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سخن اول

فرزندان زمانة خود باشیم ! 

كه  كند  ادعا  نمی تواند  ملتی  هيچ  ما،  بزرگ  دنيای  در 

بی نياز از تعامل و ارتباط با ساير ملل است تاروپود فرش 

رنگارنگ و زيبای فرهنگ و تمدن بشری را دستان توانای 

ملل  صنعتگران  و  هنرمندان  سياستمداران،  انديشمندان، 

گوناگون خلق كرده اند.

الهی و هدايت  با هدايت تكوينی  نردبان تكامل بشری 

استعدادهای خدادادی  از  بهره مندی  و  پيامبران  تشريعی 

بشری همچون عقل، تجربه، علم و فناوری، پله به پله طی 

شده است تا بشر امروز به اين ميزان از پيشرفت و توسعه 

در بخش های گوناگون دست يابد.

واقعيت های  با  جهان  و  ايران  در  چاپ  بزرگ  صنعت 

و  فرصت ها  نو،  چالش های  و  پيچيدگی ها  شيرين،  و  تلخ 

كاماًل  فرايندهای  و  ابزار  و  قواعد  نو،  محيطی  تهديدهای 

روزآمدی را می طلبد  .

الگوی مديريتی، فناوری ها، سخت افزارها و نرم افزارها و 

فرايندها و ... دچار تحول شده است. با نگرش و دانش و 

توانش ديروزی نمی توان به حل معضالت و پيچيدگی های 

امروزی نائل شد.

محدوديت های  چاپ،  ماهيت  در  تحول  بر  عالوه     

بيفزاييد؛  را  داخلی  رقابتی  بازار  چالش های  و  اقتصادی 

امروز بيش و پيش از هر زمان، بايد باور كنيم كه برای 

داشتن شركت موفق، پويا و پاسخگوی نيازهای مشتريان 

و قابل رقابت در بازار توليدات و خدمات چاپی در ايران، 

بايستی فرزندان زمانة خود باشيم!

نشريه بهاريه ضمن عرض شادباش به مناسبت حلول 

ارجمند  همكاران  همة  برای  دل  صميم  از   ،1397 سال 

شركت چاپ و نشر بانك ملی ايران، سالی مملو از توفيق 

و سربلندی و عّزت آرزومند است. 

واحد تحقيق، توسعه و اطالع رسانی
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گفت وگو

محور توسعه، بهبود مدیریت منابع انسانی است

پای صحبت دکتر رضا منصوری، مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

نقش مديريت در هر سيستم، همچون نقش مغز در کالبد وجود آدمی است. باالترين سطح مديريت شرکت، مديرعامل است.

وی بايستی با درک شرايط و مقتضيات زمانه، شناخت فرصت ها و تهديدها و نقاط قوت و ضعف، با تدبير واقع بينانه و جامع، از 

منابع انسانی و مادی، به نحو مطلوب استفاده کند.

دکتر رضا منصوری، مديرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران، تالش کرده است در دورة حضور خود در اين شرکت با 

رعايت اصول حرفه ای و اخالقی، فرايند بهره وری )کارآيی و اثربخشی( را در بخش های گوناگون شرکت ارتقا بخشد.

آنچه در ادامه می آيد، متن گفت و گو بهاريه با دکتر رضا منصوری است.

اشاره
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 1396 سال  در  شرکت  عملکرد  از  شما  تحليل    
چيست؟

اين  كه  بود  شركت  برای  رويداد  پر  سالي   1396 سال 
رويدادها، در بسياری موارد، برنامه ريزی های انجام شده در 
زمينه های مختلف را تحت تاثير خود قرار می داد. همان طور 
ساله  هر  برنامه های  شركت،  واحدهای  هستيد  مطلع  كه 
خود را در اسفندماه سال قبل تهيه می كنند. اين برنامه ها 
جهت انجام بررسی های دقيق و كارشناسی، در كميته های 
فنی و تخصصی مطرح و به منظور اجرايی شدن مورد تاييد 
يا اصالح قرار مي گيرند. با توجه به اتفاقات مختلفی كه در 
طول سال 1396 شاهد آن بوديم، برنامه ريزی شركت نيز 
در برخی موارد، دستخوش تغييراتی شد كه خوشبختانه با 
همت مديران و سرپرستان و برگزاری جلسات هماهنگی، 
موفق شديم بسياری از اين تغييرات را كنترل و از برنامه های 

جايگزين استفاده كنيم.
در مجموع بايد بگويم كه عملكرد شركت در سال 1396 
شاهد  توليدی،  واحدهای  برخی  در  ما  و  بود  مثبت  بسيار 
افزايش تيراژ توليد محصوالت نسبت به مدت مشابه سال 
افزايش  نيز  ديجيتالی  فناوری های  حوزة  در  و  بوديم  قبل 

دانش و توليد را شاهد بوديم.

  برای بهبود امور و کاهش چالش ها، چه اقداماتی در 
سال 1396 صورت گرفت؟

مجموعه های توليدی و صنعتی، همواره با چالش هايی در 
اين  از  نيز  ما  رو به رو هستند. مجموعة  فعاليت خود  روند 
موضوع مستثنی نيست. چالش ها و سختی های زيادی در سال 
1396 به شركت وارد شد كه با توجه به برنامه ريزی های 
انجام شده و اخذ تصميمات به موقع، موفق به از بين بردن 
اين چالش ها شديم. به عنوان مثال، در سال گذشته طبق 
برنامه ريزی هر ساله، از دی ماه می بايست توليد تقاويم و 
سررسيدهای شبكه بانكی را انجام می داديم كه متاسفانه در 
آبان ماه شاهد زلزله غرب كشور در استان كرمانشاه بوديم 
و طی آن بسياری از هموطنان جان خود را از دست دادند 
بانك های  هماهنگی  شورای  مهم،  اين  بی خانمان شدند.  يا 
اعتباری  بانك ها و موسسات  دولتی و شورای عالی كانون 
خصوصی را بر آن داشت تا با اختصاص هزينه توليد تقاويم 
و سررسيد به زلزله زدگان استان كرمانشاه، كمك كوچكی 

برای حل مشكالت اين عزيزان نمايند.
شركت چاپ و نشر بانك ملی ايران نيز علی رغم آمادگی 
تقاويم و  توليد  تاثير مستقيم  و  توليدی خود  كامل خطوط 
سررسيد در فروش شركت، حمايت خود را از اين تصميم 
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اعالم كرد. بی درنگ پس از اين تصميم، كميته ای با حضور 
معاونان و مديران تشكيل شد و به لطف خدا توانستيم با 
سفارش ها  ساير  شد،  گرفته  كميته  اين  در  كه  تصميماتی 
را در  ايثارگران  امور  و  بنياد شهيد  كارت شناسايی  مانند 
بخش های توليدی جايگزين توليد تقاويم و سررسيد نماييم.

همچنين ما در اين سال سعی كرديم بخشی از مشكالت و 
چالش های مربوط به كليه واحدها را در جلسات كارشناسی 
وظايف  شرح  تعيين  با  سپس  كنيم.  شناسايی  و  مطرح 
برنامه های  عنوان  تحت  مرتبط  واحدهای  برای  مشخص 
اصالحی، بسياری از چالش ها و مشكالت را برطرف كنيم.

در ضمن به منظور هماهنگی بيشتر واحدهای بازاريابی و 
فروش و برنامه ريزی توليد، كميته هماهنگی توليد و فروش 

را تقويت كرديم.

  مهم ترين موفقيت های سال 1396 چه بود؟
در ابتدای سال 1396، شاهد برگزاری دهمين نمايشگاه 
و  چاپ  شركت  بوديم.  بيمه  و  بانك  بورس،  بين المللی 
در  ايران  ملی  بانك  غرفه  كنار  در  ايران  ملی  بانك  نشر 
توليد  زمينه  در  خود  دستاوردهای  ارائه  به  نمايشگاه  اين 
هوشمند  كارت های  و  بهادار  و  هويتی  امنيتی،  مطبوعات 

شناسايی و اعتباری پرداخت؛
مهم ترين رويداد سال گذشته، توليد تعرفه رای دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوری و پنجمين دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا بود كه در 29 ارديبهشت 
ماه 1396 برگزار شد. اين پروژه، از ارديبهشت سال 1395 
تاييد  از  تا پس  با برگزاری جلسات هماهنگی آغاز شد و 
انتخابات از سوی نهادهای نظارتی ادامه پيدا كرد. در اين 
دوره، 141 شهر انتخابات شورای اسالمی و شهر و روستا را 

برای اولين بار به شكل الكترونيكی برگزار كردند؛
برگزاری انتخابات الكترونيك، نيازمند دو نوع كارت هوشمند 
»مجوز رای و ويژه مجری« با تيراژ چند صد هزارتايی از نوع 
Dual Interface بود كه در مدت زمان محدود يك ماه توسط 

شركت تهيه شد و در اختيار وزارت محترم كشور قرار گرفت. 
همچنين كنترل كيفيت نرم افزار كارت هوشمند انتخابات نيز 

توسط ماشين آالت صنعتی شركت انجام شد. عالوه بر اين، با 
فعال تر شدن و تقويت واحدهای بازاريابی و فروش خوشبختانه 
توانستيم در بزرگ ترين مناقصه توليد كارت هوشمند امنيتی 
مناقصه های  در  همچنين  و  ايثارگران  امور  و  بنياد شهيد  در 
سپه،  مسكن،  نوين،  اقتصاد  بانك های  هوشمند  كارت  توليد 
بيمه نامه های  توليد  حرفه ای،  و  فنی  سازمان  بانك،  پست 
برنامه ريزی  با  همچنين  شويم.  برنده  و...،  بيمه  شركت های 
دقيق در واحد توليد و به منظور پاسخ گويی به نياز مشتريان، 
ظرفيت توليد انواع كارت های هوشمند را 35درصد نسبت به 

سال گذشته باال برديم.
به  هماهنگی های  با  بهادار،  و  امنيتی  توليدات  حوزة  در 
عمل آمده، فرايند شخصی سازی دسته چك های بانك ملی 
ايران را به صورت روزانه انجام داديم. عالوه بر اين با توجه 
به عملياتی شدن طرح صياد، با تغييرات به عمل آمده در 
نرم افزار و ماشين آالت شخصی سازی دسته چك، موفق به 

شخصی سازی دسته چك مطابق طرح صياد شديم.
 )R&D( به ياری خدا و به همت بخش تحقيق و توسعه
شركت در سال 1396 موفق شديم از نسخه اول نرم افزار 
مديريت كارت هوشمند شركت در سومين كنگره مهندسی 
و مديريت آب و خاک ايران رونمايی كنيم كه به عقيده 
فرايند  راستای  در  مهمی  بسيار  اهميت  موضوع،  اين  بنده 
و  دارد  را  هوشمند  كارت های  بر  مبتنی  راهكارهای  ارائه 
و  دقيق  برنامه ريزی  با  بتوانيم  آتی  سال های  در  اميدوارم 
اين  بازار، نسبت به توسعه ساير بخش های  نياز  مبتنی بر 

نرم افزار، گام های اساسی برداريم. 
كسب   ،1396 سال  در  شركت  توفيقات  از  ديگر  يكی 
مقام اول و دريافت لوح و تنديس هفدهمين دوره جشنواره 
ملی صنعت چاپ كشور در بخش مسابقات آثار چاپی به 
مناسبت توليد كتاب قرآن آقاجان پرتو به عنوان اثر نفيس 
برتر توسط شركت بود. اين مصحف شريف به خط آقاجان 
ارزش  دارای  و  شده  كتابت  قاجار  دربار  خوشنويس  پرتو 
تاريخی بااليی است و جهت كسب اطالعات بيشتر درباره 

اين كتاب می توانيد به وب سايت شركت مراجعه كنيد.
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  چارچوب کلی برنامه های توسعه ای شرکت در سال 
1397 چيست؟

واحد  در  آتی  سال  در  شركت  برنامه های  مهم ترين 
بازاريابی و فروش عبارتند از: افزايش سهم بازار، نگهداشت 
تقويت  كاال،  فروش  نرخ  در  بازنگری  فعلی،  مشتريان 
مديريت  تقويت  كاال،  عرضه  و  فروش  چرخه  مديريت 
 IT تكميلی  تجهيزات  ارائه  و   )CRM( مشتريان  با  ارتباط 

خواهد بود.
توسعه   ،)R&D( توسعه  و  تحقيق  بخش  در  همچنين 
توسعه  طرح  شدن  عملياتی  سخت افزاری،  و  نرم افزاری 
حوزه  در  توليدات  افزايش  شخصی سازی،  و  كارت  واحد 
فناوری های ديجيتالی، توسعه در بخش ماشين آالت توليدی 
و ابزارهای تكميلی، راه اندازی آزمايشگاه مرجع و مطالعات 
بازار و بازارسازی از مهم ترين برنامه های شركت در سال 

1397 خواهد بود.
عالوه بر اين، برنامه هايی در راستای ارتقای كيفی سرمايه 
به   1397 سال  در  اميدواريم  كه  داريم  شركت  انسانی 

اهداف مدنظر خود در اين خصوص برسيم و همواره معتقد 

منابع  بهبود مديريت  پيشرفت،  و  توسعه  هستم كه محور 

انسانی است.

