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چه اقدامات اوليه ای برای استقرار نظام آراستگي بايد 

 انجام داد؟
را پیاده سازی میکنید باید لوازم وزیر ساخت آنرا نیز فراهم کنید لوازم و زیر ساخت ها همیشه وقتی شما یک نظام مدیریتی 

 در این نظام را می توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:

 سازمان افزار -3نرم افزار      -2سخت افزار   -1

که  من از سه موضوع باال در این جا برای  هر کدام از این بخشها تعاریفی دارد که باید آنها را توضیح وشرح داد البته تعریفی

 شما ارایه میکنم شاید در جایی دیگر معنایی متفاوت داشته باشد

 سخت افزار : سخت افزار به مجموعه تجهیزات ، لوازم، ساختمان و... می باشد که کمتر قابل تغییر است 

 نرم افزار : نرم افزار به نیرو ها و تجهیزات نرم افزاری گویند

 مان افزار : به امکانات مدیریتی که بر اساس آن سازمان مدیرت های خودرا بنا می گذارد.ساز

این موارد که مطرح گردید یکی از نکات بسیار پایه ای می باشد که در هر سازمانی وجود دارد و اگر آن وجود نداشته باشد 

 مطمئنا دچار ضعف خواهد بود 

داد جدید آماده بکنید ،قبل از هر کاری همه باید بدانند که ما چه فعالیتی انجام شما باید کسب و کار خودرا برای یک روی

میدهیم و برای کار کنان و مدیران خود نیز نحوه فعالیت خود را کامال تشریح بکنیم تا درک و تصویر ذهنی مناسبی برای آنها 

ار و فعالیت شما داشته باشند بسیار اهمیت داشته بوجود بیاید.این که تمام کار کنان شما و مدیران درک واقعی از کسب و ک

باشد و معموال بعد از مدتی که از تاسیس یک کسب و کار میگذرد کم کم فعالیت و رسالت آن کسب و کار فراموش می شود 

این موضوع بقدری مهم است که می توان گفت یکی از پایه ای ترین مباحث نحوه کسب درآمد از نظام مدریت آراستگی  

 ست.ا

اگر کارکنان و مدیران در  کسب و کار شما بدانند که هر کدام از وظایفشان آیا هدف فعالیت شما را دنبال میکنند یا خیر در 

تصمیم گیری ها و فعالیت های روزانه آنها بسیار موثر خواهد بود. و یک نظام کاری مناسبی حکم فرما خواهد بود.پس در آنجا 

 راستای شرح  فعالیت های سازمان اقدامات زیر انجام گردد:ا در ین توصیه را داریم که حتما

 بصورت روشن و شفاف درمکان های مختلف نصب گردد-1

 اقداماتی انجام شود تا هر قسمت نسبت به آن شرح فعالیت نوشته گردد.-2

 

www.takbook.com

Www.ModireNovin.com
Www.ModireNovin.com


 چگونه از نظام آراستگي كسب درآمد كنيم؟

 6 
 مدير نوين: آموزش هاي سيستم هاي مديريتي كسب و كار

Www.ModireNovin.com 
@modirenovin 

چه اقشاری از كسب و كار برای كسب درآمد از نظام  

 آراستگي اثر گذار هستند؟

سطح کارکنان و مدیران را شامل می شود که باید هر کدام این موضوع دو 

 را بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم :

یکی از اقشار تاثیر گذار بر اجرای نظام آراستگی  سطح مدیران هستند مدیران برای اینکه همراهی یک سیستم را داشته 

 دد :باشند نیاز می باشد تا  موارد زیر برای آنان  روشن و شفاف گر

 زمان مورد نیاز رسیدن به کسب در آمد چه مقدار خواهد بود؟-1

 درآمد از این نظام چه میزان خواهد بود؟-2

معموال این دو سئوال کلیدی را هر مدیری یا بطور شفاف و یا بطور غیر شفاف می پرسد که کامال هم منطقی خواهد بود و این 

 داری چه میزان زمان و چه هزینه ای برای کسب و کار شما خواهد داشت؟یکی از اصول مدیریت خواهد بود که هر فعالیت 

 باید ما بتوانیم آنها را پاسخگویی نماییم 

 

حاال برای پرسش اول چه پاسخی باید بدهیم که در چه مدت زمانی به کسب در آمد از اجرای نظام آراستگی خواهیم رسید؟ 

 لحظه شروع استقرار نظام آراستگی. باید بدین گونه پاسخ را ارایه کرد  از همان 
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شاید برای شما جالب باشد چرا با این صراحت و بطور دقیق عواید نظام آراستگی را در این مدت زمان مطرح کردیم.چون تنها 

 نظام مدیرتی است که همان موقع که شما شروع به اقدام میکنید نتایج آنرا شاهد خواهید بود

 دسته های زیر تقسیم میشود :زمان های رسیدن به در آمد به 

 کوتاه مدت -1

 بلند مدت-2

 هر کدام از این زمانها نیز علتی دارد که باید به آ ن بپردازیم:

کوتاه مدت : اقدامات در مقاطع زمانی سریع انجام میگیرد. بدین صورت که وقتی شما اقدام به جدا سازی اقالم ضروری از غیر 

ا را شروع کنید معموال در این جا وقتی که به هر علتی شما در این مقاطع کوتاه فعالیتی مد هضروری میکنید میتوانید در آ

 ندارید پس نباید انتظار داشت که این گونه در آ مدها آغا ز شود .

در فعالیت های کوتاه مدت باید کار کنان وظایف خود را بخوبی انجام دهند و هر کدام از آنها نسبت به پاکیزه سازی محیط 

 اری خود اقدام نمایند .و سعی در جدا سازی اقالم غیر ضروری و دورختنی داشته باشندک

محیط های کاری کوتاه مدت که کارکنان می توانند کمک نمایند شامل 

 موارد زیر است:

 اتاق های کار  –داخل کمد های افراد  -میز کار

باید قرار گیرد تا تمام افراد سازمان اقالم غیر ضروری را وقتی کارکنان اقالم خود را جدا سازی نمودند در یک مکان مشخص 

 در آن جا قرار دهند.

دریکی  از کسب و کار ها این کار بصورت خوبی انجام نمی شد و این واحد تولیدی با توجه به اینکه مقدار زیادی ضایعات 

جمع آوری میکردند این پراکندگی دو عیب  تولید میکرد و قتی که ضایعات را می خواستند بفروشند باید از مکان های مختلف

بزرگ داشت :اول اینکه شما در هر جای صنعت شاهد ضایعات بودید و دوم اینکه وقتی افرادی برای خرید این ضایعات مراجعه 

میکردند قیمت پایینی بخاطر پراکندگی ضایعات پرداخت می کردند و آن سازمان با مشخص سازی یک مکان با شرایط 

انست کسب در آمد خود را از ضایعات بیشتر کند با توجه به اینکه همیشه سیر تولید ضایعات کاهش می یافت و این مناسب تو

برای خود مدیریت بسیار جالب بود که فقط با در اختار قرار دادن مکانی که کاربرد زیادی برای آن کسب و کار نداشت چگونه 

 چنین اتفاقی پبیش آمده است .

