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يک و يک، اس��می که با ش��نيدن آن در هر جايی که باش��يم و در هر حالت ما را به دنيايی از رضايت و آرامش خاطر از قدمت و سالمت و چشيدن طعم 
های رويايی می برد، نامی که چند نسل از ايرانی ها با آن خاطره و رضايت خاطر دارند.

در کنار مديران کوشا و خوشفكری که اين مجموعه را بنا نهاده اند در دهه های اخير چند هزار نيروی زحمت کش در کارخانه ها و بخش های مختلف 
مجموعه تالش کرده اند که اکنون برند يک و يک در جايگاه کنونی ملی و بين المللی قرار گرفته است، در يک کالم يک مجموعه کار و کوشش کرده 
اند تا اکنون در اوج و قله صنايع غذايی کشور قرار گرفته ايم و اين تعريفی از خود نيست که وضعيت محصوالت ما و رضايت مصرف کنندگان خود 

گواه اين مدعاست.
فصلنامه آوای يک و يک تالشی برای هم انديشی و همراهی و همدلی چند هزار نيرويی است که در شرايط مختلف کوشش می کنند تا اين موفقيت 
ها اس��تمرار پيدا کند، نش��ريه ای برای تزريق حس هم خانواده بودن و گراميداش��ت تالش مردان و زنانی که در چند دهه تالش کرده اند که در گام اول 
يک برند به وجود بيايد و در مرحله بعد از اين دستاورد ملی پاسداری کنند تا هميشه در اوج بمانيم و شاهد به بار نشستن تالش بی پايان مديران و 

کارگران و کارمندان اين مجموعه پويا و پرتوان باشيم.
چشم انتظار همراهی و مشورت ها و همكاری های شما در شماره های بعدی هستيم تا بتوانيم نشريه ای در خور نام بزرگ و پرآوازه يک و يک به 

عنوان يک برند بين المللی باشيم. 

نامی برای همه نسل ها
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 با معرفي و ش��رح مختصري از س��وابق 
شغلي شما گفتگو را آغاز مي كنيم: 

من متولد سال 1332 هستم و در شميران و در 
خانواده اي مذهبي متولد ش��ده ام از 8 سالگي 
کار و فعاليت را آغاز نموده و در کنار آن ش��بانه 
به تحصيل پرداخته و از ابتدا طعم کار کردن و 
کسب درآمد و روزي حالل را چشيدم. و همواره 
سعي کردم رسالت خود را در جبهه اقتصادي 
حفظ نمايم. ابتدا با گسترش فعاليتم در زمينه 
تج��ارت و گس��ترش آن در کش��ورهاي ح��وزه 
خليج ف��ارس و س��پس ادامه و توس��عه آن در 
داخل توانستيم با اتكال به خداوند متعال تعداد 
چند ش��رکت و بنگاه اقتصادي را س��اماندهي، 
احي��اء و ايج��اد نمايم. هم اکن��ون در مجموعه 
چندين کارخانه و ش��رکت با تعداد 2750 نفر 
اش��تغال و در قالب يک گروه صنعتي و توليدي 

اداره مي کنم. 
 با تش��كر، به نظر شما يك فرد كارآفرين 

چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ 
به نظر من کارآفريني فرآيندي اس��ت که فراتر 
از ش��غل و حرفه اس��ت بلكه يک شيوه زندگي 
مي باش��د ک��ه کارآفرينان ب��ا آن ش��يوه زندگي 
مي کنند، با اين حس��اب کارآفرين اولين ويژگي 
که بايد داش��ته باش��د کمال جويي است. براي 
يک کارآفرين مس��ير موفقيت پايان ندارد و هر 
چ��ه که موفقيت بيش��تر به دس��ت آورده قانع 
نيس��ت و نياز ب��ه موفقيت بيش��تر را در خود 
ح��س مي کند. نوآوري، خالقيت، ايده س��ازي و 
نتيجه گراي��ي از صف��ات بارز کارآفرينان اس��ت 
کارآفرينان انس��ان هايي هس��تند که اميد آنها 
به موفقيت بيش��تر از ترس از شكس��ت است. 
اهل کار و عمل هس��تند و خالص��ه کارآفرينان 
بس��يار اخالق مدار و شايس��ته ساالر هستند و 
به صداقت، راس��تي و درس��تي در کار و حالل و 

حرام بسيار اهميت مي دهند. 
 ش��ما به عنوان يك كارآفرين از ش��رايط 

و محيط كس��ب و كار كشور براي توسعه 
كارآفريني چه ارزيابي داريد؟

هم��ان طوري که در س��ؤال قبلي اش��اره کردم 
کارآفرين��ان اه��ل کار و عم��ل هس��تند و در هر 
شرايطي و در هر محيطي مي توانند فرصت ها 
را ش��ناخته و يا ايجاد نماين��د. بنابراين در اين 
شرايط که به فرمايش مقام معظم رهبري سال 
جه��اد اقتصادي ناميده ش��ده  اس��ت بهترين 
فرصت براي تالش بيشتر در کارآفريني و ايجاد 
ارزش افزوده و توليد بيشتر است. اما اين به آن 
معنا نيس��ت که همه چيز درست است و براي 
انجام اين کار مش��كلي نداري��م. بلكه برعكس 
امروز کارآفرينان با دو دس��ته موانع و مشكالت 

مواجه هستند: 
1� مش��كل و موانع��ي ک��ه ناش��ي از تحريم و 
اعمال شرايط ناجوانمردانه  اي است که دنياي 
اس��تكبار به خاطر سياست اس��تكبار ستيزي 
انقالب اسالمي مردم ما، بر ما تحميل مي کند، 

كارآفريني فرايندي است فراتر از شغل و حرفه بلكه شيوه زندگي است

صنايع غذايی از صنعت نفت هم باالتر است
 جواد حسيني نصر   كارآفرينان با بهره گيري از نيروهاي مولدي كه در خود سراغ دارند قادرند با زيركي، ظرافت و سرعت هر چه تمام تر تهديدها 
و تنگناهاي محيطي را در جامعه به فرصت تبديل نمايند و در شرايط سخت نظير كمبودها، تحريم، جنگ و مانند اينها فرصت هاي جديدي را 
كشف و از آنها سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي جامعه بهره برداري مي كنند. از جمله اين كارآفرينان در ميهن اسالمي مان كه در طي 
ساليان بعد از پيروزي انقالب از شروع تا پايان جنگ تحميلي و در دوران تالش و جهاد اقتصادي توانسته است در عرصه توليد و اقتصاد منشاء 

تحوالت و كارهاي مؤثري باشد جناب آقاي »حاج حميد فهندژ سعدي« است كه گفتگوي ما را با ايشان مالحظه مي كنيد.
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به طوري که گاهي موج��ب بازدارندگي زيادي 
در کارها مي شود. 

2� مش��كالت و موانعي که در اثر قوانين دست 
و پا گير و عدم حمايت کافي از س��رمايه گذاري 
و توس��عه کارآفريني در اثر اهمال و بي توجهي 

مسئوالن و کارگزاران ذيربط ايجاد مي شود. 
براي کارآفرينان تحمل مش��كالت دس��ته اول 
نه تنها س��خت نيس��ت بلكه بس��يار ش��يرين 
اس��ت و مب��ارزه با آن حك��م جه��اد را دارد اما 
انتظار نداريم که با بودن مش��كالت دسته اول، 
با مشكالت دس��ته دوم مواجه شويم بنابراين 
الزم است مسئولين به اين موضوع توجه کنند 
و کارآفرينان را بيش��تر ياري کنند تا همگي در 
عرصه جه��اد اقتصادي همانن��د دوران جنگ 
تحميلي موفق عمل کنيم و نيز در حال حاضر 
معني تحريم از نظر خودم يعني ايجاد فرصت 

طاليي که نبايد از دست برود. 
 ش��ما در حال حاضر يك��ي از بزرگ ترين 
گروه هاي تولي��د و صنعتي صنايع غذايي 
كش��ور را اداره مي كنيد لطف��ًا اين گروه را 

بيشتر معرفي كنيد: 
هس��ته اصلي گ��روه تولي��دي صنعتي يک و 
يک، ش��رکت دش��ت مرغ��اب )س��هامي عام( 
اس��ت که در تاري��خ 1346/4/14 به صورت 
ش��رکت س��هامي خاص تأس��يس ش��د و طي 
ش��ماره 11586 به ثبت رس��يده اس��ت. اين 
ش��رکت بع��د از پي��روزي انقالب اس��المي در 
اختيار دولت قرار گرفت و در س��ال 1374 به 
شرکت س��هامي عام تبديل شده و در سازمان 
بورس و اوراق بهادار پذيرفته شد. بعد از آن در 
سال 1384 و همزمان با شروع فعاليت دولت 
نهم به منظور تحقق اهداف اجراي سياس��ت 
اصل 44 قانون اساس��ي به بخش خصوصي 
واگذار ش��د. در مقطع واگذاري اين شرکت در 
شرايط س��خت به سر مي برد و آينده مبهمي 
داشت حتي بعضي از شرکت هاي وابسته به 
آن که مكمل فعاليت ه��اي آن بودند به همراه 
ش��رکت مادر واگذار نشده، عالوه بر آن شرکت 
با بدهي بانكي بس��يار باال و مش��كالت دروني 
بس��يار زي��ادي مواجه بود. اما خوش��بختانه 
علي رغ��م همه اين مش��كالت و ع��دم حمايت 
کاف��ي از طرف دس��تگاه هاي ذيرب��ط و عمل 
نك��ردن به بخش زي��ادي از قول هايي که داده 
ش��ده بود به کمک خداوند سبحان توانستيم 
نه تنها شرکت را از وضعيتي که داشت نجات 

دهي��م بلك��ه تولي��د را 30 هزار ت��ن افزايش 
دهيم، هم اکنون جمع توليد در س��ال 90 هزار 

تن مي باش��د. 
 به نظر ش��ما پرداختن به صنايع غذايي 
براي كش��ور چه ضرورت و اهميتي دارد؟ 
لطفًا نقش صنايع غذايي را در اقتصاد ملي 

تبيين بفرماييد. 
از نظر من صنايع غذايي يكي از پتانس��يل هاي 
مهم کش��ور محسوب مي شود. حتي به جرأت 
مي توان گفت اهميت آن از صنعت نفت هم باالتر 
اس��ت. امروزه غذا به عنوان يک س��الح مهم در 
عرصه سياست مطرح است و استكبار جهاني 
از اين سالح حتي مهم تر از سالح هسته اي ياد 
مي کند. عالوه بر اين توس��عه  صنايع غذايي به 
توس��عه پايدار بخش کش��اورزي و دست يابي 
به امنيت غذايي کش��ور کم��ک مي کند. صنايع 
غذايي موجب کاهش ضايعات و افزايش ارزش 

افزوده بخش کش��اورزي مي ش��ود که از 
نظر اقتصادي ملي بس��يار حائز 

اهميت است. 
بخ��ش  پاي��دار  توس��عه 

ايج��اد  کش��اورزي، 
اشتغال پايدار، افزايش 
ص��ادرات غي��ر نفتي و 

را در  توسعه روس��تاها 
پ��ي دارد. صناي��ع غذايي 

ب��ه دليل برخورداري کش��ور از 
شرايط اقليمي و محيطي مناسب بهترين بستر 
براي جلب سرمايه گذاري و توسعه آن مي باشد 
لذا گسترش صنايع غذايي از مزيت هاي نسبي 

بسيار باالي کشور محسوب مي شود. 
 لطفًا در پايان به مشكالت و موانع خاصي 
كه در صنايع تبديلي و غذايي با آن مواجه 
هس��تيد و پيشنهادهايي كه براي رفع اين 

مشكالت داريد، اشاره بفرماييد. 
ب��ه نظر من صنايع غذايي با موانع و مش��كالت 

زيادي مواجه است از جمله: 
1. افزايش روز افزون قيمت مواد اوليه در ايران 

و جهان 
2. کمب��ود ش��ديد نقدينگي جه��ت جذب مواد 

اوليه 
3. باال ب��ودن ضايعات محصوالت کش��اورزي 
خصوص��اً بع��د از برداش��ت به عل��ت وضعيت 

نامناسب نگهداري، حمل و نقل و...
4� نوس��انات ش��ديد قيمت مواد اوليه و همين 

طور نوسانات دسترسي به آنها 
5 � ب��اال ب��ودن هزينه حمل و نقل و مش��كالت 

شبكه توزيع در کشور 
6� فرسودگي ماشين آالت و پايين بودن سطح 

تكنولوژي 
7 � تع��دد برند و کوچک ب��ودن اندازه صنعت و 
رقابت ناسالم در عرصه بازار داخلي و خارجي 
 براي رفع اين موانع چه فعاليت هايي بايد 

انجام شود: 
1� اقدام��ات و فعاليت هاي��ي ک��ه باي��د دول��ت 
محترم انجام دهد از جمله اين اقدامات شامل 

موارد زير است: 
� سرمايه گذاري بيشتر در تحقيقات کشاورزي، 
توس��عه مكانيزاس��يون و افزايش بهره وري در 

بخش کشاروزي همراه با تكنولوژي روز دنيا. 
� پيش برنده تر کردن محيط کسب و کار و روان 
سازي بيشتر کارها و کاهش مراکز تصميم گيري 

به معني خصوصي سازي واقعي.
� کم��ک بيش��تر در کارآم��دي 
نظام پولي و بانكي و تأمين 
گ��ردش  در  س��رمايه 
م��ورد  نقدينگ��ي  و 
ني��از کارخانجات با 

نظارت کامل. 
جاي��زه  افزاي��ش    �
صادراتي يا مشو ق هاي 
توس��عه  ب��راي  جبران��ي 

صادرات 
� رف��ع مش��كالت و موانع نظ��ام توزيع و کاهش 

هزينه هاي توزيع و فروش شرکت ها
2� اقدام��ات و فعاليت ه��اي ک��ه بايد توس��ط 
مديران بنگاه هاي صنايع تبديلي غذايي انجام 

شود از جمله: 
�  ارتق��اء س��طح به��ره وري از طري��ق ارتق��اء 
مديريت، اصالح سيستم ها و روش ها و افزايش 

انگيزه کارکنان. 
� س��رمايه گذاري سيس��تم در ا م��ر تحقي��ق و 

توسعه و آموزش مستمر. 
� مشتري محوري و توجه بيشتر به ارزش هاي 

مورد انتظار مشتريان و جامعه. 
� افزاي��ش کيفيت و رعاي��ت اخالق حرفه اي در 
کس��ب و کار بر مبناي ديدگاه هاي اس��المي و 

تأييده
�  ارتقاء سطح تكنولوژي و افزايش دانش فني 

و آموزش و تعليمات دوره اي

صنايع 
غذايي يكي از 

پتانسيل هاي مهم كشور 
محسوب مي شود. حتي به 

جرأت مي توان گفت اهميت آن از 
صنعت نفت هم باالتر است
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نمايش��گاه "آگروف��ود" يك��ی از معتبرتري��ن 
نمايش��گاه های صناي��ع غذايی، کش��اورزی و 
ماش��ين آالت و صنايع وابس��ته است، که هر 
س��ال به��ار در محل دائم��ی نمايش��گاه  بين 
المللی ته��ران با حضور ش��رکت های معتبر 
داخلی و خارجی برگزار می شود. نمايشگاهی 
که هر ساله با هدف تعامل بين صنايع مرتبط 
با صنايع غذايی مانند تامين کنندگان ماشين 

آالت و مواد اوليه، شناخت رقبا، ارتباط رو در 
رو با مخاطبين عام و خاص و اگاهی از نظرات و 
پيشنهادات آنها برگزار می شود، نمايشگاهی 
که عرصه به رخ کش��يدن توانمندی شرکت ها 
و نش��انه پويايی و توانايی های حوزه صنايع 

غذايی به شمار می آيد.
گروه توليدی صنعتی يک و يک هم هرس��اله 
در نمايش��گاه آگروف��ود حض��وری فعال و در 

خور ش��ان اين برند ملی دارد، که امس��ال هم 
اين حضور به ش��كل خاص و جامعی محقق 

شد.
يكی از شلوغ  ترين بخش های غرفه يک و يک 
بخش س��رکه  های تخميری ) س��رکه سيب، 
خرم��ا، بالزاميک، انگ��ور، برن��ج و....( بود که 
توسط کارشناس مجرب و متعهد اين سازمان 
آقای مهندس محمدی نو دهی که تحقيقات 

خود را در زمينه های فوائد مصرف سرکه های 
تخميری و جايگاه آن در فرهنگ اصيل ايرانی 
و همچنين از بعد مذهبی و فوائد طبی سرکه 
ب��رای بازديدکنندگان که مش��تاقانه تمايل به 
شناخت از سرکه ها داشتند، توضيحات کامل 

و جامعی ارائه شد.
ارتب��اط گس��ترده و هدفمند مديران ارش��د و 
ميانی شرکت پخش يک و يک از اهدافی بود 
که در جريان نمايش��گاه محقق ش��د، يكی از 
عم��ده موارد اين ارتب��اط و حضور جمع آوری 
اطالعات توس��ط تيم تحقيقات بازار، فروش و 
بازرگانی شرکت بود که در داخل و خارج غرفه 

توسط کارشناسان اين شرکت پی گيری شد.
در بخش ص��ادرات، حضور دائمی مديرعامل 
و مديران اين ش��رکت با تجار خارجی، همراه 
با بحث و تبادل نظر، برای تعامالت آينده بود 

که نتايج خوبی در بر داشت.
ش��رکت بازرگانی يک و يک و ش��رکت توسعه 
محص��والت ي��ک و ي��ک ه��م ب��ا تعام��ل ب��ا 

پيمانكاران و تامين کنندگان، با حضور مديران 
ارش��د و س��اير مديران خود، حض��ور فعال و 

چشمگيری در اين نمايشگاه داشتند.
کيفي��ت  تضمي��ن  معاون��ت  موث��ر  حض��ور 
گ��روه همراه ب��ا س��اير مديران اي��ن بخش از 
کارخانجات تحت پوشش ) شاداب خراسان، 
قط��ران گل ايران، نيكان ش��هد بارز و...( که به 

کار پاس��خگويی ب��ه خيل س��واالت 
بازديدکنن��دگان در ارتب��اط ب��ا 

محصوالت ي��ک و يک بود، 
يكی از اهداف گروه بود 

به  ک��ه در نمايش��گاه 
خوبی محقق شد.

