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فناوری های نو، همان گونه كه فرهنگ،  سیاست و اقتصاد، همه تار و پود زندگی آدمی را تغییر داده اند، صنعت 

چاپ را نیز در بخش های گوناگون به چالش كشیده اند.

شکی نیست در الگوی مطلوب مديريت در صنعت چاپ، دريافت ها و تصورات پیشین و استفاده از فنون و ابزار 

سنتی، پاسخ گوی مطالبات و انتظارات افراد ذی نفع، ذی ربط و ذی عالقه نیست.

»شركت چاپ و نشر بانك ملی ايران« در همین راستا، می كوشد با تکیه بر تجربه ها و يافته های مديريتی دو 

دهه پیشین خود، عالوه بر تولید »سند جامع مديريت«، در گردآوری و اجرای »مجموعه استانداردهای جهانی 

صنعت چاپ« و تهیه مجموعه »بانك اطالعات تخصصی و كاربردی در صنعت چاپ ايران« گام های اساسی را 

در بهبود مديريت و ارائه خدمات چاپی به مشتريان بردارد.

نشريه راه توسعه به عنوان خبرنامه داخلی شركت، ضمن استقبال از پیشنهادها و انتقادهای همکاران، امیدوار 

است روزنه ای برای انعکاس عملکرد همکاران در حوزه های گوناگون شركت و امکانی برای تبادل نظر و تجربه 

در باب چالش های امروز صنعت چاپ ايران باشد.

سخن اول

فناوری ها و چالش های نو
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بازتاببازتاب

بازاریابی و فروش

از  منظم  و  مدون  ريزي  برنامه  طبق  بازاريابان  مراجعۀ    
ابتداي سال تاكنون و پیگیري مستمر در خصوص جذب مشتری؛

  افزايش 5  درصد فروش سال جاري نسبت به فروش 
سال 95 در مدت مشابه؛

سال  ابتداي  از  محصوالت  تفکیك  به  فروش  میزان    
تاكنون )جدول زير(:

نظیر  محصوالتي  تولید  در  درصد   15 از  بیش  افزايش     
كارت، دسته چك، انواع فرم ها، بروشورهاي دارويي و نشريه ها 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛

  روز آوري تجزيه و تحلیل حساب مشتريان و  وصول 
مطالبات شركت از ابتداي سال تاكنون؛ 

  شركت در 8 مناقصه؛ 

 توسعه بازاريابي:

طبق سال های گذشته و در راستاي وسعت بخشیدن به دايره 

مشتريان شركت، انجام فعالیت هاي بازاريابي و مراجعه  حضوري 

از اهم برنامه هاي امور بازاريابي و فروش است، در طي مدت 

شش ماهه نخستین سال 96، مراجعات حضوري به شركت ها 

و موسسات متعددي صورت پذيرفته كه  از اهم آن مي توان 

بانك خاورمیانه،  البرز،  بیمه  ايران،  بانك قرض الحسنه مهر  به 

 ... و  زمین  ايران  بانك  ايرانیان،  حکمت  بانك  آرمان،  موسسه 

اشاره كرد؛

عقد قرارداد با موسسات و شركت هاي مختلف )20 مورد(  

جذب مشتريان جديد:

در سال جاري مشتريان جديدي به شركت اضافه شد كه از 

مهم ترين آنها مي توان به بانك قرض الحسنه مهر ايران و بانك 

مهر اقتصاد اشاره كرد؛

نشست هاي تخصصي:

نشست هاي تخصصي با مشتريان شركت - كه همواره به عنوان 

يکي از اصلي ترين برنامه های واحد بازاريابي و فروش به شمار 

و  باكارشناسان  تخصصي  نشست هاي  به  مي توان   - مي رود 

مديران بانك ملي ايران، شركت چاپ بانك ملت، حقوق دانان 

محترم شوراي نگهبان قانون اساسي، دانشگاه جامع علمي و 

كاربردي، بانك قرض الحسنه مهر ايران، شركت بیمه آسیا، 

شركت بیمه دانا، بانك سرمايه، سازمان فني و حرفه اي و ... 

