ارائه خدمات، ضرورتي انكار ناپذير است. اكنون 

شاخص واقعي ارزيابي شركت ها، چگونگي اجراي استانداردهاي  مربوط به امور زير است :

  مديريت كيفيت در فرايندها و ...،

  كنترل كيفيت مستمر خدمات و محصوالت و بازخورد شناسي از مشتريان،

  مديريت ايمني و بهداشت محيط كار و ... .
بهبود  و  محصوالت  و  خدمات  كيفي  سطح  افزايش  و  فرايندها  در  اتالف  كاهش  پيگيري  زمينه،  اين  در 

رقابت و سرعت و قيمت و درنتيجه، افزايش رضايت مشتري، جزو الويت هاست.

«شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران» به منظور افزايش توان رقابتي با شركت هاي برتر چاپ در ايران 

و جهان و جلب رضايت مشتريان، راهي جز تأكيد بر كوشش جمعي و الزام مديران، رؤسا و سرپرستان و 

كارگران به شاخص هاي مطلوب و استانداردهاي جهاني چاپ نخواهد داشت.
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واژه هاي نامناسب و برابرهاي مناسب

اشاره
برابرهاي  و  ها  واژه  با  زير،  جدول  در  دقت  با  مي كنيم.  استفاده  نامناسب  واژه هاي  از  كردن  صحبت  يا  نوشتن  در  گاهي 

مناسب آشنا شويد. 

آينده

پوشاك

چسباندن

تا 

تا پايان

سپاس گزاري

ژرف نگري

همچنين، نيز

رفت و آمد

دل خواه

سرانجام

به ويژه

ُكند

پيش پرداخت

پيروي

رايزني

آتي 

البسه

الصاق

الي

الي آخر

امتنان

امعان نظر

ايضاً

اياب و ذهاب

باب طبع

باالخره

باألخص

بطيء

بيعانه

تأسي

تبادل نظر

واژه به واژه

سازش

جدايي

بزرگداشت، گراميداشت

يادآوري 

همياري

برانگيختن

نوساز

نوبنياد

مرزها

دستمزد

كارمزد

گستره، قلمرو

شگفت

درپشت ورقه

راهكار (راهبرد)

تحت اللفظي

تباني

تباين

تجليل

تذكار

تشريك مساعي

تهييج

جديد االحداث

جديدالتاسيس

حدود و ثغور

حق العمل

حق الزحمه

حيطه

خارق العاده

درَظهر نامه

دستورالعمل

واژه هاي نامناسبواژه هاي نامناسب برابرهاي فارسي و مناسببرابرهاي فارسي و مناسب

ها ا نا نا ها اژ

بيشتر بدانيم
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آسان ياب

پيوست ها

تنگي وقت

پشت نويسي

درپشت

سايه

ناكامي

نبود

به ويژه

پيوسته، پياپي

سنجش ناپذير

جبران ناشدني

دانش آموخته

دانش آموختگان

دانش آموختگي

ياد شده

شايستگي

سهل الوصول

ضمايم

ضيق وقت

َظهرنويسي

ظهراً

ظل

عدم موفقيت

عدم وجود

علي الخصوص

علي الدوام

غير قابل اندازه گيري

غير قابل جبران

فارغ التحصيل

فارغ التحصيالن

فارغ التحصيلي

فوق الذكر

قابليت

سرپرستي

ناديده، نديده

پياپي

همچنان

دست كم

بنابراين

نوشت افزار

جدانشدني

همواره، پيوسته

دستاورد

همسان، همانند

دربرگيرنده

پي در پي

آرمان شهر

شادروان

نيازمند

قيموميت

كان لم يكن

كراراً

كماكان

الاقل

لذا

لوازم التحرير

الينفك

الينقطع

ماحصل

متحد الشكل

متضمن

متواتر

مدينة فاضله 

مرحوم

مستلزم

واژه هاي نامناسبواژه هاي نامناسب برابرهاي فارسي و مناسببرابرهاي فارسي و مناسب

  نكته:
اگر به برابر هاي فارسي و مناسب بنگريد، در مي يابيد كه اين واژه ها را بيش تر ايرانيان در اندوخته ي واژگان خود دارند و با اندكي درنگ 

