


شادی انضباط را دریابید
بــه  انضبــاط   ، زندگــی  هماننــد   ، رهبــری  در 
ــدن  ــدار ش ــاره بی ــردد. در ب ــر میگ ــل ب ــوزه عم ح
ــوش  ــاره خام ــت؛در ب ــواب اس ــح از خ ــار صب چه
خانه؛یــا  تکالیــف  انجــام  و  تلویزیــون  کــردن 
نخــوردن یــک تکــه کیــک شــکالتی در اولیــن 
روز رژیــم اســت. انضبــاط در بــاره منافــع دراز 
ــزه  ــر و معج ــچ راه میانب ــا هی ــت. در اینج ــدت اس م
ــب و کار  ــت در کس ــدارد. موفقی ــود ن ــایی وج آس
و در زندگــی نیازمنــد تــالش و نیــروی اراده اســت.
به تعویق انداختن ، دشــمن انضباط اســت. اگرمراقب 
مســئولیت هــای کوچکتــان باشــید، زندگــی بــه 
شــما مســئولیت هــای بزرگتــری پــاداش مــی دهــد.

 اگــر چیــزی نیــاز بــه شســتن دارد ، بشــورش. اگــر 
نیــاز بــه تعمیــر دارد، تعمیــرش کــن . اگــر نامــه ای 
ــه  ــزی ب ــر چی ــش. اگ ــتن دارد، بنویس ــه نوش ــاز ب نی
ــا  ــط ب ــده. فق ــش ب ــت، انجام ــوری نیازداش ــام ف انج
انضبــاط بــودن اهمیــت نــدارد، بلکــه شــادی انضباط 
بــا اهمیــت تــر اســت. شــادی انضبــاط بــا درک ایــن 
نکتــه شــروع مــی شــود ، کــه انضبــاط نوعــی عمــل 
ــر  ــرای موث ــری ، ب ــل دیگ ــر عم ــد ه ــت. همانن اس
بــودن بایــد تکــرار شــود. عمل،شــخصیت، مهــارت 
هــا و تحمــل را پــرورش مــی دهــد. امــا تکــرار مــی 
توانــد بــه خســتگی منجــر شــود و کــم کــم عمــل را 

یکنواخــت کنــد.  
اراده نیــروی  کــه  اســت  صــورت  ایــن  در 

ــه  ــتین بهان ــتگی نخس ــود و خس ــگ ش میتواندکمرن
بــرای شــانه خالــی کــردن از ادامــه کار باشــد.
برشــادی عــاوه  میتوانیــم  مــا 