اشاره كرد؛

مطبوعاتكارتدسته چکنشرياتساير محصوالت
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بازتاب

محاسبه سفارش ها:

انجام  به صورت روشمند  استعالم ها،  و   محاسبه سفارش ها 

و بايگاني آنها به صورت الکترونیکي صورت مي پذيرد كه از 

اين طريق می توان، به كلیه گزارش های مربوط به حوزه تولید 

دسترسی داشت؛

پاسخگويي به مشتريان:

در واحد بازاريابي و فروش به صورت جدي و با برنامه ريزي 

تیمي، تالش شده تا در كوتاه ترين زمان ممکن پاسخ مناسب به 

مشتريان داده شود تا در نهايت افزايش سطح رضايت مندي 

آنان فراهم گردد؛

 ساماندهي بايگاني راكد:

در  دقیقي  و  مدون  برنامه ريزي  تاكنون   96 سال  ابتداي  از 

خصوص سامان دهي بايگاني دقیق كلیه پاكت های سفارش ها 

صورت پذيرفت،  كه بر اين اساس اطالعات سفارشات مربوط 

به 10 سال گذشته به صورت مرتب، چیدمان، شماره گذاری 

و بايگاني شد. 
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بازتاب

)R&D( تحقیق و توسعه

نیمه  و  متمركز  كار روی طرح شخصی سازی  و  بررسی    
متمركز دسته چك های بانك ملی ايران و برگزاری جلسات 
و روش ها، مديريت عملیات  ادارات كل سازمان  با  مختلف 
شركت  سیستم ها،  توسعه  و  امنیت  خزانه،  بازرسی،  بانکی، 

پشتیبانی افزارهای رايانه ای سداد – پارس و...؛
در  ايران  اسالمی  جمهوری  پست  شركت  با  مذاكره    

خصوص توزيع روزانه دسته چك ها به شعب 11 استان؛
با شركت كارا پست در خصوص توزيع روزانه    مذاكره 

دسته چك ها به شعب 11 استان؛
  آغاز طرح يك ماهه آزمايشی شخصی سازی روزانه دسته 

چك ها و اصالح روند تولید و توزيع؛
  تولید كارت  های هوشمند انتخابات الکترونیك در دو طرح 

ويژه مجری و مجوز دريافت رای.
  كارت ويژه مجری )تعداد تولید شده: 24.670 قطعه(

 800 تا   780 حدود  ضخامت  با   PVC اليه   5 كارت    
میکرون، دارای آنتن در اليه وسط و نوار مگنت؛

 Fudan FM 1280 از نوع Dual Interface میکروماژول  
با ظرفیت 80KB و سیستم عامل جاوا؛
  دارای Applet و امضای ديجیتال.

 كارت مجوز رای الکترونیک )تعداد تولیدشده: 236.000 قطعه(
 800 تا   780 حدود  ضخامت  با   PVC اليه   5 كارت    

میکرون و دارای آنتن در اليه وسط؛
 Fudan FM 1280 از نوع Dual Interface میکروماژول  

با ظرفیت 80KB  و سیستم عامل جاوا؛
  دارای Applet  و امضای ديجیتال.

  كارت ويژه مجری و مجوز رای الکترونیک
  تست Contactless اپلت توسط ماشین SCP 5600؛

  تهیه dll مورد نیاز به صورت Contactless جهت تست 
كلیدها؛

  تهیه dll مورد نیاز به صورت Contactless جهت تست 
امضای ديجیتال؛

  ساخت Log فايل مورد نیاز در فرآيند تست؛
 UID بانك انصار جهت خواندن CRC پروژه dll ساخت  
كارت های Mifare و ساخت رشته مورد نظر با الگوريتم مورد 