و انديشه مي توانند آن ها را از دفتر ذهن بيابند و به كار ببرند؛ كافي است هنگام نوشتن به واژه هايي كه روي كاغذ مي آورند، فكر كنند.
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فلسفه و چشم انداز تويوتا
بر  داريم  قصد  ما  است:«  چنين  تويوتا  شركت  انداز  چشم 

زمين  و  جامعه  پايدار  توسعة  در  خود  راهنماي  اصول  اساس 

منصفانه  و  باز  تعامل  منظور  بدين  باشيم.  داشته  مشاركت 

مديريت با ذي نفعان، كاركنان، محيط زيست، جامعه و شركاي 

را  خود  كار  و  كسب  عمليات  ما  است.  مهم  بسيار  كار  و  كسب 

يكپارچه و صادقانه انجام مي دهيم.»

فرهنگ و ارزش هاي سازماني
سال  در  تويوتا،  نساجي  شركت  بنيانگذار  تويودا،  ساكيشي 

1935، پنج اصل اساسي تويوتا را بدين شرح اعالم كرد:

   همواره وظيفه شناس باش و در شركت و در همة خوبي ها 

سهمي داشته باش.

   همواره كوشا و خالق باش و بكوش جلوتر از زمان خود باشي.

   همواره به اقدام دست بزن و از اتالف وقت بپرهيز.

دوستانه اي در محيط كار     همواره بكوش تا فضاي گرم و 

بر قرار سازي.

   همواره به ياد خدا باش و بكوش تا شكر نعمت هاي او را 

به جا آوري.

راهنماي  اصول   1992 سال  در  تويوتاست.  نامة  اخالق  اين 

تويوتا منتشر و در 1997 ويرايش شد. اين اصول راهنما، فلسفة 

شركت را خالصه مي كند و چشم انداز شركت را ارائه مي دهد.

اين اصول هفت گانه عبارت اند از:

   احترام گذاشتن به زبان و روح قانون هر ملت و گشاده بودن 

يك  اين كه  جهت  در  شركت  فعاليت هاي  انجام  و  بودن  صادق  و 

شهروند جهاني خوب باشد.

   احترام به فرهنگ و آداب هر ملت و سهيم شدن در توسعة 

اقتصاد و اجتماع از طريق فعاليت هاي شركت در جامعه.

اشاره
شگرف  تحوالتي  زمينه ساز  صنعتي،  انقالب 

آمدن  پديد  شد.  بشر  اجتماعي  و  فردي  زندگي  در 

يكي  اقتصادي  و  صنعتي  مؤسسه هاي  و  شركت ها 

از اين جنبه هاست. امروزه اين شركت ها با استفاده 

از فناوري و نوآوري، به عرضه و ارائه محصوالت 

و خدمات متنوع در همة حوزه هاي مورد نياز حال و 

آينده انسان مي پردازند.

آگاهي از برخي نكات مهم شركت ها و مؤسسه هاي 

به  منجر  قطعاً  جهان،  اقتصادي  و  صنعتي  برتر 

مي شود.  كار  بهبود  شيوه هاي  جستن  و  يادگيري 

كردن»  حركت  عالي  به  خوب  «از  شعار  است  اميد 

در  جز  را  پايدارماندن  و  باشد  كارمان  سر لوحة 

ساختن و بهبود دادن و برتر بودن، نبينيم.

تجربه هاي جهاني
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   وقف كردن خود براي توليد محصول ناب و امين و بهبود 

كيفيت فعاليت هاي خود در هر كجا.

   خلق و توسعه فناوري هاي پيشرفته و توليد محصوالت 

را  جهاني  مشتريان  نيازهاي  كه  برجسته  و  نمونه  خدمات  و 

برآورده سازد.

و  فردي  خالقيت  كه  كنيد  ايجاد  شركت  در  را  فرهنگي     

ارزش هاي تيمي را بگسترد، در عين اين كه اعتماد متقابل را ارج 

مي نهد و احترام كاركنان و مديران را درنظر مي گيرد.

   رشد و توسعه را از طريق مديريت نوآوري دنبال كنيد.