مديران  مداوم  حضور 
ارش��د گ��روه و اهمي��ت 

دادن ب��ه ارتباط رو در رو با 
جامعه باعث رونق بخش��يدن به 

غرفه يک و يک ش��د، که از جمله اهدافی بود 
که در جريان نمايشگاه به آن دست يافتيم.

بازديدکنندگان، انتظارات و تصور ذهنی خود 
از برن��د ي��ک و يک را در دفات��ری که در چهار 
م��كان مختلف از غرفه يک و يک موجود بود 
را بي��ان کردند که بررس��ی و جم��ع بندی اين 
نظ��رات واقعيت��ی را ب��رای ما آش��كار کرد که 
می ت��وان به ج��رات عنوان کرد ک��ه يک و يک 
به نظر همي��ن بازديدکنندگان فراتر از يک نام 
و ي��ک برند اس��ت، بلك��ه اين برند 
نقش زرينی اس��ت که بر تار 
و پود ايرانی ها به بهترين 
ش��ده  ح��ک  ش��كل 
می ت��وان  و  اس��ت 
ب��ه ج��رات از آن به 
عن��وان برن��د مل��ی 
مس��ئله ای  کرد.  ياد 
که مس��ئوليت و رسالت 
گ��روه صنعتی يک و ي��ک را در 
قب��ال انتظ��ارات بر ح��ق جامع��ه ايرانی صد 

چندان می کند.

آگروفود
زمينه ای برای درخشش
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نمايش��گاه "آگروف��ود" يك��ی از معتبرتري��ن 
نمايش��گاه های صناي��ع غذايی، کش��اورزی و 
ماش��ين آالت و صنايع وابس��ته است، که هر 
س��ال به��ار در محل دائم��ی نمايش��گاه  بين 
المللی ته��ران با حضور ش��رکت های معتبر 
داخلی و خارجی برگزار می شود. نمايشگاهی 
که هر ساله با هدف تعامل بين صنايع مرتبط 
با صنايع غذايی مانند تامين کنندگان ماشين 

آالت و مواد اوليه، شناخت رقبا، ارتباط رو در 
رو با مخاطبين عام و خاص و اگاهی از نظرات و 
پيشنهادات آنها برگزار می شود، نمايشگاهی 
که عرصه به رخ کش��يدن توانمندی شرکت ها 
و نش��انه پويايی و توانايی های حوزه صنايع 

غذايی به شمار می آيد.
گروه توليدی صنعتی يک و يک هم هرس��اله 
در نمايش��گاه آگروف��ود حض��وری فعال و در 

خور ش��ان اين برند ملی دارد، که امس��ال هم 
اين حضور به ش��كل خاص و جامعی محقق 

شد.
يكی از شلوغ  ترين بخش های غرفه يک و يک 
بخش س��رکه  های تخميری ) س��رکه سيب، 
خرم��ا، بالزاميک، انگ��ور، برن��ج و....( بود که 
توسط کارشناس مجرب و متعهد اين سازمان 
آقای مهندس محمدی نو دهی که تحقيقات 

خود را در زمينه های فوائد مصرف سرکه های 
تخميری و جايگاه آن در فرهنگ اصيل ايرانی 
و همچنين از بعد مذهبی و فوائد طبی سرکه 
ب��رای بازديدکنندگان که مش��تاقانه تمايل به 
شناخت از سرکه ها داشتند، توضيحات کامل 

و جامعی ارائه شد.
ارتب��اط گس��ترده و هدفمند مديران ارش��د و 
ميانی شرکت پخش يک و يک از اهدافی بود 
که در جريان نمايش��گاه محقق ش��د، يكی از 
عم��ده موارد اين ارتب��اط و حضور جمع آوری 
اطالعات توس��ط تيم تحقيقات بازار، فروش و 
بازرگانی شرکت بود که در داخل و خارج غرفه 

توسط کارشناسان اين شرکت پی گيری شد.
در بخش ص��ادرات، حضور دائمی مديرعامل 
و مديران اين ش��رکت با تجار خارجی، همراه 
با بحث و تبادل نظر، برای تعامالت آينده بود 

که نتايج خوبی در بر داشت.
ش��رکت بازرگانی يک و يک و ش��رکت توسعه 
محص��والت ي��ک و ي��ک ه��م ب��ا تعام��ل ب��ا 

پيمانكاران و تامين کنندگان، با حضور مديران 
ارش��د و س��اير مديران خود، حض��ور فعال و 

چشمگيری در اين نمايشگاه داشتند.
کيفي��ت  تضمي��ن  معاون��ت  موث��ر  حض��ور 
گ��روه همراه ب��ا س��اير مديران اي��ن بخش از 
کارخانجات تحت پوشش ) شاداب خراسان، 
قط��ران گل ايران، نيكان ش��هد بارز و...( که به 

کار پاس��خگويی ب��ه خيل س��واالت 
بازديدکنن��دگان در ارتب��اط ب��ا 

محصوالت ي��ک و يک بود، 
يكی از اهداف گروه بود 

به  ک��ه در نمايش��گاه 
خوبی محقق شد.

مديران  مداوم  حضور 
ارش��د گ��روه و اهمي��ت 

دادن ب��ه ارتباط رو در رو با 
جامعه باعث رونق بخش��يدن به 

غرفه يک و يک ش��د، که از جمله اهدافی بود 
که در جريان نمايشگاه به آن دست يافتيم.

بازديدکنندگان، انتظارات و تصور ذهنی خود 
از برن��د ي��ک و يک را در دفات��ری که در چهار 
م��كان مختلف از غرفه يک و يک موجود بود 
را بي��ان کردند که بررس��ی و جم��ع بندی اين 
نظ��رات واقعيت��ی را ب��رای ما آش��كار کرد که 
می ت��وان به ج��رات عنوان کرد ک��ه يک و يک 
به نظر همي��ن بازديدکنندگان فراتر از يک نام 
و ي��ک برند اس��ت، بلك��ه اين برند 
نقش زرينی اس��ت که بر تار 
و پود ايرانی ها به بهترين 
ش��ده  ح��ک  ش��كل 
می ت��وان  و  اس��ت 
ب��ه ج��رات از آن به 
عن��وان برن��د مل��ی 
مس��ئله ای  کرد.  ياد 
که مس��ئوليت و رسالت 
گ��روه صنعتی يک و ي��ک را در 
قب��ال انتظ��ارات بر ح��ق جامع��ه ايرانی صد 

چندان می کند.

آگروفود
زمينه ای برای درخشش

حضور مداوم 
مديران ارشد گروه و 

اهميت دادن به ارتباط رو در 
رو با جامعه باعث رونق بخشيدن به 

غرفه يك و يك شد
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 مص��رف آبليم��و در بدن از بروز س��رطان روده بزرگ، بيم��اری نقرس، نارحتی ه��ای قلبی، درد 
مفاص��ل، رماتيس��م، خواب رفتگی عضالت، وب��ا و ديابت جلوگيری ک��رده و در درمان گرمازدگی، 
بيماری اس��كوربيت ) کمبود ويتامين C (، پايين آوردن دمای بدن و آنهايی که خونش��ان قليايی 

است، موثر است.
 آب ليمو منبع بسيار خوبی از ويتامين C  و حاوی پروتئين، پتاسيم و... است.

 وجود چند قطره آب ليمو در يک ليوان آب برای جلوگيری از ابتال به وبا و ضد عفونی آب موثر 
است که در هنگام مسافرت، توصيه می شود.

برای کسانی که قصد الغر شدن دارند مصرف آب ليمو به چند حالت توصيه می شود:
 خوردن آب ليمو با آب ولرم، به صورت ناشتا

 خوردن آب ليمو با چای سبز
 مخلوط چای، سرکه سيب و آب ليمو

 مصرف دارچين، آب ليمو و سرکه
شرايط نگهداری آب ليمو:

 آب ليمو بايد دور از تابش مستقيم خورشيد نگهداری شود.
 آب ليمو را بيشتر از 2 ساعت در ظرف در باز نگذاريد چرا که ويتامين C آن از بين می رود.

 از قرار دادن آب ليمو در معرض حرارت خودداری کنيد.
نكاتی برای خريد آب ليمو:

 آب ليمو بايد دارای رنگی زرد شفاف و کهربايی با ظاهری شفاف و يكنواخت باشد.
 از نظر اس��تاندارد ايران، ذرات گوشت ليمو می تواند تا حدی معين به صورت معلق يا ته نشين 

شده درون آب ليمو وجود داشته باشد.
 قبل از مصرف شيشه را خوب تكان دهيد تا يكنواخت شود.

 وجود تلخی اندک بيانگر وجود اس��انس ليمو و طبيعی اس��ت که خ��واص دارويی و غذايی اين 
محصول در اسانس آن است.

 چرا آب ليموی يك و يك
گروه صنعتی يک و يک با نگرش به ارتقاء سالمت جامعه و اعتماد به فرايند بهداشتی محصوالت 
خود بر اس��اس ش��عار محصول درجه يک از مواد درجه يک، آب ليمو را با اس��تفاده از ليموهای 
مرغوب و تازه با طعم خاص، توسط دستگاه های پيشرفته و مدرن، در کارخانجات تحت پوشش 
خ��ود به ص��ورت کامال طبيعی، توليد می کن��د و زير نظر اداره های نظارت��ی توليد مواد غذايی و 
ممهور به مهر اس��تاندارد و سيس��تم مديريت ايمنی مواد غذايی اس��ت. به همين خاطر است که 
در مي��ان محصوالت ممتاز يک و يک، آب ليموی اين ش��رکت ب��ه عنوان يک محصول خاص و پر 

مصرف در سراسر کشور شناخته می شود. 

خواص آبليمو

10



11 سال اول  شماره1  تابستان1390
AVAYE 1&1 MAgAzinE

w
w

w
.1

an
d1

.c
o.

ir



ش
زار

گ

دانشگا ه علمي كاربردي يک و يک
 مقدمه

 ضرورت آموزش: ش��رکت دش��ت مرغاب از توليدکنندگان بزرگ مواد غذايي کش��ور است که جزء 
برندهاي برتر ايران مي باش��د و س��االنه 10 هزار تن صادرات به کشورهاي اروپايي و آسيايي و کانادا 
دارد و در سال 87 به عنوان صادرکننده نمونه، لوح مربوطه را از رياست جمهوري دريافت کرده است. 
اين ش��رکت داراي 3500 � 2500 نفر ش��اغل مس��تقيم در 7 کارخانه زير مجموعه )دشت مرغاب، 
ش��اداب خراس��ان، قطران، گل کاشان، بهتاش زمرد، سردخانه قائم، نيكان شهدبارز و نگين کار( و پنج 
شرکت که شامل شرکت بازرگاني و توزيع، شرکت پخش يک و يک، شرکت توليدي و بازرگاني يک و 
يک کيش، شرکت بازرگاني يک و يک، شرکت توسعه محصوالت و شرکت گروه توليدي صنعتي يک 
و يک مي باشد. در اين مجموعه تنها 2 درصد از افراد زير ديپلم و 30 درصد تحصيالت باالي ديپلم 
دارند که بيشترين تعداد را کارشناسان تشكيل مي دهند. جهت بقاء و ماندگاري اين مجموعه عظيم در 
بازار داخلي و خارجي شناخت بازار، محصوالت جديد، رقابت با رقبا و بهبود مستمر علمي ضروري 
اس��ت. آموزش از ارکان اصلي جهت رقابت و حضور در فعاليت هاي توليدي مي باش��د که اين فرآيند 
ش��امل تمام مراحل کاري و رده هاي س��ازماني مي باشد و بحث توليد و تكنولوژي و توانمند سازي 
نيروي انس��اني و جايگزيني نيروي انساني آموزش زير س��اخت پايه و اساس همه برنامه ريز  ي ها و 
حرکت ها مي باشد. لذا شرکت دشت مرغاب آموزش و ضرورت آن را به عنوان عامل اصلي ماندگاري در 
بازار و پيشرفت و توسعه شرکت مي داند و نيروي  انساني را مهم ترين سرمايه خود مي داند که آموزش 
بهترين روش حفظ اين سرمايه و توانمندسازي و توسعه آن مي باشد. همچنين آموزش و انتخاب و 
جذب پرسنل متخصص و آموزش ديده براي گروه صنعتي يک و يک در آينده و تأمين نيروي انساني 
مورد نياز از ضروريات احداث دانش��گاه مي باش��د. لذا ارتقاء آموزش و تحصيالت حدود 70درصد  که 

داراي مدرک ديپلم باشند از اولويت برنامه ريزي منابع انساني مي باشد. 
 تاريخچه آموزش: بخش آموزش در شرکت دشت مرغاب به صورت رسمي و به عنوان يک بخش 
مجزا در زير مجموعه واحد تحقيق و توسعه در سال 1372 بنا به نياز مجموعه راه اندازي گرديد و 
آموزش از طريق مراکز آموزش خصوصي و همچنين داخل س��ازمان با استفاده از کارشناسان داخل 
مجموعه انجام مي گرفت. و اين روند به صورت مستمر ادامه دارد و واحد آموزش در حال حاضر زير 
مجموعه واحد برنامه ريزي و نظارت قرار دارد و داراي س��الن آموزش، کتابخانه، کارشناس آموزش و 
وسايل کمک آموزشي مي باشد و از سال 1386 تاکنون از نظر ميزان آموزش 2577 نفر ساعت آموزش 
و س��رانه آموزشي حدود 23 ساعت بوده است که در رشته هاي مواد غذايي، فني، انبارداري، اداري، 
ايمني و بهداشت و سيستم هاي مديريت کيفيت بوده است. هر کارمند داراي پرونده آموزشي مجزا 
مي باشد که شامل فرم نيازسنجي، دوره هاي طي شده و اثر بخشي آموزشي مي باشد و اينها مبناي 

ارتقاء شغلي افراد قرار مي گيرند. 