درخواست مشتری؛
افزار شخصی سازی كارت    كار بر روی پروژه تولید نرم 

Mifare به صورت فارسی و انگلیسی به همراه كلیدگذاری؛

با  اعتباری  و  شناسايی  كارت  تولید  پروژه  روی  مطالعه    
قابلیت بیومتريك )اثر انگشت(؛

  همکاری در برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شركت؛
به  ارائه  جهت  شناسايی  هوشمند  كارت  دموی  ساخت    

بنیاد شهید و امور ايثارگران؛
  كار روی پروژه شخصی  سازی و تولید نرم  افزار مديريت 
كارت هوشمند جهت ارائه به سازمان آب و فاضالب استان 

البرز؛
  مطالعه روی پروژه كارت هوشمند تجمیع شده با قابلیت 

ذخیره  سازی اطالعات چندين كارت بانکی و اعتباری؛
شده  اسکن  فايل های  ويرايش  منظور  به  نرم  افزار  تهیه    

بانك ملت.
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  اطالع رسانی
بیمه  و  بانك  بورس،  بین المللی  نمايشگاه  دهمین  در  حضور    

)برپايی غرفه(؛
  ارائه برنامه حضور و بازديد از نمايشگاه های مرتبط؛

  پیگیری اخبار مربوط به انتخابات سال 1396 از روزنامه ، سايت ، 
رسانه ملی، اداره كل روابط عمومی بانك ملی ايران و ساخت فیلم 

و بازتاب در وب سايت شركت؛
  همکاری در برگزاری روز اول كاری شركت در سال 1396و

ساخت فیلم شركت در سالی كه گذشت؛
  همکاری در برگزاری مراسم جشن روز كارگر؛

  ساخت دمو )فیلم( جهت نمايش در سمینار ساالنه شركت؛
  تمديد دامنه ها و ايمیل پلن های شركت روی دامنه های ir. و com.؛

تمديد هاست و پشتیبانی وب سايت شركت؛
  ساخت 2 دمو جهت ارائه در مجمع عمومی شركت؛

  تهیه محتوای تبلیغات شركت ويژه درج در نشريات چاپ و 
نشر و صنعت چاپ با دو عنوان كارت های هوشمند و اعتباری و 

مطبوعات امنیتی و بهادار؛
  همکاری با بانك ملی ايران جهت راه اندازی موزه جديد بانك؛

  مديريت، پشتیبانی و به روزرسانی وب سايت شركت؛
جشنواره  هفدهمین  به  ارسالی  اقالم  آماده  سازی  و  پیگیری    

صنعت چاپ.
  بازديدها از شركت

  دبیر ستاد انتخابات وزارت كشور )فروردين(؛
  مشاور عالی وزير كشور و رئیس مركز توسعه دولت الکترونیك، 

فناوری اطالعات و آمار وزارت كشور )فروردين(؛
  مديرعامل و مديركل و كارشناسان شركت چاپ بانك ملت 

)فروردين(؛
  كارشناس و خبرنگار نشريه صنعت چاپ )فروردين(؛

بانك  عمومي  روابط  كل  اداره  كارشناسان  و  موزه  رئیس    
)ارديبهشت(؛

  رئیس اداره كل سرمايه گذاري و امور شركت ها )ارديبهشت(؛
  مديرعامل شركت داده ورزی سداد )ارديبهشت(؛

  حقوقدانان شوراي نگهبان )ارديبهشت(؛
  هیئت مديره موسسه همیاری كوثر و مديران بانك ملي )خرداد(؛

  مدير مسئول مجله چاپ و نشر )خرداد(.