 انضبــاط ، از انضبــاط شــادی نیــز بــرای ایجــاد 
انــرژی در خــود و اطرافیانمــان اســتفاده کنیــم، 
انضبــاط شــادی یعنــی تکــرار منظــم شــادی از 
آنچــه دوســت داریــم و بــا آن هایــی کــه دوستشــان 
داریــم. ســاده تریــن شــکل آن ، لبخنــد زدن اســت 
، ایــن عمــل ســاده ، مســری اســت و بــرای هــر 
ــی  ــر آن اســت ، شــادی ایجــاد م کســی کــه درگی
کنــد. بســیاری از رهبــران بــه اشــتباه فکــر مــی 
ــب و  ــی در کس ــگاه عمل ــودن جای ــاد ب ــد ، ش کنن
کار نــدارد و حتــی ممکــن اســت اثــر معکــوس 
ــراز شــادی  ــی ممکــن اســت از اب داشــته باشــد. حت
ــف  ــیم ضعی ــی ترس ــرا م ــم ، زی ــغ کنی در کار دری
، بیــکار یــا بــی تعهــد بــه نظــر برســیم . اغلــب 
ــی  ــخت م ــی س ــم و حت ــی کنی ــل م ــدی عم ــا ج م
ــا  ــد م ــی میدان ــر کس ــویم ه ــن ش ــا مطمئ ــم ت گیری
گیریــم.  نمــی  سرســری  را  هایمــان  مســئولیت 
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ــل ــل و نق ــی حم ــرکت مهندس ــی ش ــع عموم  مجم
ــالن ــل س ــاه در مح ــخ 23 تیرم ــیمی در تاری  پتروش
 اجتماعــات شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا
 حضــور 83 درصــد از ســهامداران برگــزار شــد.
 پانــل هیئــت رئیســه ایــن مجمــع توســط آقــای ســعید
 بهادرخانــی بعنــوان رئیــس مجمــع بــا ترکیــب آقــای
 مرتضــی حیــدری بعنــوان مدیــر عامــل ، آقــای
 مقصــودی فــر و خانــم وهــاب نــژاد بعنــوان ناظریــن،
 آقــای فامیلــی بعنــوان نماینــده بــازرس و حسابرســی
قانونــی و آقــای جعفری بعنوان منشــی  تشــکیل شــد
 در ابتــدای جلســه از مدیــر عامــل شــرکت دعــوت
 شــد تــا گــزارش عملکــرد و دســتاوردهای ســال 93
 را ارائــه نمایــد. آقــای حیــدری گــزارش خــود را در
 چهــار بخــش مبســوط بــا ســرفصل هــای: اقدامــات
، ســاخت  زیــر  و  محــور  اســتراتژی   ســاختاری 
ــه ــداف و برنام ــوس اه ــی ، رئ ــای عملیات  عملکرده
 هــای ســال 1394 و انتظــارات مدیرعامــل و هیئــت
کردنــد بیــان  ســهامداران  و  مجمــع  از  مدیــره  
ســال در  شــده  انجــام  اقدامــات  اهــم   وی 
عقــد  -1 کردنــد:  اعــالم  زیــر  بشــرح  را   93 
ایــران مــس  ملــی  شــرکت  بــا  قــرارداد 
عبــاس  بنــدر  در  انبــارداری  فراینــد  2-توســعه 
آزمــا فــالت  شــرکت  بــا  قــرارداد  عقــد  و 
پیمانــکاران ســنواتی  بدهــی  تســویه   -3
مربــوط ســنواتی  بدهــی   4-تســویه 
پتروشــیمی صنایــع  ملــی  شــرکت  بــه 
 
چرخــه کاهــش  موفــق  پــروژه   5-اجــرای 
بــه روز   89 میانگیــن  از  بارنامــه   عمــر 

20روز 
 

وصــول  فراینــد  از  سیســتمی  بــرداری  بهــره   -6
مطالبــات و کاهــش زمــان آن 7- بهــره بــرداری 
از سیســتم مکانیــزه تعمیــرات 8- تعییــن تکلیــف 
شــرکت  اختیــار  در  گاز  تانکرهــای  وضعیــت 
جبســلیک در کشــور ترکمنســتان  9- فعــال ســازی 
ــرارداد  ــم و عقــد ق ــاط کری انبارهــای شــادآباد و رب
انبــارداری بــا شــرکت هــای پتروشــیمی شــهید تنــد 
ــه  ــید 10- بهین ــت جمش ــر و تخ ــر کبی ــان ، امی گوی
ــت  ــل  11- دریاف ــزات حم ــان تجهی ــازی راندم س
)  IMS ( گواهینامــه سیســتم مدیریــت یکپارچــه
ــار    ــا اعتب ــرکت ب ــدی ش ــه توانمن ــذ پروان  12- اخ

ســه ســاله
فــوق اقدامــات  برآینــد  شــرکت  عامــل   مدیــر 
ــر ــود ه ــدی س ــش 100 درص ــال 93 را افزای  در س
ــرد و ــالم ک ــال 92 اع ــه س ــبت ب ــرکت نس ــهم ش  س
 نویــد داد کــه شــرکت در عملکــرد ســه ماهــه ســال
ــازار ــه ب ــت  ب ــل مثب ــا تعدی ــع ب ــس از مجم  94 و پ
 برمیگردد.آقــای حیــدری مهــم تریــن انتظــار خــود
 را از مجمــع و ســهامداران روحیــه پرسشــگری و
مشــارکت بــرای حرکــت متــوازن و متعــادل بــا
ــتماتیک و ــای سیس ــک ه ــرایط و ریس ــت ش  رعای
 همچنیــن نظــارت و حمایــت اصولــی از هیئــت
مدیــره اعــالم کــرد. در بخــش دوم گــزارش بازرس