 هدف از تأسيس دانشگاه 
ش��رکت دش��ت مرغاب )يک و يک( در جهت نيل به اهداف عاليه خود منابع انس��اني را ارزنده ترين و 
مهم ترين سرمايه خود دانسته و در جهت حفظ و توسعه و افزايش بهره وري آن آموزش را به عنون 
عامل اصلي ارتقاء نيروي انس��اني در شرکت گسترش داده است. در اين راستا با توجه به اينكه اين 

شرکت در حال حاضر از دوازده شرکت که هفت 
ش��رکت آن توليدي مي باشد و در سراسر کشور 
پراکنده هستند و شاغلين مستقيم آن در فصول 
توليد به 3500 � 2500 نفر مي رس��د تش��كيل 
شده اس��ت اقدام به ايجاد و راه اندازي دانشگاه 
علمي کاربردي نمود که اهداف زير در آن مدنظر 

قرار گرفته است. 
 ارتق��اء پرس��نل داراي مدارک ديپل��م که 70 
درصد کل پرس��نل را شامل مي ش��ود به مدارج 

باالتر آموزش. 
 انتخاب و گزينش نيروهاي مس��تعد جوان در 

خالل آموزش براي سرمايه گذاري.
 عمل به الزامات قانوني سيستم هاي مديريت 
کيفيت که در شرکت پياده سازي شده در جهت 
صالحيت و شايس��تگي نيروي انساني، زيرا در 
اين سيستم ها صالحيت شامل آموزش و تجربه 

مي باشد. 
 حف��ظ و مان��دگاري تج��ارب علم��ي موجود 
در ش��رکت و توس��عه آن به عنوان يک سازمان 

يادگيرنده. 
 اس��تفاده از امكانات وس��يع کمک آموزش��ي، 
کارگاهي و آزمايشگاهي در شرکت جهت آموزش 
و توس��عه دانش در منطقه به صورتي که براي 
افراد بومي و پرسنل شاغل شرکت معافيت هاي 
خاص مالي و امكانات رفاهي شايس��ته در نظر 

گرفته شده است. 
 مطرح ش��دن ش��رکت يک و يک به عنوان يک 
واح��د توليد کننده دانش و فن آوري مواد غذايي 

در کشور. 

 الزامات قانوني برنامه توسعه 5 ساله 
با توجه به حضور فعال ش��رکت دش��ت مرغاب 
در عرصه بازار جهاني و داشتن گواهينامه هاي 
بين  المللي سيس��تم مديريت کيفيت و زيست 
محيط��ي )ISO14001( ايمني م��واد غذايي 
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)HACCP( ايمني و بهداش��ت ش��غلي )ISO18001( و ايزو 9001 و ISO17025 )آزمايش��گاه 
همكار استاندارد( و براساس امر شايستگي که در همه اين استانداردها به آن تأکيد شده و از الزامات 
اصلي آن تحصيالت پايه اوليه شايس��تگي مي باش��د و از آنجا که شايس��تگي مجموع تحصيالت، 
تجربه، مهارت و خالقيت اس��ت لذا آموزش و داشتن تحصيالت الزم الزمه شايستگي و رشد افراد و 
کارکنان مي باشد که باعث شايستگي و بالندگي مجموعه و سيستم مي شود و اين فرايند در برنامه 
5 س��اله بايد به صورت مس��تمر و مداوم ادامه داشته باش��د به اين لحاظ سطح تحصيالت افراد در 
شرايط احراز سيستم هاي سازماني و شغل کارکنان مي باشد که از طريق آموزش رسمي و آکادميک 

ايجاد خواهد شد. 
در حال حاضر مقطع تحصيلي دوره کارداني با توجه به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مجموعه 
و نياز مجموعه صنعتي يک و يک در پنج رش��ته تكنولوژي کمپوس��ت و کنسروس��ازي، تكنولوژي 
نوش��يدني ها، توليد و فرآوري خش��كبار، شيمي آزمايشگاهي و حس��ابداري صنعتي درس، امكانات 
آموزشي،آزمايش��گاه هاي م��واد غذايي و کارگاه ه��اي فني و تجهيزات رايانه ه��اي و خوابگاه جهت 
دانشجويان دختر و سالن غذاخوري موجود است. يكي از اهداف و برتري هاي دانشگاه جامع علمي 
کاربردي يک و يک نسبت به ساير مراکز آموزشي فراهم شدن امكان جذب و اشتغال دانش آموختگان 
در مجموعه گروه صنعتي يک و يک در صورت داش��تن ش��رايط الزم پذيرش مي باشد. اصوالً يكي از 
اهداف تأسيس دانشگاه، انتخاب، آموزش و جذب پرسنل متخصص براي مجموعه در آينده مي باشد 
ک��ه در حقيقت يكي از مهم ترين منابع و سرمايه س��ازان را تش��كيل خواهند داد ک��ه از طريق احداث 
دانشگاه و شناسايي و جذب افراد مستعد و توانمند انجام خواهد گرفت. که شرايطي از جمله کسب 
نمرات باال، داشتن توانايي و مهارت الزم و اخالق کاري به تأييد اساتيد دانشگاه از شروط اشتغال دانش 

آموختگان مي باشد و براي ادامه تحصيل شرايط بورسيه ايجاد خواهد شد. 

 طرح توجيهي تأسيس دانشگاه علمي كاربردي يك و يك 
تأس��يس دانشگاه جامع علمي کاربردي از چند جنبه توجيه فني دارد و اثرات آن شامل بهره برداري 

اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و ارزشي است که به آن پرداخته مي شود. 
 اثرات اقتصادي 

ش��رکت دشت مرغاب با دارا بودن امكانات الزم آموزشي از قبيل کالس درس، وسايل کمک آموزشي، 
آزمايشگاه همكار استاندارد و دارا بودن گواهينامه صالحيت آزمايشگاه )ايزو 17025( و پنج کارگاه 
فني مجهز تراشكاري، تأسيسات، مكانيک خودرو، برق، تصفيه آب، نيروگاه بخار، نيروگاه برق، بخش 
تخصصي مكانيک ماشين آالت خطوط توليد مواد غذايي و اساتيد و استاد کاران ماهر در هر زمينه 
توانايي انتقال دانش را در همه سطوح شغلي کارخانه و خارج از کارخانه دارد و از آنجايي که نياز به 
تأسيس بنا، خريد زمين و امكانات کمک آموزشي نيست از اين نظر هزينه سرمايه گذاري اوليه اندک 
است و از امكانات موجود به صورت بهينه استفاده مي شود. شهريه اخذ شده دانشجويان به راحتي 
جوابگويي هزينه جاري و حقوق اساتيد و کارمندان را خواهد داد. در حال حاضر سه ساختمان براي 
اسكان و اقامت خوابگاه دانشجويان اختصاص يافته است. اکثر امور دانشگاه در واحدهاي کارخانه 
قابل انجام است مانند واحد حراست، واحد کنترل کيفيت کتابخانه تحقيق و توسعه، سالن غذاخوري، 
س��الن ورزشي کارگران، س��الن اجتماعات و نمازخانه کارخانه، واحد انفورماتيک و کارگاه کامپيوتر و 

سرويس اياب و ذهاب کارشناسان و...
هزينه آموزش پرسنل شرکت و افزايش سطح مدارک علمي آنها و  ايجاد آموزش آکادميک و رسمي 
پرس��نل در خارج از کارخانه با احتس��اب هزينه مأموريت آموزش��ي و خروج از محل کار و جايگزيني 

نيروي شاغل هزينه هنگفتي را متوجه کارخانه 
مي س��ازد که در صورت انجام آموزش آکادميک 
و علم��ي در س��طح کارخان��ه  اي��ن هزينه ها به 
شدت کاهش مي يابد پرورش نيرو و شناسايي و 
جذب نيروي انس��اني مستعد و توانمند از ديگر 
بهره برداري هاي اقتصادي اس��ت که در زمينه 
نيروي انس��اني از طريق دانشگاه براي شرکت 
ايج��اد مي ش��ود تبليغات داخل��ي و خارجي از 
طري��ق دانش��جويان و رس��انه ها در خص��وص 
محصوالت يک و يک از ديگر بهره برداري هاي 
اقتصادي تأس��يس دانشگاه مي باش��د از آنجا 
که يک و يک نشان جهاني مي باشد مانند ساير 
نش��ان هاي بين المللي مي تواند داراي دانشگاه 

مخصوص به تكنولوژي خود باشد. 
 اثرات فرهنگي 

تأسيس دانش��گاه در محل کارخانه با توجه به 
جغرافيا و محروميت منطقه در افزايش سطح 
فرهن��گ و آموزش پرس��نل و اف��راد بومي مؤثر 
بوده و از آنجا که در آموزش دانشگاهي عالوه بر 
دروس تخصصي و پايه هر رشته دروس عمومي 
و فرهنگ��ي نيز وجود دارد بنابراي��ن در افزايش 

فرهنگ محيط و افراد بومي مؤثر مي باشد. 
 اثرات اجتماعي و ارزشي 

از نظر اجتماعي براي دسترسي مردم منطقه به 
آموزش عالي ش��رايط و امكانات مناسبي فراهم 
مي گ��ردد زيرا با عنايت به خيرانديش��ي و امور 
خبري که خان��واده محترم فهندژ س��عدي که 
مالک شرکت يک و يک مي باشند انجام مي دهند 
براي مردم منطقه تسهيالت مناسبي براي ادامه 
تحصيل در اين دانشگاه در نظر گرفته شده و با 
توجه به اينكه در حال حاضر منطقه قادر آباد و 
دشت مرغاب فاقد آموزش عالي دولتي و رايگان 
مي باش��ند تا فارغ التحصيل هاي آن نيز بتوانند 
در ام��ور منطقه ک��ه عمدتاً کش��اورزي و توليد 
مواد غذايي اس��ت فعاليت کنند ب��ا نيت خير و 
خداپسندانه خانواده محترم فهندژ سعدي اين 
ام��كان فراهم مي گ��ردد که از نظ��ر اجتماعي و 
ارزشي به عنوان يک عمل باقيات الصالحات در 

منطقه پايه ريزي خواهد شد.

13 سال اول  شماره1  تابستان1390
AVAYE 1&1 MAgAzinE

w
w

w
.1

an
d1

.c
o.

ir



14



 وقت��ی انگيزه باش��د ناممكن وجود 
ندارد

اگر راه های کسب درآمد آسان بود همه مردم 
پولدار بودند اما موضوع اين اس��ت که ش��ما 
مثل بقيه مردم نيستيد و برای شما که انگيزه 
داريد هر مانعی از سر راه برداشته می شود.

 بعضی وقتها ش��انس آهسته در می 
زند، مواظب باشيد

گاه��ی وقته��ا دوس��تی از روی صداقت به ما 
پيش��نهاد همكاری م��ی دهد و م��ا آن را يک 
شوخی فرض می کنيم يا اينكه به خاطر غرور 
حاضر به صحبت ک��ردن با افراد موفق دور و 
برمان نيس��تيم. وقتی اطالعيه يک دانش��گاه 
مبنی بر پذيرش دانش��جو با ش��رايطی ويژه 
را نادي��ده م��ی گيري��م ي��ا زمان��ی ک��ه اخبار 
تلويزيونی از اعطای تسهيالت ويژه بانكی به 
واجدين ش��رايط صحبت می کند و در خيلی 
موارد ديگر ممكن است در حال از دست دادن 
فرصتی خوب باشيم و بايد نتيجه گيری کرد 
که آم��اده پذي��رش کارآفرينی ک��ه نياز عصر 

ماست نيستيم.

 اگ��ر انتظ��ار معجزه داريد از ش��ما 
كاری ساخته نيست

اگر بخواهيد در ع��رض مدت کوتاهی به همه 
چيز برس��يد هي��چ پيش��رفتی نخواهيد کرد 
و فق��ط زمانی ب��ه جلو می رويد ک��ه معقول 
فك��ر کنيد. هميش��ه در ابتدا روند پولس��ازی 
آهسته اس��ت ولی وقتی روی غلطک بيفتيد 
اين روند تصاعدی می شود. چاره ای نيست 
می بايستی از همين جايی که هستيد شروع 

کنيد. اگر در ابتدای کار پول زيادی به دس��ت 
نم��ی آيد ولی تجرب��ه و مه��ارت هايی که به 
دست می آوريد سرمايه ای بزرگ برای شما 

خواهد شد.

 ي��اد بگيريد ك��ه بزرگ فك��ر كنيد و 
همه چيز را از باال بنگريد

اصطالح��ی عاميان��ه می گويد: "ه��ر کس به 
ان��دازه دلش نان می خورد" و اين همان بزرگ 
فكر کردن اس��ت. اگر به جای متمرکز شدن بر 
مس��ايل و مش��كالت فراتر از آنها بينديشيم 
ي��ا اينكه کاره��ای خود را در ابع��اد بزرگتری 
به اجرا درآوريم س��هم بيش��تری از موفقيت 

خواهيم داشت.

 ت��رس از ع��دم تايي��د ديگ��ران را از 
خودتان دور كنيد

اگر مطمئن هس��تيد که حق با شماست روی 
حرف خود بايس��تيد. اين ايس��تادگی ثبات و 
ش��جاعت شما را می رس��اند و تمرينی برای 

موفقيت و نفوذ است.

 افكار ش��ما حتی اگر ب��ه زبان آورده 
نشوند روی ديگران تاثير دارند

الزم نيس��ت ب��رای اينكه به کس��ی بفهمانيد 
که دوس��تش داريد خودت��ان را تكه تكه کنيد 
ي��ا اينكه به کس��ی بگوييد ک��ه از او متنفريد. 
اگر می خواهيد به کسی ابراز عالقه کنيد او را 
در ذهن خود دوس��ت بداريد و حتی در غياب 
او ه��م برايش احت��رام قائل ش��ويد. مطمئن 
باش��يد نيازی نيس��ت به طور خاصی اينها را 

ابراز کنيد.

قصار

" انسان! خودت به ياری خود برخيز!".
 بتهوون

" اگر به عمق اعتقادات نفوذ كنيم، درخواهيم 
يافت كه تمام ارزش ها بي پايه و عقل ناتوان 
است. هر اعتقاد به صحت و درستي هر چيز 
ضرورتًا نادرست اس��ت. چون جهان حقيقي 
وجود ندارد. واالترين ارزش ها خودش��ان را 
نابود مي كنند و هدفي در كار نيست، چرا كه 

هيچ وقت پاسخي نمي يابند".
فردريش نيچه

" اي��ن ك��ودكان فرزندان ش��ما نی ان��د ، آنان 
پس��ران و دختران اش��تياق حياتن��د و هم از 
برای او.از شما گذر كنند و به دنيا سفر كنند، 
ليكن از شما نيايند. همراهی تان كنند، اما از 

شما نباشند".
جبران خليل جبران

" گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر 
است".

شاتو بريان

" هرگ��ز ب��ه كودكانتان نگوييد پيش��ه آينده 
اش چه باش��د هم��واره به او ادب و س��تايش 
به ديگ��ران را آموزش دهيد چون با داش��تن 
اي��ن ويژگيه��ا هميش��ه او نگار مردم و ش��ما 
در نيكبخت��ی خواهي��د ب��ود و اگ��ر اينگونه 
نباش��د هيچ پيشه ای نمی تواند به او و شما 

بزرگواری بخشد". 
ارد بزرگ

" غذايي را بخور كه مي پس��ندي و لباسي را 
بپوش كه مردم مي پسندند".

اديبان

" اگر س��خن چون نقره است، خاموشی چون 
زر پربهاست".