بازتاب



8

عه
وس

ه ت
 را

مة
 نا

صل
و ف

د
13

96
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 

بازتاب

)IT( فناوری اطالعات

  نصب و راه اندازي يك دستگاه Access Point جهت ارائه 
سرويس شبکه بیسیم در ساختمان اداري؛

  طراحي شبکه و زيرساخت پرينترهای واحد شخصي سازي 
اوراق بهادار؛

افزاري فروش )سرور قديم( جهت    راه اندازي سامانه نرم 
استخراج گزارش سال هاي 79 تا 86؛

 HP راه اندازي يك دستگاه سرور  و  و خريد  فني  بررسي    
جهت ارتقاء تجهیزات اتاق سرور؛

  پشتیباني فني سخت افزاري و نرم افزاري كلیه ايستگاه هاي 
كاري شركت در 6 ماهه اول سال 1396؛

 Microtec Server دستگاه  يك  پیکربندي  و  راه اندازي    
جهت مديريت پهناي باند اينترنت؛

  نصب و به روزرساني وصله هاي امنیتي روي كلیه سیستم هاي 

كامپیوتري شركت جهت جلوگیري از ورود باج افزار؛

  18 مورد تعمیرات سخت افزاري ايستگاه هاي كاري؛
و  دما  پايش  و  سرمايش  سیستم  و  تجهیزات  نگهداشت    

رطوبت اتاق سرور؛

  نظارت بر عملکرد و كارايي سامانه اتوماسیون اداري پارس 
سیستم؛

  نظارت بر عملکرد و كارايي سامانه Outlook؛
  نظارت بر عملکرد و كارايي سامانه نرم افزاري رستوران؛

  نظارت بر عملکرد و كارايي سامانه نرم افزاري حضوروغیاب؛
  بررسي فني و هماهنگي خريد و نصب و راه اندازي كامل 
سامانه نرم افزاري و سخت افزاري دستگاه هاي كنترل گشت و 

نگهباني واحد حفاظت.
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بازتاب

فنی و مهندسی

  پشتیباني فني جهت تولید تعرفه هاي انتخاباتي؛

  نگهداری پیشگیرانه  )PM( ن9 دستگاه از ماشین آالت؛

  پشتیباني فني امور شخصي سازي ماشین NIPSON  8000؛

  نصب كیوسك نگهباني به تعداد دو عدد؛

  تعمیر و بازسازي سالن روزنامه شامل:

  بتن ريزي؛

  سنگ فرش نمودن كف سالن؛

   مرمت درها؛

   تعويض روشوئي و ...؛

  رنگ آمیزي؛

.R201 تعمیر كوپلینگ كالچ آپارات ماشین  

  طراحي و ساخت SUCTION & TENSION CYLINDER؛

  تعويض شیر گیربکسي مخازن زمیني آب شرب مصرفي 

به تعداد يازده عدد؛

  تحقیق، بررسي و ارائه طرح خريد كمپرسور هواي فشرده 

نوع OIL INJECTED؛

  تعويض مخزن هواي فشرده به ظرفیت 4 مترمکعب وفشار 

كاري 10 بار؛

 DRENT ماشین    CLC CARD باطري  تعويض    

U-1031  &  U-1127؛

  تعويض باطري PLC  ماشین GENIUS  52UV؛

  تعمیر HEAD  ماشین VP-200 & NIPSON 8000 به 

تعداد دو عدد؛

  NIPSON 8000 و  ماشین   FLASH POWER تعمیر    

VP-200 به تعداد سه عدد؛

ماشین   HUNKELER دستگاه   SHEETER اندازي  راه    

NIPSON VP-200؛

  سرويس و نگهداري لیفتراك هاي بنزيني وگازوئیلي؛

  سرويس و نگهداري دستگاه هاي كپي و زيراكس؛ 

  سرويس و نگهداري دوربین ها  و آسانسورها؛

  انجام كلیه امور جوشکاري؛

  تست نشتي آب و گاز؛

  كلراسیون و تست میزان كلر آب شرب مصرفي؛ 

  راهبري كلیه سیستم هاي تاسیساتي؛

پساب  از  استفاده  و  انساني  فاضالب  تصفیه خانه  راهبري    

تصفیه خانه جهت آبیاري فضاي سبز؛

فاضالب  خروجي  پساب  آنالیز  و  دوره اي  آزمايش های    

جهت طرح خود اظهاري و ارائه به سازمان محیط زيست تهران؛

  رفع كريستال ABSORPTION شماره دو LG؛

  تست هیدرواستاتیك سه دستگاه بويلر بخار و دو دستگاه 

بويلر آبگرم؛ 

استیل،  نرده  نصب  شامل  آبرساني  مخازن  بازسازي    

دريچه ها و ...؛

  تعمیرات اساسي و راه اندازي هواساز انبار امنیتي؛

 COOLING فن  جهت   SOFT STARTER مونتاژ    

TOWER به تعداد دو عدد؛

جهت   30KVA به ظرفیت   STABILIZER تهیه ومونتاژ    

واحد اوراق بهاداربه تعداد يك دستگاه؛

  بازسازي موتورخانه استخر )Over Haul سیستم ها( 

   رنگ آمیزي بناهای داخلي مجموعۀ ورزشي؛
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بازتاب

برگزاری كمیته ها: 

  مديريت انرژي )2 جلسه(؛

  فني و مهندسي )4 جلسه(؛

نمودارهاي مصارف گاز، برق و آب 

 

 

مصرف گاز در شش ماه، از سال 1394 لغایت 1396
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بازتاب

مصرف برق در شش ماه، از سال 1394 لغایت 1396

مصرف آب در شش ماه، از سال 1394 لغایت 1396
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بازتاب

مالی

  صدور احکام افزايش حقوق ساالنه بر اساس بخش نامه 

وزارت كار براي سال 1396؛

به  منتهي  ماهه   12 مالي  صورت هاي  تنظیم  و  تهیه    

1395/12/30؛

  حسابرسي صورت هاي مالي و دريافت گزارش حسابرسي 

مطلوب براي عملکرد سال 1395؛

  تهیه گزارش فعالیت و عملکرد براي سال 1395؛

اجتماعي  تامین  سازمان  توسط  بیمه  حسابرسي  انجام    

براي عملکرد سال مالي 1394؛

  انجام رسیدگي مالیاتي براي عملکرد سال مالي 1394

تنظیم و ارايه گزارش هاي فصلي، مالیات بر ارزش افزوده و 

خريد و فروش به اداره امور مالیاتي؛

  پیگیري و تنظیم گزارش هاي الزم جهت ممیزي شركت 

توسط وزارت دارايي و تامین اجتماعي و شركت در جلسات 

ارائه دفاعیات مؤثر در جهت كاهش  و  پرونده  به  رسیدگي 

پرداخت هاي مضاعف؛

پیگیري هاي  و  پارس  جامع  سیستم   اجراي  بر  نظارت    

الزم به منظور رفع اشکاالت و نیاز كاربران؛

كلیه  موقع  به  پرداخت  و  كاركنان  كاركرد  محاسبات    

مزاياي نقدي و غیر نقدي كاركنان طبق برنامه زمان بندي در 

مناسبت هاي گوناگون؛

انعقاد  جهت  سفارش ها  شده  تمام  بهاي  برآورد    

فروش؛ قراردادهاي 

كارپردازي  كل  اداره  از  مطالبات  وصول  و  پیگیري    

بانك ملي ايران؛

  پیگیري امور مربوط به افزايش سرمايه؛

  اخذ مفاصا حسابهاي بیمه براي قراردادهاي فروش؛

  تهیه گزارش های سود و زيان ماهانه به همراه اطالعات 

تکمیلي و تجزيه و تحلیل عملکرد شركت؛

  ساير امور ارجاعي به واحد امور مالي.
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   همکاري در برگزاري جشن روز اول كاري؛
   ارزشیابي 6 ماهه دوم سال 95 )دريافت رتبه توسط20 نفر (؛

   ارزشیابي شش ماهه اول سال 96 كاركنان؛
   همکاري در برگزاري جشن روز كارگر؛

   برقراري حق عائله مندي براي 7 نفر از كاركنان و پرداخت هديه تولد فرزند به آنان؛
   واريز معادل ريالي سهمیه برنج و روغن شش ماهه اول به حساب بن كارت كاركنان؛