ت که یکی دیگر از فواید مهم دیگر این  اقدام این بود که هر کدام از ضایعات بصورت تفکیک شده در مکان همچنین باید گف

های تعریف شده قرار میگرید و میزان هر کدام ، تولید کننده ضایعات مشخص می شود و در این خصوص مدیریت بر ضایعات 

 بهتر مدیریت میشود . 

 موضوع اقدام به تعریف برنامه میکند و برای آن ساختار مناسبی را تدوین میکند گویند  بلند مدت: وقتی که سازمان برای این
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ممکن است برخی از اقالم و قسمتهای سازمان بخوبی نتوانند جدا سازی و دوریختن اقالم را انجام دهند لذا برای اینکه آنها نیز 

د با یک برنامه ریزی مناسب فعالیت هایی تعریف گردد که بر در این مورد بتوانند کمک سازمان نمایند و همراه شما شوند بای

 اساس آن فعالیتها مدیریت گردد 

 

شاید این موضوع برای بسیاری از کسب و کار ها قابل توجه نباشد و این موضوع را جدی نگیرند و باعث شوند که سازمان آنها 

 ضرر بسیاری را متحمل شود. 

اری که انجام می شود چه فوایدی دارد مصلما با شما همراه نخواهند شد و تازه یکی از وقتی مدیران اصال نمی دانند که ک

مهمترین چالشهای شما آغاز خواهد شد و قتی استقرار نظام آراستگی را شروع کردید و شاهد عواید آن شدید باید این عواید 

های آن ها شویم و از نگرانی های آنها کمی کاسته  اطالع رسانی گردد و ارقام آن در تیم مدیریت ارایه گردد تا شاهد حمایت

 شود 

مدیران وقتی راضی میشوند که مطمئن باشند هزینه هایی که پرداخت کرده اند نتیجه می دهد ولی این موضوع کفایت نمی 

هیه میکنید و یا کند و مدیران شاید با اریه آمار های شما راضی نشوند شما اگر خود مدیر هستید و برای هیات مدیره گزارش ت

 می خواهید برای مدیر باالدستی خود این اعتماد سازی را ایجاد نمایید باید این موارد را انجام دهید:

 ارقام و دستاورد های دیگر سازمان ها را اریه نمایید که توانستند با استقرار نظام آراستگی موفق شوند ارایه گردد-1

رکتهایی که توانسته اند بر اساس این نظام دستاورد های مناسبی داشته باشند را پیدا شما می توانید با مطالعه و تحقیق از ش

 نمایید و آن ارقام را ارایه نمایید .

همچنین میتواندگزارشی تهیه گردد که سازمانهایی که این نظام را استقرار نداده اند چه ضررهایی کرده اند و این ضرر ها برای 

 آنها ترسیم و ارایه گردد .

و مهمترین موضوع این است که مدیران وقتی مقاومت میکنند که در این خصوص هیچ اطالعی ندارند و به همین موضوع را -2

شاهد خواهیم بود که مقاومت و عدم حمایت مدیران کسب و کار را شاهد خواهیم بود و در صورتیکه شاهد برگزاری دوره و 

دیدگاه آنها تغییر خواهد کرد و آنها با شما همراه خواهند شد و شما را در   سمینار های آموزشی برای مدیران باشیم مطمنا

این خصوص هدایت و رهبری می کنند و خود آنها به عنوا ن یک مدیر آراستگی کمک خواهند کرد هر چه سازمان شما 

 ت پذیرد.بزرگتر باشد این مشکال ت بیشتر خواهد شد و آگاهسازی های با برنامه ریزی بیشتری باید صور

 پس حتما باید توجه کنید نتایج و آگاهسازی یکی از نکات کلیدی در اجرای موفق نظام آ راستگی در حوزه مدیران است.
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 اما بخش بسیار مهم دیگر کسب و کار شما که همراهی را نیاز دارد کارکنان هستند.

آنها با طیف گسترده قومیت ، فرهنگ ،  کارکنان چون قشر بیشتری از کسب و کار شمارا شکل می دهد همراستا نمودن

 تحصیالت و ... بسیار مشکل است و شاید یکی از پر چالش ترین قسمتهای کاری شما این مو ضوع باشد

اگر شما به عنوان مدیر یا یکی از کارشناسان کسب و کار که باید این نظام را رهبری نمایید اگر بتوانید کارکنان را  همراه خود 

بی رخ خواهد داد که شاید تا به حال شاهد آ ن نبوده اید و این موضوع به یکی از بهترین خاطرات شما و افتخارات نمایید انقال

 .کاری شما تبدیل خواهد شد 

شما بتوانيد  برای همراهي نمودن كاركنان برای اينكه

 نياز دارد :از اين نظام كسب درآ مدكنيد به مراحل زير
 آموزش و فرهنگسازی

 تنبیهتشویق و 

 تیم سازی

 شرح وظایف روشن  و مشخص

 تقسیم بندی کردن محیط های کاری 

 الگو سازی برای کارکنان

 ارایه بازخورد و گزارش فعالیت های انجام شده توسط خودشان

قیت دست شما باید باور داشته باشید که هر کارمند میتواند عالوه بر درآمد زایی می تواند با ایجاد خلل نگذارد که شما به موف

یابید.لذا باید به این توجه کنید که از ابتدای استقرار این نظام چگونه با کارکنان خود به یک وجه مشترک دست یابید تا 

 بتوانید موفق شوید.

من به عنوان مشاور یکی از کسب و کارها شاهد بودم که وقتی تعدادی از کارکنان با مدیر مربوطه همراهی کردند کسب در 

ز اول استقرار آغاز شد و برای همه کارکنان دیگر الگویی مناسب قرار گرفت و من همیشه از این چند نفر برای دیگر آمد از رو

 افراد مثال میزدم و آنهارا به عنوان یک الگوی درون سازمانی به همکاران معرفی می کردم.

د حتی اگر شما به عنوان یک مدیر نخواهید به این اگر این واقعیت را بدانید که کارکنان می توانند خودشان کار را پیش ببرن

 قشر یک توجه ویژه بنمایید.