لقمان

" در پش��ت هي��چ در بس��ته ای ننش��ينيد تا 
روزی باز شود. راه كار ديگری جستجو كنيد 

و اگر نيافتيد همان در را بشكنيد".
ارد بزرگ

" زندگ��ی كوت��اه اس��ت ام��ا طوالن��ی تري��ن 
چيزيس��ت ك��ه در اختيار م��ا انس��انها قرار 

دارد".
فررد هاند هاين

راز موفقيت
100

  رامين كبيری  

موفقيت هميش��ه مقوله ای بوده كه بش��ر در پی آن بوده، از ابتدای خلقت تا كنون. برای 
رسيدن به موفقيت هم راه های زيادی وجود دارد كه به فراخور شرايط و جوامع گوناگون 
می توانند متفاوت باشند. در هر شماره نشريه سعی می كنيم به اينگونه مباحث بپردازيم تا 
انشااهلل خوانندگان عزيز آنها را در زندگی كاری و شخصی خود به كار گيرند. اين مباحث 

برگرفته از كتاب 100 راه موفقيت هستند كه اميدواريم مورد استفاده قرار گيرند.
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آشنايي با اصول و فنون
فروش حرفه اي با رويكرد

فروش حضوري
 نصرت اهلل نصيري  

 تعريف مديريت بازاريابي 
* مديريت بازاريابي عبارت است از تجزيه و تحليل، طرح ريزي، اجرا و کنترل برنامه هاي تعيين شده 
براي فراهم آوردن مبادالت مطلوب با بازارهاي مورد نظر به منظور دستيابي به هدف هاي سازمان. 
* تأکيد مديريت بازاريابي بيشتر بر تعيين محصوالت سازمان بر مبناي نيازها و خواسته هاي بازار 
مورد نظر و نيز استفاده از قيمت گذاري، ارتباطات و توزيع مؤثر جهت آگاهي دادن، ايجاد محرک و 

ارائه خدمت به بازار است. 

 مشتري تنها مركز سود و نقدينگي 
در درون هر س��ازمان فقط مراکز هزينه وجود دارد، تنها مرکز س��ود و نقدينگي مشتريان هستند که 

مي توانند خوش حساب باشند و صورت  حساب هاي خود را پرداخت کنند. 
ريچارد هوگو

 در كسب و كار امروز
 رفتار غلط و غيرحرفه اي کارکنان، مهم ترين عامل فرار 68 درصد از مشتريان به سوي رقباست. 

 مشتريان ناراضي، نارضايتي و تجربه تلخ خود را به 10 تا 20 نفر اعالم مي کنند.
 

 پيتر در اكر
 رقبا امروز نه با پايين آوردن قيمت، بلكه با از رده خارج کردن محصولمان، از طريق ارائه محصوالت 

و خدمات با مزيت تر با ما رقابت مي کنند. 

 شعار شركت هاي مشتري نواز
توجه عمده ما به شما و نيازهايتان است. 

ما بهترين راه حل براي برآوردن نياز و خواسته شما را تقديم مي کنيم. 
امروز، سازمان ها صرفاً در فكر مشتري نوازي نيستند بلكه مشتريان به عنوان سرمايه اي ارزشمند 

هستند که بايد براي نگهداشتن آن هر کاري کرد. 

 اهميت مشتري
 مشتري مهم ترين ناظر بر فعاليت هاي ماست 

 مشتري به ما وابسته نيست، ما به او وابسته ايم 
 او مزاحم کار ما نيست، او هدف کار ماست 

 انواع فروشندگان 
 فروشنده ساده 

فروشندگاني که: 
  آموزش حرفه اي نديده اند. 

  در زمينه خاصي تجربه و مهارت ندارند. 
تازه کار و کم تجربه اند. 

  از هوش الزم در فروشندگي برخوردار نبوده و خالق نيستند. 
 فقط از بازارهاي شناخته شده قادر به اخذ سفارش هستند. 

 فاقد اطالعات تخصصي از بازاريابي و محصولي که مي فروشند هستند. 
  فروشنده تجربي ماهر 

  فروشندگاني که: 
با کسب تجربه در زمينه اي خاص مهارت پيدا کردند. 

در مواردي از خالقيت الزم در کار خود برخوردارند. 
 اصطالحات تخصصي و حرفه اي شغل خود را نمي دانند. 

 آموزش حرفه اي نديده و با دانش فروش��ندگي آش��نا نيس��تند و فاق��د بينش حرفه اي 
هستند. 

  اطالعات فني و تخصصي آنها از محصولي که مي فروش��ند و علم بازاريابي ناقص و در مواردي 
غلط است. 

 مانند برخي از فروشندگان ساختمان، زمين و خودرو در بنگاه هاي معامالتي. 
3� فروشنده حرفه اي و مهندس فروش 

فروشندگاني که: 
 در کار فروش از تجربه و مهارت کافي برخوردارند. 

 خالق و هوشمند عمل مي کنند و قادر به مديريت تقاضاي مشتري هستند. 
 آموزش ديده اند و از دانش، بينش، و روش هاي علمي در فرآيند فروش استفاده مي کنند. 

 او يک بيگانه در کار ما نيس��ت، او بخش��ي از 
کار ماست 

 م��ا با انج��ام کاري براي او لطف��ي در حق او 
نمي کنيم، اوست که با فراهم کردن اين فرصت 

به ما لطف مي کند
مهاتما گاندي

 مشتري به روايت حضرت موالنا
چارچشمي تو زعشق مشتري 

بر اميد مهتري و سروري 
ور بخسبي، مشتري بيني به خواب 

جغِد َبد کي خواب بيند جز خراب؟
مشتري خواهي به هر دم، پيچ پيچ 
تو چه داري که فروشي؟ هيچ هيچ!!

مشتري به روايت حضرت موالنا )ادامه(
مشتري اي جو که جويان تو است 

عالِِم آغاز و پايان تو است 
مشتري را صابران دريافتند 

چون سوي هر مشتري نشتافتند 
آن که گردانيد رو زان مشتري 

بخت و اقبال و بقا شد زو بري 
مشتري نبود کسي را راهزن 

ور نمايد مشتري، مكر است و فن 
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به ما لطف مي کند
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چارچشمي تو زعشق مشتري 

بر اميد مهتري و سروري 
ور بخسبي، مشتري بيني به خواب 

جغِد َبد کي خواب بيند جز خراب؟
مشتري خواهي به هر دم، پيچ پيچ 
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مشتري به روايت حضرت موالنا )ادامه(
مشتري اي جو که جويان تو است 

عالِِم آغاز و پايان تو است 
مشتري را صابران دريافتند 

چون سوي هر مشتري نشتافتند 
آن که گردانيد رو زان مشتري 

بخت و اقبال و بقا شد زو بري 
مشتري نبود کسي را راهزن 

ور نمايد مشتري، مكر است و فن 

 محصول��ي را ک��ه مي فروش��ند از نظر فني و 
علمي به خوبي مي شناسند. 

 مارکتينگ را به صورت تخصصي آموخته اند و 
با اصطالحات حرفه اي آن کامالً آشنا هستند. 
 مروري بر وظايف فروشندگان حرفه اي

  شناسايي خريداران احتمالي 
  مكاتبه و ارسال اطالعات 

معرف��ي  و  احتمال��ي  ب��ا خري��دار   مالق��ات 
محصوالت 

 دفاع از محصوالت و پاسخگويي به ايرادات 
  ترتيب دادن بازديد براي خريدار 

 ترتيب دادن مالقات با مديران ارشد
  متقاعد کردن مشتري 

 عقد قرارداد يا دريافت سفارش 
 هم��كاري و هماهنگ��ي با واحده��اي مالي و 

توليد 
 پيگيري تحويل کاال 
 پيگيري وصول وجه 

 برقراري ارتباطات بعد از فروش 
 ترتيب اجراي خدمات بعد از فروش 

 مديريت تقاضا و خلق نياز در مشتري 

 چه��ار واقعيت حاص��ل از تحقيقات 
بازاريابي: 

1. جذب مش��تريان جديد 5 تا 10 برابر بيش از 
ايجاد رضايت و حفظ مشتريان موجود هزينه 

دارد. 
2. يک شرکت متوسط بين 10 تا 
30 درصد مش��تريان خود را 
هر ساله از دست مي دهد. 
3. پن��ج درصد کاهش 
در نرخ دفع مشتريان 
ب��ا توج��ه ب��ه ن��وع 
صنعت مي تواند بين 
25 تا 85 درصد سود 

را افزايش دهد. 
4. ن��رخ س��ود ه��ر مش��تري، ب��ا 
افزاي��ش تعداد س��ال هايي که مش��تريان جذب 

شرکت کرده اند، افزايش مي يابد. 

 پايان دوران فروش سنتي
روش ه��اي مديريت س��نتي و قديمي منس��وخ 

شده اند 
فرارسيدن دوران فروش حرفه اي: 

دوران فروش مشتري محور رقابت پذير

فروش 
يك فرآيند رسيدن 
توافق بين خريدار و 

فروشنده بر سر نوع كاال، 
ارزش هاي حاصل از كاال، قيمت، زمان 

تحويل و كليه خدمات مربوط به 
آن كاالست
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 بدانيد
ام��روز مدي��ران در بنگاه هاي اقتص��ادي براي 
افزايش قدرت رقابتي و تداوم فعاليتشان نيازمند 
توان��ش، دانش و ارتقا س��طح بين��ش مديران، 
براي برانگيختن پرس��نل در جهت به کارگيري 
روش هاي علم��ي در انج��ام فعاليت هاي خود 
هس��تند. حاصل اين اقدامات تدبر اس��ت که از 
ملزوم��ات ف��روش حرفه اي در ش��رايط رقابتي 
مي باش��د. با تدبر ب��ه عالوه اقدام��ات حرفه اي 

رقابت پذيري افزايش يابد. 

 تدبر
رمز ورود به دنياي فروش حرفه اي 

مهارت هاي فروش حرفه اي: 
اب��زاري براي ف��روش مدبران��ه در جعب��ه ابزار 

بازاريابي 
جعب��ه اب��زار بازارياب��ي محص��والت غذاي��ي 

)کنسروي(
 بازار هدف 

ترفي��ع: ارتباط��ات بازارياب��ي ������ مجموع��ه 
فعاليت ه��اي ارتباطي با بازار هدف براي جذب، 

تشويق به خريد و حفظ مشتري. 
مكان: آسايش و آسودگي مشتري ��� مجموعه 
فعاليت هاي در دسترس قراردادن محصول در 

زمان، مكان و شرايط مورد نظر مشتري 
محصول: راه حل براي مشتري ���� محصوالت 
کنسروي و غذايي فرآورده ارزشمند که يک و يک 

به بازار هدف ارائه مي کند. 
قيمت: هزينه مش��تري ��� پول پرداختي براي 
بدس��ت آوردن محصوالت غذايي و کنسروي و 

شرايط پرداخت 

 مهارت هاي ف��روش حرفه اي ابزاري 
مؤثر براي ايجاد تمايز در بازار هدف 

اب��ر  دني��اي  در  ک��ه  مي پندارن��د  بس��ياري   �
رقابت��ي ام��روز، متمايز کردن خ��ود از ديگران و 
رقابت پذيري خيلي دشوار خواهد بود بي ترديد 
چنين است، ولي چنانچه حرفه اي رفتار کنيم، 
هميش��ه راهي تازه براي خدمت بهتر و عرضه 

ارزش هاي تازه تر به مشتريان پيدا مي شود. 

 فروش حرف��ه اي و مديريت تقاضاي 
مشتري 

فروش��نده حرف��ه اي ب��راي تش��خيص نياز و 

خواس��ته و تقاضاي مشتري بايد با او گفتگوهاي الزم را انجام دهد و مطمئن شود که انتظارات را 
درک کرده است و در عين حال اطالعات الزم را نيز جمع آوري نموده است. 

وظيفه او درک و مديريت انتظارات فوق الذکر اس��ت و با توجه به پيچيده ش��دن محصول و افزايش 
سطح تكنولوژي هر روز بر اهميت اين موضوع افزوده مي شود. 

 فروش حرفه اي و تجزيه و تحليل مشتري
چه کسي؟ چرا؟ کي؟ کجا؟ چگونه؟ 

دانستن اين جزئيات، به عنوان يک ابزار مناسب بازاريابي بسيار ضروري است. 

 ابزارها و تكنيك هاي ساده مديريتي در فروش حرفه اي 
 برگه جمع آوري داده ها 

 نمودار پارتو 
 نمودار علت و معلول )استخوان ماهي(

 نمودار پراکندگي 
 نمودار هيستوگرام 

 نمودار کنترل 
 نمودار روند

 فروش حرفه اي 
  فرايندي مدبرانه براي دستيابي به اهداف با استفاده: 

  از تكنيک هاي حرفه اي و طي فرآيند: 
  شناخت بازار 

  برنامه ريزي فروش 
   سازماندهي و اجراي برنامه فروش 

   کنترل فروش و انجام اقدامات اصالحي

 فروشنده حرفه اي 
فروش حرفه اي به معني انجام فروش برنامه ريزي ش��ده، س��ازمان يافته، منسجم، پيش بيني شده، 
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دقيق و مبتني بر محاس��بات کارشناسي و متكي بر اصول اس��ت و فروشنده حرفه اي، فروشنده اي 
است که داراي آگاهي و تجربه عملي در مورد کاال يا خدمت مورد نظر و فروش آن بوده و پس از طي 
دوره هاي آموزش��ي در رابطه با بازاريابي و فروش آن کاال، اطالعات کافي را از نظر علمي و حرفه اي 

دارا است و قادر است از دو بعد فني و بازاريابي با مشتري و محصول برخورد کند. 

 حرفه اي كيست؟ 
ح = حمايت و هدايت مشتري )مشتري ياري(

ر = رضايتمندي مشتري )مشتري مداري(
ف = فوت و فن کار را بلد بودن )تخصص(

ه = هدفمندي )برنامه ريزي(
ا = اخالق حرفه اي )اخالق مداري(

ي = يادگيري مستمر )دانش مداري(

 فروشنده حرفه اي و مراحل هفتگانه فروش پيگير
 فروشنده حرفه اي در سيستم فروش پيگير طي هفت مرحله کمک مي کند تا خريداران پنج تصميم 

اساسي خود را در خريد به شرح زير اتخاذ نمايند. 

اولين تصميم در مورد فروشنده 1. نزديكي
اولين تصميم در مورد فروشنده 2. صالحيت
اولين تصميم در مورد فروشنده 3.  در مورد نياز توافق
دومين تصميم در مورد شرکت 4. فروش شرکت

سومين و چهارمين تصميم محصول و قيمت 5. برآورده کردن نياز
پنجمين تصميم، در مورد زمان 6. گرفتن تعهد

پنجمين تصميم، براي تكرار خريد 7. تثبيت فروش

اين مراحل به مشتري کمک مي کند که تصميمات 5 گانه خريد را با موفقيت پشت سر بگذارد. 

 ابزارها و تكنيك هاي فروش حضوري 
فروش يک فرآيند رس��يدن توافق بين خريدار و فروش��نده بر س��ر نوع کاال، ارزش هاي حاصل از کاال، 
قيمت، زمان تحويل و کليه خدمات مربوط به آن کاالس��ت. فروش��نده براي رس��يدن به اين توافق از 
ابزارها و تكنيک هاي مختلفي اس��تفاده مي کند و با اس��تفاده از آنها براي رسيدن به توافق جمعي 
با خريدار يا خريداران )Consensus( توس��عه چشم انداز مشترک و ايجاد يک تعريف مورد قبول 

طرفين از موضوع مورد معامله استفاده مي گردد. 

 هدف و كاركرد ابزارها و تكنيك ها
1� مشوق و تسهيل کننده همكاري و هماهنگي ميان طرفين است. 

2� در حمايت و پشتيباني از ايجاد تشريک مساعي و توافق جمعي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
3� سطح توافق و توان دريافت ارزش را در طرفين باال مي برد. 
4� سطح احساس برنده � برنده بودن را در طرفين باال مي برد. 

5� قابليت اعتماد و درجه روايي و پايايي اظهار نظرها و راهكارها را افزايش مي دهد. 
....�6

 چرا استفاده از اين ابزارها و تكنيك ها مهم است؟ 
از مهم تري��ن فوائ��د اس��تفاده از اين ابزاره��ا و تكنيک ها اين اس��ت که به افرادي که روي بررس��ي، 
عارضه يابي و يا تحليل بازار تمرکز مي کنند کمک مي کند تا راحت تر و سريع تر به حل مسأله پرداخته 

و نتيجه گيري را آسان مي کند. 
در مذاک��رات حض��وري س��بب جلوگي��ري از 
هدر رفت��ن وقت و به انحراف رفتن جلس��ات و 
همچنين مانع از صحبت خارج از موضوع افراد 
و پراکن��ده گويي آنان مي گردد و نتيجه گيري را 

آسان مي کند. 
به افراد جرأت و فرصت اظهار نظر مي دهد 

از تكيه بر فرضيات نادرست جلوگيري مي کند 
فرص��ت بررس��ي عمي��ق و علمي تر مس��ئله را 

فراهم مي کند
از نيمه تمام شدن بحث ها در مذاکرات حضوري 

جلوگيري مي کند. 
تهي��ه س��وابق و مس��تندات را براي جلس��ات 

مشورتي و هماهنگي تسهيل مي کند. 