جديد  سال  آستانه  در  همکاران  برای  پيامی  اگر    
داريد، بفرماييد.

و  تحول  فصل  را  بهار  زيبای  فصل  مهربان،  خداوند 

دگرگونی و بروز جلوه های زيبايی و كمال قرار داده است. 

من ضمن تبريك و شادباش حلول سال جديد، از خداوند 

همكاران  روزافزون  سرافرازی  و  و سالمت  سعادت  منان، 

ارجمندم و خانواده گرامی شان را آرزومندم.

انگيزش  تقويت كار گروهی،  با همت جمعی و  اميدوارم 

شغلی، استفاده از تجارب پيشين و فناوری های نو و بهبود 

و  مشتريان  رضايت مندی  ميزان  شاهد  فرآيندها،  مستمر 

افزايش سود )ارزش افزوده( و اعتبار اجتماعی و تخصصی 

شركت چاپ و نشر بانك ملی ايران در حوزة صنعت چاپ 

ايران و نظام بانك داری باشيم. ان شااهلل.

سال  رويداد  مهم ترين 

رای  تعرفه  توليد  گذشته، 

دوازدهمين دوره انتخابات 

رياست جمهوری و پنجمين 

شوراهای  انتخابات  دوره 

بود  روستا  و  شهر  اسالمی 

ارديبهشت ماه   29 در  که 

1396 برگزار شد
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روزها از پس هم می آيند و تابلوی زندگی آدمی، ذره به 

به هم زدنی،  به چشم  به جزء، شكل می گيرد.  و جزء  ذره 

روزها همچون ابرهای آسمان به تندی سپری می شوند و به 

ناگاه صدای پای بهار شنيده می شود.

بی روح  و  تكراری  چقدر  زندگی ها  نباشد،  اگر  كه  بهار 

می شود.

بهار در سرزمين، فقط تغيير در پوسته طبيعت نيست، بهار ارمغانی 

از دگرگونی های درونی و آداب و سنن فرهنگی را با خود می آورد. 

شادی ها خلق می كند و به آمد و شدها، رونق می بخشد.

اميدوارم درس های بزرگ حلول سال نو و فرارسيدن بهار 

زيبا را با همه وجود درک كنيم.

اينجانب وظيفه خود می بينم از تك تك همكاران عزيز در 

برای  ذات حضرت حق،  از  و  كنم  تقدير  شركت، صميمانه 

آن ها و خانواده گرامی شان، سعادت و سالمت و سرافرازی 

روزافزون آرزو می نمايم.

گفت وگو

درس هاي بزرگ بهار

خسرو شفیعی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
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بازتاب

عملکرد سالیانه امور مالی

  صدور احكام افزايش حقوق ساالنه بر اساس بخش نامه 
وزارت كار براي سال 1396؛

به  منتهي  ماهه   12 مالي  صورت هاي  تنظيم  و  تهيه 
1395/12/30؛

فعاليت  موضوع  اصالح  صورتجلسه  ثبت  و  پيگيري    
شركت؛

  حسابرسي صورت هاي مالي و دريافت گزارش حسابرسي 
مطلوب براي عملكرد سال 1395؛

و  تهيه  با  همراه  ساالنه  عادي  عمومي  مجمع  برگزاري    
تنظيم گزارش فعاليت سال 1395؛

  پيگيري نكات گزارش های حسابرسي و تكاليف مجمع و 
نامه مديريت مربوط به سال مالي 1395؛

  تنظيم و ارائه اظهارنامه مالياتي براي سال 1395؛
  تنظيم و ارائه گزارش هاي فصلي، ارزش افزوده، خريد و 

فروش به سازمان امور مالياتي؛
  تهيه گزارش های  سود و زيان ماهانه به همراه اطالعات 

تكميلي و تجزيه و تحليل عملكرد شركت؛
  تهيه صورت هاي مالي تعاوني مصرف و تعاوني مسكن و 

تنظيم و ارائه اظهارنامه هاي مالياتي آن ها براي سال 1395؛
تا   1396/7/1 از  كاركنان  قرارداد  صدور  و  تنظيم    

1397/6/31؛
  تهيه صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 1396/6/31؛

  دريافت برگ قطعي ماليات هاي عملكرد، حقوق، تكليفي 

و ارزش افزوده سال 1394 و تسويه حساب با سازمان امور 
مالياتي تا پايان سال مذكور؛

  پيگيري پرونده حسابرسي بيمه سال 1394 و تسويه حساب 
تا پايان سال 1394 با سازمان مذكور؛

  نظارت بر اجراي سيستم  جامع پارس و پيگيري هاي الزم 
به منظور رفع اشكال ها و نياز كاربران؛

  محاسبات كاركرد كليه كاركنان و پرداخت به موقع كليه 
مزاياي نقدي و غير نقدي كاركنان طبق برنامه زمان بندي در 

مناسبت ها؛
و  حسابرسي  جهت  الزم  گزارش هاي  تنظيم  و  پيگيري    
و  دارايي  وزارت  حسابرسي،  سازمان  توسط  شركت  مميزي 
پرونده و  به  اجتماعي و شركت در جلسات رسيدگي  تامين 

ارائه دفاعيات مؤثر در جهت كاهش پرداخت هاي مضاعف؛
انعقاد  جهت  ها  سفارش  شده  تمام  بهاي  برآورد    

قراردادهاي فروش؛
  تهيه گزارش بودجه سال مالي منتهي به 1397/12/29؛

كارپردازي  كل  اداره  از  مطالبات  وصول  و  پيگيري    
بانك ملي ايران؛

  تهيه صورت سود و زيان ميان دوره اي )ماهانه(؛ 
توسعه  طرح  گزارش هاي  و  مستندات  تهيه  و  پيگيري    

براي بانك ملي ايران؛
  دريافت مفاصا حساب هاي بيمه براي قراردادهاي فروش؛

  اجراي عمليات انبارگرداني پايان سال مالي 1396.
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بازتاب

عملکرد سالیانه بازاریابی و فروش

  شركت در 37 مورد مناقصه؛

  ارائه1150مورد استعالم قيمت به بانك ها، موسسات و شركت ها؛

  پيگيري  سفارش هاي در خط توليد و پاسخ گويي با محوريت مشتري مداري؛

  افزايش ميزان فروش و همچنين وصول مطالبات شركت نسبت به سال گذشته؛

  40 مورد انعقاد قرار داد مربوط به توليد مطبوعات چاپي و كارت هاي هوشمند؛

  ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي به مشتريان جهت ارتقا كيفي مطبوعات درخواستي؛

  برگزاري بيش از 280 مورد جلسه كارشناسي با حضور مشتريان در محل شركت چاپ و نشر بانك ملي و محل كار ايشان؛

   بايگاني دقيق و بسيار منظم سوابق سفارشات مربوط به 10 سال گذشته و همچنين نسخه الكترونيكي محاسبات از 94 تاكنون؛ 

   انجام محاسبات فروش در كوتاه ترين زمان  با استفاده از نرم افزارمحاسبات و بايگاني سوابق الكترونيكي طي 2 سال گذشته؛ 

   ارسال و دريافت بيش از 1300 مورد تأييديه نمونه هاي درخواستي از طريق پست الكترونيكي به منظورمديريت مدت زمان اخذ تأييديه.

  بازاريابي و جذب مشتريان جديد:

سامانه انصارشهرداري شاهرودبيمه حافظبانك ايران زمين

شركت كتيبه ايرانيانتجارت سامان وياناتوسعه فرايند آسايش

توسعه ارتباط مشهد بنياد شهيد و امور ايثارگرانشركت سام پخش

صندوق امداد واليت

صندوق انصارالمهدي
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بازتاب

عملکرد سالیانه برنامه ریزي و تولید

  حضور در كالس اصول سرپرستي؛

  حضور در نمايشگاه چاپ شهر آفتاب؛

نمايشگاه  در  توليدي  برنامه ريزي حضور سرپرست هاي   

چاپ تهران )آذرماه 96(؛

  حضور در كارگاه آموزشي مبارزه با پولشويي؛

  حضور در كالس سالمت، ايمني و بهداشت.

فعاليت هاي آموزشي

  آماده سازي و ارائه پيشنهاد توليد تقاويم به بانك ملي؛

  پيش بينی و درخواست ملزومات تقاويم 1397 بانك ملی؛

  ثبت درخواست های برون سپاری و اخذ مجوزهای الزم؛

 تكميل فرم های بازنگری و برآورد زمان، مربوط به هر سفارش؛

  برآورد زمانی سفارش های در حال توليد كه بصورت روزانه 

انجام می شود؛

  بازديد از مراكز  برونسپاری جهت بررسی توان فنی پيمانكاران.

فعاليت هاي پشتيباني

گزارش  ارائه  و  استراتژيك  مصرفي  مواد  موجودي  رصد   
روزانه به تداركات؛

 راه اندازي مجدد پروسسور فيلم و انتقال دستگاه از نمايشگاه 
به واحد پيش از چاپ؛

 تالش براي راه اندازي مجدد يونيت سيلك اسكرين درنت 1127؛
 بررسی  امكان تغيير شيوه آماده سازي ژالتين مهر از سنتي 

به ديجيتال؛
 نصب نرم افزار جديد و افزايش سرعت و كيفيت پرينترهاي 

زيراكس.

بهينه سازي شيوه هاي توليدي

 آماده سازي طراحي ساک دستي قرآن آقاجان پرتو؛

 هماهنگي و ارائه دمو در بازديدهای مختلف از واحدهای توليدی؛

 ارائه نمونه يادداشت جهت هداياي پايان سال؛

 هماهنگي بازديدهای مختلف از واحدهای توليدی؛

 چاپ بروشور قرآن آقاجان پرتو و كتاب حكايت مالئك؛

 آماده سازی طرح بروشور تبليغاتی دستگاه مهرسازی؛

فعاليت هاي تبليغاتي

 درخواست دستگاه بسته بندي كارتن جهت بسته بندي بهتر 
كارت هاي توليدي؛

 آمادگي جهت تيز كردن تيغ هاي برش چاپخانه هاي ديگر؛
 ارائه پيشنهادات مختلف در راستاي كاهش هزينه هاي توليدي و عملياتي؛

 ارتقاء بسته بندي كارت هاي توليدي از تسمه به چسب؛ 
 پيگيری خريد 2دستگاه تسمه كش؛

 آمادگی جهت توليد مهرهای ليزری امنيتي به جای مهرهای خود استامپ.