بااهمیت دادن به فعالیتهای کارکنان در این راستا با عث ایجاد اعتماد به نفس در آنها خواهید شد و از گارد گرفتن در مقابل 

 بپذیرید. خودتان جلوگیری می نمایید. و شما باید این موضوع را به عنوان یک واقعیت
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چگونه فرهنگ كسب در آمد از نظام آراستگي را در 

 بين كاركنان نهادينه نماييم؟
به عبارت  راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ

نگ فره کنند. فرهنگ ازآنِ مردم استتر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی میساده

و هرچه که فرد به عنوان عضوی  عادات،اخالقیات ،وانینق ،هنرها ،باورها ،هادانش از ایپیچیده مجموعه را،

تواند فرهنگ متفاوتی با می کشوری هر منطقه از هر .کندمی تعریف گیردفرامی خویش  از جامعه جامعه از

شود؛ در حالی ، به نسل بعدی منتقل میآموزش فرهنگ به وسیله .شددیگر مناطق آن کشور داشته با

 شود.منتقل می وراثت به وسیله ژنتیک که

و کنش انسان در یک جامعه است.  اندیشه ،زندگی فرهنگ، راه مشترک

 :است موارد اینفرهنگ در بر گیرنده 

 سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛-1

 اند، پیدا شده است؛سی که از محیط پیرامون برخواستهسازمان مشترکی که برای فرونشاندن نیازهای اجتماعی و سیا-2

 .دستاوردها و هااندیشه از مشترکیمجموعه -3

هر کاری که می خواهد انجام شود در ابتدای کار با مقاومت و جلوگیری مواجه خواهیم  شد و کارکنان و مدیران تمایل به 

 میشود این مقوله تبدیل به یک فرهنگ خواهد شد  اجرای آن ندارند ولی با گذشت زمان و فعالیت هایی که انجام

 حا ل مهمترین اقدامات چیست؟

 آموزش-1

 حضور مدیران در کنار کارکنان به عنوان ترویج دهندگان -2

 انجام فعالیت ها مطابق با دستورالعمل ها-3

 ارزیابی فعالیتها-4

 دادن پاداش به آنها-5

رای فرهنگ سازی انجام میشود.شما به عنوان مدیر نمی توانید هر تجویزی که این موارد یکی از مهمترین کارهایی است که ب

برای جای دیگر شده است برای کسب و کار خود انجام دهید.لذا باید به این نکته توجه کنید اگر کسب و کار شما دارای 

شما باید اقدمات فرهنگ سازی فرهنگ های متفاوت است کا ر شما بسیار پیچیده خواهد شد و بر اساس هر قومیت و فرهنگی 

 را انجام دهید .
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نحوه پیاده سازی در فرهنگ های بومی و با تحصیالت باال استقرار و 

فرهنگ سازی شیوه های بسیار ظریفی دارد و کسانی باید عهده دار ایجاد 

فرهنگ سازی در چنین کسب و کار هایی باشند که شرایط زیر را داشته 

 باشند:

 شجاع باشد-1

 ای تحصیالت متناسب با افراددار-2

 بتواند ارتباط خوب با مدیریت و کارکنان برقرار کند.-3

 صبور باشد-4

 قدرت تصمیم گیری باالیی در شرایط بحرانی داشته باشد-5

 محبوبیت بین کارکنان داشته باشد-6
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مي تواند صورت ای انجام فرهنگ سازی اقدامات زيربر

 پذيرد:
 تور های آموزشی-1

 گزاری مسابقات بر-2

 چاپ بروشور و نشریه-3

 چاپ پوستر -4

 ارایه پاداش های مناسب کار افراد-5

 معرفی نفراتی که بیشترین تاثیر را دارند-6

شاید در این بخش شما در کوتاه مدت جواب نگیرید و با مقاوت کارکنان و مدیران مواجه گردید که این امری طبیعی است و 

ش خود را بکار بگیرید تا تمام کارکنان را همراستا و همسوی خودتان نمایید در ضمن برای اینکه شما در این خصوص تمام تال

در این زمینه شما بهتر بتوانید موارد فرهنگی را استقرار دهید از جامعه کوچک آغاز کنید تا بتوانید کار های خود را بر اساس 

 تجربیات کسب شده  گسترش دهید.
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 ت؟انواع در آمدها چيس
 درآمدهایی که به حساب شما پول واریز میگردد-1

 درآمدهایی که نمی گذارید از حساب شما برداشت شود-2

 .حال به بررسی مواردی که نمی گذارید از حساب شما برداشت شود می پردازیم
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 انواع مودا چيست؟
ولی با  و ذخایر است منابع کننده و مصرف جاذب شود کهیم گفته هاآن دسته از فعالیتو به  ( Waste ) اتالف مودا یعنی

خود باید آنها  منابع وشناخت  هابه فعالیت هر سازمان با توجه دارند که آفرینند. موداها انواع بسیارینمی این حال هیچ ارزشی

 باشد. آنها داشته و حذف بردن در از بین کرده و سعی را شناسایی

 مختلف موداها را می توان به صورت زیر بیان کرد:انواع  

 شوند. باید اصالح که اشتباهاتی

 ندارد. مشتری که تولید محصوالتی

 .وجود آنها نیست به ضرورتی از فرآیندکار که مراحلی

 انسانی  و قطعات در سطوح سازمانی. بی مورد نیرویجابجایی 

 گویند.کننده پاسخ نمیکاالها و خدماتی که به نیاز مصرف 

 انتظارات و توقفات 

 انبارش کاال ها 

 فرآیند های نا درست 

 اساس بر توانجا وجود دارند و نمی اند. موداها در همهشده تویوتا شناسایی اوهنو از مدیران این موداها توسط تاایچی

کرد. شناسایی موداها در سازمانها دارای  آنها را شناسایی راحتی به سازمان در یک مشاهدات عملیاتی یک روز کاری معمولی

روشهای متنوعی است ولی برای شناسایی همه جانبه موداها در کل سازمان باید از یک فلسفه و فرهنگ سازمانی خاص 

در یک  ارزش نآ کمک فرهنگی است که به کند. در واقع تفکر ناباستفاده کرد. تفکر ناب این فرهنگ سازمانی را ارایه می

 خواهند شد. کرد موداها خودبخود حذف سازی پیاده گردد و اگر این ارزشها را بتوانمی سازمان تعیین

مودا از نگاه ژاپنی ها به هر فعالیتی اطالق می شود که برای سازمان ایجاد هزینه می کند ، ولی ارزش افزوده تولید نمی کند و 

برای این فعالیت ندارد . بررسی های انجام شده در شرکت ها ی برتر دنیا نشان می دهد ، تنها مشتری تمایلی به پرداخت پول 

حذف ) مودا ( فرآیندی پایان ناپذیر است . از این کار   یک فعالیت از دویست فعالیت ان ها تولید ارزش افزوده می کند .