   با شركاي كسب و كار در تحقيقات و خلق رشد پايدار و 

سود متقابل كار كنيد.

در سال 2001 « راه تويوتا » (Toyota Way) منتشر شد كه 

جهاني  سازمان  در  افراد  مشاركت  روش هاي  و  ارزش ها  آن  در 

توليد  در  تويوتا  روح  به  تويوتا  راه  است.  شده  بيان  تويوتا 

اشاره دارد و در سراسر دنيا گسترده شده است. 

اصول 14 گانه راه تويوتا عبارت است از:

شركت  مدت  بلند  فلسفة  براساس  را  مديريتي  تصميمات     

اتخاذ كنيد، حتي اگر اهداف مالي كوتاه مدت را پاسخ نگويد.

   فرايند مستمري براي به سطح آمدن و كشف و شناخته 

شدن مسائل و مشكالت ايجاد كنيد.

   براي اجتناب از توليد بيش از حد، از سيستم توليد ناب 

استفاده كنيد.

  فشار كار را متعادل كنيد (مثل الك پشت كار كنيد نه مثل خرگوش).

   فرهنگ توقف كار براي حل مشكل را ايجاد كنيد تا كيفيت 

عالي در همان اولين زمان توليد به دست آيد.

   اهداف و فرايندهاي استاندارد شده، اساس بهبود مستمر 

و توانمند سازي كاركنان است.

   از كنترل چشمي استفاده كنيد تا مسئله و مشكلي پنهان نماند.

   تنها از فناوري پايدار و آزموده شده استفاده كنيد تا به 

افراد و فرايندهاي شما خدمت كند.

براي  كنند،  درك  كامال  را  كار  كه  دهيد  پرورش  رهبراني     

زندگي فلسفه داشته باشند و آن را به ديگران تعليم دهند.

   افراد و تيم هايي كه فلسفه شركت شما را دنبال مي كنند 

پرورش دهيد.

كنندگان  تأمين  و  شركا  وسيع  شبكه  توسعة  به  كمك  با     

خود به آنها احترام بگذارند.

   راه بيفتيد و براي درك موفقيت ها، خودتان آنها را ببينيد.

   در هنگام تصميم گيري همه راههاي ممكن را ببينيد و به 

اجتماع و توافق جمعي برسيد و گرچه آهسته تصميم مي گيريد 

اما پس از آن سريعاً تصميم را اجرا كنيد.

   از طريق انعكاس بي رحمانه مشكالت و بهبود مستمر، يك 

سازمان يادگيرنده ايجاد كنيد.

14اصل تويوتا كه راه تويوتا را تشكيل مي دهد، بيشتر از آن كه 

ابزار بهبود باشد، يك فرهنگ است. در اين فرهنگ، ارزش افزايي 

سازمان از طريق پرورش افراد به دست مي آيد. فرايند درست، 

پرداخته  مسائل  ريشه اي  حل  به  مي آورد.  بار  به  درست  نتايج 

مي شود و توسعة يادگيري سازماني هدف قرار مي گيرد. 
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   آري، زندگي زيباست
حامدي،  علي  آقايان  عزيز،  همكاران  گذشت،  كه  روزها  اين  در 

بابك مظفريان، كريم كرباليي مهدي، علي كريم زاده آراني، طيب 

محرابي اختر، شهرام الكتراشي، محسن اميني و عليرضا عليجاني 

شاهد روزهاي خوش تولد فرزندشان بوده اند.

صميمانه ترين تبريك ها را به آن ها تقديم مي كنيم.

   روز وصل دوستداران ياد باد
زناشويي، مبارك  پيوند  پروپين  همكار ارجمند، آقاي خواجه 

پيوندي است. شروع زندگي مشترك تان مبارك باد!

   سفر به خانة دوست

همكاران گرامي، آقايان قاسم رحيم زاده و مجيد مهديزاده

زيارت خانه معبود و نوشيدن از چشمه ي زالل واليت (كربال 

و مكه مكرمه) گواراي وجودتان باد!