برنامه هاي توسعه اي
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و  اطالع رسانی)R&D( عملکرد سالیانه تحقیق، توسعه

 ارائه طرح شخصی سازی متمركز و نيمه متمركز دسته چك های 

بانك ملی ايران و برگزاری جلسات مختلف با ادارات كل سازمان 

و روش ها، مديريت عمليات بانكی، بازرسی، خزانه، امنيت و توسعه 

سيستم ها، شركت پشتيبانی افزارهای رايانه ای سداد - پارس و...؛

ايران در خصوص  با شركت پست جمهوری اسالمی  مذاكره   

توزيع روزانه دسته چك ها به شعب 11 استان كشور؛

 مذاكره با شركت كارا پست در خصوص توزيع روزانه دسته 

چك ها به شعب 11 استان كشور؛

دسته  روزانه  شخصی سازی  آزمايشی  ماهه  يك  طرح  آغاز   

چك ها و اصالح روند توليد و توزيع؛

 توليد كارت های هوشمند انتخابات الكترونيك در دو طرح ويژه 

مجری و مجوز اخذ رای.

مشخصات کارت ويژه مجري:

 كارت 5 اليه PVC با ضخامت حدود 780 تا 800 ميكرون، 

دارای آنتن در اليه وسط و نوار مگنت؛

 ميكروماژول Dual Interface از نوع Fudan FM 1280 با 

ظرفيت 80KB و سيستم عامل جاوا؛

 دارای Applet و امضای ديجيتال.

فرايند توليد:

 چاپ 4 رنگ رو و 4 رنگ پشت؛

 كليت، لمينيت و پانچ؛

 ايجاد حفره برای كاشت تراشه )Milling(؛

 تزريق چسب Dual Interface؛

 كاشت تراشه روی كارت )Implant(؛

 تست ATR  به صورت Contact  در ماشين Implant؛

 تعداد توليد شده: 24،670 قطعه.

مشخصات کارت مجوز رای الکترونيک:

 كارت 5 اليه PVC با ضخامت حدود 780 تا 800 ميكرون 

و دارای آنتن در اليه وسط؛

 1280 Fudan FM از نوع Dual Interface ميكروماژول 

با ظرفيت 80KB  و سيستم عامل جاوا؛

 دارای Applet  و امضای ديجيتال.

فرآيند توليد:

 چاپ 4 رنگ رو و 4 رنگ پشت؛

 چاپ سيلك مركب حرارتی در پشت؛

 كليت، لمينيت و پانچ؛

  ايجاد حفره برای كاشت تراشه )Milling(؛

 تزريق چسب Dual Interface؛

 كاشت تراشه روی كارت )Implant(؛

 تست ATR  به صورت Contact  در ماشين Implant؛

 تعداد توليد شده: 236،000 قطعه؛

 تست Contactless اپلت توسط ماشين SCP 5600؛

Contactless جهت تست  نياز به صورت  dll مورد  تهيه   

كليدها؛

Contactless جهت تست  نياز به صورت  dll مورد  تهيه   

امضای ديجيتال؛

 ساخت الگ فايل مورد نياز در فرآيند تست.

 UID انصار جهت خواندن  بانك   CRC dll پروژه  ساخت   

تحقيق و توسعه



12

1397

كارت ها Mifare و ساخت رشته مورد نظر با الگوريتم مورد 

درخواست مشتری؛

كارت  شخصی سازی  افزار  نرم  توليد  پروژه  روی  بر  كار   

مايفر به صورت فارسی و انگليسی به همراه كليدگذاری؛

قابليت  با  اعتباری  و  كارت شناسايی  توليد  پروژه  مطالعه   

بيومتريك )اثر انگشت(؛

 همكاری در برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شركت؛

 ساخت دمو كارت هوشمند شناسايی جهت ارائه به بنياد 

شهيد و امور ايثارگران؛

 انجام پروژه شخصی سازی و توليد نرم افزار مديريت كارت 

هوشمند جهت ارائه به سازمان آب و فاضالب استان البرز؛

 مطالعه بر روی پروژه كارت هوشمند تجميع شده با قابليت 

ذخيره سازی اطالعات 30 كارت بانكی و اعتباری؛

 تهيه نرم افزار به منظور ويرايش فايل های اسكن شده بانك 

ملت؛

شماره  تخصيص  و  شخصی سازی  نرم افزار  رسانی  به روز   

طرح صياد )عالوه بر اطالعات تخصيصی در طرح موجود(؛

 توسعه نرم افزار مديريت كارت هوشمند؛

 حضور در سومين كنگره مهندسی آب و خاک و رونمايی 

از نرم افزار مديريت كارت هوشمند شركت؛

 توليد كارت شارژهای تلفن همراه شركت مخابرات استان 

لرستان؛

 تهيه اطالعات جهت طرح توسعه و افزايش سرمايه شركت 

به منظور ارائه به اداره كل سرمايه گذاری بانك ملی ايران؛

 پيگيری تست و آزمون متريال و چيپ های مورد بررسی 

و مطالعه شركت؛

 Mifare 1K پيگيری انجام تست ميكروماژول های جديد 

Mifare Ultralight ،Desfire 4K ،Desfire 2K و...؛

تهيه  منظور  به  شركت  مديره  هيئت  به  اطالعات  ارائه   

تجهيزات طرح توسعه؛

 پيگيری انجام پروژه تصويربرداری ديجيتال اسناد اداره كل 

مهندسی و امالک بانك ملی ايران؛

كارت  قطعه   60 آزمون  و  تست  برگزاری  در  همكاری   

پخش  ملی  شركت  درخواست  به  سوخت  هوشمند 

فرآورده های نفتی ايران؛

 بررسی تونر فلورسنت ماشين Nipson؛

 امكان سنجی پروژه ارائه Solution و ساماندهی امور مالی 

مراكز درمانی شهر تبريز )به سفارش شركت سيان(؛

 امكان سنجي سفارش كاغذ حرارتی شركت سداد.

 حضور در دهمين نمايشگاه بين المللی بورس، بانك و بيمه 

)برپايی غرفه(؛

 ارائه برنامه حضور و بازديد از نمايشگاه های مرتبط؛

 پيگيری اخبار مربوط به انتخابات سال 1396 از روزنامه ها، 

سايت ها، رسانه ملی، اداره كل روابط عمومی بانك ملی ايران 

و ساخت فيلم و بازتاب در وب سايت شركت؛

 ساخت فيلم شركت در سالی كه گذشت؛

 ساخت دمو )فيلم( جهت نمايش در سمينار ساالنه شركت؛

دامنه های  روی  شركت  پلن های  ايميل  و  دامنه ها  تمديد   

ir. و com.؛

 تمديد هاست و پشتيبانی وب سايت شركت؛

 ساخت 2 دمو جهت ارائه در مجمع عمومی شركت؛

 تهيه محتوای تبليغات شركت ويژه درج در نشريات چاپ 

و  هوشمند  كارت های  عنوان  دو  با  چاپ  صنعت  و  نشر  و 

اعتباری و مطبوعات امنيتی و بهادار؛

راه اندازی موزه جديد  ايران جهت  ملی  بانك  با  همكاری   

بانك؛

 مديريت، پشتيبانی و به روزرسانی وب سايت شركت؛

 همكاری در راه اندازی موزه جديد بانك ملی ايران؛

 پيگيری و آماده سازی اقالم ارسالی به هفدهمين جشنواره 

صنعت چاپ؛

 برگزاری بازديدها از شركت؛

اطالع رسانی

،
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 تهيه محتوا جهت درج در نشريه بانك ملی ايران؛

 برگزاری كميته تبليغات و نمايشگاه ها و پيگيری امور محوله 

تا حصول نتيجه؛

 پيگيری اخبار و بازتاب خبری جشنواره صنعت چاپ؛

 تهيه محتوای سه خبر جهت درج در خبرگزاری تسنيم؛

 پيگيری نهايی شدن نشريه راه توسعه؛

برای شركت های  بيمه  روز صنعت  تبريك جهت  نامه  تهيه   

بيمه كشور؛

 توليد سفارش هاي بيمارستان و دانشكده پرستاری بانك ملی ايران.
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  پشتيباني فني ماشين آالت چاپ، صحافي و كارت؛

  عمليات نگهداري پيشگيرانه )PM( ماشين آالت؛

  نصب دو عدد كيوسك نگهباني؛

  تعمير و بازسازي سالن روزنامه:

  بتن ريزي؛
  سنگ فرش كردن كف سالن؛

  مرمت درب ها؛
  تعويض روشوئي و ...؛

  رنگ آميزي.
  تعمير كوپلينگ كالچ آپارات ماشين R201؛

  تعويض11 مورد شيرهاي گيربكسي مخازن زميني آب شرب 

مصرفي؛

 4 ظرفيت  به  فشرده  هواي  مخزن  دستگاه   2 تعويض    

مترمكعب وفشار كاري 10 بار؛

  DRENT U-1031 ماشين  CLC CARD تعويض باطري  

و  DRENT U-1127؛

  تعويض باطري PLC  ماشين GENIUS  52-UV؛

  تعمير HEAD  ماشين VP-200 & NIPSON 8000 به 

تعداد دو عدد؛

ماشين   FLASH POWER عدد  سه  تعمير    

NIPSON 8000 & VP-200؛

  راه اندازي ماشين NIPSON VP-200 شامل:

  تنظيم set up پارامترها و راه اندازي SHEETER  دستگاه 
HUNKELER؛

  تعمير و راه اندازي قسمت PINLESS؛
  تعمير و راه اندازي قسمت TONER BOX؛ 

بازتاب

عملکرد سالیانه فني و مهندسي 
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  سرويس و نگهداري ليفتراک هاي بنزيني وگازوئيلي؛

  سرويس و نگهداري دستگاه هاي كپي و زيراكس؛ 

  سرويس و نگهداري دوربين ها  و آسانسورها؛

  انجام كليه امور جوشكاري؛

  تست نشتي آب و گاز؛

  كلراسيون و تست ميزان كلر آب شرب مصرفي؛ 

  راهبري كليه سيستم هاي تاسيساتي؛

پساب  از  استفاده  و  انساني  فاضالب  تصفيه خانه  راهبري    

تصفيه خانه جهت آبياري فضاي سبز؛

جهت  فاضالب  خروجي  پساب  آناليز  و  دوره اي  آزمايشات    

طرح خود اظهاري و ارائه به سازمان محيط زيست تهران؛

  رفع كريستال ABSORPTION شمار دو LG؛

آبگرم  بويلر  و  پنج دستگاه  بخار  بويلر    تست هيدرواستاتيك 

دو دستگاه؛ 

  بازسازي مخازن آبرساني شامل نصب نرده استيل، دريچه ها 

و ...

  تعميرات اساسي و راه اندازي هواساز انبار امنيتي؛

 COOLING TOWER جهت فن SOFT STARTER مونتاژ  

به تعداد دو عدد؛

30 جهت  KVA به ظرفيت   STABILIZER تهيه ومونتاژ  

واحد اوراق بهاداربه تعداد يك دستگاه؛

  بازسازي موتورخانه استخرشامل  Overhaul سيستم ها و رنگ 

آميزي ابنيه داخلي مجموعه ورزشي؛

 TENSION & SUCTION CYLINDER و ساخت    طراحي 

ماشين MULLER MARTINI شامل:

  CMM سيلندرهاي مكش و تنشن؛

  آناليز متريال و ساخت توسط منابع داخل كشور.