که برای مودا ها پرداخت میکنید در برخی از موارد بسیار خسته نشوید.و همیشه اینکار را انجام دهید . همچنین هزینه های 

 زیاد خواهد بود.

هرچه شناسایی مودا ها در کار شما بهتر انجام شود شما بهتر می توانید از هزینه های خود جلوگیری نمایید. حاال سعی 

 میکنیم بصورت کاربردی و خالصه نحوه برخورد با مودا ها را بیان نماییم
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 شوند. باید اصالح که اشتباهاتی-1

 اشتباهات به دو گروه تولیدی و اداری  تقسیم بندی می شود :

 اشتباهات تولیدی شامل موارد زیر میباشد:

 تولید محصول دارای نقص:-1

اگر تولید کننده ای محصول خود را بر اساس معیار و اندازه های اعالم شده تولید نکند و مشتری آن محصول را نخواهد باید 

زینه ای برای تعمیرات اختصاص داد و حتی عالوه بر هزینه باید یک زمان جدا برای این کار اختصاص دهد و شاید به ه

 تولیدات دیگری که سفارش گرفته نرسد و نتواند بخوبی سفارش ها را تحویل دهد و قرار داد های بعدی هم دچار مشکل شود.

 برای این  که این مشکل بوجود نیاید کارکنان مطابق با الگوهای مشخص شده اقدام نمایند.

هزینه های که از جیب شما برداشت می شود هزینه دوباره کاری ، ساعات اضافه کاری که پرداخت شده است ، هزینه آب و 

ه است خیلی از مدیران فکر میکنند این موضوع برق و... که بجای اینکه شما از آن درآمد کسب کنید هزینه از جیب شما رفت

 ودید این هزینه در حساب شما بود.جزو کسب درآمد نیست در صورتکیه اگر شما این هزینه را پرداخت نکرده ب

 فعالیتهای اداری دارای نقص :-2

را اشتباه درج کرده و باعث در این گونه موارد معموال یک کارمند اداری یک صفحه را بدرستی تایپ نکرده یا اینکه مبلغ چک 

 شده که نفری که به بانک رفته برگردد و دوباره روند صدور چک انجام شود و از این گونه موارد بسیار زیاد می باشد 

برای اینکه این گونه موارد پیش نیاید باید فرم هایی درست کرد که روند صدور چک در آن باشد ودر حین صدور چک نفرات 

 آنرا چک نمایند.

در این موارد معموال اتالف زمان های کاری مطرح است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد و کارکنان آموزش های الزم را طی 

 نمایند تا دچار چنین مشکالتی نشوید.

 ندارد. مشتری که تولید محصوالتی-3

ه اید یا درزمانی بوده است که بازار اشباء شده وقتی شما برنامه ریزی نکرده  اید و اصال به سفارشات و زمان آنها توجه نکرد

است و یا این محصوالت از مد افتاده و یا اینکه این محصوالت بدون کیفیت تولید شده و مشتریان این گونه کاال ها رقبتی 

 شد. برای خرید کردن از این گونه محصوالت ندارند و این محصوالت دور ریخته خواهد شد و شما بسیار متضرر خوا هید

 .وجود آنها نیست به ضرورتی از فرآیندکار که مراحلی-4

در این گونه موارد معموال وقتی که ما فرآیند کار را بخوبی شناسایی نکرده ایم و در اجرای وظایف کارکنان فعالیت های اضافی 

 را دیده اید که باعث بسیاری از مشکالتی نظیر موارد زیر خواهد شد:

 ان و مشتریاناتالف وقت کارکن-

 سردرگمی کار ها -
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 طوالنی بودن اجرای فرآیند کار ها -

 ایجاد اشتباهات و دوباره کاری ها-

مهندسی مجدد فرآیند ها  اگر بخواهیم این مشکل را برطرف نماییم باید اقدام به بازنگری فرآیند های کاری نماییم که به آن

 می گوییم

 طعات در سطوح سازمانی.انسانی  و ق بی مورد نیرویجابجایی -5

 حمل و نقل اضافی در کسب و کار شما ضرر های زیر را به دنبال دارد :-

 هزینه سرویس تعمیر ونگهداری-

 هزینه راننده و تیم تعمیرات-

 طوالنی شدن زمان رسیدن کاال به دست مشتری و از دست دادن قرار داد های مربوطه-

 ههزینه بنزین و دیگر سوختهای استفاده شد-

 خستگی کارکنان به دلیل اینکه مستقیم به مقصد برسند باید از مسیر های مختلفی عبور کنند -

 زمان های استراحت کمتر-

 نارضایتی بیشتر-

اگر با کمی توجه دقت کنید متوجه می شوید که یک جابجایی ساده که اگر درست برنامه ریزی نشده باشد چنین عواقبی دارد 

 ا بزرگ باشد و تعداد این جابجایی ها زیاد باشد مشکالت و هزینه ها به مراتب بیشتر خواهد بود.حاال اگر کسب و کار شم

 گویند.کاالهاو خدماتی که به نیاز مصرف کننده پاسخ نمی-6

برخی از اوقات شما اقدام به تولید و خدماتی می نمایید که اصال مشتری نیاز ندارد و بدون هیچ گونه محاسبه ای اقدام به 

تولید و یا ارئه خدمات کرده ایم که اگر این موارد اصالح نشود خسارات غیر قابل جبرانی خواهد گذاشت و شاید اصال باعث 

 سب و کار شما شود.تعطیلی ک

 انتظارات و توقفات -7

 باید به اینکه توجه شما را جلب نمایم که هر گونه توقف می تواند باعث ضرر شود انواع توقفات شامل:

 خط تولید توقف-

 توقف دستگاه-

 توقف روند صدور مجوز ها-

اگر شما در صدد هستید این توقفات را از بین ببرید و یا کاهش دهید باید نوع کار شناسایی گردد و بر اساس نوع کار و نحوه 

 توقفات برنامه ریزی داشته باشید تا  بتوانید موفق شوید.
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سیار زیاد است و شما با رفع یک توقف مطمئنا نمی توانید نسبت به این اگر کسب وکار شما تولیدی است تنوع توقفات ب

 مسئله موفقیت کسب نمایید.

