
 

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ایده ها و خلق
محصول موفق

برگزاری دوره تجاری سازی فناوری در معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری

برگزاری دوره تجاری سازی فناوری های موسسه رنگ و پوشش
برگزاری دوره الزامات مدیریت فناوری در نظام تحقیق و

        ·(R&D)توسعه
بیست و ششمین دوره مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) در کیفیت سازان

سبز
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كرامت در حق همسايه 

بارندگی بسیار زیاد اتاق را در معرض خرابی قریب الوقوع
قرارداده بود.

همسایه حاج آقا رحیم ارباب بود که انقدر هم مذهبی نبود.

می دانید آن بزرگوار چه کرد؟

فورا دستور داد آن ها را به خانه خودشان آورند،

و از آن باالتر این که آقا یک اتاق و یک پس اتاق بیشتر
نداشتند.

به همسایه فرمود بودند: شما در اتاق زندگی کنید و من و
همسرم در پس اتاق!

پس از قطع بازندگی ها و مرمت خانه، همسایه قصد رفتن به منزل خود را داشت،

آقا فرموده بودند: من باید بروم بینم اتاقتان قابل زندگی هست یا نه و بعد از آن بروید.

پس از تحقیق فرموده بودند: منزل قابل سکونت است، حاال مختارید بروید یا بمانید، اختیار با
شماست!

قرآن کریم:

دیگران را بر خود مقدم می دارند گر چه خودشان سخت نیازمند باشد.

امام علی (ع):

در هنگام ایثار است که گوهر کریمان، نمایان می شود.

.
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مشتری هم، فقط مشتری قدیم!

مطالعات متعدد و گسترده ای در جهان انجام شده است، تا
تفکری زیر ساختی با عنوان «سیستم مدیریت ارتباط با
مشتریان (CRM)» طرح و ارائه شود، که امروزه اکثر

سازمان های تجاری پیشرو آن را به اجرا در آورده اند. مهمترین
مفهوم، در این سیستم «توجه بیشتر، به مشتریان قدیمی و

وفادار» است. پس «به مشتریان وفادار باشید، تا به شما
وفادار بمانند».

بررسی ها نشان می دهد، مشتریان قدیمی، کم خرجتر و سودآورترند. زیرا بر اساس عبارت
«فروختن، فروختن نیست، خریدن اعتماد است»، همواره، اعتماد مشتریان قدیمی، بیشتر

است.

آمارها نشان می دهند جدب مشتری جدید به طور متوسط 3 تا 30 برابر حفظ مشتری قدیمی،
هزینه دارد. بنابراین خدمات دهی مطلوب تر و بهتر، به مشتریان فعلی، منطقی تر و پرسودتر

برای جذب مشتری جدید است.

توجه به مشتریان قدیمی، هرگز به معنای بی احترامی به مشتریان جدید نمی باشد. بهتر است
مشتریانی که هزینه شان بیشتر فایده آن ها است، را به مرور حذف نمایید.

کاسبی ماهرانه ایرانی، امید فدائی منش، فصل دوم، مشتری هم، فقط مشتری
قدیم! صفحه 33
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کاربردهای جامعه شناسی ایرانی

خودشناسی و انتخاب راهبردهای شخصی مناسب و
متناسب

مردم شناسی و تنظیم رفتارهای متناسب
مدیریت مناسب تر در سازمان و زندگی خانوادگی

فروش منطبق با فرهنگ مشتری
توسعه ملی سریع تر و مطلوب تر

 

بسته آموزشی بازاریابی و فروش به سبک ایرانی- لوح فشرده شماره دو- مبانی
جامعه شناسی ایرانی

در آپارات همراه ما باشید.

 

پس از خوردن

غذا با نمک آغاز می شود و نباید به خاطر اختالل در هضم و
جذب وسط عذا آب و مایعات نامناسب مصرف کرد. همچنین

غذا با سرکه طبیعی تمام می شود زیرا سرکه که اثرات ضد
عفونی کننده، هضم کننده، عروقی و خواص بی شمار دیگری

دارد.

بعد از غذا در روز استراحت و در شب حرکت (حداقل چهل
گام) مناسب است. غیر از سرکه، گاهی از شیرینی جات

(خرما) و در برخی مناطق از نمک استفاده می کنند.

بهتر است خوردن آب نبم ساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد
از غذا باشد. به خصوص روی غذاهای چرب خوردن آب مخصوصا آب خنک مضر است.

ورزش کردن باید حداقل پانزده دقیقه بعد از غذا باشد و استحمام نیز اگر بعد از خوردن کمی



غذا باشد سبب فربهی است. بنابراین کسانی که می خواهند الغر شوند با معده خالی و همه
روزه به حمام بروند. یک وعده تنها خرما، و یک وعده کمی از ماهی دودی و یک وعده مثال

شب ها از پنیر و گردو استفاده کنند و حداقل سه روز پنجشنبه اول و چهارشنبه وسط و پنجشنبه
آخر ماه روزه بگیرند. ورزش کنند.

سنجش سالمت تن و روان بر مبنای طب اسالمی- دکتر احمدعلی آقا رفیعی-
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