 توجه مهم:
ه��ر يک از اين ابزارها و تكنيک ها جايگاه خاص 
خود را براي اس��تفاده دارند و براي استفاده از 
آنه��ا بايد به دو نكته توجه کرد اول اينكه به کار 
بردن هر يک از آنها نياز به آموزش و تمرين دارد 
و دوم اينكه استفاده کننده بايد دقيقاً چگونگي 
و مح��ل اس��تفاده از اين ابزاره��ا و تكنيک ها و 

خروجي حاصل از به کارگيري آنها را بداند. 

 ف��روش حض��وري و رم��وز برقراري 
ارتباط 

1� توج��ه و ح��واس مخاطب را ب��ه خود جلب 
کنيد. 

2� دليلي براي مخاطب ايجاد کنيد که به حرف 
شما گوش بدهد. 

3� ب��ا طرح س��ؤال، مخاط��ب را در بحث درگير 
کنيد. 

4� ب��ا زبان و فرهنگ مخاطب با او صحبت و در 
او عالقه ايجاد کنيد. 

5� يک زمينه تفكر مشترک ايجاد و مطالب را با 
ترتيب و توالي معين و به دنبال هم بيان نماييد. 
6� ت��ا حد ام��كان از عب��ارات و لغ��ات صريح و 

نزديک تر به هدف استفاده کنيد. 
7� نكات مهم و کليدي را چند بار تكرار کنيد. 

8 � از وزن و قافي��ه در کلم��ات خ��ود اس��تفاده 
کنيد. 

9� به جاي استفاده از مفاهيم خشک و ذهني، 
از مفاهيم قابل لمس و معمولي استفاده کنيد. 

10� گاه��ي اوقات از مخاطبين بخواهيد جمله 
شما را کامل کنند و آنها را زنده نگه داريد. 

11� از مخاطبين بخواهيد از بحث نتيجه گيري 
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کنند. 
12� مخاطبين را در مورد پيامدها و آثار هر واقعه يا تصميم آگاه کنيد. 

اقدام��ات فوق در قالب ابزارها، تكنيک ها و مدل هاي مختلف انجام مي ش��ود که در ادامه تعدادي از 
آنها مرور مي کنيم. 

 ابزارها و تكنيك هاي ارتباطي و فروش حضوري 
فروش شخصي يا حضوري )Personal selling( به معني فروش رو در رو و يا شخص با شخص 
است يعني شرايطي که فروشنده با توجه به شرايط اقتصادي، وضعيت رقابت و ويژگي هاي خريدار 
مشتريان احتمالي را شناسايي نموده و نسبت به آنها اطالعات کسب کرده و پس از مالقات و مذاکره 
حضوري با آنان کاال يا خدمت خود را به آنها معرفي مي کند به طوري که پس از معرفي خريدار به 
آن کاال يا خدمت عالقمند شده و آن را براي خريد ترجيح مي دهد وسپس فعل خريد را انجام مي دهد. 
در اين رابطه از ابزارها و تكنيک هاي مختلف براي جلب توجه، دادن آگاهي و معلومات، ايجاد تمايل 
و ترجيح و نتيجه خريد و کس��ب رضايت توسط مشتري اس��تفاده مي شود که در ادامه مروري بر 

تعدادي از اين ابزارها و تكنيک ها خواهيم داشت. 

 برخي از ابزارها و تكنيك هاي ارتباطي و فروش حضوري 
F.A.B �1

Boomerang �2
L.O.C.A.T.E �3

AIDAS �4
....�5

F.A.B تكنيک
Features, advantages & Benefits

در روش F.A.B يا فروش منافع، فروش��نده س��عي مي کند با تكيه بر مزايا و مش��خصات محصول، 
منافع ناشي از استفاده از محصوالت يک ويک را با نيازهاي مشتري مرتبط سازد و با اين تكنيک، 

مشتري را متقاعد نمايد. 
F.A.B در تكنيک SELL تفسير کلمه

SELL فروش

S Show features  مشخصات محصول مانند ابعاد، اندازه، قيمت،
خدمات و كارايي را توضيح بده

E Explain advantages  به مزاياي محصول مانند سهولت در حمل و نقل،
سرعت، سالمتي و جديد بودن اشاره كن

L Lead Into Benefits  روي منافع محصول براي مشتري مثل هزينه
كمتر، آسايش و امنيت تكيه كن

L Let Customer Talk حاال صبر كن تا مشتري حرف بزند

 تكنيك بوم رنگ )Boomerang( در فروش حضوري
بوم رنگ، فرآيند ترجمه يا تبديل اعتراضات به دليلي براي خريد و انتخاب کاالست. بوم يعني روش 
برگرداندن و تغيير جهت دادن هر دليل، اعتراض يا بهانه اي که خريدار براي خودداري از خريد عنوان 
مي کند و به س��وي او و اس��تفاده از همان موضوع براي اثبات کيفيت يا توجيه قيمت يا مقرون به 

صرفه بودن کاال. 
مانند اينكه ش��خصي در هنگام خريد زعفران به فروش��نده بگويد: قيمت اين محصول باال اس��ت 
بنابراين مناس��ب من نيست و فروش��نده فوراً پاسخ مي دهد: دقيقاً به همين علت که اين محصول 

گران قيمت است آن را به شما پيشنهاد کردم، روش L.O.C.AT.E در شناسايي نيازهاي خريدار 
Listen .1� به سخنان مشتري احتمالي خوب گوش دهيد

2� مشتري را مشاهده کنيد و او را از هر جهت از نظر بگذرانيد. به محيط کار او توجه کنيد. به محيط 

Observe .خانوادگي او نظري بيندازيد
3� صحبت ها، ديده ها و ش��نيده ها را با شرايط 

Combine .محيط ترکيب کنيد
4� از سؤال کردن خسته نشويد. هر سؤالي که 
شما از خريدار احتمالي مي پرسيد، ممكن است 
نيازي را آش��كار کند که او ت��ا به حال به آن فكر 

Ask Questions .نكرده است
5� با ديگران که در ارتباط با خريدار هس��تند در 
مورد نيازهاي مشتري احتمالي خود صحبت 

Talk to Others کنيد
6� از چشم مشتري به مسأله نگاه کنيد، خود را 
به جاي مشتري بگذاريد و سعي کنيد احساس 

Empathize .او را درک کنيد

)AIDAS( آيداس 
براس��اس اين مدل براي اينك��ه عمالً خريدي 
انجام ش��ود در درج��ه اول بايد توجه خريدار 

جلب شود. 
جلب توج��ه خريدار ممكن اس��ت به صورت 

زير باشد: 
بسته بندي زيبا و شكيل کاال 

جلوه هاي ظاهري و فيلترهاي فيزيكي 
نحوه چيدمان در قفسه يا چگونگي عرضه 

ظاهر شخص فروشنده 
توضيح��ات ش��فاهي يا کتب��ي )دي��داري يا 

شنيداري(
در درجه دوم بايد مش��تري عالقمند شود که 
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نيم نگاه

مروري بر خصوصيات 
فروشندگان حرفه اي 

1. برنامه ريز هستند 
2. پرانرژي و پر تحرک

3. عزت نفس باال 
4. اعتماد به نفس باال 

5. يادگيري دائم 
6. موفقيت جو کمال طلب 

7. مهارت همدلي 
8. توانايي نفوذ

9. مسئوليت شناس 
10. جسارت داشتن و ريسک پذيري 

11. آگاهي از محيط 
12. آگاهي کامل از موضوع 

13. مديريت اعتراض مشتريان 
14. مديريت انتظارات مشتريان 
15. مديريت سؤاالت مشتريان 

16. تسلط بر خود 
در  مؤث��ر  ش��عور  ب��ودن  ب��اال   .17

فروشندگي 
18. توج��ه ب��ه رس��الت و ارزش هاي 

شرکت 
19. انعطاف پذيري 

20. نگرش سيستمي 
21. جمع آوري اطالعات 

22. آشنا به اصول بازاريابي 
23. داشتن اطالعات به روز و آشنايي 

به فناوري روز 
24. شناسايي وجوه تمايز 

25. احت��رام ب��ه هنجاره��ا و فرهنگ 
مشتري 

26. کنترل مالي 
27. ندادن وعده غير واقعي 

28. شناسايي نقش هاي خريدار 
29. شكارچي فرصت ها 

30. تسلط به اصول و فنون مذاکره 
31. تسلط به سخنراني 

32. گوش دادن مؤثر 
33. تسلط به نامه نگاري 

34. شاد بودن 
35. مثبت انديش 
.......................36

با آن فروش��نده داد و ستد نمايد يا عالقمند شود که او هم از مزايا و منافع آن محصول بهره مند 
شود. 

در اين مورد مي توان با ذکر مثال هايي از خشنودي مشتريان قبلي و يا شاهد آوردن مشتريان و 
اشخاصي که از خريد آن محصول راضي بوده اند، عالقمندي را ايجاد کرد.

در درجه س��وم، مش��تري بايد تمايل پيدا کند که از اين فروش��نده خريد نمايد. براي ايجاد اين 
تمايل خريدار بايد احساس دريافت ارزش بكند. 

در درجه چهارم، مش��تري بايد تصميم به خريد بگيرد و بديهي اس��ت که وقتي به تمام سؤاالت 
مشتري پاسخ داده مي شود و نكته مبهمي باقي نماند، طبعاً مشتري متقاعد خواهد شد و عمل 

خريد انجام مي شود. 
در درجه پنجم، خريد بايد تكرار ش��ود و تكرار خريد وقتي محقق مي ش��ود که مشتري از خريد 
اول خود راضي باشد. بديهي است اگر مشتري حس کند که در داد و ستد خود با يک فروشنده، 
نيازش به کاال يا خدمت به نحو کامل ارضا ش��ده و به انتظارش پاس��خ داده ش��ده و ارزش مورد 
نظ��رش دريافت گرديده، احس��اس رضايت خواهد کرد و به صورت مش��تري دائمي و وفادار در 

خواهد آمد. 

)AIDAS( آيداس 
ATTENTION )توجه(

INTEREST )عالقه(
DESIRE )تمايل(
ACTION )عمل(

SATISFACTION )رضايت(

 سخن پاياني
با آرزوي اينكه مجموعه مطالب ارائه شده براي شما قابل استفاده و مفيد باشد در پايان توجه 

شما را به اين نكته جلب مي کنم: 
ابزارها و تكنيک ها هر روز در حال تغيير و پيوسته در حال تكامل اند. لذا با در نظر گرفتن اين نكته 

سعي کنيد بسته به شرايط و موقعيت فروش از مناسب ترين و به روزترين ابزارها استفاده شود.
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 عسل تقلبي 
ه��ر گونه تغييري در عس��ل مانند افزودن يک 
سري مواد به آن، تقلب محسوب مي شود. به 
طور کلي عس��ل تقلبي به دو روش تهيه و در 

سطح جامعه توزيع مي شود. 
الف( بخشي از عسل، تقلبي است

� با کمک زنبور 
� بدون کمک زنبور 

ب( عسل صددرصد تقلبي است
در اين روش عسل 100 درصد مصنوعي بوده 
و از ش��يره  ميوه هايي مانند خرما، توت و غيره 
از مواد گلوکزي )شربت قند(،مواد نشاسته اي 
و... س��اخته مي ش��ود که اين عسل ها به هيچ 

وجه عطر و طعم عسل واقعي را ندارند. 
عس��ل هاي مصنوع��ي تهيه ش��ده از ش��يره 
ميوه ها، داراي مواد و ترکيباتي مش��ابه عسل 
طبيعي هس��تند ک��ه از تغلي��ظ آب ميوه ها به 
طريق مصنوعي و صنعتي به دست آمده  اند. 

اين نوع عس��ل، ب��دون دخالت زنب��ور، از قند، 

نيش��كر و ميوه ه��اي ش��يرين مانن��د خربزه، 
هندوانه، کدو تنبل و خرما توليد مي شوند. اين 
روش در ايران متداول نبوده، ولي در بعضي از 

کشورها مرسوم است. 
با مخلوط کردن مقداري موم و شربت گلوکز، 
عس��ل تقلبي تهي��ه مي کنند و ب��راي طبيعي 
جلوه دادن آن از اس��انس و گرده گل استفاده 
مي ش��ود. با پيش��رفت کنترل کيفي��ت امروزه 
براي تقلب نس��بت قند احي��ا کننده و قند کل 
را ه��م آنچنان تنظيم مي کنند که به س��ختي 
بتوان تقلب را تش��خيص داد و حتي مقداري 
هم به شربت گلوکز ويتامين ث اضافه مي کنند 

تا ترکيبات آن طبيعي جلوه کند. 

 استانداردهاي عسل
استانداردهاي عسل از کشوري به کشور ديگر 
متفاوت است که آنها را مي توان در استخراج، 
عس��ل ش��كرک زده، عسل شان، ش��ان با قاب 
کم عمق، بريده ش��ده و يا کل ش��ان عس��ل در 

نظر گرفت. س��اير مواردي که در تهيه و توليد 
عسل اهميت دارند. ميزان قند، ميزان رطوبت، 

طعم، رنگ و عطر عسل مي باشد. 
گاهي اوقات در توزيع و فروش عس��ل مواردي 
ب��رش،  پاکيزگ��ي  رن��گ،  يكنواخت��ي  چ��ون، 
ظاهرش��ان و نحوه چين��ش و يكنواختي وزن 

نيز ذکر شده است. 

 راه هاي تشخيص عسل طبيعي
 فروشگاه هاي معتبر

آس��ان ترين روش تش��خيص عس��ل طبيعي، 
خريد از فروشگاه ها و اشخاص معتبر مي باشد 
که شما از سابقه فعاليت آنها در زنبورداري و 

يا تهيه و فروش عسل مطلع هستيد. 
  ميزان رطوبت 

برخي افراد، ميزان رطوبت عسل را به وسيله 
برگرداندن شيشه عسل و سرعت باال و پايين 
رفتن حباب، داخل شيشه، و برخي به وسيله 
ميزان کش آمدن عس��ل اندازه گيري مي کنند، 

راه هاي تشخيص عسل طبيعي از تقلبي

شهد بهشتی
عسل به شهد گل ها اطالق مي شود كه زنبور عسل پس از تغذيه از گياهان مختلف، آن را ساخته باشد. به بيان ديگر عسل ماده شيرين و 
غليظي است كه توسط زنبوران عسل از شهد گل ها جمع آوري شده و تغيير شكل مي يابد و سپس در داخل سلول هاي مومي كندو ذخيره 
مي شود. زنبوران عسل داراي نيروي ذاتي هستند كه گل هاي مفيد را از غير مفيد تشخيص مي دهند. آنها با عالقه فراوان سراغ تمام گياهان 
طبي و گل هاي شفابخش مي روند و عصاره آنها را گرفته و به بهترين شكل در اختيار ما قرار مي دهند. اين عسل كامالً طبيعي و سرشار از 
مواد غذايي و حيات بخش بوده و مي تواند تمام نيازهاي غذايي را بر طرف كند. زيرا زنبور تمام امالح و ويتامين هاي موجود در گل را به شكل 
عسل مي پروراند و آن را قابل جذب در خون مي سازد. از طرفي كيفيت عسل طبيعي چندين برابر بيشتر از عسل مصنوعي كه زنبور با آب 

و شكر تغذيه مي شود، است. 
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ولي بايد توجه داش��ت که اين روش ها دقيق و 
مطمئن نيستند. 