در این راستا شما باید نرخ توقف هر گونه اقدامی را محاسبه نمایید تا ببنید چه هزینه هایی از سا زمان خارج می شود که اگر 

 خواهد داشتستاورد خوبی برای شما جلوی این موارد گرفته شود چه د

 انبارش کاال ها -8

در هر کسب و کاری که فعالیت داشته باشید خواسته یا ناخواسته شما اقالمی را در انبار نگهداری خو اهید کرد هرچه این 

کسب و کار بزرگ باشد انبار های بزرگتر و بیشتری بنا خواهد شد. ایجاد هر انبار خود دارای یک هزینه ای مشخص و یک 

های پنهان دارد. معموال برای راحتی در کسب و کار ها از یک قلم تعداد زیادی کاال خرید می شود که مدت زمان سری هزینه 

مصرف آنها محاسبه نشده است و یا اینکه به تاریخ انقضاء اهمیتی داده نشده است و تعداد زیادی خرید شده و در انبار 

 نگهداری می کنیم

 

 را دارد:این گونه خرید ها ضرر های زیر 

 جای زیادی را اشغال می کند-1

 هزینه از بین رفتن کاال را داریم-2

 ممکن است در طول زمان اصال دیگر از این کاال استفاده نگردد وشما یک هزینه اضافی پرداخت کرده اید-3

 شما در انبارش کاال برای  این نکته هزینه های اضافی پرداخت نکنید به نکات زیر توجه کنید :

 عی کنید تا میتوانید یک انبارمرکزی تهیه نمایید و احداث انبار های زیاد جلو گیری نماییدس-1

 انبار ها بصورت تخصصی احداث شود -2
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 نرخ مصرف کاال استخراج گردد) نرخ مصرف زمانی است که شما آن موقع مجاز به خرید کاال  می باشید(-3

 از ایجاد انبار های کوچک جلوگیری نمایید.-4

 هر کاال را متخصص آن قطعه تایید نماید-5

 کاالی مرغوب و با کیفبت خریداری گردد-6

 هرسال در پایان سال کاالهایی که استفاده نشده شناسایی نمایید و آن کاال را به فروش برسانید.-7

توان تهیه کرد و یا برای به این نکته توجه کنید کاال هایی که استراتژیک هستند و تهیه آنها عالوه بر زمان ممکن است که ن

تهیه آن باید هزینه بسیار زیادی پرداخت شود نگهداری در مکان مناسب مورد نیاز است ولی اکثرکاالهایی که خرید میگردد 

 این شرایط را ندارد و باید نسبت به خرید و انبار داری آن دقت الزم صورت گیرد.

تومان شد 1111111ردم در آمد حاصل از انبار صحیح کاال های ماهیانه دریک آرایشگاه وقتی نظام آراستگی را پیاده سازی ک

 متری ایجاد شده است2که مدیر آرایشگاه باور نداشت که چنین درآمد خوبی با احداث و چیدمان مناسب در یک انباری 

نان او به این کاال ها این امر بخاطر این بود که این آرایشگاه برای اینکه کاالهای زیادی خریداری می کرد و تمام کارک

دسترسی داشتند و همچنین کسی به تاریخ خرید و حجم خرید و دیگر موارد توجه نداشت کاالی بسیاری از بین می رفت و 

 ده چقدرمی تواند کسب در آمد کند.ضرر بسیاری به آرایشگاه وارد می شد . پس می بینید یک کار سا

 فرآیند های نا درست-9

ر بخواهم فرآیند را به زبان ساده تعریف کنم این است که یک سری ورودی دارد که پس از دریافت آنها اصال فرایند چیست؟اگ

 عملیاتی بر آن انجام می شود و خروجی مناسب همان کار را دارد .

د و به حاال اگر این فرآیند بدرستی کار نکند و خروجی مناسب نداشته باشد فرآیند بعدی نمی تواند ورودی خوبی داشته باش

 همین منوال فعالیت در آن فرآیند نیز به خوبی انجام نخواهد شدو هزینه اصالح و دوباره کاری به سازمان منتقل میکند. 

همانطور که قبال اشاره شد اگر شما بتوانید جلوی بوجود آمدن مودا ها را بگیرید می توانید هزینه های بسیار زیادی که از 

یید .پس سعی کنید از این موضوع بهره برداری الزم را برای از دست ندادن  پول هایتان دست شما می رود جلوگیری نما

 داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

Www.ModireNovin.com
Www.ModireNovin.com


 چگونه از نظام آراستگي كسب درآمد كنيم؟

 1
 مدير نوين: آموزش هاي سيستم هاي مديريتي كسب و كار

Www.ModireNovin.com 
@modirenovin 

 

ديگر مواردی كه شما با مديرت صحيح مي توانيد 

 نگذاريد از حساب شما برداشت شود:
 مدیریت ایمنی ،سالمت و محیط زیست-1

 سیستم تعمیر ونگهداری مناسب-2

 مدیریت انرژی-3

 ل به بررسی موارد اشاره شده می پردازیمحا

 مدیریت ایمنی ، سالمت و محیط زیست :-1

 دراین بخش ما با سه مقوله فوق برای کاهش هدر رفت منابع مالی بسیار سروکار داریم

اصالح بیشتر مدیران مجموعه ها از این موضوع مهم غافل می شوند و برای این موارد چاره ای اندیشه نمی کنند و وقتی که 

این گونه سیستم ها پیش می آید توجهی ندارند در زیر به مهمترین مواردی که اگر ما نتوانیم مدیرت صحیحی را ایجاد نماییم 

 متضرر خواهیم شد می پردازیم:

 هزینه غرامت جهت حوادث ایمنی

 هزینه های پنهان ایجاد حوادث

 جریمه های زیست محیطی

 پرداخت هزینه های درمان

اندکی از هزینه های می باشد که یک کسب و کار اگر این سیستم ایمنی را بخوبی پیاده سازی ننماید باید پرداخت  این موارد

کند.شما باید با استفاده از نظام آراستگی که یکی از اثرات آن ایجاد محیط ایمن ، سالم و دوستار محیط زیست می باشد را 

اجرا دریافت نمایید .هزینه های که شما اگر این سیستم را بخوبی پیاده سازی بخوبی استقرار دهید تا نتایج سازنده ای از 

 نکنید باید پرداخت نمایید به مراتب بیشتر از ایجاد سیستم می باشد.

همچنین عواقب بسیاری برای کسب و کار شما خواهد داشت که شاید بر روی مشتریان شما نیز اثر گذار باشد و شما مشتریان 

 دست بدهید.زیادی را از 

در جریمه های زیست محیطی شما باید توجه داشته باشید که اگر نتوانید بخوبی موارد زیست محیطی را پیاده سازی نمایید و 

باعث آلودگی آب ، خاک و هوا شوید سازمان های مجری از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست جریمه های سنگین و یا 

 واهد نمود حتی اقدام به تعطیلی کسب و کار خ
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خوشبختانه در مدیریت نظام آراستگی موارد اجرایی استقرار و حفظ از محیط زیست بیان شده است و اگر شما اقدام به پیاده 

 سازی آن کنید بسیار موفق می شوید.