   دريغا گل سرخ را باد برد

در فصلي كه گذشت، همكاران محترم، آقايان رضا منصوري، 

عاليي،  نيما  صفاوردي،  نادر  احمدي،  هادي  تفهمي،  بهروز 

اصغر  دهقانپور،  بشير  شاه آبادي،  مجتبي  اقبالي،  مصطفي 

اسماعيل  جعفر  و  خيز  گرما  عباس  حسابي،  حبيب  حيدري، 

تهراني، در فقدان عزيزان خود به سوگ نشستند. از خداي بزرگ 

براي آنان، شكيبايي و براي رفتگان، سعادت ابدي و آرامش در 

جوار حضرت حق آرزومنديم.

   همكاران جديد
همكاران محترم، آقايان وحيد دكان و حميدرضا ناصرخاكي 

و  پژوهش  «مركز  و  «انتظامات»  واحدهاي  در  را  حضورتان 

اطالع رساني» شركت، گرامي مي داريم.

   پيش كسوت
همكار پيش كسوت، آقاي عقيل بيات

تالش  سال هاي  از  پس  كه  اكنون 

بازنشستگي  پرافتخار  جامه ي  صادقانه، 

همواره  شما  نام  و  ياد  مي كنيد،  برتن  را 

مراتب  بود.  خواهد  قلب هايمان  مهمان 

قدرشناسي ما را بپذيريد.

   امور رفاهي
   واريز مبلغ هشتاد هزار تومان به حساب بن كارت كاركنان 

به مناسبت روز جهاني كارگر (يازدهم اردي بهشت ماه)؛

مناسبت  به  همكاران  جاري  حساب  به  سفر  هزينه ي  واريز    

به  هزارتومان  هفتاد  و  متأهلين  به  تومان  صدهزار  (مبلغ  زن  روز 

مجردين)؛

برگزاري  از  بعد  همكاران  حساب  به  ساالنه  پاداش  واريز     

مجمع عمومي ساليانه شركت.

اخبار شركت
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با حمد و سپاس خداوند متعال و عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن روز بزرگ كارگر، بدين وسيله ستاد انتخاب كارگران تالشگر در 
سال 87، باتوجه به معيارهاي «نمرات ارزشيابي در سال 87»، «نظر سرپرستان مربوط» ، «موارد تشويق و تنبيه در سال گذشته و مندرج 
در پروندة انضباطي»، «وضعيت حضور و غياب و حضور به موقع و مؤثر در محل كار» ، «شهره و شاخص بودن نسبت به انجام امور بر 

اساس اظهارات سرپرستان و همكاران در محيط كار»، چهارده نفر از كاركنان تالشگر شركت در سال 87، معرفي مي شوند.

   اسامي كاركنان تالشگر در سال 87 ، عبارت اند از:

بخش چاپ:

حسين حسيندوستمهدي تختيجعفر جمال زاده

ولي اله كشاورزناصر چرخگردمحمد اكبري

بخش صحافي:

ك انتخاب ستاد بدينوسيله كارگر، بزرگ روز فرارسيدن مناسبت به تبريك عرض و متعال خداوند سپاس و حمد با

بيانيه ستاد انتخاب كارگران تالشگر در سال 87
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خانواده بزرگ شركت در جشن روز جهاني كارگر ( ارديبهشت ماه1388 )
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بخش عمليات پيش از چاپ:

اميرحسين صحرايي

بخش روزنامه:

محسن عسگري

بخش اوراق بهادار:

خيراله ذوقي

بخش كارت و شخصي سازي:

حسين فيروزي

بخش هاي اداري، پشتيباني و فني:

محمد ابراهيم اكبري زادهغالمرضا جويندهعلي برزگر

جوايز اين عزيزان، عالوه بر اهداي لوح تقدير، مبلغ معادل يك ماه حقوق و مزايا مي باشد.