  بررسي، تحقيق و تعويض رله هاي SECONDARY به جاي

PRIMARY به همراه CT هاي حلقوي جهت ترانس هاي 1250KVA؛

نوع  كمپرسور  دستگاه  يك  خريد  تحقيق  و  بررسي    

OIL INJECTED به ظرفيت 13 مترمكعب و فشار كاري 

 DEW POINT -20 -40 با DRYER 10 به همراه يك دستگاهBAR

درجه سانتيگراد؛

  تست EARTHING  كل مجموعه جهت ارائه به وزارت كار؛

هاي   BOILER برق  تابلو  دستگاه  دو  اساسي  تعميرات    

14000BTU/h؛

 R 206 جهت ماشين  BUSH و  SHAFT طراحي و ساخت  

شامل:

  CMM شفت وبوش؛

   آناليز متريال وساخت توسط منابع داخل كشور.

 WOHLENBERG 90 طراحي وساخت دنده گيربكس ماشين  

شامل:

   CMM دنده؛

   آناليز متريال وساخت توسط منابع داخل كشور.

  تست وكاليبراسيون باسكول 60 تني؛

  جوشكاري ومونتاژ بازوي برش POLAR 90؛

  پيچ ورول پالک، آب بندي، شست و شوي سنگ هاي ساختمان 

اداري؛

  بازسازي و تعويض گپ هاي مخازن  كوئيلي آب گرم چاپ، 

صحافي، ساختمان اداري و...؛   

 5 ظرفيت  به  فشرده  هواي  مخزن  سنجي  ضخامت  تست    

مترمكعب وفشار كاري 10BAR؛

بخش کميته ها: 

برگزاري 2 جلسه كميته مديريت انرژي؛ 

برگزاري 10 جلسه كميته فني و مهندسي.
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نمودار مقايسه اي 9 ماهه مصارف گاز، برق و آب

ميزان مصرف گاز به دليل عدم ارسال قبض به صورت نه ماه محاسبه گرديده است.

ت
ووا

كيل
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يادداشت

با حراست آشنا شوید

  »امــروز اولويــت اصلــی كشــور مقابلــه بــا جنــگ نــرم دشــمن كــه 

ــان آحــاد مــردم  ــد، اختــالف و بدبينــی مي هــدف آن ايجــاد تردي

اســت و مهم تريــن راه هــای مقابلــه بــا ايــن تهاجــم حفــظ و تقويــت 

ــت  ــده و مراقب ــه آين ــل ب ــد كام ــيجی، امي ــه بس ــرت، روحي بصي

جــدی در تشــخيص ها اســت؛« )مقــام معظــم رهبــري )حفظــه اهلل(

بــه نظــر شــما حراســت چگونــه جايــی اســت و چــه اهدافــی را 

ــد؟ ــال می كن دنب

آيــا می دانيــد حراســت در چــه مــواردی می توانــد ياری رســان 

ــما باشد؟ ش

ــت را  ــد حراس ــواردی می تواني ــه م ــما در چ ــد ش ــا می داني آي

ــد؟ ــاری نمائي ي

ــه  ــت مراجع ــه حراس ــد ب ــی باي ــه مواقع ــد در چ ــا می داني آي

ــه مســائل و مشــكالت خــود را مطــرح نمائيــد؟ كنيــد و چگون

ــه  ــبت ب ــما نس ــتر ش ــنائی بيش ــه آش ــن مقول ــا در اي ــعی م س

ــد  ــد؛ امي ــت می باش ــانی حراس ــت رس ــف و روش خدم وظاي

ــيم. ــته باش ــی برداش ــدم كوچك ــن راه ق ــه در اي ــت ك اس

ــت  ــداری و مراقب ــت، پاس ــی صيان ــت به معن ــت در لغ حراس

كــردن می باشــد، و از لحــاظ اداری نهــادی اســت،كه در قلــب 

تشــكيالت يــك ســازمان قــرار داشــته و وظيفــه خطير و ســنگين 

مراقبــت و ســالمت اجــزای ريــز و درشــت آن تشــكيالت را در 

ــواع و اقســام انحراف هــای موجــود برعهــده دارد. ــر ان براب

ــای  ــق ارزش ه ــول و تعمي ــظ اص ــور حف ــت به منظ ــر حراس دفت

ــجام  ــم و انس ــاد نظ ــالمی و ايج ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ

ــه  ــن ارائ ــا ضم ــال، ت ــگاه فع ــكيالتی دانش ــام تش ــاد نظ در ايج

ــه انحــراف و تخطــی را  پيشــنهاد و راهكارهــای مناســب هرگون

ــه  ــان ب ــريع ترين زم ــد و در س ــف نماي ــی كش ــور اجراي در ام

بهرام ناجي
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ــال دارد. ــالح ارس ــع ذی ص ــئوالن و مراج ــالع مس اط

  وظايف حراست

  تعيين صالحيت؛

   حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده؛

   ارائه مشاوره امنيتی به سطوح مديريتی؛

   طبقه بندی و كنترل تاسيسات، اماكن و دستگاه  ها؛

   شناسائی عوامل و عناصر ايجادكننده نارضايتی؛

   پيش بينی و پيشگيری از تحركات ضد امنيتی؛

   تدوين دستورالعمل های حفاظتی؛

  نظارت و كنترل تردد كاركنان به تأسيسات و اماكن.

  حراست، پشتوانه اي محکم براي سالمت جامعه اداري

وظيفــه اصلــي حراســت، مواظبــت از ســالمت ســازمان اســت؛ 

ــه  ــود ب ــداف خ ــه اه ــل ب ــت ني ــازماني جه ــر س ــه ه ــرا ك چ

ــاز دارد. ــي ني ــي و بيرون ســالمت درون

ــرض  ــواره در مع ــازمان هم ــر س ــالمت ه ــه س ــا ك از آنج

آلودگي هــا و تهديدهــاي درونــي و نفــوذي اســت، بــراي حفــظ 

ســالمت و پيشــگيري از آلودگي هــا نيازمنــد سيســتمي هســتيم 

كــه بــا دقــت زيــاد اوالً: از نفــوذ آفت هــا بــه داخــل سيســتم 

ــاي  ــناخت آفت ه ــخيص و ش ــا تش ــًا: ب ــد؛ ثاني ــري كن جلوگي

ــازمان را  ــع و ســالمت س ــه موق ــالج ب ــاي ع ــي، زمينه ه درون

فراهــم ســازد.

ــازماني،  ــاي س ــة فراينده ــت در عرص ــور حراس ــن حض بنابراي

همــواره در جهــت دســتيابي بــه دو هــدف عمــده زيــر اســت: 

  هــدف كالن و راهبــردي: حفــظ و ارتقــاي تــوان حفاظتــي و 

امنيتــي ســازمان بــه منظورپيــش بــرد اهــداف ســازمان؛

  اهــداف عملياتــي: همراهــي و مســاعدت مديــران بــا ارائــه 

مشــورت هاي موثــر  و اطــالع رســاني به موقــع، اعمــال 

ــت  ــت حفاظ ــر جه ــاي موث ــدام ه ــام اق ــا و انج ــارت ه نظ

ــازمان.  ــع س ــالمت مناب ــي و س ــه از ايمن همه جانب

نقش حراست در پيش گيري از وقوع تخلف ها:  

ــوع  ــگيري از وق ــور پيش ــت به منظ ــي حراس ــش اساس ــه نق س

ــت:   ــر اس ــرح زي ــه ش ــازمان ب ــا در س تخلف ه

اول: نقش هشدار دهنده يا پيشگيري کننده؛ 

دوم: نقش اصالح کننده يا درمان کننده؛

سوم: نقش جداکننده از سيستم؛

ــاي  ــه نهاده ــي شــبيه ب ــر حراســت از جهات ــه خطي ــن وظيف اي

بهداشــتي درمانــي اســت. چنانچــه ايــن نهــاد در ابتــدا ســعي 

ــدا از هــر آلودگــي و بيمــاري پيشــگيري  ــر آن دارد كــه ابت ب

نمايــد و در مرحلــه بعــد اگــر احتمــاالً كســي آلــوده شــد او را 

ــع  ــر واق ــي موث ــر دو روش قبل ــت اگ ــد و در نهاي ــان نماي درم

نشــد او را همچــون يــك عضــو مــرده و فاســد شــده بــدن از 

سيســتم  جــدا كــرده و دور بيانــدازد، چنيــن نقشــي را حراســت 

ــد. ــاد مي كن ــازمان ايف در س

ــا و  ــوع تخلف ه ــي ن ــا پيش بين ــازمان ب ــر س ــت در ه حراس

جرايمــي كــه ممكــن اســت در آن ســازمان به وقــوع بپيونــدد 

ــه انحــاء مختلــف، چشــم و گــوش كاركنــان  ســعي مي كنــد ب

ــه روي دام هــا و كمين هــاي ســر راه گشــوده  آن ســازمان را ب

و آنهــا را هوشــيار و آگاه ســازد.

بــا ايــن كارهــا اوالً: جلــوي خســارت هاي احتمالــي كــه مســلّمًا 

ــت،  ــد داش ــتم در برخواه ــراي سيس ــنگيني ب ــاي س هزينه ه

ــود. ــه مي ش گرفت

ــا  ــا و انحراف ه ــار تخلف ه ــوي انتش ــيله جل ــه اين وس ــًا: ب ثاني

ــود. ــه مي ش ــان گرفت ــن كاركن در بي

منبع: حراست کل
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بازاریابی مبتنی بر فناوری )بازاریابی اینترنتی(

محمدامين فالمرزي

تجــارت الكترونيــك اصــول اساســی تجــارت را بــه چالش 
كشــيده اســت؛ به طوری كــه حتــی امــروزه واژه هــای 

تجــارت هــم دچــار تحــول شــده اســت؛
واژة بازاريابــی نيــز ماننــد واژه هــای كســب وكار الكترونيكی 
ــوع روبروســت و تعريــف واحــدی  ــا تن ــف ب از نظــر تعري
ــی  ــه نشــده اســت. برخــی پژوهشــگران بازارياب از آن اراي

ــد: ــرده  ان ــف ك ــه تعري ــی را اين گون اينترنت
بازاريابــی اينترنتــی عبــارت اســت از ايجــاد و حفــظ روابط 
ــدف  ــا ه ــگام ب ــای بهن ــق فعاليت ه ــتريان از طري ــا مش ب
ــداف  ــه اه ــات ك ــا وخدم ــه نظرات،كااله ــهيل مبادل تس
هــر دو طــرف معاملــه )خريــدار و فروشــنده( را بــرآورده 
ســازد؛ يــا بازاريابــی اينترنتــی عبارتســت از رســيدن بــه 
اهــداف بازاريابــی از طريــق اســتفاده از فنــاوری ارتباطــات 

الكترونيكــی.
بايــد توجــه داشــته باشــيم بازاريابــی ســنتی بــه صــورت 
به صــورت  به طوری كــه  شــود؛  مــی  اجــرا  خطــی 

فراينــدی متوالــی و مرحلــه ای بــه وقــوع می پيونــدد، ولــی 
در بازاريابــی اينترنتــی همــه مراحــل به صــورت همزمــان 
بازاريابــی ســنتی بخش بنــدی  انجــام می پذيــرد؛ در 
ــن،  ــل س ــناختی )از قبي ــات جمعيت ش ــاس خصوصي براس
جنــس و درآمــد( رايــج اســت ولــی در بازاريابــی مبتنــی 
بــر فنــاوری بخش بنــدی بيشــتر بــر اســاس خصوصيــات 
رفتــاری )از قبيــل موقعيت هــا، وضعيــت مصــرف كننــده، 

ميــزان اســتفاده و منافــع( مــورد نظــر اســت.
ــعی  ــات س ــق تبليغ ــركت از طري ــنتی ش ــی س در بازارياب
می كنــد محصــوالت خــود را بــه مشــتريان بفروشــد و در 
ايــن راه پيــش قــدم اســت؛ ولــی در بازاريابــی مبتنــی بــر 
ــزه و شــوق در  ــق تبليغــات انگي ــاوری شــركت از طري فن
ــا  ــه طــوری كــه آن ه ــد؛ ب مشــتريان خــود ايجــاد می كن