و این پرداخت هزینه های درمان اغلب به خاطر محیط های آلوده و نا مناسب می باشد که برای کارکنان حوادثی رخ داده 

افراد باید تا مدتها تحت درمان قرار گیرند و حتی برای شما یک ساعت هم کار نکنند و در آمد کسب نکند و بلکه شما باید 

 برای آنها هزینه نمایید .

در مدیریت آراستگی اهمیت به بهداشت کار و سالمت کارکنان زیاد تاکید شده است پس سعی نمایید این موارد به خوبی اجرا 

 برای درمان کارکنان پرداخت شود. تا هزینه های شما کاهش یابد و نخواهید هزینه های زیادی گردد

 سیستم تعمیر نگهداری مناسب:-2

سیستم های تعمیر و نگهداری نیز مانند مدیریت ایمنی باید هزینه هایی انجام شود و یک مدیریت مناسب بر روی دستگاه ها 

 وسایل به خوبی فعالیت نماید تا شما ضرر های زیر را متحمل نشوید: و تجهیزات به عمل آید تا این گونه

 از کار افتادگی تجهیزات و ابزار آالت

 توقف خطوط تولید

 بیکاری های کارکنان 

 از دست دادن مشتریان

 عدم انجام تعهدات به موقع

 فساد مواد اولیه

 تولید محصول بی کیفیت 

 ی  مستقیم دریافت می نماید و عالوه بر آن هزینه های غیر مستقیم زیادی نیز دارد.تمام موارد اشاره شده از سیستم هزینه ها

 مدیریت انرژی-3

در این قسمت مهمترین عواملی که می تواند باعث از بین رفتن هزینه ها شود عدم استفاده صحیح از انرژی می باشد که این 

 به رشد است باید به نحو خوبی مدیریت گرد دموضوع در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ دریافت انرژی رو

 مهترین مواردی که انرژی باید در سازمان مدیریت شود شامل:

 آب

 بنزین

 نفت

 گازوئیل

 گاز
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 برق

 

این موارد مواردی است که سازمان بیشترین مصرف را دارد و شما باید برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت 

در غیر این صورت همانند مدیریت ایمنی و تعمیر و نگهداری باید عالوه بر پرداخت هزینه های مشهود  انرژی داشته باشید و

 هود بسیار زیادی را پرداخت کنید.هزینه های نا مش
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 از چه چيزهايي ميتوان كسب درآمد كرد؟
وجود دارد و این دو مدیریت اگر بخوبی فعالیت  در نظام آراستگی ارتباط تنگاتنگی بین مدیرت بر دارایی ها و مدیرت فروش

 نمایند می تواند بسیاری از درآمد های سازمان را شاهد باشیم . 

درآمد های شما همان گونه که قبال نیز به آن اشاره شده است دارای دو بخش است یکی مواردی که برای آن هزینه در یافت 

 میکنیم و یا نمی گذاریم هزینه ای پرداخت شود

شاید این تقسیم کمی عجیب به نظر برسد ولی اگر شما به این موضوع اعتقاد پیدا کنید مطمئنا در کسب درآمد موفق خواهید 

 بود

حال به موضوع اول می پردازیم یعنی نحوه دریافت هزینه و کسب درآمد 

 از این طریق:

کار هایی که تولیدی هست بسیار می توان از  اگر بخواهم این موضوع را بیشتر توضیح بدهم بدین صورت است که در کسب و

 این طریق کسب درآمد کرد این نوع کسب درآمد شامل فروش اقالم و اجناس می باشد.

اگر شما چه اقالم سالم و چه اقالم معیوب و چه اقالم دور ریختنی را بفروشید. هر کدام از این اقالم در شرایط خاص خودش 

میتوانید آنها را بفروشید و یا حتی اجاره دهید و کسب در آمد کنید البته این موضوع را بفروش می رسد . یعنی در صورتی 

باید متذکر شوم کسب در آمد از طریق اجاره دادن در مبحث ما فعال جایی نداردولی باید بدانید این موضوع بستگی به نوع 

 رآمد از آراستگی استشغل و کسب و کار دارد و در بعضی موارد این موضوع یکی از اصول کسب د

 فروش اقالم:

در این خصوص شما اقالمی که شناسایی کرده اید و کاربرد برای شما ندارد و محل های شما را اشغال کرده است بهترین راه 

میباشد شاید شما در ابتدا این موضوع قابل لمس نباشد ولی وقتی که اقدام به فروش کاال ها و اقالم خود کردید  میبنید  که 

 عالوه برا اشغال جا چه سرمایه زیادی در مکان های مختلف کسب و کار شما پنهان شده بوده که شما از آن بی اطالع هستید.

 اقالم به چند بخش تقسیم می شوند :

 کاال های اداری:-1

ده اید بفروشید و گاها اگر این اقالم را بیشتر می توانید به سمساری ها و یا همان مغازه هایی که کاال ها را از  آن خریداری کر

 درست اقدام بکنید می توانید از هزینه ای که قبال برای آن پرداخت کرده اید بیشتر دریافت کنید.

همچنین کاال های اداری را در برخی مواقع میتوانید اجاره دهید و کسب در آمد نمایید اگر این سیستم کسب و کار شما 

 نت بدهید و با آنها در دریافت سود سهیم شوید.نباشد.به کسب و کار هایی بصورت اما
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 کاال های  تعمیری یا بازیافتی: -2

این گونه کاالها دیگر قابل استفاده نمی باشند و کاربرد اصلی خود را از دست داده است و شما نمی توانید از آن بهره برداری 

 این گونه کاال ها است . الزم را ببرید.لذا بهترین گزینه ای که شما پیش روی خود دارید فروش

این گونه کاال ها را بهتر است به مراکز بازیافت بفروشید چون این مراکز بصورت تخصصی اقدام به بازیافت کاال ها می کنند 

بهتر می شود این گونه کاال هارا به آنها فروخت در ضمن باید گفت اگر بخواهید از اقالم دور ریختنی بیشترین کسب درآمد را 

باشید باید این گونه کاال ها حتما تفکیک شده و بر اساس نوع جنس در محل های که پیش بینی شده است نگهداری  داشته

 کنید 

این گونه کاال ها بدلیل اینکه ممکن است دارای آلودگی باشند باید مراقبت ویژه برای سالمتی و ایمنی کارکنان در نظر بگیرید 

 زیست هم بشود که باید در خصوص نگهداری آنها دچار مشکل نشویدهمچنین ممکن است باعث آلودگی محیط 

 این گونه کاال ها به دسته های مخلتف تقسیم می شود :

 کاالهای فلزی

 کاالهای چوبی

 کاالهای پالستیکی

 کاالهای کاغذی

 کاالهای شیشه ای

 کاالهای شیمیایی

 دستگاه ها و تجهیزات

 ابزار آالت 

 کاال های متفرقه

 این کاال ها خودشان به دسته های مختلف تقسیم می شوند و می توانید جداگانه آنها را به فروش برسانید.هر کدام از 

برای اینکه این گونه کاال ها بهتر بفروش برسد و بتوانیم در آمد بهتری از آن کسب کنیم باید به افراد و یا سازمانی بفروشیم 

ید این کار را انجام دهید در روند قیمت گذاری بسیار راحت خواهید بود و شما که این کاال به درد او می خورد اگر شما بتوان

این گونه اقالم را با قیمت باالتری می توانید بفروشید .در این گونه مواقع تیم فروش کسب و کار باید بصورت تخصصی فعالیت 

 نماید.