 وحسابرســی قانونــی قرائــت و صــورت مالــی منتهــی
 بــه 93/12/29  مــورد تصویــب ســهامداران قــرار
ــرات ــتماع نظ ــر و اس ــادل نظ ــس از تب ــت و پ  گرف
ســهامداران پنجــاه ریــال ســود نقــدی تصویــب شــد

حسابرســی  موسســه  مجمــع   پایانــی  بخــش  در 
بعنــوان  روش  داریــا  مدیریــت  خدمــات  و 
بــازرس قانونــی و حســابرس شــرکت و موسســه 
علــی  بــازرس  بعنــوان  فــراز  آریــان  حسابرســی 
درج  بــرای  اطالعــات  روزنامــه  و  البــدل 
گردیــد. انتخــاب  شــرکت  هــای  آگهــی 

تحقق تعدیل مثبت سه ماهه شرکت
یکــی از وعــده هــای مدیــر عامــل شــرکت در 
ــل  ــهامداران ، تعدی ــه س ــی ب ــع عموم ــه مجم جلس
مثبــت بودجــه ســال 94 در گــزارش ســه ماهــه 
بــود. گــزارش پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم ســالی 
ــرد  ــاس عملک ــر اس ــه 94/12/29 ب ــی ب ــی منته مال
ــاه   ــرداد م ــخ ســوم م واقعــی ســه ماهــه اول در تاری
ــورس  ــازار ب ــه ب ــدی ب ــت 20 درص ــل مثب ــا تعدی ب
ســامانه  در  گــزارش  ایــن  کــه  گردیــد.  اعــالم 
ــترس  ــدال)http://www.codal.ir/( در دس ک
عمــوم میباشــد.  شــرکت علــت عمــده تغییــر و 
ــوط  ــد مرب ــش درآم ــت بودجــه را افزای ــل مثب تعدی
بــه  تمدیــد قــرارداد بــا شــرکت ملــی مــس ایــران،  
افزایــش درآمــد ناشــی از خدمــات ترخیــص و 
پتروشــیمی  نــرخ  تعدیــل  دلیــل  بــه  انبــارداری 
شــازند ، تعدیــل نــرخ خدمــات انبــارداری مربــوط 
ــالم  ــیمی ای ــرکت پتروش ــا ش ــد ب ــرارداد جدی ــه ق ب
ــی  ــای صادرات ــه ه ــزد محمول ــرخ کارم ــل ن و تعدی

ــت. ــوده اس ــالم نم ــا اع ــع ه ــایر مجتم س
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25 روز همراهی با نگله 150 تنی
مقصد پتروشیمی خراسان

خــرداد مــاه ســال 1373 بــود کــه بــرای اولیــن بــار از 
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی خواســته 
ــای  ــتگاه ه ــزات و دس ــال تجهی ــرای انتق ــا ب ــد ت ش
پــروژه پتروشــیمی خراســان همــکاری و مشــارکت 
نمایــد. تــا آنزمــان تجربــه حمــل نگلــه فــوق ســنگین 
بــا حجــم بســیار زیــاد در شــرکت وجــود نداشــت،  
ولــی شــرکت از مدیرانــی بهــره مــی بــرد کــه 
تجــارب ارزشــمندی در صنعــت حمــل و نقــل و 
لجســتیک کشــور داشــتند. شــرکت هــای مختلفــی 
بــرای حمــل  محمولــه هــا رایزنــی و مذاکــرات 
ــنهادی را  ــای پیش ــرخ ه ــوده و ن ــاز نم ــود را آغ خ
ارائــه کردنــد کــه در نهایــت  نــرخ اعالمــی شــرکت 
مهندســی حمــل و نقــل  پتروشــیمی  بــا تفــاوت 
پتروشــیمی  مدیــران  تاییــد  مــورد  توجــه   قابــل 
خراســان واقــع گردیــد و عملیــات انتقــال تجهیــزات 
ــا حضــور کارشناســان شــرکت از مبــداء بندرامــام  ب
شــروع شــد. ایــن پــروژه بــا موفقیــت در مــدت 
بــه  شــرکت  کارنامــه  در  و  شــد  اجــرا  روز   18
عنــوان یــک خدمــت جدیــد بــه ثبــت رســید.
ســنگین شــرکت فــوق  پــرژه حمــل   دومیــن 
دســتگاههای و  تجهیــزات  حمــل  بــه    مربــوط 
مــاه خــرداد  در  کــه  بــود  لــردگان  پتروشــیمی 
ســال 1391 از مبــداء بنــدر عبــاس بارگیــری و پــس 
از یکمــاه  بــدون هیــچ گونــه حادثــه و بــا توجــه بــه 
صعــب العبــور بــودن مســیر در منطقــه اجــرای طــرح 
ــردگان، ــا حضــور مســئولین شــرکت پتروشــیمی ل ب