   تمديد مجوز تابلو مجموعه ورزشي؛
   تمديد مجوز صندوق پستي؛

   انجام امور بیمه اي كاركنان، شامل دريافت هزينه هاي درماني )پاراكلینیکي و بیمارستاني(؛
   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 مراحل تمديد قرارداد كاركنان براي سال 97-96؛

   ارتقای شغلي 19 نفر از همکاران در كمیته طبقه بندي مشاغل؛
   انجام امور جذب  و استخدام 9 نفر نیروي روزمزد در واحد پس از چاپ، 1 نفر در واحد خدمات و ترابري، 1 نفر در واحد اداري؛

   واريز مبلغ جايزه تحصیلي فرزندان ممتاز همکاران )مرحله اول(؛
   درج تصوير فرزندان ممتاز همکاران در كانال تلگرامی شركت؛

   پرداخت 2 مرحله بن غیر نقدي؛
   تمديد پروانه بهره برداري مجموعه ورزشي؛

   انجام مقدمات اندازه گیري آالينده هاي محیط كار و ارزيابي عوامل زيان آور شغلي؛
   انجام آزمايش های فیزيکي، شیمیايي و بیولوژيکي آب شرب مجموعه.

امور اجرايی و رفاهی

اخبار

اداری



14

عه
وس

ه ت
 را

مة
 نا

صل
و ف

د
13

96
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 

اخبار

   تصويب جدول آموزشي سال 1396؛
   حضور در اولین همايش مسئوالن ايمني )1 نفر(؛
   كارگاه آموزشي اصول سرپرستي نوين )35 نفر(؛

   همايش مالیاتي سال  1396 )1 نفر(؛
   توانمندسازي منابع انساني )1 نفر(؛

   دوره مجازي پول شويي و راه هاي مقابله با آن )1نفر(؛
   تهیه و توزيع كتاب سالمت، ايمني و  محیط زيست )32 نفر(؛

   دوره بهداشت عمومي )7 نفر(؛
   آموزش ذهن آگاهي )15 نفر(؛

   دوره سالمت، ايمني و محیط زيست )28 نفر(؛
   همايش نیازسنجي آموزشي مبتني بر تحلیل سازمان و بازگشت سرمايه )2 نفر(؛

   دوره آموزش تکمیلی )مبارزه با پول شويی( )25 نفر(.

   مهدي علیاري      احسان زرگري    اسماعیل اكبري زاده      مهدي تختي     حسین فیروزي    هادي حکیم زاده
  مهدي شهرابي فراهاني.

توحید خلیلي و علي اكبر بیگي
 

آموزش

تولد فرزند

ازدواج همکاران

 صمیمانه ترين
تبريک ها تقديم

شما باد!

  شروع
زندگي مشتركتان

مبارك باد!
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اخبار

  حجت مروتي )خواهر(     حسن مقدم )برادر(     عبداله محموديان )مادر(    سید محمد طباطبايي )خواهرزاده(    
علي شفافر )همسر خواهر(    ظفر گلبداغي )مادر بزرگ همسر(    محمدرضا صبور )عمو(    سید علي حسیني )عمو(

   اسماعیل اكبري زاده )پدر همسر(     محمد قادي )پدر همسر(     محمد حسین اسمعیلي )پسرعمو(     محمد 
جمال زاده )دختر عمو(      جعفر جمال زاده )دختر عمو(    حسین صالحی )پدر همسر(.

   بهرام ناجي  )سوريه(        علي كیان مهر )كربال(      عابدين رحماني )كربال(. 

درگذشت بستگان

سفر به اماكن متبركه 

زیارتتان قبول و شهد شیرین زیارت، گوارای وجودتان باد!

  از خداي بزرگ، براي همکاران، شکیبايي و براي رفتگان، آرامش در جوار حضرت حق آرزومنديم!