بــه دنبــال محصــوالت شــركت هســتند.
عــالوه بــر ايــن در بازاريابــی ســنتی  از ابزارهــای ترفيعــی 
و تبليغــی واحــد و يكســان در ســطح انبــوه اســتفاده 
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می شــود؛ ولــی در بازاريابــی مبتنــی بــر فنــاوری براســاس 
ــا  ــن ابزاره ــت اي ــن اس ــتری، ممك ــر مش ــای ه ويژگی ه
واســطه های  ســنتی  بازاريابــی  در  باشــد؛  متفــاوت 
متعــددی وجــود دارد ولــی در بازاريابــی مبتنــی بــر 

ــتند. ــذف هس ــل ح ــطه ها قاب ــن واس ــاوری اي فن
ــی  ــنتی و بازارياب ــی س ــی بازارياب ــه اجمال ــس از مقايس پ
ــی  ــی اجمال ــه بررس ــون ب ــاوری، هم اكن ــر فن ــی ب مبتن

اهــداف و مزايــای ايــن بازاريابــی می پردازيــم.
اهداف بازاريابی مبتنی بر فناوری

به كارگيــری هــر فنــاوری، نــوآوری يــا ابــزاری بــا هــدف 
تحقــق خواســته های معينــی صــورت می گيــرد. ايــن 
حالــت در مــورد بازاريابــی نيــز صــادق اســت شــركت ها 
از بــه كارگيــری بازاريابــی اينترنتــی شــش هــدف عمــده 

ــد. ــال می كنن را دنب
  اهــداف هزينه گــرا: يــك شــركت امــكان دارد به منظــور 

كاهــش هزينه هــا از بازاريابــی اينترنتــی اســتفاده كند؛
  اهــداف فروش گــرا: اينترنــت بــه عنــوان يــك كانــال 

خــرده فروشــی و توزيــع تلقــی می شــود؛
ــه اثربخشــی  ــرای بعضــی از ســازمان ها دســتيابی ب   ب
ــا  ــدی آن ه ــای كلي ــال فعاليت ه ــرو انتق ــی در گ و كاراي
بــه اينترنــت اســت؛ كــه در بيشــتر مــوارد تغييــر رفتــار 
ــت   ــری اينترن ــه كارگي ــور ب ــه منظ ــی ب ــتريان فعل مش

مدنظــر اســت؛
ــا  ــات ب ــار اطالع ــات: انتش ــار اطالع ــداف انتش   اه
ــی  ــی دارد گاه ــيار نزديك ــه بس ــات رابط ــا و خدم كااله
ــار  ــه انتش ــدام ب ــداف اق ــق اه ــور تحق ــركت ها به منظ ش

اطالعــات می كننــد؛
  اهــداف ترفيعــی: اغلــب وب ســايت ها اهــداف 
ــيدن  ــد رس ــد؛ مانن ــال می كنن ــی را دنب ــی و ترفيع ارتباط

ــتريان؛ ــه مش ــخگويی ب ــد پاس ــرخ 25 درص ــه ن ب
  اهــداف ســرگرمی: ارايــه ابزارهــا و بازی هــای ســرگرم كننــده 

جــز ضمايــم فعاليت هــای ترفيعــی اســت.
مزايای بازاريابی اينترنتی

امــكان  اينترنتــی  بازاريابــی  دسترســی جهانــی:    

برقــراری ارتبــاط جهانــی را بــرای شــركت فراهــم 
ــر  ــه حداكث ــا ب ــد ت ــه شــركت كمــك می كن ــد و ب می كن
تعــداد مشــتری، دســت يابــد و از مرزهــای ملــی و 

ــر رود؛ ــه فرات ــن هزين ــا كمتري ــه ای ب فرامنطق
ــور  ــتريان به ط ــه مش ــت ب ــوری: اينترن ــی ف   دسترس
ــا  ــد ب ــكان را می ده ــن ام ــاعته اي ــار س ــت و چه بيس
ــات  ــه اطالع ــه ب ــد ثاني ــاوس در چن ــردن م ــك ك كلي

ــد؛ ــت يابن ــر دس ــورد نظ م
فضــای نامحــدود: فضــای موجــود در اينترنــت برای انتشــار 

اطالعــات برخــالف ســاير رســانه ها نامحــدود اســت.
  تعامــل: تعامــل موجــب برقــراری ارتبــاط بيــن 
خريــدار و فروشــنده می شــود؛ اينترنــت مشــتريان را 
قــادر می ســازد تــا بــر مبــادالت كنتــرل بيشــتری 

ــند؛ ــته باش داش
ــت امــكان اســتفاده از  ــودن: اينترن   چنــد رســانه ای ب
ــه در  ــد در حالی ك ــم می كن ــف را فراه ــانه های مختل رس

ــات محــدود اســت. ســاير رســانه ها امكان
الزم بــه ذكــر اســت ســه فنــاوري جديــد در راه اســت كه 
ايــن ســه فنــاوري باعــث تغييــر شــيوه حكمرانــي، ســبك 
ــرات  ــن تغيي ــه اي ــد ك ــد ش ــك داري خواه ــي و بان زندگ
موجــب  تغييــر الگــوي مصــرف خواهــد شــد و بــه طبــع 
آن محصــوالت جديــد و نيازهــاي جديــدي ظهــور خواهد 
ــط از  ــا فق ــن نيازه ــه اي ــخ گويي ب ــكان پاس ــه ام ــرد ك ك
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــر اس ــكان پذي ــتر وب ام ــق بس طري
مــوارد بــاال بــه كارگيــری بازاريابــی مبتنــی بــر فنــاوری 
در دنيــای امــروز اجتنــاب ناپذيــر اســت. بنابرايــن كليــه 
ــوان  ــه منظــور حفــظ ت ســازمان ها از جملــه چاپخانه هــا ب
ــد  ــن روش جدي ــد از اي ــازار باي ــدن در ب ــت و مان رقاب
ــازی و  ــور پياده س ــه منظ ــذا ب ــد؛ ل ــره ببرن ــی به بازارياب
به كارگيــری ايــن روش مــدرن دوره هــای آموزشــی الزم 
ــر  ــی در نظ ــان بازارياب ــا كارشناس ــت ت ــطوح مديري از س

ــود. ــه مي ش گرفت

منبع: رفتار مصرف کننده، دکتر خبات نسائی.



21

1397

يادداشت

چگونه یک تیم را مدیریت کنیم؟

شهاب مرادي

مديرانــی كــه هــدف آن هــا فقــط پيشــرفت همه جانبــه شــركت اســت 
نســبت بــه رفــع مشــكالت تعصــب دارنــد و مشــكالت پيــش آمــده 
ــا  ــد. ام ــود می بينن ــكالت خ ــتريان را مش ــدان و مش ــرای كارمن ب
گاهــی ايــن مديريــت در يــك مارپيــچ نامطلــوب می افتــد و ســازمان 
ــال  ــرد. ح ــرار می گي ــقوط ق ــان در مســير س ــت همچن تحــت مديري
ببينيــم چطــور می شــود بــا مديريــت جلــوی شكســت يــك مجموعــه 

را گرفــت؟
مديريت

ــد.  ــت كن ــود را تقوي ــداری خ ــالق م ــه دارد اخ ــری وظيف ــر مدي ه
ــد كــه مديــران خــوش نيــت  بســياری اوقــات تله هايــی وجــود دارن
ــی از  ــا و آگاه ــن تله ه ــه ی اي ــا مطالع ــد. ب ــالح می كنن ــع س را خل
چگونگــی آن هــا، همــة مــا می توانيــم آمادگــی خــود را حفــظ كــرده 
و صداقــت خــود را در جايــگاه مديريــت بــه باالتريــن ســطح ممكــن 

برســانيم.

اينجا قلمرو شما نيست
ــرا  ــوند؛ زي ــار می ش ــان گرفت ــای خودش ــانی در دني ــه آس ــران ب مدي
ــه  ــز را ب ــه چي ــه هم ــتند ك ــان هس ــياری در جري ــتم های بس سيس
ســمت آن هــا بــر می گرداننــد. ايــن مديــران بــه جــای اينكــه بــه يــاد 
ــه ديگــران اســت،  داشــته باشــند تنهــا دليــل وجودشــان خدمــت ب
ــران  ــن اســت«. مدي ــرو م ــا قلم ــد: »اينج ــر می كنن ــان فك ــا خودش ب
صــادق نــه تنهــا از پرســش و نقــد اســتقبال می كننــد، بلكــه اصــرار 

بــه پرســش و نقــد هــم دارنــد.
يک سبد سرزنش برای مدير

شــخصی كــه از گفتــن »از اينجــا به بعــد من مســئول هســتم.« اجتناب 
ــه  ــد اعتمادب ــودن باي ــر ب ــرای مدي ــر نيســت. ب ــد، اصــال مدي می كن
تصميم گيری هــای  و  خــود  تصميم گيری هــای  در  كافــی  نفــس 
ــت  ــر شكس ــه اگ ــی ك ــان تصميم هاي ــيد. هم ــته باش ــان داش گروه ت
ــاِر  ــزرگ، ب ــران ب ــيد. مدي ــان باش ــد جواب گوی ش ــما باي ــد ش بخورن
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ــه دوش می كشــند، امــا تشــويق ها  ــی ب ــه تنهاي ســرزنش ها را ب
ــوند. ــريك می ش ــران ش ــا ديگ ــا را ب و اعتباره

محل کار يک خيابان دو طرفه است
ــه آوردن و  ــن و بهان ــره  رفت ــای طف ــت به ج ــا صالحي ــران ب مدي
ــان درس  ــه از اشتباهاتش ــی ارزش هميش ــای ب ــه كردن ه توجي
ــاد  ــمند« ي ــات ارزش ــوان »تجربي ــه عن ــا ب ــد و از آن ه می گيرن

می كننــد.
ــدگاِن  ــاط  برقراركنن ــد ارتب ــران تصــور می كنن بســياری از مدي
ــك  ــاِط ي ــا متوجــه نيســتند كــه ارتب فوق العــاده ای هســتند، ام
طرفــه برقــرار می كننــد. برخــی مديــران بــه خودشــان افتخــار 
ــوان  ــی می ت ــه راحت ــتند و ب ــهل الوصول هس ــه س ــد ك می كنن
ــراد  ــی كــه اف ــه آن هــا دســت يافــت، امــا در حقيقــت نظرات ب
مختلــف بــا آن هــا در ميــان می گذارنــد را اصــال گــوش 
ــد و  ــه نمی كنن ــوردی ارائ ــچ بازخ ــر هي ــی ديگ ــد. برخ نمی كنن
باعــث می شــوند افــراد ســردرگم بماننــد كــه باالخــره كارشــان 
ــا  ــد ي ــع بگيرن ــرار اســت ترفي ــه، ق ــا ن ــد هســت ي ــورد تأيي م

اخــراج شــوند.
کارمندان ضعيف را اخراج نمی کنند

مديــران گاهــی اوقــات بــه ايــن خاطــر كــه دل شــان بــرای يــك 
ــد  ــن خاطــر كــه می خواهن ــه اي ــا اصــال ب ــد می ســوزد ي كارمن
ــوار  ــای دش ــن تصميم ه ــد، از گرفت ــری كنن ــری جلوگي از درگي
طفــره می رونــد. مســلما دلســوزی بــرای ديگــران هيــچ ايــرادی 
ــه  ــن كار چ ــه اي ــد ك ــی می دانن ــران حقيق ــا مدي ــدارد، ام ن
موقعــی مناســب نيســت و چــه زمانــی هســت. آن هــا می داننــد 
ــرای شركت شــان و بقيــة  ــد فــالن شــخص را ب چــه موقــع باي

گــروه هــم كــه شــده، اخــراج كننــد.
نظارت بر کارهای ريز و درشت ممنوع

ــه  ــد ك ــرادی می بيني ــب اف ــن اشــتباه را از جان ــات اي ــر اوق اكث
ــی  ــاالی مديريت ــب ب ــه مرات ــده اند ب ــق ش ــی موف ــه  تازگ ب
دســت يابنــد. آن هــا هنــوز ذهنيــت كارمنــدی شــان را 
بــه ذهنيــت مديريتــی تغييــر نداده انــد. آن هــا تشــخيص 
ــی دارد.  ــای متفاوت ــر، معن ــودِن مدي ــد ب ــه مفي ــد ك نمی دهن
درنتيجــه، تــا حــد جنــون مديريــت ذره بينــی كــرده و جايــگاه 
ــر تمــام كارهــای  خــود را تنــزل مــی دهنــد و مــی خواهنــد ب
ريــز و درشــت، خودشــان نظــارت و مديريــت داشــته باشــند. 