لجســتیک هســتند بــه صنعــت معرفــی نمایــد. ایــن 
ــل  ــل و نق ــود حم ــی خ ــته خدمات ــرکت در بس ش
جــاده ای ، دریایــی ،  بیــن المللــی ، ترخیــص 
کاالهــای صادراتــی و وارداتــی ، انبــارداری ، 
مخــزن داری ، اپراتــوری بنــادر ، حمــل ترکیبی را 
بــه مشــتریان ارزش آفرین خود ارائــه میکند.حمل 
و نقــل محصــوالت ترافیکــی و فــوق ســنگین،هم 
بــه لحــاظ ارزش بــاالی محمولــه و هــم بــه دلیــل 
ــل آن  ــل و نق ــرای حم ــه ب ــژه ای ک ــی وی مهندس
نیــاز اســت از اهمیــت زیــاد در اقتصــاد ملــی 
برخــوردار اســت کــه متناســب بــا آن کارگــزاران 
ایــن شــیوه حمــل و نقــل علــی رغــم تخصــص باال 
معمــوال از توجــه کافــی بــی بهــره انــدو بــا توجــه 
بــه رشــد طــرح هــای عمرانــی کشــور نیازمنــد آن 
ــای  ــگاه آن در طــرح ه هســتند کــه نقــش و جای
ــاز تعریــف  شــود. جامــع و کالن حمــل و نقــل ب

هــر چنــد شــرکت هــای حمــل و نقــل فــوق 
ــک  ــر ی ــا ه ــتند ام ــمار هس ــت ش ــنگین انگش س
ــان  ــا توم ــادی میلیارده ــای اقتص ــگاه ه ــن بن از ای
ــنده  ــوژی و کش ــب ب ــرک را در قال ــرمایه متح س
ــه  ــه ک ــان انداخت ــه جری ــور ب ــای کش ــاده ه در ج
بــرای رونــق اقتصــاد ملــی و تکمیــل پــروژه هــای 
ــی اســت.ماهنامه پتروتالیــف  ــی بســیار حیات عمران
ــل  ــه دلی ــد ب ــای بع ــماره ه ــا در ش ــر دارد ت در نظ
صنعــت  کــه  ای  افــزوده  ارزش  و  جذابیــت 
ایفــا  ملــی  اقتصــاد  در  ســنگین  ونقــل  حمــل 

میکنداطالعــات بــا ارزشــی را منتشــر نمایــد.

 مدیــران شــرکت مهندســی حمــل و نقل پتروشــیمی  
گردیــد. تحویــل  و  تخلیــه  سیاســی  مســئولین  و 

ســومین پــرژه حمــل ترافیکــی و ســنگین مربــوط 
هــای  و دســتگاه  تجهیــزات  بــه حمــل دریایــی 
اســتان  در  پتروشــیمی  هــای  شــرکت  از  یکــی 
ــوده کــه  ــد کشــتی ب ــه اســتعداد دو فرون مرکــزی  ب
تاریــخ  بارگیــری و در  تاریــخ 21 خــرداد94  در 
بندرعبــاس تخلیــه گردیــده اســت. تیــر در  دوم 

 مراحــل ترخیــص و بارگیــری زمینــی ایــن محمولــه 
در حــال مذاکــره بــوده و به زودی آغاز خواهد شــد.