(بخش سفارشات)(بخش تعميرات)(بخش حراست)
علي اكبر كامراني

(بخش انبار)
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بهروز حسين زاده
حسين فيروزي

مهدي حري
مهدي پيوسته

محمدحسين بخشي حصارلو
عبداله سيروس
ابراهيم بهدري

سيدجالل ميرزابزرگ
غالمحسين عليان
محمدرضا بيطرف

علي اكبر كامراني ستايش
امان اله مهرابي
روشن كشاني

اميرحسين صحرايي
عبداله آقاعليان

محمد اكبري
مجتبي شاه آبادي فراهاني
حسن نوروزي شاددهي

887 اسامي كاركنان منظم (بدون تأخير ورود) در سال أ

رضا بني اسد قزويني
مجيد مهديزاده آسيابسري

مهدي تختي
علي زندي
ايرج نظري

مصطفي اقبالي هشتچين
حسين حسيندوست

مسعود متانت
عليرضا محمدي نجاتي

محمد راستين
حميدرضا دودانگه

فريدون صفرپور سياهكلي
حسن امين زاده
قاسم رحيم زاده
محسن عسگري
عابدين رحماني

حسين بابايي زواركي
محمد خوش لسان
يوسف اقبالزاده
آصف درودي

عليرضا عليجاني
عبدالرحمن مرادي

علي محمد عسگري مجدآبادي
محمد جمالزاده
محمدرضا زندي
مجتبي محمدي
اسماعيل شكري
جعفرجمالزاده

سيدمحمد طباطبايي
سيدكريم نعمتي خلردي

وحيد يوسفي
محمدحسين جمالي فشي

فرزين ابراهيميان
محمد رضايي

علي اصغر عليان
حسن كرمي

هادي حسن زاده كلفتي
علي محمد كريم زاده آراني

خواجه پرپين
فرامرز زماني كيا

همچنين 56 نفر از كاركناني كه در سال گذشته تأخير و غيبت نداشته اند، قرعه كشي شد و آقايان: علي محمد عسگري از بخش عمليات پيش 

از چاپ، محمدحسين جمالي فشي از بخش صحافي و عليرضا محمدي نجاتي از بخش توليد انتخاب شدند.
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بين 201 نفر از كاركناي كه نام آنان در تابلوي اعالنات جهت تشويق در طول سال گذشته درج شده بود (با احتساب دفعات تكرار) قرعه كشي 

و آقايان محسن اميني، حسن نبوي و خواجه پرپين انتخاب شدند.

ستاد انتخاب كاركنان تالشگر، ضمن تبريك به اين عزيزان، آرزومند است سال 88 كه سال «اصالح الگوي مصرف» ناميده شده است، 

شاهد توسعه و ارتقاي كّمي و كيفي خدمات شركت و افزايش جلب رضايت مشتريان به عنوان سرمايه هاي اصلي، باشيم. ان شاء اهللا.

اسامي برندگان مسابقة فرهنگي « حريم ريحانه» ( به حكم قرعه)اسامي برندگان مسابقة فرهنگي « حريم ريحانه» ( به حكم قرعه)

ابوالفضل صابريمحمدرضا پرويني نياماهيار ايمانيمحمدحسين بي سرايرضا شيرزادي

مهدي تختيعلي اكبر كامرانيخيراله ذوقيجمشيد مهرآورشهرام اماني

به اين افراد، يك ربع سكه بهار آزادي اهدا شد.

مشاغل  طبقه بندي   » آموزشي  دوره هاي  مدت،  اين  در 
و  صنعت»  در  امنيتي  «سامانه  (مقدماتي)،  كارگري» 
از  تعدادي  براي  بانك ها»  نگهبانان  انتظامي  «آموزش 

كاركنان برگزار شد.

وودووررههههاايي آآممووززششيي ددررآآ
338888888 مااهه ااببتتدداايي سساالل للچهاارر بت سالسساال سسااللللييااهه در فصل بهار 1388 طبق آيين نامه رفاهي وام، به للرر مماا ااببت

68 نفر از كاركنان شركت وام اعطا گرديد.

به واام ففاه هه ما بهههن اوام فاه اننامامه ففا بههناا اوام آآ ق ننطط آي ق آطط ط 13888131 8888138888 ها لل ف بهاهااالدد لصلصل فف ادد ل ف دد

نانن طط    انننننآآ ط ا ااععططاايي وواامم ببهه ككاارركناننطآآ نناعععط ااعآمماارر رر بب مم وو يي ككااررككناننآآمماارر ااععطاايي وواامم ببهه ككاررككناننرر ببهه وواامم ااععططاايي اآآماارر كك ككاا اا طاا ا اا ااععطعططآآ

   مسابقات و امور رفاهي
   به مناسبت سالروز تولد حضرت فاطمه(سالم اهللا عليها) و روز بزرگ زن، مسابقة كتاب خواني «حريم ريحانه» با مشاركت 

همسران همكاران برگزار شد. دراين مسابقه، 140 نفر حضور داشتند كه در مجموع، تعداد 112 پاسخنامه كامًال صحيح بود.