 ميزان تخمير شدن 
تم��ام عس��ل ها ح��اوي مخمره��اي خوراکي 

بي ضرر براي انسان مي باشند. 
بايد توجه کرد که عس��ل در زمستان به دليل 
سرماي زير 11 درجه تخمير نمي شود. البته 
نگهداري عسل در دماي 38 درجه سانتي گراد 
نيز مي تواند از تخمير آن جلوگيري کند، ولي 
در درازم��دت به کيفيت عس��ل صدمه مي زند، 
زي��را ح��رارت ب��اال کيفي��ت عس��ل را از بي��ن 

مي برد. 
عس��ل با رطوبت بيش از 17 درصد بيشتر در 
معرض تخمير مي باش��د. بعد از ش��كرک زدن، 
درصد تخمير عس��ل افزايش مي يابد. تخمير 
ش��دن مختص عسل هاي بس��ته بندي شده و 
صاف شده نيس��ت، بلكه اگر شرايط مناسب 

باشد، عسل »شان« نيز تخمير مي شود. 
 مزه كردن 

عسل طبيعي، عالوه بر شيريني خاص، داراي 
م��زه و طعم ويژه اي اس��ت که فقط در عس��ل 
وج��ود دارد و عس��ل هاي مصنوعي فاقد اين 
نوع م��زه مي باش��ند. ل��ذا اف��راد مي توانند با 
مص��رف زياد و توجه دقي��ق به درجه خلوص 
عس��ل، حتي نوع عس��ل را از نظ��ر گياه مورد 
مص��رف زنبور تعيين کنند. زي��را هر گياه مزه 

خاصي به عسل مي دهد. 
بايد توجه داش��ت که عسل مصنوعي بيشتر 
مزه ش��يريني ش��كر مي دهد تا مزه ي خالص 

عسل.
 عطر و بوي طبيعي 

اگر درپوش عسل مدتي بسته باشد. هنگام باز 
کردن درپوش حتماً بو و رايحه قوي و مطبوع 

عسل طبيعي را مي توانيد استشمام کنيد. 
 سرعت حل شدن در آب 

اگ��ر عس��ل را در داخ��ل لي��وان محت��وي آب 
بريزي��د، چنانچ��ه به ص��ورت عم��ودي وارد 
لي��وان پر از آب ش��ده و در ته آن جمع ش��ود و 
به س��رعت حل نگردد، عس��ل مطلوبي است. 
ولي اگر عسل هنگام ريختن،  در آب حل شود. 
از مطلوبيت و خلوص کمتر و رطوبت باالتري 

برخوردار است. 
ب��ا اين وجود، هر يک از اين روش هاي فوق به 
تنهايي نمي تواند خالص بودن عس��ل را ثابت 

کند. 

در اي��ن روش ب��ه وس��يله تغذي��ه مصنوع��ي 
زنبوران با ش��ربت قند و آبميوه ها يا اس��تفاده 
از عس��لک، عس��ل مصنوعي ي��ا تقلبي تهيه 
مي کنند. در اين روش مستقيماً عسل طبيعي 
با مواد گلوکزي )ش��ربت قند( و شيره ميوه ها 

مخلوط شده و عسل تقلبي توليد مي گردد. 
 شكرك زدن

يك��ي از راه هاي تش��خيص عس��ل از عس��ل 
تقلبي ش��كرک زدن آن اس��ت، اي��ن تصور که 
عس��ل تقلبي در شرايط سرما و در طول مدت 
نگهداري ش��كرک مي زند کامالً اشتباه بوده و 
اين ش��رايط براي عس��ل هاي طبيعي صادق 
اس��ت چرا که در مدت نگهداري و در مجاورت 
س��رما، با کاه��ش رطوبت و ايج��اد بلورهاي 
منظ��م قن��دي در نتيج��ه وج��ود آنزيم هاي 
اف��زوده توس��ط زنبور عس��ل )دياس��تازهاي 
عس��ل همانند آنزيم اينورتاز(، عس��ل شروع 

به ش��كرک زدن مي کند که درجه سفتي 
زدن  ش��كرک  ش��روع  زم��ان  و 

ب��ه ن��وع گل و آب و هواي��ي 
منطقه دارد آنچه که در 

اصطالح( شكرک زدن( 
مي گوين��د و به خاطر 
ش��كر  کلم��ه  وج��ود 

در ذه��ن تقلب��ي بودن 
تداعي مي کند،  را  عس��ل 

چيزي جز پدي��ده تبلور )بلور 
شدن، کريستاليزاسيون( نيست. 

محلول فوق اش��باع محلولي است که نسبت 
به محلول ه��اي ديگر حاوي مواد حل ش��ده 
بيش��تري باش��د. چنين محلولي ک��م و بيش 
ناپاي��دار بوده و پس از مدتي به حالت اش��باع 
شده پايدار در مي آيد و ماده حل شده اضافي 
از محلول خارج مي ش��ود. بيش��تر عسل ها با 
در نظر گرفت��ن ميزان دکس��تروز در اين گروه  
قرار دارند و در نتيجه متبلور شدن، دکستروز 
اضاف��ي از عس��ل خ��ارج ش��ده و ب��ه تع��ادل 

مي رسد. 
زنبور عس��ل نوع��ي از آنزيم دياس��تاز به نام 
انورتاز را نيز به ش��هد اضاف��ه مي کند که اين 
آنزيم به همراه مواد قندي و نشاس��ته اي که 
چه��ار پنجم وزن ش��هد را تش��كيل مي دهند 
عام��ل اصل��ي متبلور ش��دن يا ش��كرک زدن 
عس��ل به ش��مار مي روند و س��رعت ش��كرک 
زدن مستقيماً به نسبت کربوهيدرات ها يعني 

نس��بت لولوز و دکس��تروز وابس��ته مي باشد 
و نس��بت آن مس��تقيماً به نوع گل و پوش��ش 
گياه��ي و فص��ل برداش��ت عس��ل در منطقه 
دارد يعني متبلور ش��دن عس��ل بسته به نوع 
گل نيز متفاوت اس��ت. مي��زان لولز )فروکتوز( 
معموالً بيش��تر از ميزان گلوکز است )حداقل 
0/9( و هر قدر در مقدار فروکتوز کمتر باش��د 
ش��كرک زدن عس��ل س��ريع تر خواه��د بود به 
ط��وري که س��رعت ش��كرک زدن آن از هنگام 
تهيه )جمع  آوري ش��هد عسل از کندو / عسل 
گل پيچک( تا چند ماه حتي چند سال به طول 
مي انجامد؛ مثالً در مورد عسل اقاقيا حتي به 

چند سال هم مي رسد. 
يكي ديگر از عوامل ش��كرک زدن عسل وجود 
هس��ته مرکزي براي تش��كيل بلور اس��ت. در 
واقع وجود بلورهاي ريز دکس��تروز، ذرات گرد 
و خاک يا دانه گرده مي تواند به عنوان کانوني 

براي شروع شكرک باشد. 
دم��ا نيز يكي ديگ��ر از عوامل 
تبلور در عس��ل اس��ت به 
نگه��داري  که  ط��وري 
در درجه حرارت 10 
س��انتيگراد  درج��ه 
عمل تبلور را تسريع 
دماه��اي  مي کن��د. 
پايين ت��ر و باالتر از 15 
درج��ه تأثي��ر کمت��ري روي 
شكرک زدن عس��ل دارند. مؤثرترين دما براي 
آغ��از ش��كرک زدن 5 تا 7 درجه س��انتي گراد 

مي باشد. 
انبار کردن عسل در درجه حرارت هاي پايين تر 
)صفر درجه فارنهايت: 15- درجه سانتيگراد 
و پايين تر( ش��كرک  زدن را به ش��دت به تعويق 
مي اندازد. ولي به کلي آن را حذف نمي کند. دليل 
تعويق را احتماالً افزايش چسبندگي و کاهش 

قابليت انتشار بلورها مي توان حدس زد. 
اي��ن خاصيت فق��ط در عس��ل هاي طبيعي و 
غي��ر طبيعي تقلب��ي ديده مي ش��ود زيرا تنها 
عس��ل هاي طبيعي حاوي دياستاز مي باشند: 
وقتي که عس��ل رس��وب مي کند حتماً سالم و 
طبيعي اس��ت. ولي اگر رس��وب نكند مي تواند 
طبيع��ي ي��ا غيرطبيعي باش��د که تش��خيص 
آن ب��ه عه��ده آزمايش��گاه هاي مجه��ز م��واد 
غذايي مي باش��د و در آنجا ميزان دياس��تاز را 

اندازه گيري مي کنند. 

وجود بلورهاي ريز 
دكستروز، ذرات گرد و 

خاك يا دانه گرده مي تواند به 
عنوان كانوني براي شروع شكرك 

باشد
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 عالئم فيزيكی اضطراب
 لرزش و گرفتگی عضالت و يا پرش عضالت

 احس��اس گرفتگی ي��ا پری در ناحي��ه گلو يا 
قفسه سينه

 نفس تنگی و افزايش ضربان قلب
 سبكی سر يا گيجی

 عرق سرد و دستان مرطوب
 تونوس و دردهای عضالنی

 خستگی مفرط
 مشكالت و نامنظمی در خواب)مشكل در به 
خ��واب رفتن يا بيدار ماندن به مدت طوالنی و يا 
احس��اس عدم راحتی در به خواب رفتن و بيدار 

شدن(
درواقع اضطراب با اثر گذاش��تن بر روی قسمت 
ارتباطات در مغز ، در خالقيت و عملكرد انسان 

مشكل ايجاد می نمايد.

 عالئم احساسی اضطراب
 عدم احس��اس راحتی ، بی قراری ، احس��اس 

تحريک پذيری بيش از اندازه
 نگرانی بيش از حد

 ت��رس دائ��م از اينكه اتفاقی ب��د در حال وقوع 
اس��ت و يا احساسی مبنی بر اينكه دنيا به آخر 

رسيده است.
 عدم توانايی در تمرکز. احساس��ی مثل اينكه 
همه چيز را فراموش می کنی )ذهن خالی از همه 

چيز می گردد.(

 اختالالت اضطرابی
اخت��الالت اضطراب��ی وقتی اتف��اق می افتد که 
افراد عالئم احساسی و فيزيكی مذکور را داشته 
باش��ند. در واق��ع اختالالت اضطراب��ی با روابط 
معمولی اف��راد و فعاليتهای زندگی روزمره آنها 
تداخ��ل می کند. همچنين زن��ان دو برابر مردان 
مستعد ابتال به مشكالت اين بيماری می باشند.

از جمله اختالالت اضطرابی عبارتند از :
 )panic disorder(وحشت زدگی 

 )phobia(ترس بيش از حد 
 اختالالت وسواسی 

 اختالالت اضطرابی پس از تروما
اغلب علت اختالالت اضطرابی ناشناخته است. 
بسياری از بيماران احساس اضطراب، عصبانيت 
و حساسيت خود را در تمام طول زندگی خويش 
ب��ه همراه دارن��د و اين مش��كل می تواند در هر 
س��نی اتفاق بيفتد. اختالالت اضطرابی در بچه 
هايی که حداقل يكی از والدين آنها س��ابقه ای 

از بيماری افس��ردگی داش��ته باش��ند دو برابر 
بچه ه��ای ديگر می باش��د. همچنين اختالالت 
اضطراب��ی می تواند به همراه ديگر مش��كالتی 
همچون مشكالت فكری و ذهنی مثل افسردگی 

و مصرف نادرست مواد باشد.
مش��كالت فيزيكی اضطراب مانند بيماريهای 
قلب��ی و ريوی می باش��د لذا قبل از تش��خيص 
اختالالت اضطرابی معاينات دقيق پزشكی بايد 

انجام پذيرد.

Panic attacks 
احس��اس ناگهانی اضطراب و ترس بی نهايت 
بدون علت و دليل مشخصی و يا بدون وجود 
خطر ، احساسی بسيار شايع است.عالئم اين 
حمله ش��امل احساس از دس��ت دادن کنترل 
خود و يا احساس مرگ به همراه تنفس سريع 
و ضربان تند قلب می باش��د. فرد ممكن است 
احساس گيجی، عرق ريزی و يا لرزش داشته 
باش��د. گاهی ممكن اس��ت عالئم ب��ه صورت 
تنف��س دش��وار و س��خت ، دردهای قفس��ه 
س��ينه و ضربات نامنظم قلب��ی نمايان گردد. 
اين عالئم بطور ناگهانی و بدون هش��دار قبلی 
ظاه��ر می گ��ردد. بعضی وقتها اي��ن عالئم به 

چطور از اضطراب
دوری کنيم

 دكتر سميرا سرخوش   اگر اضطراب زياد و بيش از اندازه باشد می تواندبر 
زندگی روزمره ش�ما تس�لط يابد. نگرانی فكری ، جزئ�ی از زندگی روزمره 
اس�ت. كمی نگرانی و اضطراب می تواند به تمرك�ز و انگيزه كمك كند. اما 
اگر اضطراب زياد و بيش از اندازه باش�د، ممكن اس�ت كه ش�ما احساسی 
از نااميدی به همراه گيجی و همچنين احس�اس نگرانی بيش از حد نسبت 
به رويدادهای غير جدی و معمولی زندگی داش�ته باش�يد.در واقع افزايش 
نگران�ی و اضطراب به حدی كه بر زندگی روزمره ش�ما تس�لط يابد پديده 
ای طبيعی نيس�ت. البته گاهی اين اضطراب ش�ديد ممكن اس�ت به علت 
بيماريهای ديگر از جمله افس�ردگی و يا محركهای فيزيكی يا احساس�ی 
ايجاد گردد كه با برطرف شدن عامل ايجاد آن اضطراب نيز از بين می رود. 
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حدی ناگهانی وش��ديد اتفاق می افتد که فرد 
فكر می کند که دچار حمله قلبی ش��ده است. 
خيلی از اين عالئم ممكن است در بيماريهای 
ديگ��ر مث��ل تيروئيد ش��ديد و ي��ا بيماريهای 

انسدادی مزمن ريوی اتفاق بيفتد.

Phobia 
فوبيا در واقع ترس بی نهايتی 

است که بر زندگی روزمره 
فرد اث��ر می گذارد. اين 
افراد ب��دون علت و يا 
دچار  خاص��ی  خطر 
ت��رس می گردند. البته 

آنه��ا از ت��رس ب��ی علت 
خود آگاهی دارند ولی قادر به 

کنترل آن نيستند. فوبيا بطور شايعی در 
اي��ن افراد و نيز افرادی که به حمالت وحش��ت 
زدگی دچار می گردند اتفاق می افتد. آنها با فرار 
و يا خودداری از قرار گرفتن در مكان ، خاطره يا 
موقعيتی که ب��ا ديدن و يا به ياد آوردن آن دچار 

ترس می گردند مقابله می کنند. 
 phobic( سه نوع تيپ اصلی يا اختالالت ترس

disorders( عبارت اند از:

 ت��رس از تنه��ا ماندن ي��ا حض��ور در مجامع 
عمومی که قادر به فرار يا کمک گرفتن از کسی 

 )agora phobia( .نباشد
 ترس از حضور در مجامعی که ممكن اس��ت 

) Social phobia (.مورد انتقاد قرار گيرند
 )special phobia( .ترس از چيزهای خاص 
)قس��مت فوريت ها را نگاه کنيد و عالئم خود را 
بررسی کنيد و در صورت نياز به پزشک مراجعه 

نمائيد.(

 )Emergencies( فوريتها 
 احساس درد شديد و فش��ار دهنده در ناحيه 
قفس��ه س��ينه به همراه احس��اس سنگينی در 

سينه و يا به همراه ساير عالئم حمالت قلبی.
خطر جدی برای خود يا ديگران شامل:

 فكر اس��تفاده از وس��ائلی همچون اسلحه و 
داروهای مرگ آور که فرد قادر به صدمه زدن به 

ديگران و يا خودکشی باشد.
 ق��رار دادن زمان��ی مش��خص ب��رای انج��ام 

خودکشی
 فك��ر اينك��ه ديگ��ر ق��ادر به حل مش��كالت و 
ي��ا خاتمه دردهانيس��ت. )دنيا به آخر رس��يده 

است.(

 پيشگيری از حمالت اضطرابی
 از خوردن کافئين خودداری کنيد.)مانند قهوه 
، چای ، کوالها ، شكالت(. زيرا کافئين شما را در 

يک حالت تحريک پذير قرار می دهد.
 از سيگار کشيدن خودداری کنيد 
و يا از س��يگارهايی استفاده 
محص��والت  ک��ه  کني��د 
تنباک��و  از  کمت��ری 
زيرا  باش��ند  داش��ته 
نيكوتي��ن موجود در 
سيگار س��بب افزايش 
تحريک پذيری فيزيكی 
می گ��ردد،  فيزيولوژي��كال  و 
همچنين سبب افزايش انقباض عروقی 

و افزايش کارکرد قلبی می شود.
 انج��ام ورزش روزان��ه می تواند بس��يار کمک 
کننده باش��د. حتی يک پياده روی کوتاه اطراف 

آپارتمان می تواند شما را آرام نگه دارد.
درمانهای ش��ناختی رفتاری تا ح��د زيادی در 
کنترل اضطراب و حمله های ترس کمک کننده 

می باشند.