ــروژه ایــن شــرکت در بخــش حمــل  چهارمیــن پ
ــدی  و نقــل فــوق ســنگین پــس از بیســت ســال و ان
مربــوط بــه حمــل نگلــه 150 تنــی )اســتری پــر( 
شــرکت پتروشــیمی خراســان بــوده کــه خاطــره 
ــد.   ــی کن ــده م ــان زن ــال 1373 را در اذه ــل س حم
فــوق  و  عظیــم  محمولــه  ایــن  حمــل  عملیــات 
ــد از 24  ــی کنی ــاهده م ــر مش ــه در تصوی ــنگین ک س
مــرداد شــروع شــده و پــس از 25 تــا 30 روز در 
ــد. ــد ش ــه خواه ــان تخلی ــیمی خراس ــع پتروش مجتم

بنــدر  ایــن محمولــه در مســیر حمــل شــهرهای 
ســبزوار،   ، طبــس   ، یــزد   ، ،ســیرجان  عبــاس 
و  گذاشــت  خواهــد  ســر  پشــت  را  قوچــان 
شد.شــرکت  خواهــد  تخلیــه  بجنــورد  در  نهایتــا 
طــی  در  پتروشــیمی  نقــل  و  حمــل  مهندســی 
24ســال فعالیــت موفــق شــده اســت تــا خــود را 
لجســتیک  ســوم  گــروه  هــای  شــرکت  بعنــوان 
یکپارچــه خدمــات  ارائــه  بــه  قــادر  )3pl(کــه 
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طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر
ــدگان ــا نماین ــر و ی ــن کانتین ــم از مالکی ــر ، اع ــدگان کانتین ــن دارن ــط بی ــن، در رواب ــوان تضمی ــه عن ــد ب ــول نق ــک و پ ــتفاده از چ ــذف اس ــدف ح ــا ه ــرح ب ــن ط  ای
ــت و ــن حال ــر گرفت ــا در نظ ــده  و ب ــرش ش ــان کاالی  پذی ــا صاحب ــی و ی ــزاران گمرک ــا، کارگ ــم از فورواردره ــر ، اع ــدگان کانتین ــت کنن ــا و دریاف ــی آنه قانون
 شــرایط مختلــف در روابــط جــاری بیــن ایشــان تهیــه و تدوین گردیده اســت. بــه نحوی که دارنــده کانتینــر بتواند پس از بــروز حوادثی کــه منجر به خســارت کانتینر می
 شــود و یــا طوالنــی شــدن زمــان بازگشــت آن و تعلــق حــق توقــف، و در صورت پرداخت نشــدن ضرر و زیــان احتمالی از ســوی دریافت کننــده آن را از موسســه ضامن
 )فدراســیون حمــل و نقــل ایــران( و یــا بیمــه گــر وی دریافت نماید و در مقابل موسســه ضامن و یــا بیمه گر وی جهت بازیافت خســارت به دریافت کننــده کانتینر مراجعه

نماید. مطلب کامل را در این لینک بخوانید:

http://www.hamianpoosheshfarda.com/TarhContainer/Tarh.pdf
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پنجره واحد تجارت چیست؟
مراجــع  مهمتریــن  از  یکــی 
ــارت(( ــهیل تج ــده تس ــترش ای ))گس
الکترونیــک وتجــارت  تجــارت  تســهیل        مرکــز 
یــا UN/CEFACT اســت متحــد  ملــل   ســازمان 

بــه تجــار، ســرمایه ازتســهیالتی کــه   عبارتســت 
حمــل امــر  در  دخیــل  شــرکتهای  و   گــذاران 
 ونقــل وترانزیــت ایــن امــکان را مــی دهــد کــه
ــک ــه ی ــتاندارد ب ــای اس ــات الزم را در قالبه  اطالع
قانونــی مــوارد  و  مجوزهــا  وتمــام  ارائــه   واحــد 
نقطــه را در همــان  فعالیــت خویــش  بــا   مرتبــط 
کــه صورتــی  در  اســت  دارند.گفتنــی   دریافــت 