لللل
ووووو
اززز زز

1111111
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شركت  ساليانه  عمومي  مجمع   ،(88/4/18) پنج شنبه  روز  در 

با   (1387 سال  پايان  به  (منتهي  ايران  ملي  بانك  نشر  و  چاپ 

و  مركزي  بانك  محترم  كل  رياست  بهمني،  محمود  دكتر  حضور 

ملي  بانك  هيأت مديره  محترم  عضو  اصغري،  علي اكبر  آقاي 

 1387 سال  عملكرد  به  مربوط  مالي  صورت هاي  و  شد  تشكيل 

شركت به تصويب رسيد. درضمن، سازمان حسابرسي به عنوان 

حسابرس و بازرس قانوني سال 1388 شركت انتخاب گرديد.

دراين روز، دكتر محمود بهمني، در يادداشتي در دفتر يادبود 

شركت نوشتند:

 « بسمه تعالي، خدا را سپاس مي گويم كه پس از چندماه، توفيق 

ديدار از چاپخانه بانك ملي را - كه از جانم عزيزتر است - يافتم. 

و  پيشرفته تر  گذشته،  از  بيشتر  كه  شدم  خوشحال  هميشه  مثل 

منصوري،  مهندس  از  است.  حاكم  برآن  بهتري  مديريت 

اين همه  از  عزيزشان،  همكاران  تمام  و  محترم  مديرعامل 

تالش و كوشش سپاس گزاري مي نمايم.

اميدوارم هميشه و در همه حال در پيشبرد اهداف مؤسسه 

كه همانا اهداف كشور عزيزمان است،موفق و مويد باشيد. 

با تشكر و سپاس: محمود بهمني 1388/4/18»

ا نش ا ك ش ان ال ا اا گ ا  ااننكك ملليي ااييرراانن بباابرگگززااري مجمع ععمومي ساالليااننهه ششرككتت چااپ و ننششر بااانك مل ا
ايرانحضور دكتر محمود بهمني، رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايراننن ااااسسسسالالالمي مههههوووورررريييي
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1138811338888 ال ل ا ا IITT ددرر چچههاارر ممااهه ااوولل سساالل ا ة ا ا ااققددااممااتت ححووززةة اق

آن  دفتر  راه اندازي  از  پس  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  واحد 

در ابتداي ارديبهشت 1388 و تشكيل جلسات كميته ي IT و كسب 

نظرات، با تدوين شرح وظايف و برنامه ي ساالنه اقدامات خود را 

در چند بخش آغاز كرد:

تعداد  افزايش  و  شركت  داخلي  شبكه ي  تكميل  و  توسعه   

ايستگاه هاي متصل به شبكه؛

بخش هاي  ساير  در  شبكه  جديد  بخش هاي  راه اندازي   

شركت؛

افزايش  طريق  از  شبكه  كيفيت  و  امكانات  توسعه ي   

تجهيزات سخت افزاري و توسعه Server ها؛

 ارتقاي امنيت شبكه و انتقال اطالعات از طريق تهيه و يا 

طراحي و راه اندازي ساختارهاي امنيتي؛

سخت افزاري  سيستم هاي  توسعه ي  و  راه اندازي  و  تهيه   

واحدهاي گوناگون در راستاي توسعه ي اتوماسيون داخلي؛

شركت  ارتباطي  بسترهاي  توسعه ي  و  راه اندازي   

درحوزه ي سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر.
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1138811338888 ال ل ا ة ا ا (RR&&DD))) ددرر چچچههاارر ممااههةة ااوووللل سسااللل ) ة ههااييي ححوووزززةة تتححققييققق ووو تتوووسسععهه (((ا ال ففععااللييتتف