جام دهید با کمی اصالح و تمیز کردن آنها را به عنوان یک یکی از مهمترین کارهایی که شما برای این گونه کاال ها میتوانید ان

 کاالی دست دوم بفروش برسانید.

این موضوع را جدی بگیرید و سعی کنید در صورتیکه کسب و کار شما این توانمندی را دارد حتما از این ظرفیت استفاده 

 نمایید.
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 اقالم غیر بازیافتی-3

 رآیی برای هیچ جایی ندارد باید تبدیل به دیگر محصوالت شود.در این گونه اقالم بدلیل اینکه دیگر کا

 این گونه اقالم شامل موارد زیر می تواند باشد :

 ضایعات آشپزخانه

 ضایعات کشاورزی 

 ضایعات تعمیرات

 ضایعات پساب های صنعتی

 ودیگر مواردی 

ر این خصوص شما باید به ازای هر کیلو ضایعات در این گونه موارد این اقالم باید به سازمان های بازیافت انتقال یابد و د

مبلغی به شرکتهای بازیافت پرداخت نمایید پس مدیریت بر پسماند ها و کاهش تولید آنها می تواند سهم بسزایی در کاهش 

 هزینه های شما داشته باشد و کمتر شما اقدام به پرداخت هزینه شوید و از سرمایه و ثروت شما کاهش یابد .

ر پسماند ها خود یک مبحث بسیار جالبی است که باید در زمان دیگری به آن پرداخته شود .اما توصیه ای که در مدیرت ب

حال حاضر برای تحت کنترل قرار دادن پسماند ها دارم این است که به کارکنان خود همیشه اطالع رسانی نمایید که در این 

می نتوانسته اید انجام دهید و شما برای بازیافت آن مجبور شده اید هزینه ماه چه میزان ضایعات تولید کرده اند که هیچ اقدا

 کنید و فالن طرح انگیزشی که قرار بود انجام شود به میزان هزینه های تولید این ضایعات کاهش خواهد یافت .

گ کاری خودرا  شناسایی البته این یک پیشنهاد است که ارایه گردیده است و شما همانطور که قبال هم گفته شد باید فرهن

 مایید که آثار مخرب نداشته باشد.کنید و بر اساس آن اقدام به فعالیت ن

 فروش اطالعات -3

بدین گونه که شما ممکن است در رایانه ها و یا اسناد خود مدراکی داشته باشید که دیگر برای شما کار برد ندارد و حجم 

 شما با یک اقدام مناسب می توانید از این گونه اطالعات کسب در آمد نماییدزیادی از فضای ذخیره سازی ها را گرفته است 

برای اینکار ابتدا تمام اطالعات منسوخ شده خود را شناسایی نمایید بعد آنها را دسته بندی نموده و در پک های مناسب به 

 افرادی که نیاز به این گونه اطالعات را دارند بفروش برسانید .

 وش  اطالعات مفید بسیار طرفدار دارد و می توانید از این فرصت برای کسب در آمد اقدام نمایید .در عصر حاضر فر

 

 فروش گزارشات نظام آراستگی-4

برخی از موسسات برای شرکت در فرآیند بعضی از جوایز نیازمند داشتن گزارشات دیگر موسسات می باشند و شما در صورت 

 خود را برای این گونه موسسات ارسال کنید و از آنها هزینه هایی را در یافت کنید.تمایل می توانید گزارشات تحلیلی 
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چگونه مي توان قسمتهايي كه بيشترين ضايعات را توليد 

 ميكند شناسايي كنيم؟

یکی از مواردی که در نظام آراستگی بسیار اهمیت دارد شناسایی مکان ها و 

ند این امر برای شما دو مواردی است که بیشترین ضایعات را تولید میک

 سود مهم دارد:

مکان ها ،افراد و تجهیزاتی که بیشترین ضایعات را تولید میکنند شناسایی کرده و بر اساس ماهیت و نوع کاری که انجام -1

 میدهند آنها را مدیریت مینمایید و سعی در بهبود آن فعالیت یا تجهیز و یا نیروی انسانی مربوطه شوید

ا اگر بخوبی کار کنید موفق خواهید شد که هزینه ای کمتر بابت از دست دادن تولید ضایعات پراداخت کنید در این بخش شم

 و سیستم ها بخوبی فعالیت خود را ادامه خواهد داد .

اگر ضایعات مخصوص دستگاه و تجهیز است که باید با سیستم تعمیرات و نگهداری آن را مدیریت نمایید و یا اگر در مورد 

یم دستگاه می باشد باید از اپراتور های حرفه و آموزش دیده شده استفاده نمایید تا دستگاه را بطور مناسب تنظیم کنند تنظ

 که چنین مشکالتی بوجود نیاید.

 اگر این ضایعات مربوطه به ابزار آالت معیوب می باشد این ابزار را تعویض نمایید و یا با سیستم کالیبراسیون مناسب این ابزار

 ها در اختیار کار کنان قرار گیرد.

اگر تولید این ضایعات توسط اپراتور ایجاد می شود بایستی دید این اپراتور آموز شهای الزم را گذرانده است یا خیردر صورتی 

ل قبولی که این اپراتور از مهارت های الزم برخوردار نمی باشد به او آموز شهای الزم را بدهیم و ایشان را به یک مهارت قاب

 تواند بر امور خود مدیریت نماید.برسانیم تا ب

در این بخش شما بهتر می توانید وضع ضایعات و روند و میزان آن در ساعت ،روز ،هفته و ماه را محاسبه نمایید و سعی -2

ممکن است آمار غلط کنید با توجه به آن این موارد را بهتر و بیشتر بفروش برسانید در این مواقع برخی از کارکنان به شما 

 بدهند پس باید سیستم پایش منظم و کاربردی داشته باشید

مثال کارکنان بر اساس وزن هر کاال را تحویل دهند که میزان تولید شده یک وزن دارد و میزان اسقاط و ضایعات میز یک وزن 

تی تمام بصورت دقیق مشخص شود و مشخص دارد البته یک میزانی هم پرت وجود دارد که نمی توان محاسبه کرد ولی بایس