عالئم 
اين حمله شامل 

احساس از دست دادن 
كنترل خود و يا احساس مرگ 

به همراه تنفس سريع و ضربان تند 
قلب می باشد

  اصول كلی:
 ابتدا ترس و اضطراب خود را در رابطه با 
موقعيت خاص بشناسيد و قبول کنيد که 
ش��ما دچار اين اضطراب هستيد و برای 
مواجه��ه با اي��ن موقعيت برنام��ه ريزی 
کنيد.برای مثال اگر شما دائم در خصوص 
مسائل مالی اضطراب داريد ، يک برنامه 
پس انداز را برنامه ريزی کنيد و يا بودجه 

را بطور مجزا در نظر بگيريد.
 در مش��كالت قبلی خود باق��ی نمانيد.
تغييراتی ايجاد کنيد که احساس راحتی 
بيش��تری داشته باش��يد و اجازه دهيد تا 

مشكالت را پشت سر بگذاريد.
 با بدن و جسم خود مهربان باشيد.

 تنش��ها را با ورزش سنگين و ماساژ رها 
سازيد.

 )Relaxation( از تكنيكهای رها سازی 
استفاده نماييد.

 به اندازه کافی اس��تراحت کنيد و اگر در 
خواب مش��كل داريد به پزش��ک مراجعه 

نماييد.
 از ال��كل ، کافئين و ش��كالت و نيكوتين 

دوری جوييد.
 فكر خود را مشغول نماييد.

 ب��رای لذت بردن به بي��رون برويد ، مثال 
ب��ه ديدن يک فيلم کم��دی ، پياده روی و 

يا کوهنوردی.
 برنام��ه ري��زی روزانه داش��ته باش��يد، 
داش��تن کار بي��ش از حد و ي��ا بيكار بودن 
در ط��ی روز می توان��د به اضطراب ش��ما 

بيفزايد.
 عالئم خود را يادداشت کنيد و گاهی به 
دوس��ت صميمی خود آنها را بازگو کنيد ، 
گاهی مواقع گفتگو کردن با يک دوست از 

اضطراب شما می کاهد.
 در گروهه��ای اجتماع��ی ش��رکت کنيد 
و ي��ا بط��ور داوطلبان��ه به کم��ک ديگران 

بپردازيد. 

رمان د
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 رباتی كه شكالت درست می كند
س��ر و کله ربات ها ديگر در همه جا پيدا ش��ده 
اس��ت.با خبر شديم که اين بار هم يک ربات به 

آشپزخانه رفته است تا شكالت درست کند!
نارنجی - آنچه که در تصوير مشاهده می کنيد 
 MIT رباتی است که توسط محققين دانشگاه
طراحی ش��ده و PR2 ن��ام دارد.اين ربات قادر 
است مواد اوليه تهيه يک نوع شكالت را در يک 
ساعت با هم مخلوط کرده و آنها را برای ادامه 

مراحل طبخ در اختيار شما قرار دهد.
به نظر می رسد که اين ربات فعال تازه کار است 
و نمی توان گفت که در آش��پزی و يا ش��يرينی 
پزی تبحر خاص��ی دارد. تيم توس��عه دهنده 
اين ربات می گويند با کار بر روی برنامه ريزی 
اين ربات قصد دارند در آينده نمونه هايی ارائه 
دهند که برای مثال به آشپز خانه برود و غذايی 
را از من��وی غذا انتخاب کرده و آن را برای نهار 

و يا شام بپزد.
البته به ش��رط آنكه که به سر و وضع اين ربات 
هم بيشتر رس��يدگی شود و با ظاهری آراسته 
تر - حداقل ش��بيه آش��پز ها - به آش��پزخانه 

برود.
جالب است.تصور کنيد در آينده ای نه چندان 
دور مسابقه آشپزی بين ربات های کشور های 
مختلف برگزار می شود و طراحان دست پخت 
ربات ه��ای خود را ب��ه عرصه رقاب��ت خواهند 
کشيد. از س��ويی ديگر می بينيم که از کينكت 
هم در ساخت اين ربات بهره گرفته شده است. 
ش��ايد در آينده ربات های کينكتی ديگری هم 

ديديم.

 عينك آفتابی با قابليت فيلمبرداری
اي��ن عينک آفتابی يک دوربين فيلم برداری تمام عيار محس��وب می ش��ود. در جلويش يک 
دوربين قرار گرفته که می تواند فيلم برداری کند. در روی دس��ته عينک در مكانی که لوگوی 

شرکت سازنده قرار گرفته يک دکمه برای شروع و توقف فيلم برداری وجود دارد.  
دسته سمت چپ حاوی باطری ليتيومی و در سمت مقابل هم يک حافظه 8 گيگابايتی قرار 
گرفته است. در زير دسته هم يک پورت ميكرو يو اس بی داريم که برای انتقال اطالعات به کار 

می رود و البته اين عينک به بلوتوث هم برای انتقال اطالعات مجهز است.  
گ��روه س��ازنده می گويد در حال حاضر بيش��ترين روش مورد اس��تفاده ب��رای فيلمبرداری با 
تلفن های همراه است اما اين عينک کار را راحت تر می کند و دست شما هم آزاد خواهد بود. 
اين عينک می تواند مستقيما ويديو ها را به تلفن همراه و اينترنت موبايتان بفرستد و در واقع 

می توانيد با آن يک پخش مستقيم به راه بياندازيد.  
تي��م س��ازنده اعالم ک��رده Eyez را به زودی وارد بازار می کند و اگ��ر بخواهيد می توانيد آن را 
با قيمت 150 دالر پيش خريد کنيد. ضمنا در صورت تمايل می توانيد به جای شيش��ه های 

آفتابی از شيشه طبی برای عينک استفاده کنيد.  
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 شركت كامپيوتری IBM صد ساله شد 
و  کامپيوت��ری  ش��رکت های  از  بس��ياری 
رس��انه های ديجيتال عمری چند س��اله و يا 
حداکثر چند ده س��اله دارند. مثال شرکت های 
» اپل « و »مايكروس��افت« کمی بيش��تر از سه 
ده��ه، ش��رکت » گ��وگل« دوازده س��ال و امثال 
» في��س بوک « و » توئيتر« حدود پنج س��ال از 
عمرشان می گذرد. در اين صعنت »آی بی ام« 
را م��ی توان پدر بزرگی قلمداد کرد که امس��ال 
صد ساله شد. در دوران آغازين اختراعات که به 
مرور صنعت کامپيوتر نام گرفت، شرکت آی بی 
ام که در آغاز » س��ی تی آر« نام داشت، ابزارها 
و خدم��ات گوناگونی را به ب��ازار عرضه کرد. از 
برخی وسايل ساده کار در آشپزخانه گرفته تا 
رمز نويس��ی های پيچيده که ادارات دولتی در 
آمريكا و ساير کشورها از آن برای طبقه بندی 
پرونده ها و اطالعات خود اس��تفاده می کردند 
و يا ديس��ک حافظه کامپيوتری ک��ه در دوران 
خود انقالب بزرگی برای انتقال و ذخيره سازی 

اطالعات بود.
مديران » آی بی ام« سابقه طوالنی اين شرکت 
را مديون خدمات آن به عرصه های تكنولوژی 
مورد نياز جامعه می دانند.در سال 2008 » آی 
بی ام« طرح موسوم به » سياره ای هوشمندتر« 
را راه اندازی کرد که زير ساخت های اطالعاتی 
و فن آوری های کامپيوت��ری الزم برای بهبود 
عرصه های گوناگون زندگی مدرن را هدف خود 
قرار داده اس��ت. بخش��ی از اين ف��ن آوری ها 
مربوط به بهبود شبكه حمل و نقل و ترافيک، 
پي��ش بين��ی وزش طوفان يا باران های ش��ديد 
و تش��خيص دقي��ق ت��ر آلودگی های زيس��ت 

محيطی و جوی هستند.
آيا شركت های ديگری نظير » گوگل « و يا 
» فيس بوك « نيز می توانند عمر صد ساله 

را تضمين كنند؟

»برنی ميرس��ون« مدير بخش اختراعات » آی 
بی ام « می گويد گس��تردگی دامنه اختراعات 
و س��اخت ابزاره��ای مفيد ب��رای عرصه های 
 – اجتماع��ی  حي��ات  و  فعالي��ت  گوناگ��ون 
اقتص��ادی، مهمترين عام��ل در تداوم فعاليت 

يک چنين شرکت هايی است. 
يك��ی از فرازهای مه��م در دوران فعاليت » آی 
بی ام« عرضه » سيس��تم 360 « يا نس��لی از 
کامپيوترهای قابل انطباق با يكديگر بود که در 
س��ال 1964 روی داد. در آن زم��ان » آی بی ام 
« حدود پنج ميلي��ارد دالر، معادل 30 ميليارد 
دالر امروزی در آن پروژه س��رمايه گذاری کرد. 
در نهايت اين قمار بزرگ نتيجه بس��يار خوبی 

داد.
اما در سالهای پايانی دهه 1980 و دهه 1990 
ش��رکت » آی بی ام « نتوانست از فرصت های 
ايجاد ش��ده برای س��رمايه گذاری و پيشبرد 
تكنول��وژی کامپيوتری به خوبی بهره برداری 
کند و به همين خاطر شرکت های ناشناخته و 
جوانی مثل » اپل « و » مايكروس��افت« بازار در 
حال گسترش توليد کامپيوترهای شخصی را 

در احاطه خود گرفتند. 
»برن��ی ميرس��ون« مدي��ر بخ��ش اختراعات » 
آی ب��ی ام« م��ی گويد:» ش��رکت م��ا به خاطر 
اشتباهاتی که در عرصه بازار کامپيوتر مرتكب 
ش��د لطمه خورده است ولی ما به تمرکز خود 

روی اختراعات بيشتر ادامه خواهيم داد.«
از نظر وی يكی از اين عرصه هايی که در آينده 
اهميت فراوانی خواهد يافت ايجاد يک ساختار 
کارآمد برای دسترس��ی و کارب��ری از اطالعات 
بس��يار حجيمی است که روی شبكه اينترنت 
وجود دارد. هر ش��رکتی که بتوان��د کاربری از 
اين اطالعات را در آينده س��اماندهی و ساده تر 
کند در دوران بعدی رقابت در عرصه تكنولوژی 

کامپيوتری بر ديگران پيروز خواهد شد. 

 گران ترين دوربين عكاسی جهان
اين يک دوربين 200 مگاپيكسلی نيست. بلكه يک دوربين عكاسی قديمی series-0 Leica است که در سال 1923 توليد شده است. با وجود اينكه 

سنسور اش حتی از نوع CCD هم نيست اما با غرور لقب گران ترين دوربين عكاسی جهان را به خود اختصاص داده است.  
روز گذش��ته در يک حراجی اين دوربين 88 س��اله با قيمتی فوق العاده توس��ط يک مش��تری خريده ش��د تا يک رکورد جديد در قيمت دوربين های 
عكاس��ی به ثبت برس��د. به نظر من بد نيس��ت شما هم در انباری قديمی خانه پدربزرگ نگاهی بياندازيد شايد يک دوربين عتيقه گران قيمت در آنجا 

پيدا کرديد.  

 تلفنی با روكش چرم و طال
ام��روز نوکيا تلف��ن جديدی را معرف��ی کرد تا 
کسانی که پول ها روی دستشان بيكار مانده و 
حاضر نيستند چند ماه ديگر برای گوشی های 

ويندوز فون صبر کنند را راضی کند.  
نارنجی: نوکيا Oro تلفنی اس��ت با نمايشگر 
5/3 اينچ��ی از ن��وع AMOLED و قابلي��ت 
ضب��ط ويديو 720p به هم��راه يک دوربين 8 

مگاپيكسلی و راديو.  
سيس��تم عامل نيمه زنده س��يمبيان هم روی 
آن نصب ش��ده چون فع��ال نوکيا انتخاب ديگر 
نداشته است. اما اين شرکت سعی کرده کمبود 
سيستم عامل را با يک ظاهر متفاوت حل کند. 
روی اين تلفن و اطراف بدنه، با اليه ای نازک از 
طالی 18 عيار پوش��انده شده و قسمت پشت 

تلفن هم از چرم واقعی است.
نوکي��ا می گوي��د اين تلف��ن را برای کس��انی 
س��اخته که به دنبال تلف��ن هايی با ظاهر فوق 

العاده و کيفيت برتر هستند. 
اگر می خواهيد نوکيا Oro را داش��ته باش��يد 
باي��د 1130 دالر ناقاب��ل پرداخت کنيد و البته 
در اين قيمت هزينه ماليات هم محاسبه نشده 

است. 
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عب��ارت Fives براس��اس حروف ابت��داي پنج 
واژه ژاپني انتخاب ش��ده است که اين پنج واژه 

عبارت است از: 
seiri ساماندهي 

seiton نظم و ترتيب  
seiso پاکيزه سازي � 

sekitsu استاندارسازي  
shitsuke انضباط  

سيس��تم 5S در مديريت انگليس��ي نيز وجود 

دارد که به ميزان زيادي به سيستم ژاپني شبيه 
مي باشد. و 5S آن به صورت زير مي باشد. 

1. ج��دا س��ازي، دس��ته بندي و مرت��ب کردن 
Sorting

2. س��اماندهي مبتني بر اص��ول و روش معين 
System organization

3. ب��رق انداختن و جال دادن )پاکيزه س��ازي( 
Shining

نم��ودن  اس��تاندارد  و  س��ازي  آس��ان   .4

Standardization and simplifying
5. پيگيري مس��تمر، زنده نگهداش��تن، حفظ 

Sustaining کردن

seiri ساماندهي 
ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است 
از نظم دادن به کليه اجزاي يک سازمان جهت 
نيل ب��ه اهداف از دي��دگاه 5S. س��اماندهي به 
معناي تش��خيص ضرور از غي��ر ضرور. اتخاذ 

 محمد مهدي مقدم - رضوان محمدي   يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني 5S مي باش�د كه ابتدا در ژاپن و س�پس در س�اير كش�ورها 
به كار گرفته شده است. هدف 5S تأكيد بر ساماندهي، پاكيزه سازي و استاندارد نمودن فعاليت هاي ضبط و ربط در محيط كار ما را در جهت 
افزايش سودآوري و بازدهي، كاهش ضايعات و ارتقاء سطح سالمت روتني و ايمني پرسنل ياري مي دهد. امروزه در اغلب واحدهاي صنعتي در 
كشورهاي توسعه يافته برنامه 5S اجرا گرديده و نهادينه شده است. خوشبختانه در كشور ما نيز در چند ساله اخير تمايل زيادي در سازمان ها 
و واحدهاي صنعتي براي آشنا نمودن پرسنل با  اصول 5S و نهادينه كردن اين اصول در سازمان ديده مي شود. سازمان ها مي توانند با تشكيل 
تيم هايي از كارشناسان و پرسنل در هر يك از واحدهاي زير مجموعه برنامه 5S را اجرا و نهادينه نمايند. به طور كلي هدف نهايي 5S پيشگيري 
از اتالف است. عليرغم اينكه سيستم 5S به ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است ولي برخي در انجام آن و نيز پياده كردن در عمل با مشكالت 
فراوان روبه رو هس�تند. دليل اين امر را بايد در ظاهر س�اده آن جس�تجو كرد. در واقع تحقق 5S از آن روي دشوار است كه مديران و پرسنل 
اجرايي از اهداف و مأموريت هاي آن به صورت صحيح اطالع كاملي ندارند. بنابراين اجراي نظام 5S و تداركات بيشتر مناسب براي انجام آن تا 

زماني كه اصول آن به خوبي شناخته نشده كاري دشوار است. 
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تصميم��ات قاطع و اعم��ال مديريت اولويت ها 
براي رهايي از غير ضروري هاس��ت. در ديدگاه 
5S س��اماندهي امري دش��وارتر از ق��رار دادن 
اش��ياء در گوش��ه اي مي باش��د و هدف ايجاد 
نظمي مطلوب و مناس��ب اس��ت. ب��ه منظور 
ب��ه  مي بايس��تي  س��اماندهي  در  موفقي��ت 
 S اولويت بندي پرداخ��ت. به طور خالصه اين
به معني جدا کردن آنچه ضروري است از غير 
 S ضروري ها مي باشد. نمونه اي از اجراي اين

را مي توان به صورت زير آورد: 
غيرض��روري  از  ض��روري  اش��ياء  تفكي��ک 
)مشخص کردن ملزومات اداري که در اطراف 
ش��ما وج��ود دارد و طبقه بندي آنه��ا با توجه 
ب��ه اولويت اس��تفاده از آن، تفكيک فرم هاي از 
رده خارج و فرم ه��اي در گردش. و دور ريختن 

اشيايي که استفاده نمي کنيم.(
اين فاکتورها دقيقاً ش��بيه به سيس��تم 5S در 
نظام مديريتي انگليسي مي باشد که با اجراي 
فاز Soting دسترسي و دست يابي به اشياء و 
ابزار مورد نياز بسيار سريع تر و ساده تر شده و 
فضاهاي مفيد بيشتري جهت کارهاي روزمره 

ايجاد مي شود.