پشتيبان  توليد  خط  توسعه  جهت  بررسي  و  تحقيق   

جمله  از  تجهيزاتي  شامل  بهادار،  اوراق  واحد  و  شخصي سازي 

شيت هاي  برش  براي  گيوتين  نوع  از  هيدروليكي  برش  ماشين 

امكان  كه  كله  دو  شمارش  ماشين  نيز  و  شده  شخصي سازي 

در  اوراق  طرف  دو  در  همزمان  به طور  را  قيدگذاري  و  شمارش 

واحد اوراق بهادار فراهم مي كند؛

درحال حاضر فقط يك دستگاه از اين ماشين در شركت موجود 

دسته چك هاي  به منظور  كه  بسته بندي  دستگاه  نهايت،  در  و  است 

شخصي سازي قادر است به طور كامالً مستقل به كار خود ادامه دهد؛

  تحقيق و بررسي براي تهيه ماشين شمارش اوراق پالستيك 

در انواع مختلف  ABS،  PC، PVC و ... كه امكان شمارش اوراق 

پالستيك با ضخامت هاي بيش از 150 ميكرون را فراهم مي كند.

با تهيه اين ماشين كنترل تعدادي اوراق در هر مرحله از توليد 

در واحد كارت فراهم مي شود.

 تحقيق و بررسي جهت تهيه ماشين كليتور كارت پالستيك 

افزايش  و  جامعه  در  كارت  از  استفاده  گسترش  به  توجه  با  كه 

سفارش در اين زمينه، باعث رفع گلوگاه فعلي در قسمت مربوطه 

در واحد كارت خواهد شد.

شخصي سازي  بخش  توسعه  منظور  به  بررسي  و  تحقيق   

 Embossing كارت در موارد حكاكي ليزري، برجسته سازي يا

و كدگذاري نوار مغناطيسي در برنامه اين واحد قرار دارد.
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ياتي شركتت رگ  ا شا ر مششتتريياان، ششااههرگگ ححيااتتي ششرككتتمش

5. با استفاده از كلمات و ُتن گفتار مناسب، نشان دهيم كه 
براي مشتريان ارزش قائليم.

معامله  شركت  با  اين كه  خاطر  به  مشتريان  از  همواره   .6
مي كنند، تشكر نماييم.

را  مشتريان مان  و  خود  ميان  مشترك  فصل  كنيم  سعي   .7
پيدا كنيم.

با  بايد  بنابراين  هستند.  شركت  حياتي  شاهرگ  مشتريان، 

اطمينان  بايد  كنيم.  رفتار  خود  خانواده  از  جزئي  همانند  آنها 

حاصل كنيم كه كاركنان شركت، مشتريان را به ديد افراد خارجي 

اعتماد  كه  مي كنند  همكاري  نحوي  به  آنها  با  بلكه  نمي نگرند، 

دوجانبه و تعهد پايدار در هر دو طرف ايجاد شود.

نيازهاي  درك  اهميت  متقابل،  احترام  و  اعتماد  ايجاد  براي 

مشتريان و پاسخ گويي به آنها را بايد درك كنيم.

همة اركان شركت بايد«مشتري مدار» باشند و با نقش، اهداف و 

وظايف خود در جهت رضايت مندي مشتريان آشنا گردند.

    با مشتريان چه رفتاري داشته باشيم؟

1. به مشتريان خود به چشم افرادي كه تنها يك بار از محصوالت 
يا خدمات شركت استفاده مي كنند، نگاه نكنيم.

تماس  اولين  محض  به  مشتريان،  با  ارتباط  تداوم  براي   .2
اطالعات)  كسب  براي  خواه  و  بزرگ  سفارش  يك  براي  (خواه 

بذر همكاري مشترك را بكاريم. كاري كنيم تا مشتريان احساس 

ارزشمند بودن بكنند. به آنها احترام بگذاريم.

3. به مشتريان خود، لبخند بزنيم و برخوردي دوستانه داشته 
باشيم.

4. اسامي مشتريان را به ذهن بسپاريم و هنگام صحبت كردن، 
آنها را به اسم صدا بزنيم.

تلنگر

همة اركان شركت بايد مشتري مدار باشند.


