
آیا تصاویر را نمی بینید؟ اینجا کلیک کنید...

دوره جامع استقرار و بهرورسازی مراکز تجاری سازی
برگزاری اولین دوره آموزشی رایگان «مهارت های فروش به

رسم ایرانیان»
برگزاری سمینار تحلیلی از دستاوردهای 15 ماه مطالعه و

پژوهش صنعت بانک و بیمه در 15 کشور منطقه
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از خوب به عالی

و محققان  از  جمعی  تالش  حاصل  عالی  به  خوب  از  کتاب 
معدود از  یکی  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  امور  کارشناسان 
عملکرد تحلیل  به  جامع  و  تازه  نگاهی  با  که  هایی  کتاب 
متحده ایاالت  باالخص  و  جهان  بزرگ  اقتصادی  واحدهای 
از مطالب و بخش ها بدیهی است که برخی  پرداخته است. 
به نوع نگرش رایج در جامعه ما مغایرت دارد، زیرا همانگونه
اقتصاد دولتی، هنوز فضای به قلمرو وسیع  بنا  دانید،  که می 
نشده باز  کشورمان  خصوصی  بخش  شکوفایی  برای  کافی 
اقتصاد سمت  به  کنونی  رویکردهای  به  توجه  با  اما  است. 
خصوصی، به نظر می رسد گسترش این سازمان ها در آینده ای نه چندان دور به وقوع بپیوندد
از همه در گرو مدیریت کارآمد است. هر چند که می بیش  این زمینه  و بی شک موفقیت در 
از گیری  بهره  با  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  کشورمان  اقتصادی  های  عرصه  تمام  در  توانیم 

مدیران مستعد و کارآمد، گام های بلندی در جهت رسیدن به تعالی برداریم.

از خوب به عالی- نویسنده: جیم کالیز-مترجم: ناهید سپهرپور

که سحرگه شکفتنم هوس است...

دو چراغ نفتی با فتیله های بزرگ یادگار نجف است که این دو



درست چای  آن  روی  شدن  بیدار  از  بعد  شب  هر  برادر  
علی سید  الله  آیت  بزرگوارشان  استاد  توصیه  این  میکنند. 

قاضی که به آن ها گفته بود:

بیشتر برسید  آن  به  بیشتر  هرچه   ، است  روح  استر  بدن   ))
نماز برای  که  ها  شب  نصف  بکشید.  کار  آن  از  توانید  ممی 
یا یک تناول کنید، مثال چای، دوغ  برمی خیزید چیز مختصری 
خوشه انگور و یا چیز مختصر دیگری که بدن شما از کسالت
بیداری شبتان از تا  درآید و نشاط برای عبادت داشته باشید 

سر تکلیف و عادت نباشد))

به هم  ها  خوبی  ب  عادت  و  است  معرفت  گورستان  عادت 
برای همین است که اثرات و ارزش آن می کاهد،  از  تدریج 

نباید در ویرانه های عادت دفن شد.

شرح حال عارف ربانی سید محمد حسن الهی طباطبایی- چاپ ششم

 اجرای نظام مدیریت ارتباط با مسافران
با مسافران سفارشی و طبقه بندی شده رفتار کنید. برای

مثال، خودتان سیستمی شبیه Mahan & Miles راه بیندازید.
اگر با مسافرانی که برای چندمین مرتبه از شما خدمات

می خرند، مشابه کسانی که برای اولین بار به شما مراجعه
کردند، رفتار کنید، انگیزه ها برای خرید مجدد قدیمی تر ها کم

می شود. بنابراین پیشنهاد می شود جدولی برای مدیریت
ارتباط با مشتریان (CRM) تهیه کنید و طبقات طالیی، نقره ای و برنزِی مسافران را همراه با

خدمات، قیمت ها، شرایط ویژه و متفاوت قرار دهید. به این ترتیب وفادارسازی مسافران،
آسان انجام می  شود و احساس عدالت بیش تر، باعث ماندگاری آنان می گردد. 

کتاب «یک فوت و صد فن» ویژه مدیریت آژانس های مسافرتی ایران، فن پنجاه
و دوم، ص 125



مذاکره غیر اصولی چیست؟

موضع گيري و پا فشاري بر مواضع (به جای منافع)

امتناع از مذاكره
طرح درخواست هاي افراطي

نمايش غير قابل تغيير و انعطاف
شريك سرسخت

تاخير حساب شده
يا بپذير يا رد كن (روشن يا خاموش)

.  بسته آموزشی بازاریابی و فروش به سبک ایرانی- مهارت های مذاکره و
فروش

در آپارات همراه ما باشید.

 

 

A تغدیه مناسب برای گروه خونی

مصرف مرغ و بوقلمون را به هفته ای دو تا سه باز محدود

http://www.aparat.com/v/4r7NX


کنید.

پروتئین مورد نیاز بدن خود را از سویا و غذاهای دریایی تامین
کنید.

شیر تازه مصرف نکنید و از لبنیات فرآوری شده استفاده
کنید.

میوه و سبزیجات به وفور مصرف شود.

آجیل و تخمه برای شما مفید است.

چای بنوشید تا سیستم ایمنی بدن شما بهتر عمل کند.

غذاهای غنی از ویتامین A همچون هویج، اسفناج و کلم بروکلی را روزانه مصرف کنید.

--------------------------------------------------------------------------------

سعی کنید خالق باشید و افکار خود را بیان کنید.
یک برنامه منظم روزانه داشته باشید.

دیرتر از ساعت 11 به رخته خواب نروید، 8 ساعت یا بیشتر بخوابید و پس از بیدار شدن
از خواب فورا از تخته خواب خارج شوید.

هنگام کار کردن حداقل دو استراحت 20 دقیقه ای برای خود در نظر بگیرید. در این
زمان استراحت تفکر و مدیتیشن کنید.
از هیچ وعده غذایی صرف نظر نکنید.

در وعده غذایی اول روز پروتئین بیشتری مصرف کنید و در وعده های پایانی این مقدار
کمترین باشد.

هنگام نگرانی و عصبانیت غذا نخورید.
به جای یه وعده غذای پر حجم شش وعده غذا کم حجم بخورید. از رزیم غذایی کم

کالری بپرهیزید.
صبحانه کانل بخورید. مهمترین وعده در این گروه خونی صبحانه پروتئینی است.

(مخصوصا هنگام وزن کم کردن)
برنامه ورزشی خود را قطع نکنید.

تست های غربالگری بیماری بیماری های قلبی و عروقی و سرطان را مرتب انجام دهید.
همیشه غذای خود را کامل بجوید تا گوارش آن آسانتر شود. اسید کم معده در این گروه

خونی گوارش غذا را دشوار می کند.
مصرف شکر، کافئین و الکل را کم کنید. این موارد در کوتاه مدت استرس شما را کم

می کنند اما در دراز مدت متابلیسم شما را کاهش می دهند و استرس شما بیشتر خواهد
شد. افرادی دارای این گروه خونی بهتر است روزانه فقط یک فنجان چای و قهوه

بنوشند.

 برنامه غذایی مناسب گروه خونی A  تغدیه و سالمتی - تالیف: دکتر پیتر آدامو-
مترجم: مکیه سالمی

بنیاد توسعه مدیریت فدائی منش
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