ــر، در آزادی  ــداری مدي ــالق م ــم اخ ــمت های مه ــی از قس يك
ــت. ــان اس ــام كارهای ش ــرای انج ــراد ب ــه اف دادن ب

 مديران موفق و ويژگی هايشان
مديــران موفــق، بــا تكيــه بــر تجربيــات خــود، مهارتــی بی نظيــر 
ــد؛ از تصميمــات بســيار كوچــك،  ــم دارن ــد اخــذ تصمي در رون
ــا تصميمــات بســيار  ماننــد لباســی كــه می خواهنــد بپوشــند، ت
بــزرگ ماننــد گام هايــی كــه در انجــام يــك پــروژه كالن بايــد 
برداشــته شــود. مديــران برجســته می داننــد كــه گرچــه نتيجــه 
كار از اهميــت خاصــی برخــوردار اســت، اعتقــاد و بــاوری كــه 
ــد از  ــه تصميمــات اخــذ شــده توســط آن هــا دارن كارمنــدان ب
بيشــترين اهميــت برخــوردار اســت. اين گونــه مديــران در طــی 
ــای  ــم گيری ه ــه تصمي ــخصًا ب ــر ش ــه اگ ــد ك ــان می آموزن زم
ــاور در  ــاد و ب ــس اعتم ــن ح ــند، اي ــته باش ــان داش ــود ايم خ

ــرد. ــكل می گي ــز ش ــران ني ديگ
پايبندی به تعهدات

ــد ســد راه موفقيــت  ــاری اســت كــه می توان بی خيالــی بيم
ــچ  ــه هي ــه ب ــد ك ــق آموخته ان ــران موف ــد. مدي ــران باش مدي
ــه  ــه ب ــا بزننــد. تجرب ــه تعهــدات خــود پشــت پ وجــه نبايــد ب
ــول و  ــه ق ــدی ب ــرای پايبن ــد ب ــه باي ــه اســت ك ــا آموخت آن ه
حــرف خــود تمامــی راه هــای ممكــن را بيازماينــد. مديــر موفــق 
ــه  ــدی او ب ــه پايبن ــت ك ــف اس ــوع واق ــن موض ــه اي ــاًل ب كام
تعهداتــش، احتــرام كارمنــدان و وفــادری آنهــا بــه ســازمان را 

دارد. به همــراه 
فنون ارتباط با کارمند را می دانند

ــه عملكــرد خــود در موقعيت هــای گوناگــون  مديــران موفــق ب
واقفنــد و به خوبــی می داننــد چــه زمانــی بايــد بيشــتر در 
دســترس كارمنــدان باشــند و ارتباطــات خــود را بــا كارمنــدان 
ــر را  ــورد نظ ــه م ــترين نتيج ــه بيش ــد ك ــكل دهن ــه ش چگون

ــد. كســب كنن
و در انتها:  هر روز را روز يادگيری می دانند.

منابع:
1- راهبردهــای منابــع انســانی، مايــكل آرم اســترانگ، ترجمــة 

دكتــر خدايــار ابيلــی و حســن موفقــی؛
ــون، ترجمــه  ــع انســانی، جــان والت ــردی مناب ــرورش راهب 2- پ

ــوش غــالم زاده. ــر ناصــر ميرسپاســی و داري دكت
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يادداشت

نقش صنعت بسته بندی در آیندة صنعت چاپ

توحيد خليلي

با افزايش سهم صنعت بسته بندی در صنعت چاپ، تعداد بيشتری 

از چاپخانه ها اين واقعيت را كه آيندة صنعت چاپ در حوزه چاپ 

بسته بندی نهفته است، درک و خود را برای آن آماده می كنند. 

به نظر می رسد توسعه فناوری در صنعت چاپ نيز با اين روند 

با چاپ  فناوری های مرتبط  هماهنگ است و شركت های بزرگ 

بسته بندی را بيشتر مد نظر بخش های تحقيق و توسعه خود قرار 

می دهند؛ اما نقش بسته بندی در صنعت چاپ چيست و اهميت 

آن در آينده كدام است؟

بسته بندی به مثابه يك فرهنگ بومی، يا ملی و اقليمی سيستمی 

است كه از سويی موجبات ايجاد ارتباط بين توليدكننده و توزيع 

كننده را فراهم می آورد و از سويی ديگر، بين آن دو و مصرف كننده 

ارتباط منظم و قابل اطمينانی برقرار می كند. در واقع می توان گفت 

بسته بندی به عنوان يك فروشندة خاموش قلمداد می شود؛ زيرا 

كاالها مستقيمًا خود را به خريدار نمايش نمی دهند. اين پوشش 

به  را  الزم  اطالعات  می باشد،  محصول  معرف  كه   آن هاست 

مخاطب ارائه می دهد، هم نقش فرهنگ ارتباطی را بازی می كند، 

شامل جنبه اطالع رسانی است و می تواند به عنوان يك رسانه، 

و  نهاده اند  نام  ارتباطات  را عصر  كنونی  كند. عصر  نقش آفرينی 

از آن روست كه گسترش آگاهی و رشد ذهن بشری در مقابل 

از سوی  ارتباطی  از يك سو و پيشرفت وسايل  عينيت و محيط 

ديگر به انسان و كم و كيف ارتباط او با محيط عينی و ذهنی اش، 

جايگاه ويژه ای بخشيده است. بسته بندی عالوه بر قابليت حمل و 

نقل، با نوآوری می تواند در زمينه های تكنيكی، هنری و ارتباطی، 

گاه  نظر  اين  از  و  كرده  توجه  قابل  و  بازار، جذاب  برای  را  كاال 

ميان كاال و مصرف كننده رابطه نوينی برقرار كند. كمتر پديده ای 

ارتباطی مانند بسته بندی، دو ويژگی جاذبه فردی و اجتماعی را 

همواره با خود همراه دارد. امروزه برای رساندن پيام های تبليغاتی 

از وسايل عديده ای مانند بروشور و كاتالوگ، پوستر، مطبوعات، 

راديو و تلويزيون، سينما، نمايشگاه های تبليغاتی استفاده می شود و 

بسته بندی يكی از آن هاست و يكی از وظايف تبليغات اين است 

كه تصوير بسته بندی را ذهن مشتری حك كند و مهم ترين نكته 

محصوالت  انبوه  ميان  در  سريعًا  بايد  بسته بندی  كه  است  اين 

نظر مشتری را به خود جلب كند، چرا كه ميزان كشش بصری 

كه بسته بندی در مشتری ايجاد می كند بر تصميم مشتری تاثير 

فراوانی می گذارد.
ماهنامه صنعت چاپ، 1396
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اشاره
بخشي  اثر  بررسي  حاضر،  پژوهش  از  هدف 
آموزش ذهن آگاهي بر افزايش توانمندسازي 
روان شناختي و بهبود عملکرد شغلي کارکنان 
بر  بود.  ايران  ملي  بانک  نشر  و  چاپ  شرکت 
اين اساس، تعداد 30 نفر از کارکنان  انتخاب 
شدند و در دو گروه 13 نفره به صورت تصادفي 
از  استفاده  با  گروه ها  از  يکي  و  شدند  تقسيم 
آموزش هاي مهارت ذهن آگاهي طي 11 جلسه  
گروه  دو  هر  و  ديدند   آموزش  دقيقه     90
پرسش نامه هاي  توانمندسازي  از  استفاده  با 

ارزيابي  مورد   کارکنان  عملکرد شغلي  بهبود  و   روان شناختي 
قرارگرفتند.  

اين تحقيق در صدد اين بود که  اين مساله را مورد بررسي 
توانمندسازي  بر  ذهن آگاهي  آموزش  آيا  قراردهدکه 
روان شناختي و بهبود عملکرد شغلي کارکنان در شرکت چاپ 

و نشر بانک ملي ايران تاثير دارد.

  مقدمه

به اعتقاد بينش )1393( در كتاب فكر بهبود، از آنجا كه ايجاد 
بهبود و عملكرد خوب و افزايش راندمان كاری از افكار صورت 
می گيرد و وقتی كار درست انجام می شود كه نسبت به آن قصد و 
فكر درست باشد. اگر فكر و ذهن نيروی انساني خراب و معيوب 
باشد به طور حتم در ميزان عملكرد و بهره وری سازمان، تاثير سوء 
دارد ولی اگر فكر سالم باشد فرد ديدگاه عميق در جهت منطقی 
و درست كار كردن فعاليت ها دارد. بهبود عملكرد يك ديدگاه 
اين  اصلي  اهداف  از  يكي  بنابراين  )بينش، 1394(.  است  فكری 

تحقيق بررسي تاثير فكر بر خروجي كارتوليدي است. 
و خالقيت هاي  توان  ذهني  منابع  فكري،  ناكافي  از  استفاده  عدم 
سازمان ها  در  حاضر  عصر  مديران  بدترين  چالش هاي   بالقوه  از 
مورد  در  عملكرد  ارزيابی  نتايج  نه  تنها  موضوع  اين  و  است 
كاركنان توانا و كوشا منفی خواهد بود بلكه نوعی رخوت و سستی 

در سازمان حاكم خواهد شد.
با توانمندسازی سرمايه های روان شناختی به جای بهره مندی از 
نيروهای يدی كاركنان از قابليت ها و توانمندی های روان شناختی 
و  اقتصادی  رشد  برای  حياتی  منبع  كه  انسانی  نيروی  ذهنی  و 

حياتی سازمان است می توان بهره برد.