Seiton نظم و ترتيب 
به معناي قرار دادن اشياء در مكان هاي مناسب 
و مرتب به نحوي ک��ه بتوان از آنها به بهترين 
وجه اس��تفاده کرد. نظم و ترتيب راهي  است 
براي يافتن و به کار بردن اشياء مورد نياز، بدون 
انجام جس��تجوهاي بيه��وده هنگامي که هر 
چيز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کيفيت 
و  ايمني کار در جاي مناس��ب و مشخص قرار 
داشته باش��د، محل کار همواره مرتب و منظم 
خواه��د بود. بدي��ن منظور بايد همه وس��ايل، 
اق��الم و فرم هاي م��ورد نياز را که قب��الً در بند 
1 شناس��ايي نم��وده و کارکرد هر ي��ک از آنها 
را نيز مش��خص نموده ايم را در جاي مناسب 
قرار دهيم به نحوي که با س��رعت و س��هولت 
قابل دس��ترس باشد. به عبارت ديگر قرار دادن 
اشياء در بهترين مكان به بهترين طريق ممكن 
و امكان دسترسي به آن با حداکثر سرعت )زير 

30 ثانيه(
قابل ذکر است که در سيستم انگليسي نيز اين 
قوانين وجود دارد و به همين مفهوم مي باشد 
)System organization( در واقع در اجراي 
اي��ن فاز براي کليه اجناس و اق��الم ماندگار در 

محيط کار جايي مناس��ب را در نظر مي گيريم 
ب��ه ط��وري که کلي��ه اي��ن اقالم دس��ته بندي 
و جداس��ازي ش��ده و مح��ل قرار گي��ري آنها 
توس��ط پالک يا برچسبي براي تمام اشخاص 
مشخص گردد تا دستيابي به هر جنس يا ابزار 
م��ورد نظر و همچنين بازگردان��دن هر چيز به 
مكان تعيين ش��ده براي نگهداري اش س��اده و 
 S سريع انجام گردد. نمونه هايي از اجراي اين
)در سيس��تم ژاپني(  را مي توان به صورت زير 

فهرست نمود: 
1� اش��يايي را ک��ه غالباً اس��تفاده مي کنيم در 
مح��ل کار قرار دهيم )تجهيز ميزهاي افراد به 

ملزومات اداري(
2� اش��يايي را ک��ه به ندرت اس��تفاده مي  کنيم 

در جايي دور از دس��ترس قرار دهيم 
)اس��تفاده از سيستم بايگاني 

مناسب به طوري که سوابق 
گذشته  کاري سال هاي 
در جاه��اي دورت��ري 
قرار گيرد. اس��تفاده از 
کتابخانه يا قفسه هاي 

قرار  جه��ت  مخصوص 
گرفتن کتاب ه��ا و جزوات و 

دستورالعمل ها(
3� برچسب گذاري و شناسايي کليه زونكن ها، 
فايل ها، قفسه ها )برچس��ب گذاري فايل ها به 

طوري که نشان دهنده محتويات آن باشد(
4� اس��تقرار ه��ر چي��ز در ج��اي مش��خص و 
مخصوص به خود )اس��تفاده از فايل ها و قرار 
دادن ملزوم��ات اداري در جاي خود، اس��تقرار 
و طبقه بندي فرم ها در قفسه هاي مخصوص، 
استفاده از کازيه جهت طبقه بندي نامه ها و يا 

کارهاي در دست اجرا(
5� آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان 
)بازگرداندن زونكن س��وابق ب��ه محل بايگاني، 
مرتب کردن اقالم و وسائلي که روزانه با آن سر 
و کار داريم، قرار دادن صندلي پشت ميز کار در 

هنگام ترک محل کار.(
6� عالمت گذاري محدوده ها و محل اس��تقرار 
اشياء و شناس��ايي افراد )تابلوهاي مشخص 
کننده نام افراد( مشخص شدن محل استقرار 
خودروه��اي ش��رکت، طراحي ج��ا نمايي ميز 

کاري افراد(
7� نظ��م و ترتيب در تابل��وي اعالنات )نصب 
پالکارده��اي تبليغات��ي ش��رکت در جاه��اي 

مناسب(
8 � طراحي اعالنات به نحوي که خواندن آنها 
آسان باشد. )استقرار مناسب مانند در معرض 

ديد بودن، طراحي زيبا و خوانا بود.(

seiso پاكيزه سازي 
از ديدگاه 5S پاکيزه سازي عبارت است از دور 
ريختن زوائد و پاکيزه کردن اشياء از آلودگي ها 
و م��واد خارجي به ديگر پاکيزه س��ازي نوعي 
بازرسي اس��ت. بازبيني و پاکيزگي محيط کار 
ب��راي حذف آلودگي مورد تأکيد در  اين بخش 
از نظ��ام 5S قرار دارد. بعضي لوازم، تجهيزات 
و مكان ها لزوماً بايد بس��يار پاکي��زه و عاري از 
هر نوع آلودگي نگهداري ش��وند. بنابراين الزم 
اس��ت که آنها را دقيقاً شناسايي 
ک��رد و بر اي��ن باور ب��ود که 
پاکيزه س��ازي تنها تميز 
و  کار  مح��ل  ک��ردن 
در  موج��ود  ل��وازم 
بلك��ه  نيس��ت  آن 
پاکيزه س��ازي امكان 
و  بازرس��ي  نج��ام  ا 
بازبين��ي را نيز بايس��تي 
فراه��م آورد. ب��ه عب��ارت ديگ��ر 
پيش��گيري از کثيف��ي و پاکي��زه نگه داش��تن 
مداوم محيط، اموال و افراد و حذف و يا کنترل 
آلودگي و يادآوري اين نكته که محل کار خود 

را همانند خانه بدانيم. 
نمونه هاي��ي از اج��راي اي��ن S را مي ت��وان به 

صورت زير فهرست نمود: 
1� تعريف مس��ئوليت هاي تمامي افراد براي 
پاکيزگ��ي محل کار )حف��ظ نظافت و پاکيزگي 
محيط کار هر يک از پرسنل، پاکيزگي و نظافت 

البسه پرسنل(
2� انج��ام بازبين��ي و پاکيزه س��ازي مس��تمر 

توسط مجري ارائه خدمات 
3� شناس��ايي و رف��ع خرابي هاي��ي ک��ه در اثر 
نش��تي ها، فرس��ايش ها، ترک ه��ا و... به وجود 

آمده است. 
4� شناس��ايي منابع آلودگي و سعي در حذف و 

يا کنترل آن 
5� تمي��ز کردن محل کار )شستش��وي مرتب 
ب��ا م��واد ضدعفوني کنن��ده، نظاف��ت در انبار، 
جمع آوري لوازم مستعمل، تميز کردن هر چيز 

بالفاصله بعد از کثيف شدن(

عليرغم اينكه 
سيستم 5S به ظاهر 

خيلي ساده و قابل فهم است و 
انجام آن نيز پياده كردن در عمل با 

مشكالت فراوان روبه رو هستند
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6� ح��ذف آلودگي هاي گرد و غبار )اس��تفاده 
از تهويه مناس��ب در انبار و سالن ها، استفاده 
از فيلتره��اي صافي هوا، اس��تفاده از کاورها، 
قراردادن اقالم و اشياء در محفظه هاي بسته(

7 � پاکيزه کردن محل هايي که از چش��م افراد 
به دور است مانند زير ميزها، گوشه هاي اتاق، 
زير ملزوم��ات اداري و تجهيزات فني، پش��ت 

پرده پنجره ها، فايل ها و کشوها و...(
در سيس��تم مديريت انگليس��ي س��ومين فاز 
نيز پاکيزه س��ازي )shining( مي باشد که به 
ف��از spic and span ني��ز معروف مي باش��د 
که عملي��ات گردگيري، جرم گيري از س��طوح 
دس��تگاه ها و قطعات فلزي دوده زدايي و برق 
انداختن و جال دادن س��طوح انجام مي پذيرد. 
يك��ي ازمهم ترين اهداف اين فاز ارتقاء و بهبود 

بخشيدن وضعيت روحي کارکنان مي باشد. 

sekitsu استاندارسازي 
دائم��ي  اص��الح  و  کنت��رل  از  اس��ت  عب��ارت 
س��اماندهي، نظ��م و ترتي��ب و پاکيزگي. تأکيد 
اصلي در اس��تاندارد س��ازي متوجه مديريت 
است که با استفاده از چک ليست هاي مناسب 
و استاندارد کردن مقررات با استفاده از نوآوري 
و خالقيت محيط کار را به نحوي استاندارد و 
کنترل نمايد که همواره همه عوامل با سرعت و 

دقت الزم مورد استفاده قرار گيرند. 
نمونه هاي��ي از اج��راي اي��ن S را مي ت��وان به 

صورت زير فهرست نمود: 
1� بازبيني دوره اي )تش��كيل کميته بازرسي، 
بازرس��ي و بازديد از مجموعه تحت پوش��ش، 

برگزاري مميزي داخلي(
2� اس��تفاده از عالئم و نشانه ها )عالئم نشان 

دهنده جهت و راهنما(
3� عالمتگ��ذاري محدوده ه��اي خط��ر و ي��ا 
مراقبت هاي خاص )در انبار مواد ش��يميايي و 

تجهيزات با فشار کار کرد باال(
4� عالئ��م مربوط به تجهي��زات خاموش کننده 
)عالئم مربوط به زنگ خطر و س��ايل ايمني و 
راهنماي سيس��تم اطفاي حري��ق و تابلوهاي 

سيكار کشيدن ممنوع.(
5� تمهي��دات پيش��گيري از خط��ا و اش��تباه 
)آم��وزش پرس��نل در خص��وص ب��روز خطر، 
تدوين دس��تورالعمل هاي کاري براي استفاده 

از تجهيزات ويژه.(
6� بر چسب هاي نشان دهنده ميزان دقت ابزار 

)نص��ب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و 
کنترل براي آنها و تدوين دستورالعمل اجراي 

سيستم(
7 � تش��كيل جلس��ات کميته راهبري، بررسي 
نتايج بازرس��ي هاي دوره اي و اخذ تصميمات 

 5S الزم براي پيشبرد اهداف
8 � فعاليت هاي الزم تؤام با مس��ابقاتي براي 
س��اماندهي، مرتب ک��ردن و تميز کردن هر چه 
بهت��ر )در نظ��ر گرفتن ي��ک معي��ار در ارزيابي 
نمايندگي ها و تعيين واحد نمونه در ش��رکت و 
اختصاص يك��ي از پارامترهاي ارزيابي ماهانه 

پرسنل براي پاکيزگي محل کار(
ف��از چه��ارم در سيس��تم مديريت انگليس��ي 
ک��ردن  اس��تاندارد  و  س��ازي  آس��ان  ني��ز 
 )Standardization and simplifying(
مي باش��د )ک��ه هدف اين فاز آس��ان س��ازي و 
نظام مند کردن فعاليت هاي ضبط و ربط س��ه 
ف��از اول��ي مي باش��د.( در اين ف��از فرايندهاي 
ضب��ط و ربط، مس��ئوليت ها و  افراد مس��ئول 
تعريف شده، مشخص مي شوند و برنامه  هاي 
ادواري جه��ت ضب��ط و ربط تهي��ه مي گردند. 
منظور از آسان س��ازي در اين فاز، آسان سازي 
فراينده��اي ضبط و ربط و تقس��يم عادالنه ي 
مسئوليت هاي پيچيده و سنگين تر مي باشند، 
احتمال رجوع افراد به عادت هاي غلط گذشته 
و ريخت و پاش نمودن مجدد محيط کار بيشتر 

خواهد بود. 

shitsuke انضباط 
عبارت است از آموزش عادات و توانايي ها جهت 
انجام يک وظيفه خاص، نكته اصلي در اينجا 
ايجاد عادات درس��ت به جاي عادات نادرست 
اس��ت. اين کار بايد از طريق آموزش شيوه هاي 
درست انجام کار به افراد و تمرين دادن آنان در 
اين زمينه آغاز نم��ود. همچنين اين تمرين ها 
از طري��ق وضع مقررات و پي��روي جدي از آنها 
تحق��ق مي پذي��رد. به عب��ارت ديگ��ر انضباط 
فرايند تكرار و تمرين انجام يک کار است مثالً 
کامالً ضروري اس��ت که رعايت مقررات ايمني 

براي افراد به صورت يک عادت درست درآيد.
نمونه هاي��ي از اج��راي اي��ن S را مي ت��وان به 

صورت زير فهرست نمود: 
1� تمري��ن نظ��م و ترتي��ب )آم��وزش، نظارت 
مس��تقيم، ارزيابي و پاداش به پرس��نل جهت 

نظم و انضباط(

2� تمري��ن وقت شناس��ي )آموزش، اس��تفاده 
بهينه از زمان بخصوص در بخش تعميرات در 

سالن ها و برقراري جلسات(
3� توجه به زيبايي ها و رعايت ظواهر )استفاده 

از لباس کار مناسب در اداره يا سازمان(
4� نگرش مديريت به فضاهاي عمومي )ايجاد 
فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل کار(

5 � اس��تفاده از تابل��و اعالنات و ي��ا تابلوهاي 
 .5S عمومي براي درج پيام هاي آموزش

ف��از پنج��م در سيس��تم مديريتي انگليس��ي 
نگهداش��تن  زن��ده  و  مس��تمر  معن��اي  ب��ه 
)Sustaining( مي باش��د. که ب��ه فاز خويش 
انضباط��ي )Self – discipline( نيز معروف 

مي باشد. 
ه��دف نهادينه س��ازي سيس��تم و ايجاد يک 
ب��اور و اعتقاد قوي در قلب و فكر همه کارکنان 
س��ازمان مي باشد. موفقيت در فاز پنجم يعني 
پي��اده س��ازي برنام��ه 5S در س��ازمان ب��راي 
هميشه است. سرپرستان و مديران بايد مقيد 
گردند تا زمان هاي مشخص را به فعاليت هاي 
5S اختصاص دهند. تش��ويق پرسنل فعال در 
زمينه ي پياده س��ازي برنامه هاي 5S از سوي 
مدي��ران ارش��د س��ازمان به هر طري��ق ممكن. 
معرفي پرس��نل فعال و در نظ��ر گرفتن پاداش 
مناسب براي آنان ايجاد انگيزش و رضايت در 
ميان کارکن��ان از طريق صحبت کردن درباره ي 
مزيت هاي پياده سازي اين سيستم در سازمان 
از قبيل بهبود وضعيت روحي کارکنان، ايمن تر 

شدن محيط کار و...
فرام��وش نكني��م که اجراي موف��قfive ”s”  و 
بس��تر س��ازي فرهنگي ب��راي آن در س��ازمان 
پيش از هر چيز مستلزم اعتقاد قلبي و عميق 
مديريت ارش��د و  حمايت و پشتيباني مادي و 

معنوي مديران از پرسنل است. 
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