 سیســتم مکانیــزه )الکترونیــک( باشــد اطالعــات
یکبارمبادلــه گــردد. فوایــد بایســت صرفــاً   مــی 
 خــاص دولتــی و خصوصــی ایــن طــرح را میتوانیــد

ــد ــک بخوانی ــن لین ــل در ای ــورت کام بص

http://vista.ir/article/309137/ چنیــن  را  تجــارت  واحــد  پنجــره  کــه 
واحــد  اســت.پنجره  نمــوده  تعریــف 
 )single-window system(تجــارت

 تکنولــوژی و فنــاوری شــرایطی را در بــازار کار 
بــه وجــود آورده کــه نیازمنــدي هــاي مشــتري 
بطــور مــداوم درحــال تکامــل بــوده و چرخــه عمــر 
ــا ه ترمــي گــردد. شــرکت هــا در  محصــول نیزکوت
ــوند.  ــی ش ــیم م ــروه تقس ــه دو گ ــول ب ــوع محص ن
گــروه اول شــرکت هایــی هســتند کــه محصــوالت 
ــل  ــد. مث ــی کنن ــد م ــس ( تولی ــل لم ــی ) قاب ابداع
ــروه دوم  ــوالد و... گ ــیمی ، ف ــای پتروش ــرکت ه ش
شــرکت هایــی هســتند کــه محصــوالت اســتاندارد 
)کارکــردی ( تولیــد مــی کننــد. مثــل شــرکت هــال 
حمل و نقل ، راه ســازی ،  آموزشی ،مشاوره ای و... 
چرخــه عمــر محصــول در محصــوالت ابداعــی 
معمــوال کوتــاه بــوده  وحاشــیه ســود آن بیشــتر 
میباشــد، ولــی در محصــوالت کارکــردی طوالنــی 
اســت.  برخــوردار  کمتــری  ســود  حاشــیه  از  و 
ــوالت  ــتری در محص ــاز مش ــاس نی ــر اس ــرات ب تغیی
ابداعــی گســترده اســت ، ولــی در محصــوالت 
ــدرت دیــده مــی شــود. تقاضــا در  ــه ن کارکــردی ب
ــی  ــش بین ــل پی ــر قاب ــی غی ــوالت ابداع ــازار محص ب
اســت ولــی در محصــوالت اســتاندراد )کارکــردی( 
ــل پیــش بینــی اســت. ریســک ســرمایه گــذاری  قاب
در محصــوالت ابداعــی بــه دلیــل کوتــاه بــودن 
ــودن  ــی نب ــش بین ــل پی چرخــه عمــر محصــول و قاب
تقاضــا بیشــتر از محصــوالت کارکــردی بــا چرخــه 
ــد. ــودن میباش ــی ب ــش بین ــل پی ــی و قاب ــر طوالن عم

نقش خالقیت درارائه خدمات استاندارد
(کارکردی)

در تولیــد محصــوالت ابداعــی از مدیریــت زنجیــره 
تولیــد  برنــد در حالکیــه در  مــی  بهــره  چابــک 
ــاب  ــره ن ــت زنجی محصــوالت کارکــردی از مدیری
ابداعــی  محصــول  تولیــد  در  میگــردد.  اســتفاده 
بــوده ، درحالیکــه در تولیــد  تنــوع  از  ، تمرکــز 
محصــول کارکــردی تمرکــز بــر ویژگــی هــای 
محصــول میباشــد.هر چقــدر کــه بــه تفــاوت ایــن دو 
گــروه از شــرکت هــا پــی مــی بریــم ، نقــش نیــروی 
انســانی و خالقیــت و خــرد جمعــی در شــرکت هــای 
گــروه دوم ) اســتاندارد ( بــه مراتــب بیشــتر می شــود. 
ــر  ــد فک ــر تولی ــز ب ــه  و تمرک ــای خالقان ــاوری ه فن
بــرای حــذف فراینــد هایــی کــه ارزش افــزوده ایجاد 
ــب کاهــش هزینــه ،  افزایــش  ــی کننــد ، موج نم
راندمــان ، انعطــاف پذیــری ،  شــفافیت  و بهبــود 
مــداوم میگردد.شــرکت هــای گــروه دوم تــالش می 
کننــد تــا زمینــه هــای بــروز خالقیــت را در ســازمان 
ــه  ــت ب ــد. خالقی ــعه دهن ــاد و توس ــود ایج ــای خ ه
ــرد  ــازه و منحصــر بف ــزی ت ــق کــردن چی ــای خل معن
ــب  ــد، موج ــب و مفی ــه ای مناس ــه گون ــه ب ــت ک اس
حــل یــک مســئله، پاســخ بــه یــک ســوال ویــا 
ــود. ــی ش ــا اجتماع ــی ی ــی، صنعت ــازی علم ــع نی رف