   توانمندسازی روان شناختی

انسانی،  منابع  شناختی  روان  توانمندسازی 
درونی  انگيزش  نوين  رويكرد  يك  عنوان  به 
درونی،  نيروهای  نمودن  آزاد  معنی  به  شغل، 
وجود  به  و  بسترها  كردن  فراهم  كاركنان، 
استعدادها،  شكوفايی  برای  فرصت ها  آوردن 
توانايی شايستگی های افراد است )عبداللهی و 

نوه ابراهيم، 1385(.
  عملکرد شغلي

دادن  انجام  از  است  عبارت  شغلی  عملكرد 
وظايفی كه از طريق سازمان بر عهده نيروی انسانی گذاشته شده 
است. آنچه را كه افراد در يك سازمان انجام می دهند و شيوه ای 
می شود  ناميده  می گذارند  اثر  سازمان  عملكرد  بر  افراد  آن  كه 

)زارعيان،1394(.
از  يكی  كه  ايران  ملی  بانك  ونشر  چاپ  شركت  راستا  اين  در 
معدود  از  و  می باشد  كشور  چاپ  صنعت  در  كليدی  قطب های 
با خدمات گسترده، در زمينه های چاپ،  چاپخانه هايی است كه 
نقش كليدی در صنعت چاپ و رشد اقتصادی كشور را برعهده 
دارد، بايستی به صورت سازمانی پويا به تغييرات محيطی پاسخی 
اطالعات،  تكنولوژی  سريع  پيشرفت های  دهد.  ارائه  مناسب 
زمينه چاپ  در  مردم  انتظارات  و  نيازها  ازپيش  پيش  گسترش 
اين  تعهد  و  بازارها  در  رقابت  دانش،گسترش  افزايش  نتيجه 
و  گوناگون  ارگان های  و  سازمان ها  به  پاسخ گوئی  به  شركت 
همچنين رقابت با ساير مراكز چاپی جهت جذب مشتريان بيشتر 
و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعيت محيطی بسيار خاصی 
را پديد آورده است. بنابراين برای اين كه اين شركت بتواند در 
مقام سازمانی پويا در برابر محيط پر تنش و پر رقابت خود به 
سازد،  عملی  را  خود  مأموريت  و  دهد  نشان  عكس العمل  موقع 
الزم است بتواند چشم انداز روشنی از آنچه كه می خواهد باشد 
ترسيم كند و از توان و تجربه سرمايه های فكری و روان شناختی 
كاركنان بهره بگيرد. هدف اين است كه به مؤلفه های تاثيرگذار 
بر توانمندسازی و عملكرد شغلی بپردازيم تا به وسيله آن ضمن 
نيروهای  فكری  ارتقای  و  توانمندی  برای  مهارت  يك  آموزش 
استعدادهای  و  قابليت  از  كيفيت  بهترين  با  افراد  شناختی  روان 

نهفته آن ها به منظور ارتقای سازمان و افراد استفاده نمايند.
حاضر  خود  كار  محل  در  افراد  كه  است  افتاده  اتفاق  بسيار 

يادداشت

آموزش ذهن آگاهي  در  خدمت صنایع

اميرعباس رحيمي
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می شوند و سعی می كنند روی يك كار تمركز كنند. با اين حال 
در مواقعی در اين امر با مشكل مواجه می شوند و ذهن خود را 
چيز مشخص  يك  روی  بتوانند  كه  می بينند  آن  از  سرگردان تر 
از  يكی  می دانيد  كه  همان طور  كنند.  جمع  را  خود  حواس  تمام 
روی  كافی  تمركز  و  عمل  دقت  داشتن  هركاری  انجام  الزامات 
عملكرد  روی  می تواند  جدی  شكلی  به  وضعيت  اين  است.  آن 
افراد تاثير منفی داشته باشد. روان شناسی، روشی را برای رهايی 
به ما معرفی می كند. روشی بسيار موثرو كارآمد  اين چالش  از 
جهت باز يابی افزايش خالقيت، تقويت حافظه، انعطاف  پذيری ذهن 
و افزايش  زمان واكنش و همچنين ضريب هوشی. اين روش نوين 
راه  آگاهی  ذهن  ناميده اند.   )Mindfulness( يا  ذهن آگاهی  را 
و  توانمندی ذهن  به حداكثر  برای دست يابی  قوی  بسيار  كاری 
مانند  بزرگی  شركت های  مديران  اخيراً  آن است.  بر  مديريت 

خبره  ازافراد  دعوت  با  گوگل 
ذهن اگاهی،  آموزش  زمينه  در 
ذهن آگاهی  تمرين های  آموزش 
و  هشياری  افزايش  منظور  رابه 
بيداری  كاركنان  خود در دستور 
به  نگاهی  داده اند.  قرار  كار 
گالوب بيش  موسسه  آمارهای 
مديران  حساسيت  اين  پيش  از 
درصد   60 می سازد.  فاش  را 
كاركنان و كارگران در كشورهای 

ذهن  درحالت  و  نيست  كار  جمع  موقع كارحواس شان  پيشرفته، 
آگاهی قرار ندارند. آنان عمده كارهای خود را درحالت هدايت 
از  آنان  درصد   15 می دهند.  انجام  عادتي  به صورت  و  خودكار 
در  و  نيست  می دهند  انجام  كه  كاری  به  عمدحواس شان  روی 
واقع حواسشان  به جای ديگری مشغول است. به نظر می رسد اين 
مقدار  اين  از  بيش  نيز  توسعه  حال  در  كشورهای  در  مشكالت 

باشد.
در اين ميان آموزش ذهن آگاهی می تواند برای بقاء محيط كار 
و ساير عوامل منفی محيط كار موثر باشد. تمرينات ذهن آگاهی 
بگذارد  تاثير  كار  واسطه در محل  به چهار  در سازمان می تواند 
فردی،  ميان  متغيرهای  عملكرد  سالمت،  از  است  عبارت  كه 

موثربودن و جنبه های اخالقی. 

  تعريف ذهن  آگاهي

ويژگی هايی  با  و  درزمان حال  هدفمند،  توجه  يعنی  آگاهی  ذهن 
كمك  به  پذيرش.  و  كنجكاوی  هم دردی،  احساس  همچون 
مايندفولنس ذهن آگاهي كشف خواهيدكرد كه چه طور به جای 
حسرت خوردن به گذشته و نگرانی برای آينده، در زمان حال 
زندگی كنيد و از آن لذت ببريد. گذشته، گذشته است و نمی توان 
آن را تغيير داد. آينده نيز هنوز نيامده است و كاماًل ناشناخته 
است. زمان حال يعنی لحظه ای كه در آن قرار داريد، تنها لحظه ای 
است كه در اختيار شما است. ذهن آگاهی شما را ياری می كند تا 
طوری زندگی كنيد كه افكار، اعمال و احساسات با هم هماهنگ 
و همسو باشند به ياری ذهن آگاهی در خواهيد يافت كه چگونه 

تبديل كنيد زيرا  بهتر برای زيستن  به لحظه ای  لحظة كنونی را 
زمان حال تنها جايی است كه می توانيد در آن خلق كنيد، تصميم 
بگيريد، گوش فرادهيد، تفكركنيد، لبخند بزنيد، كاری انجام  دهيد 

يا زندگی كنيد )رشيدی،گنجی،1393(.
تمام  در  بايد  انسان  كه  است  هشياری  از  كيفيتی  ذهن آگاهی 
آن  به  كند  سعی  هست  كه  هرموقعيتی  در  روز  شبانه  ساعات 
و  تمام حوصله  با  رانندگي می كنيم  داريم  وقتی  اگر  يابد.  دست 
دقت اين كار را انجام دهيم و همه دل و توجه خود را به رانندگي 
معطوف كنيم وقتي قدم مي زنيم، فقط به قدم زدن فكر كنيم و  از 
انجام می دهيم همه هوش و  ببريم وقتی كاری  زمان حال لذت 
ذهن آگاهی  حالت  درون  حقيقت  در  باشد  كار  آن  به  حواسمان 

هستيم.
شما بايد هميشه فقط نظاره گر باشيد. در ذهن آگاهی كارها انجام 

می شوند.
از  باشد  كه  كاری  هر 
با كامپيوتر  رانندگی و كار 
يك  نوشتن  تا  گرفته 
خودرو  شستن  يا  گزارش 
شما  كنيد.  تجسم  خوب 
در حال ديدن و شنيدن و 
چشيدن و بوئيدن و لمس 
كردن و حس كردن و فكر 
كردن و فهميدن دنيای اطرافتان هستيد و همزمان با آن بخشی از 
وجودتان كه از جنس آگاهی است در بعدی باالتر در حال نظاره 

و تماشای شماست.
انسان  يك  وجود  و  زندگی  در  دراز مدت،  در  بودن  آگاه  ذهن 

معمولی سه تغيير اساسی ايجاد می كند:
تغيير اول اين است كه فرد عمرش بيشتر می شود. 

جمعی  حواس  تراز  ميزان  و  تمركز  سطح  افزايش  دوم   تغيير 
شخص در طول شبانه روز است. 

تغيير سوم افزايش سطح وضوح حواس فرد است.
لحظه  لحظه  با  بيداری و هشياری صددرصد  يعنی  ذهن آگاهی 
اتفاقاتی كه همين االن دارد رخ می دهند. ممكن است يك فرد 
با  دانشگاه  استاد  يك  اما  باشد  آگاه  ذهن  بتواند  بی سواد  كاماًل 

سال ها تجربه تدريس نتواند آن را دريابد.
می دانند.  جمع شدنی  و  فردی  كامال  تجربه  يك  را  ذهن آگاهی 
فردی از اين لحاظ كه اين خود شما هستيد كه بايد حركت نهايی 
لحظه  به  لحظه  و  دائمی  بيداری  روی صندلی  و  دهيد  انجام  را 
بنشينيد و جمع شدنی از اين بابت كه مهارت حضور در لحظه 
اكنون به مرور زمان در وجود شما نهادينه می شود و ذهن و روح 
اين  تعداد  از  تدريج  به  می شود.  تربيت  تدريج  به  شما  و جسم 
حواس پرتی ها  و دزدهاي توجه كاسته و به ميزان حواس جمعی 
و حضور در لحظه اكنون اضافه می شود. در اين رفت و برگشت ها 
فرد به صورت تجربی و عملی يك سری مهارت هم ياد می گيرد 
كه مجموع اين مهارت ها قدرت رهاسازی شخص از چنگ افكار 
و احساسات و خاطرات را در او تقويت می كند و از قدرت نفوذ 
ذهن آگاهی  در  فرد  تمركز  نقطه  جابجايی  روی  احساس  و  فكر 
برعكس به فرد گفته می شود دقيقًا روی ناحيه درد متمركز شود 

و با درد روبرو گردد!
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  تمرين ساده ذهن اگاهي

  اگر در حال تميز كردن ماشين و يا منزل هستيد، فقط و فقط 
به آن توجه كنيد؛

  اگر در حال صحبت باكسی هستيد، فقط و فقط به او توجه كنيد؛
  اگر داريد كار می كنيد با تمام وجود در آن غرق شويد؛

  اگر پياده روی می كنيد، به اطرافتان آگاه باشيد و به درختان، 
پرنده ها و عابران توجه كنيد؛

  به عبارتی هرلحظه را فقط و فقط برای آن لحظه زندگی كنيد. 
اگر بتوانيد در لحظه حال زندگی كنيد و نه در لحظه های گذشته، 

آنگاه شما به ذهنتان آگاه هستيد. ذهن آگاهی يعنی همين!

  ارتباط ذهن آگاهی با فعال شدن ذهن

  هنگامی كه بتوانيد در لحظه حال زندگی كنيد و به گذشته فكر 
نكنيد، ذهنتان قدرت می گيريد؛

در حال زندگی كردن يعنی اينكه من ديگران را قضاوت نمی كنم. 
من به صدای درون َسرم اهميت نمی دهم. من نگران حرف های 
ديگران نيستم. من برای خودم و برای اين لحظه زندگی می كنم.

به مرور  نگه داريد،  لحظه حال  را در  بتوانيد خود    هنگامی كه 
ذهنتان فعال تر می شود؛

  استرس و نگرانی تان كمتر می شود؛
  ذهن خالق تری خواهيد داشت؛

  بهتر ياد می گيريد؛
  حافظه بهتری خواهيد داشت؛

  تمركزتان افزايش می يابد؛
  می توانيد افكار ذهنتان را كنترل كنيد؛

  تصميمات بهتری می گيريد؛
  مسائل را بهتر حل می كنيد؛

اطراف  به  بزرگ تر  زاويه  از  و  بازتری خواهيد داشت    ذهن 
نگاه می كنيد.