 اپراتور هنگام تحویل کاالهای خود با فرم های مخصوص در انتهای هر کار این فرم را نیز تحویل دهد و رسید دریافت نماید

این کار بشدت می تواند موثر باشد و شما می توانید یک حساب سرانگشتی میزان تولید ضایعات را محاسبه کنید و آن را بهتر 

 ریت نمایید و به فروش برسانید مدی

در این مورد شما هزینه دریافت می کنید و سود دارید پس بهتر است با مدیریت صحیح این کار را انجام دهید تا سود 

 بیشتری به حساب شما واریز گردد .
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حت کنترل بگیرید تا اینکه در این مواقع شما باید تمام امکانات و تجهیزات و نیرو های انسانی خود را با یک مدیریت صحیح ت

 بتوانید بر اساس آن نوع کار و فعالیت آنها و هچنین نوع ضایعات را شناسایی نماید

شما باید کسب و کار خود را به دسته بندی زیر تقسیم کنید تا بهتر بتوانید 

 مدیریت بر شناسایی  ضایعات داشته باشید:

 مناطق اداری -1

 مناطق تولیدی -2

 نی و محیط کاری بیرون کارگاهیمناطق پیرامو-3

 انبار ها-4

حال که شما این مناطق را شناسایی کردید باید بر اساس یک گزارش گیری روزانه  یا هفتگی و یا ماهینامه بر اساس نوع 

 فعالیت این گونه ضایعات را شناسایی نمایید .

باشید که تولید ضایعات کاغذ یک امر طبیعی درهر مکانی مطمئن باشید حتما ضایعات دارد مثال در قسمت اداری مطمئن 

است و شما می توانید از این فرصت ها استفاده کنید و فروش کاغذ را در محیط های اداری اولویت قرار دهید این یکی از 

ینید چه مواردی است که به آن اشاره کردم .پس شما باید هر فعالیت را لیست کنید و نوع کار را نیز برای آن تعریف کنید و بب

مواد اولیه ای استفاده می کند و پس از آن خروجی که می دهد چیست ودر این میان هرچه که ضایعات تولید شد آن را 

 لیست کنید و به فروش برسانید .

البته در این میان شما می توانید مودا ها را کاهش دهید و یک روند بسیار مناسب از کار را شاهد باشید با ضایعات کمتر و 

 سب ثروت بیشترک

حاال بیشترین مکان هایی که در آن ضایعات می توانید پیدا کنید نام می 

 برم:

 گوشه اتاقها-1

 میز های کار-2

 در محیط های بیرونی -3

 در زیر دستگاه ها-4

 در باالی کمد ها-5

 در درایو های رایانه-6

 باالی پشت بام ها-7
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 زیر راه پله ها-8

 در کشوی میزها-9

 ابزارها در جعبه-11

 در قفسه انبار ها-11

این ها برخی از مواردی بود که شما می توانید با سرکشی به آنها ببینید که چقدر ضایعات تولید شده است معموال کارکنان 

برای پنهان کاری و یا اینکه از دست این گونه ضایعات راحت شوند از این مکان ها استفاده می نمایند و به مرور زمان یادشان 

 ز این گنجینه بزرگ غافل شده اید.ی رود که این مکان ها تبدیل به محل نگهداری ضایعات شده و شما ام

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

Www.ModireNovin.com
Www.ModireNovin.com


 چگونه از نظام آراستگي كسب درآمد كنيم؟

 2
 مدير نوين: آموزش هاي سيستم هاي مديريتي كسب و كار

Www.ModireNovin.com 
@modirenovin 

چه امكاناتي را برای كسب در آمد از نظام آراستگي 

 نياز مند هستيم؟
صورت موفق نخواهید در هر صورت برای پیاده سازی هر اقدامی شما باید یک سری لوازم و امکانات داشته باشید در غیر این 

 بود و کار شما به نتیجه نخواهید رسید

برخی از این ابزار ها در ابتدای کار حتما باید فراهم شود و برخی در حین فعالیت با توجه به امکانات موجود توسط شما 

 بایستی ایجاد گردد تا شاهد انجام کار شویم

 حال به برخی از این امکانات می پردازیم:

برای نگهداری اقالم و ضایعات تولیدی: این مکان بایستی که بصورت مناسب تسطیح شده باشد و بطور محل مناسب -1

مناسب محل های نگهداری اقالم مشخص شده باشد و هر قسمت تفکیک شده باشد تا اقالم به این مکان ها انتقال یابد و 

 کارکنان برای ریختن اقالم دچار مشکل نشوند .

زیر سازی مناسب داشته باشد و سعی شود به گونه ای طراحی و ساخته شود که اقالم و ضایعاتی که باعث این مکان باید حتما 

 ایجاد آلودگی می شود تا زمان انتقال و فروش تحت کنترل باشند و باعث ضرر به کارکنان و سازمان و محیط زیست نشود .

ب باشند و به یک چاه نگهداری ریختن ضایعات مجهز شده به عنوان نمونه اقالم شیمیایی حتما باید دارای یک سقف مناس

 باشند که در صورت سرریز شدن ضایعات به این مکان انتقال یابد و به دیگر مکان ها سرایت نکند

 اقالم کاغذی باید به گونه ای باشد که پراکنده نشوند و این اقالم به محیط پیرامونی پراکنده نشوند

ینکه این ضایعات دیگر از حالت اولیه خارج شده و یک تجمع با تنوع اقالم زیادی وجود دارد سیستم اطفاء حریق: برای ا-2

برای اینکه در این مواقع دچار حادثه کسب و کار شما نشود در کنار محل نگهداری اقالم ضایعاتی حتما استفاده از سیستم 

 اری اقالم دستی و اتوماتیک باید باشد .اطفاء حریق فراموش نشود و این سیستم بستگی به امکانات و نوع نگهد

نیروی انسانی خدماتی: برای جمع آوری این ضایعات باید بطور روزانه نیرو هایی در محل های کار فعالیت نمایند و این -3

 ضایعات را به مکان پیش بینی شده انتقال دهند و با یک برنامه ریزی صحیح از انباشت ضایعات جلوگیری به عمل آورند 

خودور ها و یا تجهیزات حمل ضایعات : ضایعات باید در بسته بندی مناسب انتقال یابد و این بسته بندی می تواند یا -4

بصورت پالت ، یا در بشکه های درب بسته و...باشد و یا اینکه در خودرو های حمل ضایعات ریخته شود و این ضایعات بطور 

 مناسب حمل گردد .

و هایی استفاده نمایید که چند منظوره است و می تواند چندین نوع حمل و نقل را انجام دهد که نیاز شما برای اینکار از خودر

 خرید دیگر تجهیزات نداشته باشید و هزینه زیادی انجام ندهید .
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