ــه  ــه مولف ــزش س ــالق ، و انگی ــر خ ــص ، تفک تخص
بــروز خالقیــت میباشــد کــه البتــه تاثیرگــذاری 
دیگراســت. مولفــه  دو  از  بیشــتر  انگیــزش 
در ســازمانهایی  کنونــی  ی  پیچیــده  دنیــای   در 
بتواننــد کــه  ترنــد  موفــق  ســایرین  بــا   رقابــت 
بهتریــن بــه  رو،  پیــش  هــای  فرصــت   از 
بــا جــزء  امــر  ایــن  و  کننــد  اســتفاده  نحــو 

پذیــر  امــکان  نــوآوری  و  خالقیــت  افزایــش 
و  ایجــاد  راهکارهــای  تریــن  مهــم  از  نیســت. 
ــط  ــد توس ــه بای ــان ک ــت در کارکن ــش خالقی افزای
ــزش در  ــش انگی ــود، افزای ــته ش ــه کار بس ــران ب مدی
میــان کارکنــان اســت، انتصــاب متناســب افــراد 
ــب  ــغل نامناس ــار ش ــدم اجب ــا، ع ــص آنه ــا تخص ب
بــه افــراد دیگــر، ایجــاد هماهنگــی مناســب بــا 
کارکنــان، دادن آزادی عمــل و تفویــض اختیــار 
از عوامــل افزایــش انگیــزش درونــی بــه شــمار مــی 
رونــد. همچنیــن در اختیــار قــرار دادن منابــع مهمــی 
چــون زمــان و تخصیــص منابــع مالــی نیــز انگیــزش 
را در افــراد افزایــش مــی دهــد. ایجــاد گــروه هــای 
کاری و حمایــت متقابــل اعضــای گــروه و نیــز 
ــد اشــتیاق  ترکیــب اندیشــه هــای متفــاوت مــی توان
ــه هــدف افزایــش  ــی ب ــه کار و دســت یاب ــراد را ب اف
ــر  ــای تفک ــارت ه ــات و مه ــه تجربی داده و در نتیج
خــالق را ارتقــا مــی بخشــد، پــاداش و تشــویق، 
ارتقــای شــغلی، اعتنــا و اعتمــاد، عــدم ارزیابــی هــای 
بــی مــورد و وقــت گیــر و ایجــاد فضــای کاری آرام 
ــت  ــت ســازمانی، تقوی ــم، حمای ــرس و بی ــدون ت و ب
همــکاری هــای متقابــل و احســاس هــدف مشــترک 
ــت کاری  ــاد جذابی ــران و ایج ــان و مدی ــن کارکن بی
بــرای کارکنــان، همــه از جملــه عواملــی هســتند کــه 
مدیــران بــا تأثیــر بــر آنهــا و نیــز اثرگــذاری بــر روی 
دو مؤلفــه ی دیگــر یعنــی تخصــص و تفکــر خــالق، 
مــی تواننــد بــه ارتقــا و پیشــرفت ســازمان خــود و در 

ــد.  ــک کنن ــه کم ــی جامع ــه ترق نتیج

 در مــرداد مــاه ایــن عزیــزان متولــد شــده انــد ،صمیمانــه تریــن شــاد بــاش هــا و تندرســتی بــرای آنهــا
آرزو مــی کنیــم
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