  يافته هاي پژوهش

نتايج اين تحقيق  در شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران نشان 
داد: آموزش ذهن آگاهي بر عملكرد شغلي كاركنان، توانمندسازي 
روان شناختي و احساس موثر بودن كاركنان  شركت چاپ و نشر 

بانك ملي ايران  موثر است.
در تبيين اين يافته ها بايد گفت: افرادي كه ذهن آگاهي باالتري 
دارند به دليل اين كه توانايي خود را خوب مي شناسند عملكرد  
شغلي بهتري خواهند داشت در كارهاي خود دقيق ترند و با خود 
و ديگران  صادق هستند اين افراد قادرند تا از تفكر خود براي 

كنترل احساساتشان بهره بگيرند. مهارت ذهن آگاهي به فرد كمك 

مي كند تا بتواند شناخت بيشتري نسبت به خود، خصوصيات و 

نقاط ضعف، احساسات ارزش و هويت خود داشته باشد. آموزش 

مهارت ذهن آگاهي به فرد كمك مي كند نقاط ضعف و قوت و كاًل 

آنچه هستيم را  پذيرفته و دوست داشته باشد اين كار به افزايش 

اعتماد ما كمك كرده و  آرامش حاصله منجر به افزايش احساس 

موثر بودن كاركنان شده است. براي اين كه فرد بتواند از خود 

ارزيابي مثبتي داشته باشد و توانمندسازي روان شناختي باالتري 

را تجربه كند و خود را با ارزش بداند بايد از خصوصيات مثبت، 

توانايي ها، و استعدادهاي خود آگاه  باشد و به آنان ارج گذاشته و 

از اين ويژگي ها احساس خوشحالي و رضايت كند اين جاست كه 

آموزش ذهن آگاهي مفيد واقع شده است و اين ويژگي ها احساس 

شركت  اين  كاركنان  افكار  كه  شد  باعث  رضايت  و  خوشحالي 

كسب  كلي  به طور  شود.  مثبت  نقاط  و  توانمندي ها  به  معطوف 

مهارت ذهن آگاهي منشاء رفتارهاي سازنده مفيد و مسئوالنه و 

احترام به خود است و اين عوامل مستقيمًا باعث افزايش عملكرد 

شغلي، توانمندسازي روان شناختي  افزايش  احساس  موثر بودن 

در كاركنان شده است. 

  پيشنهادهاي کاربردي 

  با توجه به  يافته هاي پژوهش و بر اساس  نتايج تحليل  آماري، 

پيشنهاد مي شود مديران ارشد از عامل تاثيرگذار ذهن آگاهي بر 

توانمندسازي روان شناختي و عملكرد شغلي كاركنان آگاهي يابند 

افزايش  به  مي توان  مداخله  اين روش  بر  تاكيد  با  نتيجه   در  و 

بهره وري و بازده كاركنان شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران 

كمك شاياني نمود.

  پيشنهاد مي شود عالوه بر ساير حمايت هايي كه از كاركنان 

توانمندسازي  افزايش  براي  الزم  آموزش هاي  مي گيرد،  صورت 

روان شناختي و عملكرد شغلي با استفاده از تكنيك هاي ذهن آگاهي 

ارائه شده در اين پژوهش در اختيار مديران نيز قرار گيرد. 

در پايان از مديريت محترم عامل و همچنين تمام كاركناني كه 

با سعه صدر و جديت در تمام مراحل تحقيق وكارگاه آموزشي 

حضور فعال و موثر داشتند و با تمرين هاي خود بذر آگاهي را در 

اصول  بكارگيري صحيح  با  و  نموده  كشت  خود  ناآگاهي  ضمير 

ذهن آگاهي، ياري نموده تا بيشترين اثر را در ضمير خود و اين  

مجموعه معظم نمايند، كمال تشكر را دارم.

)فتحی، 1383(
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اخبار

شرکت در سالی که گذشت

به کوشش امور اداری 

فعاليت هاي رفاهي

  همكاري در برگزاري جشن روز اول كار سال جاري؛
  ارزشيابي  6 ماهه دوم سال 95 )20 نفر رتبه دريافت 
و  نفر(   28( اول 96  ماهه  ارزشيابي شش  انجام  و  كردند( 

انجام مقدمات ارزشيابي شش ماهه دوم  سال 96 كاركنان؛

  همكاري در برگزاري جشن روز كارگر؛
و  كاركنان  از  نفر  براي 13  مندي  عائله  برقراري حق    

پرداخت هديه تولد فرزند به آنان؛

  واريز مبلغ معادل ريالي سهميه 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؛
   انجام امور بيمه اي كاركنان، شامل دريافت هزينه هاي 
سهامي  شركت هاي  از  بيمارستاني(  و  )پاراكلينيكي  درماني 

بيمه آرمان و پارسيان و هماهنگي جهت صدور معرفي نامه 
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بستري همكاران و اعضاي خانواده ايشان؛

  انجام مقدمات انعقاد قرارداد بيمه تكميلي درمان مازاد 
كاركنان؛

  انجام مقدمات انعقاد قرارداد بيمه عمر و حادثه كاركنان؛
  انجام مراحل تمديد قرارداد كاركنان براي سال 97 – 96؛

بندي  طبقه  كميته  در  همكاران  از  نفر  ارتقا شغلي 35    
مشاغل؛

  انجام امور جذب  و استخدام 9 نفر نيروي روزمزد در 
واحد پس از چاپ؛ 

  انجام امور جذب و استخدام 5 نفر در واحدهاي اداري، 
خدمات و تربيت بدني؛

  واريز مبلغ هزينه و جايزه تحصيلي فرزندان همكاران؛
  درج تصوير فرزندان ممتاز همكاران در كانال تلگرام شركت؛

  پرداخت 4 مرحله بن غير نقدي 1.500.000 ريالي؛
  تمديد پروانه بهره برداري مجموعه ورزشي؛

  اندازه گيري آالينده هاي محيط كار و ارزيابي عوامل زيان 
آور شغلي؛

  انجام آزمايش ها و معاينه هاي ادواري كاركنان؛
بيولوژيكي آب  و  فيزيكي، شيميايي  انجام آزمايش هاي    

شرب مجموعه.

آموزش:

  تصويب جدول آموزشي سال 1397؛
  حضور در اولين همايش مسئوالن ايمني )1 نفر(؛

  برگزاري كارگاه آموزشي اصول سرپرستي نوين )35 نفر(؛
  همايش مالياتي سال  1396 )1 نفر(؛

  توانمندسازي منابع انساني )2 دوره 2 نفر(؛
  دوره مجازي پول شويي و راه هاي مقابله با آن )1نفر(؛

  دوره تكميلي مبارزه با پول شويي )31 نفر(؛

  تهيه و توزيع كتاب سالمت، ايمني و محيط زيست )32 نفر(؛

  دوره بهداشت عمومي )7 نفر(؛

  برگزاري كالس آموزش ذهن آگاهي )15 نفر(؛

  برگزاري دوره سالمت، ايمني و محيط زيست )28 نفر(؛

  همايش نيازسنجي آموزشي مبتني بر تحليل سازمان و 

بازگشت سرمايه )2 نفر(؛

  نيازسنجي آموزشي و مدل ارزيابي 360 درجه )2 نفر(؛

  دوره هيدروليك پايه )1 نفر(؛

   PLC مقدماتي )1 نفر(؛

پرسنل  توانمندسازي  و  پذيرايي  ميزباني،  اصول  دوره    

تشريفات )2 نفر(؛

بين المللي  استانداردهاي  طبق  مالي  صورت هاي  تهيه    

حسابداري )1 نفر(؛

  همايش ملي حسابرسي مالياتي )4 نفر(؛

  بازديد از نمايشگاه چاپ و بسته بندي تهران )8 نفر(؛

  قوانين و مقررات مناقصه )10 نفر(؛

محيط  در  ارگونومي  مداخالت  و  بهسازي  اصول  دوره    

كار )1 نفر(؛

  تهيه و تحويل كتاب برگزاري جلسات به مديران )10 نفر(؛

  برگزاري جلسات آموزش تخصصي بازرگاني )8 نفر(؛

  همايش بررسي عملكرد و تبيين سياست هاي بانك ملي ايران 

در سال 1396 )4 نفر( .
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 صميمانه ترين
تبريک ها تقديم

شما باد!

  شروع
زندگي مشترکتان

مبارک باد!

* مهدي علياري

* احسان زرگري

* اسماعيل اكبري زاده

* مهدي تختي

* حسين فيروزي

* هادي حكيم زاده

* مهدي شهرابي فراهاني

* نيما منبري

* بشير دهقانپور

* علي اكبر بيگي

  تولد فرزند:

  ازدواج همکاران:

*  توحيد خليلي

*  علي اكبر بيگي

*  تورج ميرزايي

  همکاران ديروز:

با آرزوي سالمتي و بهروزي 
براي ايشان!

*  بهبود ارجمندي

*  قربان سليماني

*  ابوالفضل انوري

*  مهدي حري

*   محسن حبيبيان 
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زیارتتان قبول و شهد شیرین زیارت، گوارای وجودتان باد!زیارتتان قبول و شهد شیرین زیارت، گوارای وجودتان باد!

  درگذشت بستگان
*  حجت مروتي )خواهر(

*  حسن مقدم )برادر(
*  عبداله محموديان )مادر(

*  سيد محمد طباطبايي )خواهرزاده(
*  علي شفافر )همسر خواهر(

*  ظفر گلبداغي )مادر بزرگ همسر(
*  محمدرضا صبور )عمو(
*  سيد علي حسيني )عمو(

*  اسماعيل اكبري زاده )پدر همسر(
*  محمد قادي )پدر همسر و برادر همسر(

*  محمد حسين اسمعيلي )پسرعمو(
*  حجت مروتي )خواهر(

*  عباس وهابي )پدر همسر(
*  ستار اشكور كيائي )پدر(

*  امير هوشنگ صالحي )دايي(
*  مصطفي اقبالي )برادر(

*  مصطفي اقبالي )برادرزاده(

*  مجيد واشقاني )پدر(
*  حميد گرجي )خواهر همسر(

*  ابوالفضل حسينخاني )پدر همسر(
*  فرهنگ رمضاني )مادربزرگ(

*   محمد جمالزاده )عمو و دختر عمو(
*  جعفر جمالزاده )عمو و دختر عمو(

*  حسين صالحي )پدر همسر(
*  هوشنگ ياوري پور )پدر و خواهر(
*  موسي مهدوي روچي )پسر خاله(

*  رضا شيرزادي )مادر بزرگ(
*  عليرضا محمدي نجاتي )پدر همسر(

*  مرتضي حقير )پدر(
*  محمود باقری )برادر(

*  اسماعيل مرداني  )دايي(
*  فرزين ابراهميان )دايي(

*  سيد عليرضا ذوقي )پدر(

  سفر به اماکن متبرکه )کربالي معلي(
*  بهرام ناجي زكي

* علي كيان مهر
*  عابدين رحماني

* حميدرضاملكوتي خواه
*  علي خدابنده

*  ابوالفضل انوري
*  محمدعلي نورمحمدي
*  علي حواصلي آشتياني

*  محمدحسين جمالي
*  عليرضا محمدي

*  ولي عباسي

*  مهدي شفقي
*  مرتضي حقير

*  فريدون صفرپور
*  حجت مروتي
*  محمود ذوقي

*  سيد سعيد شكراله زاده
*  امير بحري آبكنار

*  علي فالح
*  حسن مقدم

*  مهدي علياري 

  از خداي بزرگ، براي همکاران، شکيبايي و براي رفتگان، آرامش در جوار حضرت حق آرزومنديم!
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در قاب دوربین )خانواده بزرگ شرکت(

معاونين
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مشاوران مديرعامل
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)IT ( فناوری اطالعات

R&D و اطالع رسانی
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مالی

مسئوالن دفاتر



35

1397

برنامه ريزی و توليد

تدارکات و خريد 
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اداری

بازاريابی و فروش
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حراست و حفاظت

پيش از چاپ
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چاپ

اوراق بهادار
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پس از چاپ

کارت و شخصی سازی
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فنی و مهندسی

تربيت بدنی
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انبار

مخابرات و مداربسته
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خدمات و ترابری

سفره خانه






